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Voorwoord 

Voor u ligt het rapport dat ik heb geschreven in het kader van mijn afstudeeronderzoek met de 
titel "Wonen in bestaande binnenstedelijke kantoren"; Een beslissingsondersteunend instrument voor 
een projectontwikkelaar met betrekking tot het herbestemmen van bestaande binnenstedelijke 
kantoorgebouwen naar woongebouwen. Het onderzoek heeft plaats gevonden aan de Technische 
Universiteit Eindhoven, faculteit bouwkunde, afstudeerrichting Real Estate Management and 
Development. Het onderzoek is uitgevoerd bij Bouwfonds MAB. 

Aan de hand van de onderzoeksresultaten is een instrument ontwikkeld voor projectontwikkelaars die 
in de initiatieffase ondersteuning biedt bij het nemen van beslissingen over het herbestemmen van 
bestaande binnenstedelijke kantoorgebouwen naar woongebouwen. 

lk wil graag bij dezen de mensen bedanken die op wat voor wijze dan ook hebben bijgedragen aan de 
totstandkoming van dit rapport. 

In bijzonder wil ik ten eerste mijn afstudeerbegeleiders van de Technische Universiteit Eindhoven, drs. 
J.J.A.M. Smeets en ir. L.A.M.C. van de Ven bedanken voor de heldere adviezen, kritische input en de 
prettige samenwerking. 

Daarnaast wil ik de medewerkers van Bouwfonds MAB bedanken voor de plezierige tijd en hun 
assistentie. In het speciaal de ondersteunende feedback van drs. F.E.A. Dechesne. 

Bovendien wil ik de mensen bedanken die medewerking hebben verleend aan een aantal interviews 
en het verschaffen van informatie over de case studies. 

Tevens wil ik R. Nan bedanken die het rapport op de Nederlandse taal heeft willen controleren. 

Tot slot ben ik bijzondere dank verschuldigd aan mijn ouders die mij altijd hebben ondersteund en in 
de gelegenheid hebben gesteld om deze studie af te ronden. 

Uitgeest, september 2005 

Frank Putter 
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Samenvatting 

De huidige vastgoedmarkt heeft te maken met enorme leegstand in het kantorensegment. 
Tegelijkertijd is er een grate vraag naar binnenstedelijk wonen. In deze scriptie warden de 
mogelijkheden onderzocht betreffende het herbestemmen van bestaande kantoorgebouwen naar 
woongebouwen op een binnenstedelijke locatie, uit oogpunt van de projectontwikkelaar. De 
hoofdvraagstelling van het onderzoek is daarom: Welke aspecten zijn van invloed op de 
besluitvorming van een projectontwikkelaar in de initiatieffase met betrekking tot het herbestemmen 
van bestaande binnenstedelijke kantoorgebouwen naar woongebouwen en hoe kunnen deze 
aspecten warden verwerkt in een beslissingsondersteunend instrument? 

Analyses 

Er staat een historisch hoog aantal vierkante meters kantoorruimte (5,2 m2 miljoen) leeg op de 
Nederlandse kantorenmarkt. Waarvan media 2005 1 miljoen m2 definitief niet meer door de markt 
wordt opgenomen en dit kan oplopen naar 2 miljoen m2 in 2010. Leegstand in de kantorenmarkt is te 
omschrijven als kantoorruimte die niet in gebruik is door een huurder en waarvoor geen huurcontract 
is afgesloten. De leegstand heeft betrekking op zowel geheel als gedeeltelijk lege objecten en wordt 
gemeten in vierkante meters verhuurbaar vloer oppervlak (wo). Kantoorruimten die een andere 
bestemming krijgen of momenteel gerenoveerd warden op verzoek van de (toekomstige) huurder, 
behoren niet tot leegstand. In dit onderzoek is alleen structurele leegstand van toepassing. Er is 
sprake van structurele leegstand wanneer een kantoorgebouw een aaneensluitende periode van 
minimaal twee jaar in zijn geheel leegstaat. Het gaat dan om kantoorgebouwen die op locatie- en 
gebouwniveau verouderd en incourant zijn, ze voldoen niet meer aan de kwaliteitseisen en wensen 
van een potentiele gebruiker. 

De Nederlandse woningmarkt kampt de komende jaren met een groat kwalitatief en urgent 
woningtekort voor ouderen en voor jonge huishoudens, die voornamelijk bestaan uit starters en deels 
uit doorstromers. Daarnaast is er een omvangrijk tekort aan studentenhuisvesting in de grate steden. 
Al deze tekorten warden voornamelijk veroorzaakt door de stagnerende doorstroming. De 
stagnerende doorstroming wordt veroorzaakt door het groeiende aantal huishoudens, de lage 
woningbouwproductie en doordat de prijzen van koopwoningen hoog blijven. Ook bij ouderen is de 
doorstroming een probleem, zij het meer van technische aard. Er zijn te weinig levensloopbestendige 
oudere woningen. 

De vraag naar binnenstedelijk wonen is groat te noemen. Daarnaast heeft de overheid een beleid 
opgesteld om de woonfunctie in binnensteden te versterken en uit te breiden. Voor een 
projectontwikkelaar is er dus voldoende ruimte op de markt voor het ontwikkelen van woningen en 
wooneenheden in bestaande kantoorgebouwen op binnenstedelijke locaties. 

De doelgroepen die het meest in de knel zitten op de woningmarkt en die geschikt zijn voor het 
bewonen van herbestemde kantoorgebouwen op binnenstedelijke locaties, bestaan uit stedelijk 
georienteerde een- en tweepersoonshuishoudens zoals: 
o Studenten, 
o Jonge starters en doorstromers; 
o Ouderen. 

Er zijn twee soorten herbestemming te onderscheiden, namelijk tijdelijke en permanente 
herbestemming. Vanuit het oogpunt van de projectontwikkelaar is permanent herbestemmen van een 
kantoorgebouw naar woongebouw de meest (financieel) haalbare optie. 

Aan het verkiezen van herbestemming boven sloop en nieuwbouw liggen diverse redenen ten 
grondslag, echter voor een projectontwikkelaar zal de f inanciele afweging de doors lag geven. 

Voor een projectontwikkelaar is van belang dat een kantoorgebouw, dat in aanmerking komt voor 
herbestemming, tegen een zo gunstig mogelijke prijs kan warden aangekocht met de bijbehorende 
voorwaarden, om het vervolgens te ontwikkelen tot woongebouw en te verkopen tegen een 
marktconforme prijs. Dit alles moet leiden tot voldoende rendement op de totale investering van het 
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herbestemmingsproject. De meest relevante actoren waarmee een projectontwikkelaar (mogelijk) te 
maken krijgt tijdens het herbestemmingsproces zijn: 
o Eigenaarlbeleggerlgebruiker die een (structureel) leegstaand gebouw wil afstoten, zal hiervoor 

een zo hoog mogelijke prijs willen hebben. Een eigenaar/belegger heeft de mogelijkheid om een 
herbestemd kantoorgebouw met huurwoningen te kopen van een projectontwikkelaar tegen een 
marktconforme prijs. 

o Woningcorporatie kunnen een belangrijke rol vervullen als partner in het herbestemmingsproces 
en als mogelijke afnemer van een herbestemd kantoorgebouw van een projectontwikkelaar. 

o Gemeente. Het is voor een projectontwikkelaar zeer belangrijk dat de gemeente bereid is om 
medewerking te verlenen aan een herbestemmingsproject. lndien de gemeente niet wil 
meewerken aan een bestemmingswijziging, biedt dit weinig tot geen perspectief om het project 
van de grond te krijgen. 

o Bewoner: Omwonenden kunnen bezwaar maken tegen herbestemmingsplannen. Als 
projectontwikkelaar moet je in een zo vroeg mogelijk stadium hierop anticiperen, door middel van 
informatieoverdracht en waar mogelijk rekening te houden met de eisen en wensen van de 
omwonenden. Bij de toekomstige bewoners gaat het er om dater wordt voldaan aan de eisen en 
wensen van de beoogde doelgroep(en). 

Als projectontwikkelaar ben je afhankelijk van een kantooreigenaar die de beslissing moet nemen om 
een (leegstaand) kantoorgebouw at te stoten voor een reele prijs. Door de structuur van de meeste 
kantoorgebouwen komt men snel tot de conclusie dat een woonfunctie het meest voor de hand ligt bij 
herbestemming, vooral wanneer deze kantoorgebouwen in de binnenstad zijn gelegen. 

Bij mogelijke herbestemming van een kantoorgebouw door een projectontwikkelaar zijn verschillende 
beoordelingen van belang: 
o Commerciele beoordeling (financieel-economische aspecten); 
o Beoordeling locatie/ligging (locatieaspecten); 
o Beoordeling op basis van overheidseisen (locatie- en gebouwaspecten); 
o Beoordeling van technische staat en functionele mogelijkheden (herbestemming- en 

gebouwaspecten. 

Volgens de vastgoedprofessionals is in vele gevallen het grootste probleem bij herbestemmen van 
kantoorgebouwen naar woongebouwen de financieel-economische haalbaarheid. Voornamelijk de te 
hoge boekwaarde van de leegstaande kantoorgebouwen en de bouwkosten bij herbestemming 
zorgen ervoor dat een potentieel project niet financieel-economisch verantwoord is om te realiseren. 
Om de financieel-economische haalbaarheid te vergroten wordt er geopperd, dat de overheid fiscale 
voordelen of subsidies dient te verstrekken bij herbestemmen. De haalbaarheid zal ook worden 
vergroot, naarmate de technische kwaliteit van een gebouw beter is, de functionele aanpassingen 
eenvoudig zijn en als er aan het gebouw extra vierkante meters kunnen worden toegevoegd. 
Daarnaast hebben karakteristieke of statige kantoorgebouwen op een binnenstedelijke locatie, met de 
mogelijkheid tot ontwikkeling van een winkel of publieke plint op de begane grond, de meeste kans 
van slagen. 

Het beslissingsondersteunende instrument 

Het instrument is opgebouwd uit vier delen met daaraan een beslissingsondersteunende output 
gekoppeld. De input van het instrument is een bestaand binnenstedelijk kantoorgebouw dat mogelijk 
in aanmerking komt om herbestemd te worden naar een woongebouw. 

De input is het eerste deel van het instrument. Het tweede deel is de 'Go I No Go Scan'. De 
projectontwikkelaar kan met deze scan op een snelle en globale manier beoordelen of een 
kantoorgebouw geschikt is voor herbestemming. Na deze beoordeling kan het kantoorgebouw 
ingevoerd worden in de 'Detailscan' (deel 3). Aan de hand van deze scan kan een gedetailleerde 
beoordeling worden gegeven om te bepalen in hoeverre een kantoorgebouw geschikt is voor 
herbestemming en voor welke beoogde stedelijk georienteerde doelgroep(en) het gebouw het meest 
geschikt is. Het laatste deel is de 'Financiele Scan'. Hiermee kan de projectontwikkelaar een 
maximale aankoopprijs berekenen voor een kantoorgebouw. Tevens kan er een vergelijking worden 
gemaakt tussen de herbestemmingsbouwkosten en sloop- en nieuwbouwkosten van het 
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woonprogramma. Alie drie de scans zijn opgezet in het computerprogramma Microsoft Excel en zijn 
daardoor geautomatiseerd. 

De projectontwikkelaar moet gegevens verzamelen om het instrument te kunnen gebruiken. Deze 
gegevens kunnen worden verkregen bij de kantooreigenaar, gemeente en makelaars. Daarnaast 
worden ter plaatse van het kantoorgebouw gegevens verzameld. Bij het beoordelen van deze 
gegevens kan de visie van de projectontwikkelaar van invloed zijn. Onderstaande afbeelding is een 
schematische weergave van het beslissingsondersteunende instrument. 

Afb. 1: Schematische weergave bes/issingsondersteunend instrument 

Deel .1 

Deel 2 

Deel 3 

Deel 4 
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Case studies 

Met behulp van twee case studies is het beslissingsondersteunende instrument getoetst op 
volledigheid en betrouwbaarheid. De eerste case betreft een gerealiseerd project, de tweede case 
betreft een (nog) niet uitgevoerd project. 

Het eerste kantoorgebouw dat wordt getoetst betreft het voormalige GGD- gebouw dat aan de rand 
van het centrum van Eindhoven ligt. Aan de hand van de 'Go/ No Go Scan' blijkt dat er geen directe 
aanleiding is om aan te nemen dat het gebouw niet geschikt is voor herbestemming naar 
woonvormen. De gemeente heeft zelf het initiatief genomen om te het gebouw te herbestemmen naar 
een woongebouw. 

De tweede scan ('Detailscan') brengt de herbestemmingsmogelijkheden uitgebreider in beeld. Uit 
deze scan blijkt dat het gebouw en de locatie geschikt zijn voor de stedelijk georienteerde 
doelgroepen: tweepersoonshuishoudens van 25 tot met 39 jaar met hoog midden- of hoog inkomen 
en een- en tweepersoonshuishoudens van 60 tot en met 74 jaar met hoog midden- of hoog inkomen. 
Deze doelgroepen komen overeen met de doelgroepen waarvoor het gebouw uiteindelijk is 
herbestemd. 

De laatste scan, de financiele scan, geeft een beeld van de herbestemmingsbouwkosten in 
vergelijking tot sloop en nieuwbouwkosten van het woonprogramma en een maximale aankoopprijs 
van het kantoorgebouw, ten opzichte van het uit te voeren concept. Met behulp van de financiele scan 
gaf de bouwkostenvergelijking een neutraal advies en komt er uit de residuele waardeberekening een 
aankoopprijs van€ 1.779.000,-. Deze berekende waarde benaderd de werkelijke verkoopprijs van het 
kantoorgebouw waarvoor de gemeente het van de hand heeft gedaan richting de projectontwikkelaar. 

In de tweede case is gekeken naar het "Kronenburg" kantoorgebouw te Arnhem, 2,5 km gelegen van 
het centrum. Uit de 'Go/ No go Scan' is er vanuit het oogpunt van de projectontwikkelaar een criterium 
dat met een 'No Go' werd betiteld. De eigenaar is namelijk niet bereid het leegstaande kantoorgebouw 
te verkopen. De eigenaar heeft echter wel interesse om het kantoorgebouw zelf te herbestemmen. 
Het instrument is geschreven vanuit oogpunt van de projectontwikkelaar. Dit betekent dat het project 
een 'No Go' zou krijgen, echter is er voor deze scriptie toch een 'Detail- en een Financiele Scan' 
uitgevoerd. 

Uit de 'Detailscan' blijkt dat de stedelijk georienteerde doelgroep eenpersoonshuishoudens, 25-39 
jaar, met een midden - of hoog inkomen het beste naar voren komt. Dit komt in overeenstemming met 
de doelgroep, waarop wordt gericht bij het mogelijk realiseren van appartementen in het 
kantoorgebouw. 

Aan de hand van de 'Financiele Scan' blijkt dat de bouwkostenvergelijking een positief advies geeft en 
dat de projectontwikkelaar de eigenaar van het kantoorgebouw, op basis van de residuele waarde, 
een bedrag kan bieden van circa 1 ,9 miljoen euro voor het gebouw, zodat herbestemming vanuit het 
oogpunt van de projectontwikkelaar een rendabel project kan worden. Dit zou voor de eigenaar 
betekenen dat het gebouw voor circa 0,8 miljoen euro zal worden afgewaardeerd. 

Conclusie 

Het uiteindelijke product uit dit onderzoek is een beslissingsondersteunend instrument voor 
projectontwikkelaars. Dat ondersteuning verleent in de initiatieffase bij het nemen van beslissingen ten 
aanzien van herbestemmen van bestaande binnenstedelijke kantoorgebouwen naar woongebouwen. 
De case studies hebben aangetoond dat de 'Go I No Go Scan' en de 'Detailscan' van het instrument, 
resultaten voortbrengen die overeenkomstig zijn met de praktijksituatie. 

De 'Financiele Scan' van het instrument laat op basis van de aangenomen gegevens zien, dat het 
maximale bod van een projectontwikkelaar op een kantoorgebouw, dat in aanmerking komt voor 
herbestemming, veelal onder de boekwaarde is van het gebouw. De boekwaarde van een 
kantoorgebouw en de bereidheid tot afwaarderen door de eigenaar zijn bepalend voor de financiele 
haalbaarheid van het herbestemmen van kantoorgebouwen. 
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1 lnleiding 

De vastgoedmarkt kampt regelmatig met een verschil tussen vraag en aanbod. Hoewel er regionaal 
en lokaal verschillen zijn, heett de huidige vastgoedmarkt te maken met torse leegstand in het 
kantorensegment. Tegelijkertijd blijtt de bouw van nieuwbouwwoningen achter bij de behoefte en is er 
een tekort aan woningen voor verschillende doelgroepen in verschillende prijs- en kwaliteitsklassen. 
Door deze ontwikkelingen komen er in Nederland kantoorgebouwen in aanmerking voor 
herbestemming naar woongebouwen. Over dit onderwerp wordt de laatste tijd veel gepubliceerd in 
kranten en vakbladen en zelts Minister Dekker van VROM ziet toekomst in het herbestemmen van 
kantoorgebouwen naar woongebouwen. Dit onderzoek richt zich op het herbestemmen van bestaande 
binnenstedelijke kantoorgebouwen naar woongebouwen vanuit het oogpunt van de 
projectontwikkelaar in de initiatiettase. 

1.1 Aanleiding 

Eind 2004 werd er in Nederland circa 5,8 miljoen m2 kantoorruimte aangeboden. Oat is circa 15% van 
de voorraad.1 De huidige economische laagconjunctuur in combinatie met de zeer forse bouwstroom 
van de atgelopen jaren is hiervoor verantwoordelijk. Hoe de vraag naar kantoorruimte zich in de 
toekomst ook zal ontwikkelen, zeker is dat er de komende jaren sprake zal zijn van een zeer ruime 
kantorenmarkt en dat zonder ingrijpende maatregelen de kantorenmarkt op zijn vroegst eind 2008 in 
evenwicht zal kunnen zijn. 

Sinds 2001 kan een sterke stijging worden geconstateerd van leegstand van kantoorgebouwen. De 
oorzaak hiervan ligt in een toename van het aanbod van kantoorruimte en een afname van de 
jaarlijkse opname hiervan. Het aanbod van kantoorruimte is in 2004 ten opzichte van 2003 tors 
toegenomen, namelijk met 17% tot een niveau van 5,8 miljoen m2 (circa.15% van de voorraad). 1 Nog 
nooit was zoveel vierkante meter beschikbaar. De situatie is nu een stuk dramatischer dan in het 
begin jaren negentig, toen ruim 1 miljoen m2 kantoorruimte in de aanbieding was. Dit was destijds een 
dieptepunt. Vooral het aanbod van de bestaande kantoorruimte is tors toegenomen, van circa 3,0 
miljoen m2 eind 2003 tot 4,3 miljoen m2 per ultimo 2003.1 

Veelal betreft dit gebouwen jonger dan 15 jaar, maar steeds vaker gaat het om verouderde, 
incourante kantoorruimte met een relatiet ongunstige parkeercapaciteit en bereikbaarheid. Tegelijk 
met de stijging van het aanbod is de tysieke leegstand opgelopen. Het verschil tussen aanbod en 
leegstand wordt gevormd door de aangeboden panden die nog in gebruik zijn en de beschikbare in 
aanbouw zijnde kantoorgebouwen. Eind 2004 stond dan ook maar lief st 12, 1 % van de 
kantorenvoorraad daadwerkelijk leeg, ottewel ruim 5,2 miljoen m2 is niet meer in gebruik, bijna 0,9 
miljoen m2 meer dan ultimo 2003.1 

Doordat de laatste jaren de leegstand tot alarmerende hoogte is gestegen, moet er worden gevreesd 
dat een deel van de kantoorgebouwen die niet marktconform zijn, definitief buiten de boot zullen 
vallen (kansloze aanbod). Om de leegstand tegen te gaan, is het volgens DTZ Zadelhoff noodzakelijk 
dat een deel van de kantoorgebouwen die niet meer aan de eisen en wensen van de gebruiker 
voldoen, aan de voorraad worden onttrokken. Anno 2005 gaat het minstens om 1 miljoen m2 , voor het 
einde van het decennium kan het oplopen tot maar lietst 2 miljoen m2 • De laatste tijd is veel aandacht 
besteed aan het probleem leegstand op de kantorenmarkt. Dit blijkt uit vele publicaties in de 
vastgoedsector en ook in de overige media is er veel aandacht voor dit onderwerp. Volgens 
onderzoeksbureau Nyfer hoeven de ontwikkelaars de komende jaren nauwelijks nieuwe 
kantoorgebouwen te bouwen.2 Er staan inmiddels genoeg kantoorgebouwen in Nederland om tot 2011 
aan de vraag te kunnen voldoen. Oat blijkt uit het rapport 'Kijk op kantoren 2003' van dit 
onderzoeksbureau. Onderzoekers voorspellen dat bedrijven over 8 jaar een kleine 42 miljoen m2 

1 DTZ Zadelhoff, Cijfers in Perspectief 2005, 2005 

2 Onderzoeksbureau Nyfer, Kijk op kantoren 2003, 2003 
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te maken met een oplopend urgent woningtekort in Nederland. Met name de stagnerende 
woningbouwproductie van de afgelopen jaren in combinatie met het groeiend aantal huishoudens in 
Nederland, hebben er voor gezorgd dat dit woningtekort volgens de prognose zal oplopen tot 2,6% in 
2005 van de totale woningvoorraad, oftewel er is een tekort van circa 187.000 woningen.3 Minister 
Dekker van VROM wil het woningtekort terugdringen tot 1,5 a 2% ten opzichte van de woningvoorraad 
in 2010. Het effect van het huidige woningtekort is dat met name jongere huishoudens (starters) en in 
mindere mate ouderen in de knel zijn gekomen op de woningmarkt. 

Daarnaast is er een trend gaande om de woonfunctie in de binnensteden te versterken en uit te 
breiden. Diverse demografische, economische, sociale en culturele ontwikkelingen liggen hieraan ten 
grondslag. Voorbeelden hiervan zijn: individualisering, collectieve welvaartstijging, emancipatie, een 
groeiend aantal twee verdieners en een stijgend aantal huishoudens. Al deze factoren zorgen voor 
een groep huishoudens, die de behoefte heeft om in een stad te wonen, en dan voornamelijk in het 
stadscentrum en de binnenstedelijke randzone. Door deze ontwikkelingen is er momenteel een groat 
tekort aan woonmilieus in stedelijke centra en aan de binnenstedelijke stadsranden. 4 

Voornamelijk door de ontwikkelingen op de Nederlandse kantorenmarkt en in kleinere mate op de 
woningmarkt is het herbestemmen van kantoorgebouwen naar woongebouwen een actueel 
onderwerp. Door kantoorgebouwen te onttrekken van de markt die in aanmerking komen voor 
herbestemming naar woongebouwen, kan dit ten eerste een bijdrage leveren aan het beperken van 
de hoge leegstand op de kantorenmarkt. Ten tweede vindt er een kwaliteitsverbetering in de 
kantorenvoorraad plaats en ten derde kan er ingespeeld warden op de doelgroepen die in de knel 
zitten op de woningmarkt en behoefte hebben om op een binnenstedelijke locatie te wonen. 

Bestaande kantoorgebouwen die langdurig in zijn geheel leegstaan op een binnenstedelijke locatie, 
hebben de meeste potentie om herbestemd te warden naar woongebouwen, omdat er op een 
binnenstedelijke locatie een leefbare woonomgeving met hoog voorzieningniveau aanwezig is en er 
een grate vraag is naar woningen in stedelijke centra en binnenstedelijke stadsranden. 

Op basis van de omschreven ontwikkelingen van de Nederlandse kantoren- en woningmarkt en dat de 
vestiging van Bouwfonds MAB ontwikkeling in Den Haag onder andere actief is in binnenstedelijke 
gebieden, is het voor hen van belang wat de mogelijkheden zijn van het herbestemmen van 
bestaande binnenstedelijke kantoorgebouwen naar woongebouwen. 

3 Ruimtelijk Planbureau en ABF Research, Primos Prognose 2003, De toekomstige ontwikkeling van bevolking, huishoudens en 
woningbehoefte, 2003 

4 VROM, Nota Wonen: Mensen, Wensen, Wonen - Wonen in de 21• eeuw, 2001 

F.F.P.Putter 12 



1.2 Relevantie 

Het herbestemmen van kantoorgebouwen is op zichzelf niet een geheel nieuw fenomeen. Er zijn tot 
op heden diverse onderzoeken gedaan naar dit onderzoeksthema. Daarbij valt op dat dit soort 
onderzoeken zijn gedaan op een moment dat er veel leegstand is op de kantorenmarkt. Deze 
onderzoeken die hebben plaatsgevonden, zijn in te delen in twee groepen. Ten eerste zijn er quick
scans opgesteld om globaal te kunnen onderzoeken of een object met kantoorfunctie geschikt is voor 
een woonfunctie of andere alternatieve functies. Het tweede type onderzoek gaat in op wat nu 
werkelijke herbestemming is, welke actoren erbij betrokken zijn en hoe de processen zijn verlopen. 
Deze onderzoeken zijn niet specifiek gericht op een actor zoals een projectontwikkelaar en op 
specifiek ruimtelijk gebied zoals een binnenstedelijke locatie. Een onderzoek waarin een 
projectontwikkelaar in de initiatieffase in zijn besluitvorming wordt ondersteund door een instrument 
met betrekking tot het herbestemmen van bestaande binnenstedelijk kantoorgebouwen naar 
woongebouwen, is een aanvulling op de bestaande kennis op het gebied van herbestemming. 

Het ontwikkelde instrument levert een bijdrage aan de besluitvorming van een projectontwikkelaar in 
de initiatieffase. Het instrument dient om de herbestemmingsmogelijkheid van bestaande 
binnenstedelijke kantoorgebouwen naar woongebouwen te kunnen toetsen en is zeker in tijden waarin 
de kantorenmarkt met een ruim overschot kampt toepasbaar. 

1.3 Probleemstelling 

Aan de hand van de aanleiding en de relevantie van dit onderzoek is de aanzet gegeven voor de 
probleemstelling van het onderzoek. De probleemstelling van dit onderzoek is opgebouwd uit een 
doelstelling en een vraagstelling. 

1.3.1 Doelstelling 

Het doel van dit onderzoek is het ontwikkelen van een instrument dat een projectontwikkelaar 
ondersteunt in de initiatiefase bij het nemen van beslissingen over het herbestemmen van bestaande 
binnenstedelijke kantoorgebouwen naar woongebouwen. De projectontwikkelaar treedt in dit 
instrument op als mogelijke koper van een bestaand binnenstedelijk kantoorgebouw, dat hij voor eigen 
rekening en risico herbestemt tot woongebouw. 

De doelstelling is als volgt geformuleerd: 

Het ontwikkelen van een beslissingsondersteunend instrument, waarin de aspecten zijn verwerkt die 
van invloed zijn op de besluitvorming van een projectontwikkelaar in de initiatieffase met betrekking 
tot het herbestemmen van bestaande binnenstedelijke kantoorgebouwen naar woongebouwen. 

Om het instrument te kunnen toetsen wordt gebruik gemaakt van referentieprojecten, die in overleg 
met Bouwfonds MAB zijn bepaald. Het uiteindelijke resultaat zal bestaan uit een conclusie en 
aanbevelingen met betrekking tot het beslissingsondersteunend instrument. 
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1.3.2 Vraagstelling 

Het gebruiksnut van dit onderzoek is dat een projectontwikkelaar door middel van een instrument 
wordt ondersteund bij het nemen van een beslissing in de initiatieffase ten aanzien van het 
herbestemmen van bestaande binnenstedelijke kantoorgebouwen naar woongebouwen. Het 
onderzoeksdoel laat zich daarmee vertalen naar een vraagstelling die hieronder wordt uitgesplitst van 
een hoofdvraag naar verschillende deelvragen. Voor het bereiken van genoemde doelstelling, is de 
volgende hoofdvraagstelling geformuleerd: 

Welke aspecten zijn van invloed op de besluitvorming van een projectontwikkelaar in de initiatieffase 
met betrekking tot het herbestemmen van bestaande binnenstedelijke kantoorgebouwen naar 
woongebouwen en hoe kunnen deze aspecten worden verwerkt in een beslissingsondersteunend 
instrument? 

' 

Om op deze hoofdvraag goed te kunnen beantwoorden, wordt gebruik gemaakt van een aantal 
deelvragen, te weten: 
A. Wat zijn de kenmerken van de kantorenmarkt in Nederland die van belang zijn voor dit 

onderzoek? 
1. Wat zijn de ontwikkelingen op de Nederlandse kantorenmarkt? 
2. Welk type leegstand is kenmerkend voor bestaande kantoorgebouwen die niet meer door de markt 

worden opgenomen? 

B. Hoe is de vraag naar binnenstedelijk wonen in Nederland? 
1. Wat zijn de kenmerken van de Nederlandse woningmarkt? 
2. Wat zijn de ontwikkelingen op de binnenstedelijke woningmarkt? 
3. Welke doelgroepen komen in aanmerking voor het bewonen van herbestemde kantoorgebouwen op een 

binnenstedelijke locatie? 
4. Wat zijn de wooneisen en wensen van deze doelgroepen? 
5. Welke van deze doelgroepen kunnen hun wooneisen en wensen betalen tegen marktconforme prijzen? 

C. Wat zijn de kenmerken van herbestemming die van belang zijn voor dit onderzoek? 
1. Wat is herbestemmen? 
2. Waarom herbestemming? 
3. Welke actoren zijn betrokken bij het herbestemmingsproces en welke belangen hebben zij? 
4. Waarom zou men mogelijk besluiten om tot herbestemming van kantoorgebouwen over te gaan? 
5. Waarom van kantoorbestemming naar woonbestemming? 
6. Welke toevoegende functie is mogelijk bij het herbestemmen van een kantoorgebouw naar woongebouw 

op een binnenstedelijke locatie? 
7. Welke herbestemmingsmethode hanteren projectontwikkelaar doorgaans in de praktijk? 

D. Welke locatieaspecten zijn van invloed op de besluitvorming ten aanzien van het herbestemmen 
van bestaande binnenstedelijke kantoorgebouwen naar woongebouwen? 
1. Welke juridische aspecten zijn van belang? 
2. Welke technische aspecten zijn van belang? 
3. Welke functionele en representatieve aspecten zijn van belang? 

E. Welke gebouwaspecten zijn van invloed op de besluitvorming ten aanzien van het herbestemmen 
van bestaande binnenstedelijke kantoorgebouwen naar woongebouwen? 
1. Welke juridische aspecten zijn van belang? 
2. Welke technische aspecten zijn van belang? 
3. Welke functionele en architectonische aspecten zijn van belang? 

F. Welke financiele- economische aspecten zijn van invloed op de besluitvorming ten aanzien van 
het herbestemmen van bestaande binnenstedelijke kantoorgebouwen naar woongebouwen? 
1. Welke kostenaspecten zijn van belang? 
2. Welke opbrengstaspecten zijn van belang? 
3. Welke risicoaspecten zijn van belang? 
4. Welke rendementaspecten zijn van belang? 
5. Welke waardeaspecten zijn van belang? 
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G. Welke aspecten komen voort vanuit de praktijk ten aanzien van het herbestemmen van 
kantoorgebouwen naar woongebouwen? 
1. Wat zijn de praktijk ervaringen van vastgoed professionals? 
2. Wat zijn de kenmerken en ervaringen van twee uitgevoerde herbestemmingsprojecten? 

H. Hoe wordt het beslissingsondersteunend instrument ontwikkeld aan de hand van de criteria en 
parameters die voortkomen uit de analyses? 
1. Hoe wordt het beslissingsondersteunend instrument opgesteld? 
2. Welke cases zijn geschikt en worden gekozen voor het toetsen van het beslissingsondersteunend 

instrument? 

1.4 Onderzoekskader 

Dit onderzoek richt zich op bestaande kantoorgebouwen die zich op binnenstedelijke locaties 
bevinden. Deze kantoorgebouwen staan in zijn geheel leeg. Het gaat om monofunctionele 
kantoorgebouwen en kantoren (kantoorruimte) die deel uitmaken van gebouw(en) waarin zich ook 
mogelijk een balie, showroom en/of winkelruimte op de parterre bevinden. Vanuit de positie van de 
projectontwikkelaar wordt bekeken wat de mogelijkheden zijn om een kantoorgebouw permanent te 
herbestemmen naar een woongebouw. Zo'n woongebouw bestaat dan uit appartementen 
(meergezinswoningen) en/of wooneenheden, omdat dit soort type woonruimten het meest voor de 
hand ligt om te ontwikkelen in bestaande kantoorgebouwen (eengezinswoningen met tuin zijn in 
principe niet te realiseren). Omdat een projectontwikkelaar een commerciele partij is, wordt er 
woonruimte ontwikkeld tegen marktconforme prijzen. Uiteindelijk zal de projectontwikkelaar aan de 
hand van een beslissingsondersteunend instrument een besluit nemen om te gaan onderhandelen 
met de eigenaar van het desbetreff ende kantoorgebouw over de aankoopprijs en de daarbij 
behorende voorwaarden. 

1.5 Begrippenkader 

Een aantal belangrijke begrippen die met regelmaat in dit onderzoeksrapport terugkomen is in een 
onderstaand overzicht gedefinieerd. Aan het eind van dit rapport zijn deze en andere begrippen terug 
te vinden in een alfabetisch geordende lijst: 

o Afnemer: Hieronder wordt als eerste verstaan de woonconsument. Dit houdt in dat de 
projectontwikkelaar de woningen rechtstreeks en/of via een makelaar verkoopt. Ten tweede gaat 
het hier om de beleggingsmaatschappijen en woningcorporaties die handelen in opdracht van de 
uiteindelijke woonconsument. 

o Beslissingondersteunend instrument: Is een hulpinstrument dat ondersteuning biedt bij het 
inzichtelijk maken van de betreffende situatie ten behoeve van de besluitvorming.5 

o Besluitvorming: Het komen tot een bepaald, gemotiveerd besluit. 6 

o Binnensteden: In dit onderzoek worden binnensteden als volgt beschreven: Binnensteden komen 
voor in centrumstedelijke woonmilieus en kenmerken zich vooral door een grote functiemenging. 
Allerlei functies op het gebied van wonen, werken, recreatie, voorzieningen en cultuur zijn hier te 
vinden. Binnensteden bestaan uit een centrum en een aangrenzende binnenstedelijke randzone. 
Het centrum is dat deel van een stad waar sprake is van een sterke concentratie van stedelijke 
voorzieningen, zoals kantoren, detailhandel, uitgaansgelegenheden en een relatief hoge 
woondichtheid. De binnenstedelijke randzone komt voor in centraal gelegen (woon)wijken, net 
buiten het centrum, waarbij de concentratie van kantoren, detailhandel en uitgaansgelegenheden 
geringer is dan in het centrum. De binnenstedelijke randzone heeft in vergelijking met het centrum 

5 Keeris, W.G., Vastgoedbeheer Lexicon, 2001 

6 Bekkering, T.e.a., Management van processen, 2004 
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een grater woningaanbod. Binnensteden komen voor in gemeentes met minimaal 25.000 
huishoudens. 7 

o Binnenstedelijke locatie: Is een locatie die zich bevindt in binnensteden. 

o Herbestemming: Een vastgoedobject een andere bestemming geven dan waarvoor het 
oorspronkelijk is ontworpen of gebruikt. In dit rapport gaat herbestemming over het herbestemmen 
van kantoorgebouwen naar woongebouwen het, tenzij expliciet anders wordt vermeld. 

o lnitiatieffase: De fase binnen het acquisitieproces waarin de eerste aanzet gegeven wordt om 
eventueel te komen tot realisatie van een vastgoedobject op een bepaalde (potentiele) locatie, 
waarbij de activiteiten zich beperken tot het gericht zijn op het nagaan van de realiteitswaarde van 
dat object, gelet op de geboden mogelijkheden, gestelde randvoorwaarden en situationele 
aspecten, waarna deze fase van het totale beslissingsproces wordt afgesloten met een besluit tot 
voorbereiding van de (eventuele) realisatie, dan wel tot het afzien daarvan en het staken van het 
acquisitieproces voor het beoogde object.8 

o Kantoor: Een vastgoedobject dat geheel of gedeeltelijk in gebruik is, dan wel te gebruiken voor 
bureaugebonden werkzaamheden en de daarvoor benodigde activiteiten. 9 Bij deze definitie 
warden de volgende criteria toegevoegd conform de omschrijving van VastGoedMarkt: 

o De kantoorruimte heeft een minimale omvang van 500 m2 verhuurbare (nuttige) vloeroppervlakte Er wordt 
voorbijgegaan aan kantoren met een kleiner metrage en aan kantoren in niet specifieke kantoorgebouwen, 
zoals bedrijfsruimte en ziekenhuis; 

o Kantoorruimte die uitsluitend een kantoorbestemming heeft en die als geheel of in afzonderlijke delen 
beschikbaar is. Daze maakt dus geen deal uit van de productie- en/of distributieruimte gemengde 
complexen; 

o Wei kan kantoorruimte deal uitmaken van gebouwen waarin zich ook een balie, showroom en/of 
winkelruimte op de parterre (begane grond) bevinden. Die laatste ruimten worden als 
showroom/winkelruimten gezien en de kantoorruimte als kantoor. 

o Kantoor bestaand: Een vastgoedobject conform de omschrijving van VastGoedMarkt dat in 
gebruik of in gebruik is geweest. Nieuwe en gerenoveerde kantoorgebouwen die nog niet 
(opnieuw) in gebruik zijn geweest vallen niet onder deze definitie. 

o Leegstand: Kantoorruimte die niet in gebruik is door een huurder en waarvoor geen huurcontract 
is afgesloten. De leegstand heeft betrekking op zowel geheel als gedeeltelijk lege 
vastgoedobjecten en is gemeten in vierkante meters verhuurbaar vloer oppervlak (wo). 
Kantoorruimten die een andere bestemming krijgen of momenteel gerenoveerd warden op 
verzoek van de (toekomstige) huurder, behoren niet tot leegstand. 10 

o Marktvraag: De marktvraag zoals deze in dit onderzoek wordt gehanteerd is de vraag van de 
woonconsument. 

o Projectontwikkelaar: Een partij binnen de vastgoedmarkt die voor eigen rekening en risico 
vastgoedprojecten voor de markt tot stand brengt, vanaf initiatief tot en met afzet. De 
projectontwikkelaar is de initierende en coordinerende partij van het vastgoedproces.11 De 
projectontwikkelaar (her)ontwikkelt een vastgoedobject met als doel dit zo snel mogelijk af te 
stoten. 

o Woning: Een gebouw of deel van een gebouw dat volgens de bouw of verbouw blijvend is 
bestemd voor permanente bewoning door een particulier huishouden. Ook wel zelfstandige 
woning genoemd. Kenmerkend hiervoor is de aanwezigheid van eigen sanitaire voorzieningen, 

7 Definitie gebaseerd op Seip, M.M., Functioneren van binnensteden, 1999 en ABF Research, Woonmilieutypologie, 2003 

8 Keeris, W.G., Vastgoedbeheer Lexicon, 2001 

9 Vastgoedmarkt, 2005 

10 Twijnstra Gudde, Leegstand in kantoren een nadere analyse, 1996 

11 Oude Veldhuis M.C., Wat is projectontwikkeling, 1993 
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een keuken alsmede een afsluitbare eigen toegangsdeur vanaf de openbare weg of vanuit een 
gemeenschappelijke ruimte.12 

D Wooneenheid: Een wooneenheid is een deel van een tot permanente bewoning bestemd gebouw 
dat niet voldoet aan de woningdefinitie door het ontbreken van een keukeninrichting en/of het 
ontbreken sanitair (toilet, wasbak en douche) en/of waarvan de toegang uitkomt op een gang, 
overloop of portaal. Ter compensatie dient het gebouw waarin de wooneenheid is gelegen te 
beschikken over gemeenschappelijke voorzieningen voor de ontbrekende elementen.12 

D Wooneenhedenunit: Twee of meer wooneenheden met gemeenschappelijke voorzieningen zoals 
een keuken, sanitair en toegang die uitkomt op een gang, overloop of portaal. 

D Woongebouw: Een vastgoedobject dat geschikt of bestemd is voor het bieden van huisvesting en 
woongenot aan meer dan een huishouden. In dit onderzoek bestaat een woongebouw uit 
appartementen (meergezinswoningen) en/of wooneenhedenunits. 

1.6 Onderzoeksproces 

In het onderzoeksproces wordt aangegeven hoe op een planmatige wijze een antwoord kan warden 
gegeven op de probleemstelling. Het onderzoeksproces zal in fases worden uitgevoerd. Ter 
ondersteuning ervan is een onderzoeksplan opgesteld. Dit plan geeft aan hoe het onderzoek zich 
heeft ontwikkeld en is uitgevoerd. Aan de hand van de toelichting van het onderzoeksplan wordt een 
en ander duidelijk gemaakt. 

Om dit onderzoek uit te voeren met daarbij benodigde informatie wordt gebruik gemaakt van de 
volgende manieren: 
D Literatuurstudie; 
D Desk research; 
D Interviews; 
D Case studies. 

1.6.1 Onderzoeksplan 

Het onderzoeksplan is in vier delen verdeeld. Dit plan is schematisch weergegeven in afbeelding 2. 
T evens kan dit figuur dienen als leeswijzer voor het onderzoek. 

12 www. vrom.nl , Woningdefintitie, 2005 
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1.6.2 Toelichting onderzoeksplan 

Deel 1 

Deel 1 bestaat uit vooronderzoek. Door middel van literatuurstudie, desk research, case studies en 
overleg wordt de aanleiding, de doelstelling en het onderzoekskader geformuleerd. Het 
vooronderzoek dient als uitgangpunt voor het gehele onderzoek. 

Deel 2 

Deel 2 omvat een zevental analyses ten behoeve van de besluitvorming van een projectontwikkelaar 
in de initiatieffase met betrekking tot het herbestemmen van bestaande binnenstedelijke 
kantoorgebouwen naar woongebouwen. Aan de hand van literatuurstudie, desk research, interviews 
en case studies warden deze analyses gemaakt. Deel 2 bestaat uit de volgende analyses: 

a Kenmerken kantorenmarkt; Doordat het ten eerste in dit onderzoek gaat om het kantorenaanbod 
warden de ontwikkelingen op de Nederlandse kantorenmarkt geanalyseerd en welke aspecten 
hierbij van belang zijn voor dit onderzoek. Vervolgens wordt onderzocht welke type leegstand 
kenmerkend is voor bestaande kantoorgebouwen die niet meer door de markt warden opgenomen 
en hoe daarmee kan warden omgegaan. 

a Vraag naar binnenstede/ijk wonen; Om de vraag naar binnenstedelijk wonen te kunnen bekijken 
warden eerst de kenmerken op de Nederlandse woningmarkt geanalyseerd en de daarbij 
behorende effecten op bepaalde doelgroepen. Na deze analyse warden de ontwikkelingen op de 
binnenstedelijke woningmarkt in beeld gebracht en welke doelgroepen in aanmerking komen voor 
het bewonen van een herbestemd kantoorgebouw op een binnenstedelijke locatie. Daarnaast 
warden de wooneisen en wensen van deze doelgroepen in kaart gebracht en welke doelgroepen 
deze eisen en wensen kunnen betalen tegen marktconforme prijzen. 

a Kenmerken herbestemming: Het gaat er bij deze analyse ten eerste om wat herbestemmen 
inhoudt en waarom herbestemmen. Om te kunnen beoordelen welke actoren een belang hebben 
bij herbestemming, warden de betrokken partijen geanalyseerd. Vervolgens wordt onderzocht 
waarom er mogelijk wordt besloten om een kantoorgebouw te gaan herbestemmen. Daarnaast 
wordt geanalyseerd waarom kantoorgebouwen geschikt zijn voor het veranderen in 
woongebouwen. Na deze analyse wordt in beeld gebracht de toevoegende functie die mogelijk is 
bij het herbestemmen van een binnenstedelijk kantoorgebouw naar woongebouw. In het 
specifieke geval van de projectontwikkelaar wordt onderzocht de herbestemmingsmethode die 
doorgaans wordt gehanteerd in de praktijk. 

o Locatieaspecten; Om een overzicht te krijgen van de locatieaspecten die voor dit onderzoek 
relevant zijn, warden deze aspecten op juridisch, technisch, functioneel en representatief gebied 
geanalyseerd. 

a Gebouwaspecten; Om een overzicht te krijgen van de gebouwaspecten die voor dit onderzoek 
relevant zijn, warden deze aspecten op juridisch, technisch, functioneel en architectonisch gebied 
geanalyseerd. 

o Financiele- economische aspecten; Om inzichtelijk te maken wat de financiele mogelijkheden zijn, 
wordt in deze analyse een aantal aspecten die van toepassing zijn behandeld. Het gaat om 

. kosten, opbrengsten, ns1co, rendement en waardeaspecten. De financiele afweging 
(haalbaarheid) is een van de doorslaggevende aspecten bij de mogelijkheden van herbestemmen. 

o Praktijkaspecten; Aan de hand van praktijkervaring van vastgoedprofessionals en tweetal 
uitgevoerde herbestemmingsprojecten warden de mogelijkheden bekeken van herbestemmen van 
kantoorgebouwen naar woongebouwen. 
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Deel 3 

In deel 3 wordt op basis van de criteria die voortkomen uit de analyses een beslissingsondersteunend 
instrument ontwikkeld. Dit instrument ondersteunt de projectontwikkelaar in de initiatieffase ten 
behoeve van de besluitvorming met betrekking tot het herbestemmen van bestaande binnenstedelijke 
kantoorgebouwen naar woongebouwen. Deel 3 wordt in de volgende twee fasen gerealiseerd: 

o Opstel/en van het bes/issingsondersteunend instrument: Om de mogelijkheden en 
herbestemmingsgeschiktheid van bestaande binnenstedelijke kantoorgebouwen naar 
woongebouwen in beeld te brengen, wordt er een beslissingsondersteunend instrument 
opgesteld. Dit instrument wordt opgesteld aan de hand van de criteria die voortkomen uit de 
analyses. 

o Toetsing beslissingsondersteunend instrument aan de hand van een aantal studie cases: Ter 
toetsing van de toepasbaarheid en de volledigheid van het beslissingondersteunend instrument, 
wordt gebruik gemaakt van twee studie cases. In deze fase vindt een terugkoppeling plaats naar 
de vorige fase. lndien nodig kan het beslissingsondersteunend instrument worden bijgesteld, 
zodat een definitief beslissingsondersteunend instrument kan worden opgesteld. 

Deel4 

Deel 4 bestaat uit het afronden van het onderzoek. Het onderzoek zal worden afgesloten met een 
conclusie en aanbevelingen betreffende het onderzoek en het ontwikkelde beslissingsondersteunend 
instrument. 

1. 7 Afstudeerbedrijf 

Het oorspronkelijke afstudeerbedrijf dat de gelegenheid heeft geboden om werkervaring op te doen en 
het hierna volgende onderzoek te laten uitvoeren was MAB. MAB was een onafhankelijke 
projectontwikkelaar met operatieve vennootschappen in Nederland, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd 
Koninkrijk en Belgie. Tijdens het afstuderen werd onder andere de vestiging in Nederland 
overgenomen door Bouwfonds (dochtermaatschappij ABN AMRO). Hierdoor ontstond er een nieuwe 
naam voor Bouwfonds ontwikkeling namelijk Bouwfonds MAB ontwikkeling. De vestiging in Den Haag 
van Bouwfonds MAB ontwikkeling (oorspronkelijk MAB) heeft als hoofdactiviteiten: ontwerp, realisatie 
en management van vastgoed. Het accent van deze activiteiten ligt op binnenstedelijke ontwikkeling, 
kantoorcomplexen, winkelcentra, culturele voorzieningen en woningen. 
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2 Kantorenmarkt 

2.1 lnleiding 

In dit hoofdstuk wordt onderzocht welke kenmerken van de Nederlandse kantorenmarkt van belang 
zijn voor dit onderzoek. Ten eerste worden de ontwikkelingen van de kantorenmarkt in beeld gebracht 
en vervolgens wordt geanalyseerd wat nu werkelijk leegstand is en welk type leegstand kenmerkend 
is voor bestaande kantoorgebouwen die niet meer door de markt worden opgenomen. 

2.2 De ontwikkelingen op de kantorenmarkt 

Het hoge aantal leegstaande vierkante meters op de huidige kantorenmarkt speelt een belangrijke rol 
in dit onderzoek. In Nederland hebben de verslechterde economische omstandigheden in combinatie 
met een ambitieuze bouwplanning eind jaren negentig geleid tot een toename van het aantal 
leegstaande kantoorgebouwen. Deze trend werd direct aan het begin van de eenentwintigste eeuw 
goed zichtbaar. Anno 2005 staat er maar liefst 12, 1 % van de kantorenvoorraad daadwerkelijk leeg, 
oftewel ruim 5,2 miljoen m2 is niet meer in gebruik, bijna 0,9 m2 miljoen meer dan begin 2004. 13 Dit 
hoge aantal vierkante meters leegstaande kantoorruimte is nog nooit voorgekomen in de Nederlandse 
vastgoed geschiedenis. Vooral de satellietsteden in de randstad hebben het zwaar. Hier zien we 
leegstandpercentages vanaf 16%. Van de vijf grote steden hebben Amsterdam (1 5,8%), Eindhoven 
(13,0%) en Rotterdam (11, 1 %) te kampen met hoge leegstand cijfers. Utrecht en Den Haag kennen 
relatief lage percentages, respectievelijk 9,3% en 7,5%. 

Doordat de laatste jaren de leegstand tot 
alarmerende hoogte is gestegen, moet er 
gevreesd worden dat een deel van de 
kantoorgebouwen, die niet meer 
marktconform zijn, definitief buiten de boot 
vallen. Medio 2005 gaat het om minstens 1 
miljoen m2 leegstaande kantoorruimte, dit is 
circa 15% van het kantorenaanbod (5,8 
miljoen m2) . Om de leegstand tegen te gaan 
is het onder andere volgens DTZ Zadelhoff 
noodzakelijk dat een deel van de leegstaande 
kantoorgebouwen aan de voorraad onttrokken 
moet worden. Het betreft hier om 
kantoorgebouwen die niet meer aan de 

Afb. 3: Leegstaande kantoorgebouwen die te huur staan 

kwaliteitseisen en wensen van de gebruiker voldoen. Deze kantoorgebouwen hebben een grote kans 
de aankomende jaren onverhuurd te blijven. Omdat bedrijven naar verwachting ook in de toekomst 
voornamelijk goede kwaliteit zullen vragen en zij na een verhuizing voor een (groot) deel verouderde 
kantoorgebouwen achterlaten, zal het aantal leegstaande kantoorgebouwen dat niet meer door de 
markt wordt opgenomen, voor het einde van dit decennium waarschijnlijk oplopen tot maar liefst 2 
miljoen m2 • Dit zou nu al 30% van het aanbod zijn, bij een dalend aanbodniveau kan dit percentage 
uitkomen op 40% a 50%.13 

Doordat de fysieke leegstand een dermate hoog niveau heeft bereikt, zal een herorientatie op de 
kantorenvoorraad de komende jaren een belangrijk onderwerp zal zijn. Een van de herorientatie 
mogelijkheden is het herbestemmen van leegstaande kantoorgebouwen, die niet meer door de markt 
worden opgenomen, naar woongebouwen. Dit gebeurt reeds op kleine schaal, maar in onvoldoende 
mate om effect te sorteren. Veel van dergelijke projecten zitten nog in de studie- of planfase. Naar 
verwachting zal dit in 2005 en 2006 een grotere omvang aannemen. Overigens moet het totale effect 

13 DTZ Zadelhoff, Cijfers in Perspectief 2005, 2005 
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hiervan niet worden overschat. Veel verouderde kantoorgebouwen zijn om financiele, locatie specifiek 
en/of fysieke redenen moeilijk om te vormen. Deels zou herbestemming op termijn een bijdrage 
kunnen leveren aan een lagere leegstand en dus aan een beter functionerende kantorenmarkt. 

In bijlage 1 is een analyse van de kantorenmarkt weergegeven waarin dieper wordt ingegaan op de 
ontwikke/ingen van deze markt. 

2.3 Leegstand 

2.3.1 Leegstand 

Uit. verschillende rapportages van gemeenten en marktpartijen, blijkt dat de term leegstand met de 
term aanbod wordt verward. Het aanbod wordt gebruikt om kwantitatieve uitspraken te doen over de 
leegstand. Het adviesbureau Twijnstra Gudde is echter van mening dat aanbod en leegstand twee 
verschillende begrippen zijn met elk een andere betekenis. De volgende twee begrippen die worden 
gehanteerd voor dit onderzoek zijn de definities van Twijnstra Gudde (1996) die gebaseerd zijn op 
rapportages van gemeenten en marktpartijen, te weten: 14 

a Aanbocf. Het aantal vierkante meters dat in de VastGoedMarkt in objecten te huur of te koop wordt 
aangeboden. Het gaat hierbij uitsluitend om het aanbod van gebouwen die reeds bestaan, in 
aanbouw of renovatie zijn. Bouwplannen vallen hier niet onder. De vierkante meters kunnen 
aangeboden worden terwijl er nog een huurder is; 

a Leegstancf. Kantoorruimte die niet in gebruik is door een huurder en waarvoor geen huurcontract 
is afgesloten. De leegstand heeft betrekking op zowel geheel als gedeeltelijk lege objecten en is 
gemeten in vierkante meters verhuurbaar vloer oppervlak (wo). Kantoorruimten die een andere 
bestemming krijgen of momenteel gerenoveerd worden op verzoek van de (toekomstige) huurder, 
behoren niet tot leegstand. 

Binnen de definitie leegstand zijn verschillende vormen te onderscheiden:15 

a Aanvangsleegstand ontstaat bij de oplevering van een nieuw kantoorpand, doorgaans wordt 
gerekend met 1 a 2% van de totale voorraad; 

a Frictieleegstand is leegstand die de markt nodig heeft voor verhuisbewegingen. In het algemeen 
wordt een leegstandpercentage van 4 a 5% als 'gezond' gezien; 

a Conjuncturele leegstand is het gevolg van schommelingen in vraag en aanbod door conjuncturele 
veranderingen. Bij een opgaande conjunctuur zal deze leegstand door de mar~t worden 
opgenomen; 

a Structurele leegstand is het vloeroppervlak dat gedurende drie achtereenvolgende jaren leegstaat 
in gebouwen die tenminste drie jaar gereed zijn. 

De eerste drie vormen van leegstand vertonen geen kenmerken van bestaande kantoorgebouwen die 
niet meer door de markt worden opgenomen. Daarom worden deze vormen van leegstand uitgesloten 
voor dit onderzoek. Dit onderzoek richt zich op de actuele of verwachte structurele leegstand van 
bestaande kantoorgebouwen. Deze kantoorgebouwen worden door de huidige en toekomstige 
ontwikkelingen op de kantorenmarkt niet meer opgenomen door de markt en komen in aanmerking 
voor herbestemming naar woongebouwen. 

2.3.2 Structurele leegstand 

Structurele leegstand wordt door verschillende auteurs en instanties gedefinieerd. De ROZ 
Vastgoedindex verstaat onder structurele leegstand, dat kantoorruimten voor twee jaar of langer voor 
verhuur beschikbaar waren. 16 Volgens Hulsman en Knoop (1998) is structurele leegstand het 
vloeroppervlak dat gedurende drie achtereenvolgende jaren leegstaat in gebouwen, die tenminste drie 

14 Twijnstra Gudde, Leegstand in kantoren een nadere analyse, 1996 

15 Hulsman, C.L. en FAM Knoop, Transformatie van kantoorgebouwen, 1998 

16 Stichting ROZ Vastgoedindex , Definitie lijst, 1996 
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jaar gereed zijn. 17 Adviesbureau Twijnstra Gudde spreekt niet van structurele leegstand, maar van 
langdurige leegstand, wanneer hetzelfde vloeroppervlak aan kantoorruimte langer dan 1 jaar 
leegstaat.18 Van Dijk spreekt ook niet van structurele leegstand, maar ook van langdurige leegstand, 
wanneer kantoorgebouwen langer dan 1,5 jaar in zijn geheel leegstaan.19 DTZ Zadelhoff verstaat 
onder de structurele leegstand bestaand aanbod dat langer dan drie jaar niet in gebruik is door 
huurders.20 Op basis van deze definities valt op dat tijdsduur van structurele leegstand varieert van 
een, anderhalf, twee of drie jaar. Gezien de huidige en toekomstige ontwikkelingen op de 
kantorenmarkt wordt in dit onderzoek uitgegaan van structurele leegstand, waarbij sprake is van een 
aansluitende periode van twee jaar of langer dat een kantoorgebouw in zijn geheel leeg staat. 

2.3.3 Oorzaken structurele leegstand 

Er zijn vrij eenvoudige redenen aan te dragen waarom een kantoorgebouw structureel leegstaat of 
naar verwachting structureel leeg komt te staan. Kort gezegd, een gebouw voldoet niet meer aan de 
kwaliteitseisen en wensen die de gebruiker stelt. De factoren die structurele leegstand veroorzaken 
volgens diverse onderzoeken kunnen in drie categorieen warden onderverdeeld: 21 

o Marktfactoren; 
o Locatiefactoren; 
o Gebouwfactoren. 

Marktfactoren 

Over de marktsituatiefactoren kan warden gezegd dat bepaalde metrages tot het structureel leegstand 
warden gerekend, als gevolg van de huidige situatie van overaanbod op de kantorenmarkt. Dit is het 
geval als er niets ontbreekt aan de kwaliteit van het gebouw. Bij gebrek aan een direct aanwijsbare 
oorzaak, wordt het marktbeeld als verklarende factor geregistreerd. lndien de vraag naar 
kantoorruimte toeneemt, zullen deze ruimten waarschijnlijk als eerste warden opgenomen door de 
markt. 

Locatiefactoren 

Kantoorgebouwen bevinden zich op een locatie die niet (meer) optimaal is voor bedrijfsvoering en 
daardoor structureel leeg komen te staan. Hierbij speelt vooral een veranderende behoefte aan 
stedenbouwkundige factoren een rol. Onder deze factoren valt ten eerste bereikbaarheid per 
openbaar vervoer en/of de bereikbaarheid per auto. Dit geldt voor zowel de bezoekers als voor 
personen die in het pand werkzaam zijn. Hierbij dient vooral gedacht te warden aan de kwaliteit van 
verbindingen, loopafstand tot het openbaar vervoer, files en eenrichtingsverkeer. In de praktijk blijkt 
dat de autobereikbaarheid veel belangrijker is dan de bereikbaarheid per openbaar vervoer. 
Daarnaast spelen zowel voor werknemers als bezoekers de parkeermogelijkheden een rol. Hierbij valt 
te denken aan de verkrijgbaarheid van een parkeerplaats, de loopafstand tot de parkeerplaats en de 
prijs van het parkeren. Ten slotte moet er rekening warden gehouden met de kwaliteit van de 
omgeving. Hiermee wordt de directe omgeving van het gebouw bedoeld. Er kan sprake zijn van een 
typische kantoorlocatie of juist een locatie met gemengde functies. De uitstraling van een bepaalde 
buurt valt ook onder deze factor. Bij deze factor gaat het dus vooral om uitstraling, zichtbaarheid, 
aanwezigheid van voorzieningen en veiligheid. Wanneer niet meer aan deze eisen voldaan kan 
warden, verlaten gebruikers het gebouwen en gaan op zoek naar een kantoorgebouw dat wel aan de 
stedenbouwkundige eisen voldoet. 

17 Hulsman, C.L. en F.A.M Knoop, Transformatie van kantoorgebouwen, 1998 

18 Twijnstra Gudde, Leegstand in kantoren een nadere analyse, 1996 

19 Dijk, D. van, Leegstand van kantoren en de mogelijkheden voor functiewijziging in de regio Amsterdam, 2004 

20 DTZ Zadelhoff, Cijfers in Perspectief 2005, 2005 

21 Dewulf,G en H. de Jonge, Toekomst van de kantorenmarkt 1994-2015, 1994; Neprom, Structureel aanbod van kantoorruimte 
1998, 1998; Korteweg, P.J., Veroudering van kantoorgebouwen: probleem of uitdaging?, 2002; DTZ Zadelhoff en Neprom, 
Aanbodmonitor kantoren 2003, 2003 
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Gebouwfactoren 

Factoren die betrekking hebben op het gebouw als belangrijkste verklarende oorzaak voor structurele 
leegstand zijn: 
o Bouwjaar; De verhuurbaarheid van gebouwen blijkt samen te hangen met de bouwperiode. De 

structurele leegstand van kantoorpanden gebouwd tussen 1960 en 1980 is opvallend groot. 
Hiermee is overigens niet gezegd dat gebouwen van voor en na deze tijdsperiode niet tot de 
onderkant van de markt kunnen behoren. 

o Technische kwaliteit; Technische veroudering van draagconstructie en installaties zijn een 
belangrijke reden, waardoor gebouwen structureel leeg komen te staan. Dit geldt onder andere 
voor installaties en energieprestatie; slechte klimatologische omstandigheden door ontbreken van 
dubbelglas, koeling, zonwering, luchtbehandeling, slechte staat van buitengevel, koudebruggen in 
daken en constructies. In oudere gebouwen zijn vaak minder voorzieningen aanwezig op het 
gebied van verwarming, airconditioning, liften, daglicht, isolatie en geluidsoverlast. 

o Functionele kwaliteit; Het niet kunnen voldoen aan eisen die tegenwoordig aan kantoorruimte 
worden gesteld, leidt tot structurele leegstand. Een gebrek aan flexibiliteit van de indeling is hier 
debet aan, bijvoorbeeld diepe ruimte met weinig lichtinval en het ontbreken van verplaatsbare 
wanden. Een inefficiente indeling leidt tot een onvoordelige bruto/nettoverhouding en een slechte 
toegankelijkheid tot verminderde functionaliteit. 

o Uitstraling, Als laatste kan een negatieve identiteit van het gebouw leiden tot structurele 
leegstand. Een gebouw dat een slechte uitstraling heeft of weinig representatief is, zal sneller 
worden verlaten door de gebruikers. 

Uit de drie categorieen is op te maken dat de locatiefactoren en gebouwfactoren relevante oorzaken 
zijn voor bestaande kantoorgebouwen die structureel leeg staan of naar verwachting structureel leeg 
komen te staan. Het zijn kantoorgebouwen die op locatie en bebouwniveau verouderd en incourant 
zijn, oftewel ze voldoen niet meer aan de kwaliteitseisen en wensen van de gebruiker. 

2.4 Kenmerken structureel leegstaande kantoorgebouwen 

2.4.1 Locatiekenmerken 

Van Dinteren (1985) typeert de volgende locatiekenmerken van structureel leegstaande kantoor 
accommodaties:22 

o Grote kantoorgebouwen uit de begin jaren zestig op een slechte locatie met vaak slechte 
bereikbaarheid, geen of onvoldoende parkeervoorzieningen en een slechte omgeving; 

o Nieuwe kantoorgebouwen op een slechte locatie, vaak weggewerkt in kleine, smalle, onbekende 
straatjes. 

Volgens ter Hart (1987) zijn de volgende locatiekenmerken typerend voor structureel leegstaande 
kantooraccommodaties:23 

o De grote kantoorgebouwen die gebouwd zijn tussen 1960-1980, die niet meer voldoen aan de 
huidige eisen op het gebied van bereikbaarheid; 

o Nieuwe nog niet in gebruik genomen kantoorgebouwen op decentrale locaties, zoals in 
buitenwijken van steden, in groeikernen of kleinere gemeenten; 

o Kantoorgebouwen op slechte locaties; niet bereikbaar, onvoldoende parkeerfaciliteiten en een 
slechte omgeving. 

Twijnstra Gudde (1996) heeft onderzoek gedaan wat locatiekenmerken zijn van langdurige leegstand 
(Adviesbureau Twijnstra Gudde spreekt niet van structurele leegstand, maar van langdurige 
leegstand) van kantoorgebouwen. De locatiekenmerken zijn:24 

22 Dinteren, J.H.J. van, Kantoren en binnenstedelijke randzone, 1985 

23 Hart, H.W. ter, Commercieel vastgoed in Nederland, 1987 

24 Twijnstra Gudde , Leegstand in kantoren een nadere analyse, 1996 
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o Langdurige leegstand doet zich voornamelijk voor in stadscentra en op locaties direct grenzend 
aan het centrum. Hier bevindt zich volgens het onderzoek 52% van de structurele leegstand; 

o lndien een vergelijking wordt gemaakt met de verdeling van de voorraad betreffende locatietypen, 
dan blijkt dat aan de rand van het centrum relatief veel structurele leegstand voorkomt (28% ten 
opzichte van 20% van de voorraad); 

o In de portefeuilles van de beleggers doet de meest langdurige leegstand zich voor op de 
snelweglocaties, daarna volgen de locaties direct grenzend aan het centrum van een stad. Van de 
structurele leegstand uit de beleggerportefeuille bevindt zich 34% op een snelweglocatie, terwijl 
van de totale kantorenportefeuille van beleggers slechts 20% gevestigd is op een snelweglocatie; 

o Van de totale omvang van de langdurige leegstand op de locaties in het centrum staat meer dan 
helft langer dan 3 jaar leeg. 

Geraedts en van der Voordt (1999) beweren dat locatiefactoren zoals slechte bereikbaarheid, 
onvoldoende parkeerfaciliteiten en onvoldoende kwaliteit van de omgeving voorname oorzaken van 
structurele leegstand zijn.25 

Volgens onderzoeksbureau Nyf er (2003) bevindt structurele leegstand in de grate steden zich 
voornamelijk aan de rand van het centrum en in mindere mate in het centrum. Een groat deel van het 
aanbod bevindt zich op locaties die meer dan twee kilometer van een snelwegafslag en verder dan 
750 meter van een treinstation liggen. De bereikbaarheid van deze locaties laat te wensen over.26 

Uit de behandelde rapportages is op te maken dat structurele leegstand zich vooral voordoet op 
locaties die onvoldoende bereikbaar zijn met geen of onvoldoende parkeervoorzieningen en een 
omgeving die onvoldoende kwaliteiten heeft en uitstraalt. Veel van deze locaties bevinden zich aan de 
rand van het centrum van steden. 

2.4.2 Gebouwkenmerken 

Van Dinteren (1985) typeert de volgende gebouwkenmerken van structureel leegstaande kantoor 
accommodaties:27 

o Grote kantoorgebouwen die gebouwd zijn in de jaren zestig met hoge onderhoudskosten; 
o Nieuwe kantoorgebouwen met verkeerde stramienmaten; 
o Voormalige woonpanden die, in een tijd dat er een tekort was aan kantoorruimte, ongebouwd zijn 

tot kantoorgebouwen. lndien zij niet in een echte kantooromgeving staan, zullen zij vaak 
onverhuurbaar zijn; 

o Oude en incourante kantoorgebouwen; 
o Alie showrooms en bedrijfsruimtes, die geen kantoor zijn, maar wel als zodanig warden 

aangeboden. 

Volgens ter Hart (1987) zijn de volgende gebouwkenmerken typerend voor structureel leegstaande 
kantooraccommodaties: 28 

o De grate kantoorgebouwen die gebouwd zijn tussen 1960-1980. Het gaat om voortijdige 
veroudering, aangezien veel van deze gebouwen niet meer voldoen aan de huidige eisen op het 
gebied van indeelbaarheid, energie en onderhoudskosten; 

o Voormalige woonpanden die in een tijd dat er een tekort was aan kantoorruimte, omgebouwd zijn 
tot kantoorgebouwen. Het gaat hierbij om villa's en herenhuizen, die wegens inefficiency als 
kantoorpand uit de mode raken. lndien zij niet in een echte kantooromgeving staan, zullen zij vaak 
blijvend onverhuurbaar zijn. Het teruggeven van de woningen is in veel gevallen vaak niet meer 
mogelijk vanwege de te hoge huur-, stook- en onderhoudskosten; 

o Oude en incourante kantoorgebouwen; 

25 Geraedts, R.P. en D.J.M. van der Voordt, Good buildings drive out bad buildings, 1999 

26 Onderzoeksbureau Nyfer, Kijk op kantoren 2003, 2003 

27 Dinteren, J,H.J. van, Kantoren en binnenstedelijke randzone, 1985 

28 Hart, H.W. ter, Commercieel vastgoed in Nederland, 1987 
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a Alie showrooms en bedrijfsruimtes, die geen kantoor zijn, maar wel als zodanig worden 
aangeboden. 

Twijnstra Gudde (1996) heeft onderzoek gedaan wat bouwjaarkenmerken zijn van langdurige 
leegstand (Adviesbureau Twijnstra Gudde spreekt niet van structurele leegstand, maar van langdurige 
leegstand) van kantoorgebouwen. De bouwjaarkenmerken zijn:29 

a De meeste langdurige leegstand bevindt zich in objecten die zijn gebouwd in de jaren tachtig 
(27%). Slechts 10% van de structurele leegstand bevindt zich in objecten met een bouwjaar voor 
1960; 

a Ten opzichte van de bouwjaren van de totale voorraad is de omvang van langdurige leegstand het 
grootst in objecten met een bouwjaar na 1990 (24% ten opzichte van 15% van de voorraad) en 
tussen 1970 en 1980 (24% ten opzichte van 18% van de voorraad). 

a Beleggers bezitten relatief grote voorraad die gebouwd is na 1980. Vergeleken met de voorraad is 
de langdurige leegstand bij de beleggers gering in de objecten met een bouwjaar na 1990 (17% 
ten opzichte van 30% van de voorraad) en hoog in de objecten met een bouwjaar tussen 1970 en 
1980 (25% ten opzichte van 14% van de voorraad) en een bouwjaar voor 1960 (17% ten opzichte 
van 5% van de voorraad). 

Geraedts en van der Voordt (1999) beweren dat de gebouwfactoren zoals de uitstraling van de gevel, 
de draagstructuur en het maatstramien voorname oorzaken zijn voor een slechte verhuurbaarheid. Op 
pandniveau komt structurele leegstand op de grootste schaal voor in kantoorpanden, die gebouwd zijn 
tussen 1960 en 1980. Dit kan verklaard worden door de in het algemeen sombere uitstraling van deze 
panden, evenals de technische en functionele veroudering.30 

Op basis van de gebruikte rapportages blijkt dat structurele leegstand op gebouwniveau voornamelijk 
voorkomt bij technisch en functioneel verouderde kantoorgebouwen, die niet meer voldoen aan de 
eisen van potentiele gebruikers. Bij technische veroudering gaat · het om aandachtspunten zoals 
verwarming, airconditioning, kabelgoten, daglichttoetreding, geluidsisolatie, etc. Functioneel 
verouderde kantoorgebouwen voldoen niet meer aan de huidige eisen op het gebied van 
indeelbaarheid. Deze kantoorgebouwen hebben slechte mogelijkheden om de indeling te wijzigen. 
Kenmerken hiervan zijn kantoortuinindelingen, diepe verdiepingen, hoge plafonds en het ontbreken 
van verplaatsbare wanden. Ook de bruto/netto verhouding speelt bij indeelbaarheid een belangrijke 
rol. Voor een potentiele huurder is het belangrijk in hoeverre zij nuttig gebruik kan maken van het 
metrage waarvoor zij betaalt. Ook kantoorgebouwen met een sobere uitstraling met betrekking tot de 
architectuur, herkenbaarheid als kantoor, materiaalgebruik en kleurstelling, zijn kenmerkend voor 
structurele leegstand. Op gebouwniveau komt structurele leegstand op grote schaal voor in 
kantoorgebouwen die gebouwd zijn tussen 1960 en 1980. Dit kan verklaard worden door de in het 
algemeen sombere uitstraling van deze panden, evenals de technische en functionele veroudering. 

2.5 Conclusie 

Er staat een historisch hoog aantal vierkante meters kantoor oppervlak (5,2 m2 miljoen) leeg op de 
Nederlandse kantorenmarkt. Waarvan medio 2005 1 miljoen m2 niet meer door de markt wordt 
opgenomen en dit kan oplopen naar 2 miljoen m2 in 2010. De situatie op de kantorenmarkt biedt 
voldoende perspectief voor het herbestemmen van bestaande binnenstedelijke kantoorgebouwen 
naar woongebouwen. 

Leegstand is te omschrijven als kantoorruimte die niet in gebruik is door een huurder en waarvoor 
geen huurcontract is afgesloten. De leegstand heeft betrekking op zowel geheel als gedeeltelijk lege 
objecten en is gemeten in vierkante meters verhuurbaar vloer oppervlak (wo). Kantoorruimten die een 
ander bestemming krijgen of momenteel gerenoveerd worden op verzoek van de (toekomstige) 
huurder, behoren niet tot leegstand. Daarbij zijn vier verschillende soorten leegstand te 

29 Twijnstra Gudde, Leegstand in kantoren een nadere analyse, 1996 

30 Geraedts, R.P. en D.J.M. van der Voordt, Good buildings drive out bad buildings, 1999 
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onderscheiden, waarbij in dit onderzoek structurele leegstand van toepassing is, omdat dit 
kenmerkend is voor bestaande kantoorgebouwen, die niet meer door de markt worden opgenomen. In 
dit onderzoek is er sprake van structurele leegstand als een kantoor een aaneensluitende periode van 
twee jaar of langer in zijn geheel leeg staat. 

Locatie- en gebouwfactoren veroorzaken dat bestaande kantoorgebouwen structureel leeg staan of 
naar verwachting structureel leeg komen te staan. Het zijn kantoorgebouwen die op locatie- en 
gebouwniveau verouderd en incourant zijn, oftewel ze voldoen niet meer aan de kwaliteitseisen en 
wensen van een potentiele gebruiker. Kenmerkend daarbij zijn dat op locatieniveau de locaties slecht 
bereikbaar zijn, geen of onvoldoende parkeervoorzieningen bieden en de omgeving onvoldoende 
kwaliteiten heeft of uitstraalt. Veel locaties bevinden zich aan de rand van het centrum van steden en 
op gebouwniveau zijn het technisch verouderde kantoorgebouwen, functioneel verouderde 
kantoorgebouwen, kantoorgebouwen met een sobere uitstraling en veelal kantoorgebouwen die 
gebouwd zijn tussen 1960 -1980. 

Het herbestemmen van bestaande binnenstedelijke kantoorgebouwen naar woongebouwen kan ten 
eerste een bijdrage leveren aan het beperken van de hoge leegstand op de kantorenmarkt en ten 
tweede kan hierdoor een kwaliteitsverbetering in de kantorenvoorraad plaatsvinden. 
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3 Vraag binnenstedelijk wonen 

3.1 lnleiding 

Om de vraag naar binnenstedelijk wonen inzichtelijk te maken moet eerst nagegaan warden wat de 
kenmerken zijn binnen de Nederlandse woningmarkt die relevant zijn voor dit onderzoek. Hierbij gaat 
het om de vraag en aanbodfactoren op de Nederlandse woningmarkt en de eff ecten daarvan op 
bepaalde doelgroepen. Er is in bijlage 3 een analyse van de Nederlandse woningmarkt weergegeven 
waarin dieper wordt ingegaan op de ontwikkelingen van deze markt. 

Na de analyse van de Nederlandse woningmarkt wordt de binnenstedelijke woningmarkt onderzocht. 
Om een beeld te krijgen van deze woningmarkt wordt eerst inhoud gegeven aan het wonen op een 
binnenstedelijke locatie. Daarnaast wordt in kaart gebracht wat de trends en het beleid zijn. Ten slotte 
gaat het er uiteindelijk om hoe de verhouding vraag en aanbod is. 

Vervolgens wordt in beeld gebracht welke doelgroepen in aanmerking komen voor het bewonen van 
een herbestemd kantoor op een binnenstedelijke locatie. Tevens warden de wooneisen en wensen 
van deze doelgroepen geanalyseerd en welke doelgroepen deze eisen en wensen kunnen betalen 
tegen marktconforme prijzen. 

3.2 Kenmerken Nederlandse woningmarkt 

3.2.1 Vraag en aanbod 

De laatste jaren functioneert de woningmarkt niet meer naar behoren. In het koopsegment warden 
duurdere woningen steeds moeilijker verkocht. In de huursector stagneert de doorstroming. Huurders 
maken steeds minder de overstap naar een koopwoning. Als gevolg van de toegenomen 
economische onzekerheden, het gedaalde consumentenvertrouwen en de dreiging van werkloosheid, 
kiezen veel huurders in toenemende mate voor zekerheid. Men verhuist minder vaak en als er wordt 
verhuisd is dit vaak binnen de huursector. Daarnaast bestaat er steeds minder betaalbaar aanbod in 
de koopsector. Als gevolg van het groeiend aantal huishoudens (bijlage 2 A), de lage 
woningbouwproductie van de afgelopen jaren (bijlage 2 B) en de hierdoor aanhoudende grate 
schaarste, blijven koopwoningen duur. Betaalbaar nieuwbouwaanbod is nauwelijks aanwezig. 

Door de stagnerende doorstroming is de positie van starters sterk verslechterd. De markt zit voor 
starters goeddeels op slot: goedkope huurwoningen komen steeds minder vaak ter beschikking en 
oak betaalbare koopwoningen voor starters zijn uitermate schaars. 

Dit alles heeft geleid tot een sterke groei van het urgente woningtekort. Uit een analyse, gebaseerd op 
verschillende Woningbehoefte Onderzoeken,31 blijkt dat in de koopsector het vooral het segment van 
de betaalbare woningen is, waarin de urgente tekorten zijn toegenomen. In de huursector zijn de 
tekorten in het middeldure en dure segment sterk toegenomen (afbeelding 4). Het totale urgente 
woningtekort was in 2002 opgelopen tot 166.000 woningen (2,5% van de woningvoorraad)32

• Het 
kwalitatief woningtekort in 2002 is 4,3 procent (291.000). Volgens de prognose van het Ruimtelijk 
Planbureau zal het urgent woningtekort in 2005 oplopen naar 2,6% (187.000 woningen) van de totale 
woningvoorraad. 

31 Gegevens ontleend aan het Gita Vista databestand van he! ministerie van VROM, 2005 

32 Ministerie VROM, Beier thuis in wonen, Woningbehoefte Onderzoek 2002, 2003 
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Afb. 4: Ontwikkeling urgent woningtekort 1994 - 2002 
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. 1998 
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Bron: Gita Vista databestand van het Ministerie van VROM 

Het overheidsbeleid is er op gericht om het urgente woningtekort terug te dringen van de nu 
verwachte 2,3 % tot tussen 1,5 en 2,0 % in 201033

• Dit laatst genoemde percentage is de kortdurende 
leegstand die nodig is om het verhuisproces in gang te houden. Om dit te bereiken moeten vanaf 
2004 tot 2010 ongeveer 460.000 woningen warden gebouwd( gemiddeld circa 75.000 woningen per 
jaar)34

• Om dit te realiseren wil het Ministerie van VROM (Minister Dekker) de woningbouwproductie 
versnellen en verhogen door middel van 7 nieuwe maatregelen in te zetten. In de Nata Ruimte (2004) 
beperkt de Minister onder meer de VROM regels die de woningbouwproductie belemmeren. 
Daarnaast wil Minister Dekker door middel van het herbestemmen van kantoren naar woningen 
tussen 2005 en 201 O jaarlijks 5000 woningen opleveren. De Minister gaf hierbij tevens aan dat de 
mogelijkheden van herbestemming van kantoren beperkt wordt door hoge investeringskosten en 
planologische belemmeringen. 

3.2.2 Effecten vraag en aanbod doelgroepen 

Het effect van de oorzaken die hebben geleid tot het huidige urgente woningtekort is dat met name 
jongere huishoudens in de knel zijn gekomen op de woningmarkt.35 Jongeren zijn genoodzaakt langer 
thuis te blijven wonen of zoeken hun heil in niet-zelfstandige woonruimte (wooneenheden), of blijven 
daar !anger wonen als zij hier al woonachtig waren. Het gevolg van het laatste feit is dat de doelgroep 
voor wooneenheden (studentenkamers), voornamelijk studenten, hierdoor in het nauw komt op de 
woningmarkt. De woningzoekenden onder de jongeren zijn voornamelijk starters (zoals eerder is 
aangegeven zit de markt voor starters op slot), maar oak voor een deel doorstromers op de 
woningmarkt. Naast de studenten en jongere huishoudens is er nag een groep op de woningmarkt die 
te kampen heeft met tekorten aan woonruimte, dit zijn de ouderen. Het betreft hier tekort aan 

33 Ruimtelijk Planbureau, ABF Research, Primos Prognose 2003, De toekomstige ontwikkeling van bevolking, huishoudens en 
woningbehoefte, 2003 

34 Ministerie VROM, Bouwprognose 2004-2009, 2004 

35 Aedes, Persbericht: Verdere toename krapte woningmarkt, 12-09-2003; Ministerie Vrom, Beter thuis in wonen, 
Woningbehoefte Onderzoek 2002, 2003 
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levensloopbestendige oudere woningen.36 Gezien de vergnizing van de Nederlandse bevolking 
(oudere een- en tweepersoonshuishoudens zullen flink groeien tot 202037

) zal dit tekort de komende 
jaren flink gaan stijgen. 

De beschreven groepen hebben allen te maken met tekorten aan woonruimte. Deze groepen 
verdienen daarom op dit moment de meeste aandacht op de woningmarkt. De nag · niet genoemde 
groepen hebben een stuk minder te maken met tekorten aan woonruimte. 

3.3 Binnenstedelijke woningmarkt ontwikkelingen 

3.3.1 Binnenstedelijke locatie 

Binnenstedelijke locatie is simpel gezegd niks anders dan een locatie die zich bevindt in 
binnensteden. 

Volgens Seip (1999) bestaan binnensteden uit een stadscentrum en een binnenstedelijke randzone. 
Het stadscentrum is dat deel van de stad waar sprake is van een sterke concentratie van stedelijke 
voorzieningen, zoals kantoren, detailhandel en horeca, evenals een concentratie van gebruikers van 
deze voorzieningen. De binnenstedelijke randzone bestaat voornamelijk uit woonwijken en wordt door 
een geringe concentratie van winkels, kantoren, horecabedrijven en dergelijke gekenmerkt. Het 
stadscentrum heeft in vergelijking met de binnenstedelijke randzone een beperkt woningaanbod.36 

ABF Research (2003) definieert binnensteden aan de hand van centrumstedelijk woonmilieu. Deze 
categorie bevat de centra van steden, maar oak een aantal centraal gelegen wijken net buiten het 
centrum. In elke stedelijke plaats is in eerste instantie een postcodegebied als centrum aangewezen. 
Vervolgens is een aantal andere wijken als centrumstedelijk woonmilieu aangeduid op basis van de 
afstand tot het centrum, het percentage werkgelegenheid in de horeca, detailhandel, en zakelijke 
diensten, de dichtheid, aanwezigheid van meergezinswoningen en de aanwezigheid van stedelijke 
voorzieningen (bioscoop, theater, museum).39 Uit het rapport Woonmilieutypologie 2003'39 kan 
opgemaakt warden dat centrumstedelijke woonmilieus voorkomen in gemeenten met minimaal 25.000 
huishoudens. 

In dit onderzoek houdt het wonen op een binnenstedelijke locatie het volgende in: De locatie bevindt 
zich in binnensteden en komt voor in centrumstedelijke woonmilieus en kenmerkt zich vooral door een 
grate functiemenging. Allerlei functies op het gebied van wonen, werken, recreatie, voorzieningen en 
cultuur zijn hier te vinden. Binnensteden bestaan uit een centrum en een aangrenzende 
binnenstedelijke randzone. Het centrum is dat deel van een stad waar sprake is van een sterke 
concentratie van stedelijke voorzieningen, zoals kantoren, detailhandel, uitgaansgelegenheden en een 
relatieve hoge woondichtheid. De binnenstedelijke randzone komt voor in centraal gelegen 
(woon)wijken net buiten het centrum, waarbij de concentratie van kantoren, detailhandel en 
uitgaansgelegenheden geringer is dan in het centrum. De binnenstedelijke randzone heeft in 
vergelijking met het centrum een grater woningaanbod. Binnensteden komen voor in gemeenten met 
minimaal 25.000 huishoudens (bijlage 2 C). 

3.3.2 Trends en beleid 

Er is een trend gaande dat er een grate vraag is naar binnenstedelijk wonen. Diverse demografische, 
economische en sociaal-culturele redenen liggen hieraan ten grondslag. Voorbeelden hiervan zijn: 
individualisering, collectieve welvaartsstijging, emancipatie, een groeiend aantal tweeverdieners en 

38 Aedes, Persbericht: Verdere toename krapte woningmar1<:t, 12-09-2003; Ministerie Vrom, Beter thuis in wonen, 
Woningbehoefte Onderzoek 2002, 2003 

37 Ruimtelijk Planbureau, ABF Research, Primos Prognose 2003, De toekomstige ontwikkeling van bevolking, huishoudens en 
woningbehoefte, 2003 

38 Seip M.M., Functioneren van binnensteden, 1999 

39 ABF Research, Woonmilieutypologie, 2003 
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een stijgend aantal huishoudens.40 Al deze factoren zorgen er voor dat binnenstedelijk wonen zeer 
populair is. Ruwweg een kwart van de bevolking wil in een bruisend stedelijk centrum wonen met de 
voorzieningen naast de deur.41 

Daarnaast heeft de overheid een beleid opgesteld om de woonfunctie in binnensteden te versterken 
en uit te breiden. Dit beleid wordt onder andere beschreven in de volgende rapportages: 
o Stedelijk vernieuwingsbeleid, lnvesteringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV 2) heeft als doel om 

door middel van fysieke maatregelen de kwaliteit van stedelijk woon-, werk- en leefmilieu te 
verbeteren;42 

o Het Grote Steden Beleid (GSB 3) wil de kwaliteit van de leefomgeving verbeteren, voldoende 
huisvesting kansen bieden voor alle huishoudens en de huishoudens met hogere inkomens 
vasthouden of aantrekken;43 

o 'Nota Mensen, Wensen, Wonen' heeft als een van de hoofdthema's de stedelijke woonkwaliteit 
verbeteren·40 

I 

o 'Nota Ruimte' en 'Vijfde Nota van Ruimtelijke Ordening' wil wonen concentreren in stedelijke 
regio's en de prioriteit leggen bij het wonen in de stad.44 

3.3.3 Vraag en aanbod 

Momenteel is er een groot woningtekort in centrumstedelijke woonmilieus. Dit wordt veroorzaakt door 
de ontwikkelingen op de Nederlandse woningmarkt (paragraaf 3.2) en doordat circa 25 procent van de 
bevolking in een centrumstedelijk woonmilieu wil wonen. In 2002 was er behoefte aan 635.500 
woningen, terwijl er een voorraad was van 520.000 woningen. Dit houdt in dat er een kwalitatief 
woningtekort is van 22, 1 % in 2002. De kwalitatieve tekorten voor centrumstedelijke woonmilieus 
kunnen per woningtype in beeld gebracht worden. De druk per woningtype op het centrumstedelijk 
woonmilieu is zeer hoog. Er is zowel een groot kwalitatief woningtekort aan eengezinswoningen als 
meergezinswoningen. Absoluut gezien is het kwalitatief woningtekort het grootst bij meergezins 
huurwoningen (52.500). In tabel 1 is het kwalitatief woningtekort naar woningtype en eigendom van 
het centrumstedelijk woonmilieu weergegeven. 

Tabel 1: Kwalitatief woningtekort naar eigendom centrumstedelijk woonmilieu 2002 

Type woning Eigendom Kwalitatief Woningvoorraad Kwalitatief Woningtekort in % 
woninQtekort van de woninQvoorraad 

Meergezinswoningen Huur 52.500 234.000 22,4% 
(appartementen) Koop 16.000 74.500 21,5% 

Eengezinswoningen Huur 18.000 72.500 24,8% 
Koop 29.000 139.000 20,9% 

Totaal 115.500 520.000 22,1% 

Bron: Ministerie Vrom 2003, Gescheiden markten, WBO 2002, 2003 

De NVB (Vereniging voor ontwikkelaars & bouwondernemers) constateert dat er na verwachting een 
goede vraag blijft bestaan naar nieuwe (koop)appartementen op binnenstedelijke locaties. Op andere 
locaties zal de verkoop voorlopig moeizaam blijven, vooral omdat het percentage appartementen in de 
verkoopportefeuilles van de gezamenlijke ontwikkelaars en bouwondernemers anno 2004 zo'n 43% is. 
Dit is te hoog in verhouding tot de vraag.45 

40 Ministerie VROM, Nata Wonen: Mensen, Wensen, Wonen -Wonen in de 21• eeuw, 2001 

41 Ministerie VROM, en Rigo Research en Advies, Ruimte voor wonen in de Vijfde Nata, 2002 

42 Ministerie VROM, lnvesteringsbudget Stedelijke Vernieuwing 2, 2002 

43 www.grotestedenbeleid.nl: Groot Steden Beleid 3, 2004 

44 Ministerie VROM, Nata Ruimte, 2004; Ministerie VROM, Vijfde Nata van Ruimtelijke Ordening, 2001 

45 NVB,Thermometer Koopwoningen, 2004 
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Volgens de prognoses zal het kwalitatief woningtekort in centrumstedelijke woonmilieus tot en met 
2010 toenemen. Om op deze ontwikkelingen in te spelen moet het volgende gebeuren46

: 

o Het creeren van meer centrumstedelijke woonmilieus door het verdichten en het op peil brengen 
van het voorzieningenniveau, van de daarvoor in aanmerking komende buiten centrumstedelijke 
woonmilieus ( Er is een overschot aan woningen in buitencentrum woonmilieus); 

o Het benutten van potenties in bestaande centrummilieus; 
o Het creeren van dergelijke woonmilieus op een aantal nieuwe uitleglocaties. 

In de periode 2002 tot en met 201 O zullen ongeveer 127 .000 woningen worden bijgebouwd in 
centrumstedelijke woonmilieus, om aan de gewenste toename van de woningvoorraad te kunnen 
voldoen.47 Volgens het rapport 'Het wie, wat en waar van de woonomgeving' moet de toevoeging 
bestaan uit circa 50% meergezinswoningen en 50% eengezinswoningen.48 

Aan de hand van het onderzoek 'Primos Prognose 2003' is het mogelijk het urgent woningtekort per 
gemeente met een centrumstedelijk woonmilieu in beeld te brengen voor de periode 2004 - 2010. Er 
wordt aangenomen dat het procentueel woningtekort per gemeente ook voorkomt in het 
centrumstedelijk woonmilieu van de desbetreffende gemeente of zelfs procentueel hoger. Deze 
aanname is gebaseerd op het landelijke kwalitatief woningtekort in centrumstedelijke woonmilieus 
(22, 1 % in 2002 van de totale woningvoorraad in centrumstedelijke woonmilieus) die procentueel vele 
malen hoger is dan het totale kwalitatieve woningtekort in Nederland (4,3% in 2002 van de totale 
woningvoorraad in Nederland). In tabel 2 worden gemeenten met een urgent woningtekort van 3% of 
hoger tussen 2004 en 201 O weergegeven. 

Tabel 2: Prognose urgent woningtekort van gemeenten met een centrumstedelijk woonmilieu 2004-2010 (> 3 %) 

I Gemeente 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

-
Alm ere 4,7% 5,0% 5,1% 5,2% 5,4% 5,2% 5,3% 
Amsterdam 6,5% 6,7% 6,4% 6,1% 5,9% 5,9% 5,8% 
Assen 1,9% 3,1% 3,0% 3,7% 4,0% 4,3% 4,6% 
Delft 4,4% 4,0% 4,1% 4,0% 3,9% 3,9% 3,7% 
Groningen 5,8% 7,0% 7,9% 8,5% 9,1% 9,3% 9,5% 
Hoorn 3,1% 4,0% 3,5% 3,6% 3,5% 3,8% 3,7% 
Leiden 7,2% 7,7% 7,5% 7,4% 7,0% 6,8% 6,9% 
Leidschendam-Voorburo 4,4% 4,6% 4,4% 4,3% 4,3% 4,5% 4,6% 
Maastricht 4,1% 5,2% 5,6% 5,7% 5,7% 5,8% 5,8% 
Nieuwegein 6,0% 6,3% 6,7% 6,6% 6,7% 6,7% 6,8% 
Nijmegen 6,9% 7,1% 7,0% 6,9% 6,8% 6,6% 6,3% 
Pumerend 3,4% 3,6% 3,7% 3,5% 3,4% 3,3% 3,2% 
Rotterdam 5,1% 5,5% 5,7% 5,7% 5,8% 5,7% 5,7% 
Tilbura 4,8% 4,9% 4,6% 4,2% 4,1% 3,9% 3,6% 
Utrecht 6,4% 6,1% 5,7% 5,2% 4,7% 4,5% 4,3% 
Zaanstad 3,9% 4,2% 4,3% 4,2% 4,0% 3,9% 3,8% 

Bron: Ruimtelijk Planbureau, ABF Research, Primos Prognose 2003, De toekomstige ontwikkeling van bevolking, 
huishoudens en woningbehoefte, 2003 

Aangezien het gewenste urgent woningtekort 1,5 a 2,0 procent bedraagt, kan uit de bovenstaande 
tabel opgemaakt worden dat de weergegeven gemeenten met een relatief groot urgent woningtekort 
te maken hebben tussen 2004 en 2010. In bijlage 2 D wordt de prognose van het urgent woningtekort 
voor alle gemeenten met een centrumstedelijk woonmilieu weergegeven ( plus de leegstand van de 
kantorenvoorraad van de gemeenten). 

46 Ministerie VROM, Nola Wonen: Mensen, Wensen, Wonen - Wonen in de 21• eeuw, 2001 

47 Ruimtelijk Planbureau, ABF Research, Primos Prognose 2003, De toekomstige ontwikkeling van bevolking, huishoudens en 
woningbehoefte, 2003 

48 Rigo Research en Advies, Het wie, wat en waar van de woonomgeving , 2004 
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Voornamelijk in de studentensteden is er onvoldoende aanbod van wooneenheden. VROM heeft 
berekend dat er een urgent tekort is van 15.000 wooneenheden. 49 Minister Dekker wil dat dit tekort in 
201 O ruimschoots is ingelopen. 

De gegevens van vraag en aanbod geven aan dat er een ruim marktpotentieel is voor het ontwikkelen 
van appartementen en wooneenheden op binnenstedelijke locaties (deze type woonruimten zijn het 
meest voor de hand ·liggend om te worden ontwikkeld in bestaande kantoorgebouwen). 

3.4 Binnenstedelijke doelgroepen voor het bewonen van herbestemde 
kantoorgebouwen 

Doelgroepen die mogelijk in aanmerking komen voor het bewonen van herbestemde 
kantoorgebouwen op een binnenstedelijke locatie zullen aan de ene kant behoefte hebben aan de 
eigenschappen van binnensteden en aan de andere kant behoefte hebben om te willen wonen in 
appartementen of wooneenheden. 

Bewoners op de woningmarkt kunnen op meerdere manieren worden afgebakend. Het gaat om eisen 
en wensen ten aanzien van de gebruikswaarde van de woonruimte en woonomgeving. Deze eisen en 
wensen zijn sterk afhankelijk van leeftijd en huishoudensamenstelling.50 Een alleenstaande jongere 
met een laag inkomen zal over het algemeen heel andere wensen hebben (cafe nabij, dichtbij 
openbaar vervoer, park in buurt want geen eigen buitenruimte) dan een middelbaar gezin met een 
hoog inkomen (parkeren op eigen erf, sportclub nabij, veilige en rustige woonomgeving). 

Daarnaast speelt ook de leefstijl een rol. Die leefstijl hangt overigens weer sterk samen met de 
levensfase en het inkomen. De geboorte van een kind verandert de leefstijl van mensen ingrijpend, en 
daarmee ook hun woonwensen. Afgestudeerden met een hoog inkomen laten hun studentenbestaan 
snel achter zich en gaan zich plots druk maken om het feit dat ze hun auto niet in de binnenstad kwijt 
kunnen. Yupp's (Young Urban Professional Parents) blijken heel andere eisen aan woning en 
woonomgeving te stellen dan Yup's (Young Urban Professionals). 

Bij woningbehoeftenvraagstukken worden de inkomens in het algemeen als volgt gedefinieerd 
(inkomen is netto besteedbaar jaarinkomen volgens VROM-definitie, een modaal inkomen is circa een 
netto besteedbaar jaarinkomen van € 20.000,-, prijspeil 2005): 
o Laag inkomen: huishoudens met een jaarinkomen tot € 14.800,-; 
o Laag middeninkomen: huishoudens met een jaarinkomen tussen € 14.800,- en € 20.000,-; 
o Hoog middeninkomen: huishoudens met een jaarinkomen tussen € 20.000,- en € 42.000,-; 
o Hoog inkomen: huishoudens met een jaarinkomen boven € 42.000,-. 

WBO 2002 onderscheidt op basis van de drie traditionele huishoudenkenmerken 17 klantgroepen met 
elk hun eigen, onderscheidende woonwensen (afbeelding 5). 

Afb. 5:0verzicht k/antgroepen op de woningmarkt 

tot 25 jaar 25-39 jaar 40-59 jaar 60-74 75-plus 
jaar 

Laag inkomen en laag midden inkomen 1 pers. 1 2 8 14 16 
(aandachtsgroep) 2 pers. 3 9 

gezin 4 10 
1 pers. 1 5 11 15 17 

Hoog middeninkomen en hoog inkomen 2 pers. 6 12 
gezin 7 13 

Bron: Ministerie VROM, Beter thuis in wonen, WBO 2002, 2003 

49 Persbericht VROM naar aanleiding van de brief van Minister Dekker aan de Tweede Kamer, 05-11-2003 

50 Ministerie VROM, Beter thuis in wonen, Woningbehoefte Onderzoek 2002, 2003 
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De voorwaarden die aan de woonruimte en woonomgeving van een bepaald woonmilieu warden 
gesteld, onderhouden een sterke relatie met de mensen die er (willen/kunnen) wonen, gezinnen in 
meer landelijke milieus, ouderen en jongeren in de centra. De huishoudens die in een woonmilieu 
wensen te wonen, zullen op hun beurt weer in sterke mate warden bepaald door de woonruimte en 
woonomgeving die in een bepaald milieu te vinden zijn (ruime gezinswoningen in rustige landelijke 
milieus, goedkope appartementen in de bruisende stadswijken). Uit WBO 2002 blijkt dat 
appartementen (meergezinswoningen) vooral in stedelijke woonmilieus voorkomen. In 
centrumstedelijke milieus bestaat gemiddeld 60 procent 
van de woningen uit appartementen.51 

In de volgende afbeelding is de gemiddelde 
bevolkingssamenstelling van het centrumstedelijke 
woonmilieu gegeven, uitgaande van de 17 
bovengenoemde klantgroepen. Het inkomensaspect is 
niet meegenomen (vandaar dat er geen 17, maar negen 
typen klantgroepen zijn), omdat inkomen niet het 
grootste effect heeft op de woonwensen. lnkomen zegt 
vooral iets over de mate waarin klantgroepen in staat 
zijn hun woonwensen te realiseren. 

Uit de afbeelding blijkt dat in centrumstedelijke 
woonmilieus relatief veel jonge huishoudens wonen 
(circa 30%). Het gaat voor een groat deel om kleine 
huishoudens (een- en tweepersoons). Niet meer dan 18 
procent van de woningen wordt in centrumstedelijk 
woonmilieu bewoond door een gezin. Ouderen (vanaf 
60 jaar) een- en tweepersoonshuishoudens bewonen 
circa 27 procent van woningen in centrumstedelijk 
woonmilieus. Totaal zijn er 575.259 huishoudens 
gehuisvest in dit woonmilieu. 

Dit aantal huishoudens bestaat uit:52 

D 53 % eenpersoonshuishoudens; 
o 29 % tweepersoonshuishoudens; 
o 18% huishoudens met kinderen. 

Afb. 6: Bevolkingssamenstel/ing naar klantgroep 
per woonmi/ieu 
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Bron: Ministerie VROM, Beter thuis in wonen, 
WBO 2002, 2003; (bewerking Rigo Research) 

Er kan geconstateerd warden dat voornamelijk een- en tweepersoonshuishoudens gehuisvest zijn in 
centrumstedelijk woonmilieu, waarvan de woningvoorraad gemiddeld voor 60% bestaat uit 
appartementen. Het gaat hierom stedelijk georienteerde huishoudens.52 

Aan de hand van de feiten en kenmerken van de 17 klantgroepen is op te maken dat in het algemeen 
een aantal klantgroepen weinig behoefte heeft aan een binnenstedelijke woonomgeving in combinatie 
met het bewonen van een appartement. Huishoudens die zich in de gezinsfase bevinden vallen at, 
doordat zij vaak een behoefte hebben aan eengezinswoning met tuin en/of suburbaan woonmilieu. 
Hierdoor kunnen deze huishoudens in principe warden uitgesloten. Tweepersoonshuishoudens in de 
leeftijdsfase 40 tot en met 59 jaar zijn oak niet geneigd om zich te gaan huisvesten in een 
appartement, omdat deze huishoudens over het algemeen behoefte hebben aan een 
eengezinswoning (grondgebonden woning). Een- en tweepersoonshuishoudens vanaf 75 jaar hebben 
geen voorkeur voor de binnenstad en weinig behoefte om nag te verhuizen. 

51 Minislerie VROM, Beier lhuis in wonen, Woningbehoefte Onderzoek 2002, 2003 

52 Minislerie VROM, Beier lhuis in wonen, Woningbehoefte Onderzoek 2002, 2003; Minislerie VROM, Cijfers over Wonen 2004, 
2004 
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In tabel 3 wordt weergegeven in welke klantengroepen stedelijk georienteerde een- en 
tweepersoonshuishoudens voorkomen, die in appartementen of wooneenheden in een 
binnenstedelijke woonomgeving willen wonen. Daarbij wordt aangegeven de woon- en werkcarriere 
van deze groepen. 

Tabel 3: De woon- en werkcarriere van stedelijk georienteerde een en tweepersoonshuishoudens die voorkomen in de 
klantgroepen 

I Doelgroepprofiel Wooncarriere Werkcarriere 
I 

1.: Jonge een- en tweepersoonshuishoudens tot 25 jaar Begin (starters) Studenten, beginnende 
werker en werkeloze jonoeren 

2. Eenpersoonshuishoudens, 25 - 39 jaar, met een laag Begin tot gevorderd (starters en Begin tot gevorderde werker 
inkomen of een laagmidden inkomen doorstromers) 
3. Tweepersoonshuishoudens, 25 - 39 jaar, met een laag Begin tot gevorderd (starters en Begin tot gevorderde 
inkomen of een laagmidden inkomen doorstromers) werker(s) 
5. Eenpersoonshuishoudens, 25 - 39 jaar, met een hoog Begin tot gevorderd (starters en Begin tot gevorderde werker 
middeninkomen of hooa inkomen doorstromers) 
6. Tweepersoonshuishoudens, 25 - 39 jaar, met een hoog Begin tot gevorderd (starters en Begin of gevorderde werkers 
middeninkomen of hooa inkomen doorstromers) (tweeverdieners) 
8.: Eenpersoonshuishoudens, 40- 59 jaar, met een laag Gevorderd tot zeer gevorderd Gevorderd tot zeer 
inkomen of een laaomidden inkomen (doorstromers) oevorderde werker 
11.: Eenpersoonshuishoudens, 40 - 59 jaar, met een hoog Gevorderd tot zeer gevorderd Gevorderd tot zeer 
middeninkomen of hoog inkomen (doorstromers) gevorderde werker 
14. Een- en tweepersoonshuishoudens, 60- 74 jaar , met Zeer gevorderd (doorstromers) Zeer gevorderde werker(s) of 
een laag inkomen of een laagmidden inkomen gepensioneerd 
15. Een- en tweepersoonshuishoudens , 60- 74 jaar, met Zeer gevorderd (doorstromers) Zeer gevorderde werker(s) of 
een hoog middeninkomen of hoog inkomen gepensioneerd 

Bron: Ministerie VROM, Beter thuis in wonen, Woningbehoefte Onderzoek 2002, 2003; Ministerie VROM, Kwaliteit voor 
doelgroepen, 2002; (eigen bewerking) 

In relatie tot de beschreven kenmerken van de Nederlandse woningmarkt blijkt dat er een 
overeenkomst bestaat tussen bepaalde stedelijke georienteerde een- en tweepersoonshuishoudens 
die geschikt zijn voor het bewonen van een voormalig kantoor in een binnenstedelijke omgeving en de 
effecten van vraag en aanbod op doelgroepen op de Nederlandse woningmarkt. Bij beiden komen 
studenten, jongere starters en doorstromers en ouderen naar voren. Hier komt nog eens bij dat vooral 
oudere een- en tweepersoonshuishoudens flink zullen groeien tot 2020. Op basis van deze 
overeenkomsten zal het vervolg van dit onderzoek zich richten op de volgende stedelijke een- en 
tweepersoonshuishoudens: 
D Doelgroepprofiel 1: Jonge een- en tweepersoonshuishoudens tot 25 jaar; 
o Doelgroepprofiel 2 en 3: Een- en tweepersoonshuishoudens, 25 - 39 jaar, met een laag inkomen 

of een laagmidden inkomen; 
o Doelgroepprofiel 5 en 6: Een- en tweepersoonshuishoudens, 25 - 39 jaar, met een hoog 

middeninkomen of hoog inkomen; 
o Doelgroepprofiel 14: Een- en tweepersoonshuishoudens, 60 - 7 4 jaar , met een laag inkomen of 

een laagmidden inkomen; 
o Doelgroepprofiel 15: Een- en tweepersoonshuishoudens, 60- 74 jaar, met een hoog 

middeninkomen of hoog inkomen. 

3.5 Eisen en wensen binnenstedelijke doelgroepen 

ledere bewonersgroep en individuele bewoner stelt eisen en heeft wensen ten aanzien van zijn of 
haar woonruimte en woonomgeving (locatie). Deze eisen en wensen verschillen 'sterk. In dit 
onderzoek wordt gekeken naar de eisen en wensen van de potentiele binnenstedelijke bewoners, die 
behoefte hebben om in appartementen en wooneenheden te wonen, zoals in de laatste alinea van 
paragraaf 3.4 is beschreven. De woonruimten die ontwikkeld warden in kantoorgebouwen zullen qua 
wooncomfort en kwaliteitsniveau vergelijkbaar zijn met nieuwbouw. 

Bewoners van nu en de toekomst stellen hogere kwaliteitseisen aan de woning en de woonomgeving. 
Het lijkt erop dat steeds snellere veranderingen in de tijd en een steeds grotere differentiatie in 
woonstijlen en woonwensen kenmerkend warden voor de woonvoorkeuren van huishoudens. De 
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woningplattegronden die ontworpen warden in herbestemde kantoorgebouwen moeten daarom waar 
mogelijk flexibel of levensloopbestendig zijn. 

De vraag naar vierkante meter woonoppervlak per persoon stijgt. Dit wijst op een toenemende 
behoefte aan grotere woningen. Huishoudens met een hoog middeninkomen en hoog inkomen 
hebben een hogere kwaliteitsbehoefte dan lagere inkomens. De ruimtelijke behoefte van huishoudens 
met een hoog middeninkomen en hoog inkomen ligt gemiddeld zo'n 25% hoger dan huishoudens met 
een lager inkomen.53 

In tabel 4 warden de woonruimte-eisen en -wensen van stedelijke een- en tweepersoonshoudens (7 
doelgroepprofielen) die behoefte hebben om in appartementen en wooneenheden te wonen 
weergegeven. Hierbij wordt onder andere aangegeven de grootte van de appartementen en 
wooneenheden en de gewenstheid van een buitenruimte en berging. 

Tabel 4: Woonruimte eisen en wensen van stedelijke een- en tweepersoonshoudens 

Doelgroepprofiel Woonrulmte eisen en wensen 

1. Jonge een- en Wooneenheid (studentenkamer): 
tweepersoonshuishoudens tot 25 • Wooneenheid (studentenkamer) 15 - 20 m2 g.b.o.; 
jaar • Gemeenschappelijke keuken, sanitair, en hal 15 - 20 m2 g.b.o.; 

• Gemeenschaooeliike buitenruimte, fietsenberaina . 
Appartement (studio): 

• 1 - 2 kamerwoning, 30 - 50 m2 g.b.o.; 
• Gemeenschappelijke of eigen buitenruimte; 

• Gemeenschaooeliike of eiaen beraina . 
2. Eenpersoonshuishoudens, 25 Appartement: 
- 39 jaar, met een laag inkomen • 2 - 3 kamerwoning, 50 - 70 m2 g.b.o.; 
of een laagmidden inkomen • Eigen barging; 

• Eigen buitenruimte . 
3. Tweepersoonshuishoudens, 25 Appartement: 
- 39 jaar, met een laag inkomen • 3 - 4 kamerwoning, 80 - 100 m2 g.b.o.; 
of een laagmidden inkomen • Eigen barging; 

• Eigen buitenruimte . 
5. Eenpersoonshuishoudens, 25 . Appartement: 
- 39 jaar, met een hoog • 2- 3 kamerwoning, 70 - 90 m2 g.b.o.; 
middeninkomen of hoog inkomen • Eigen barging; 

• Eiaen buitenruimte 
6. Tweepersoonshuishoudens, 25 Appartement: 
- 39 jaar, met een hoog • 3- 4 kamerwoning, 100 - 120 m2 g.b.o.; 
middeninkomen of hoog inkomen • Eigen barging; 

• Eiaen buitenruimte . 
14. Een- en Appartement: 
tweepersoonshuishoudens, 60 - • 3 - 4 kamerwoning, 80 - 100 m2 g.b.o.; 
74 jaar, met een laag inkomen of • Eigen barging; 
een laagmidden inkomen • Eigen buitenruimte; 

• Directe relatie woon-, slaap- en badkamer; . Aanwezigheid lift; 
• Levensloopbestendige woning . 

15. Een- en Appartement: 
tweepersoonshuishoudens, 60 - • 3- 4 kamerwoning, 100 - 120 m2 g.b.o.; 
74 jaar, met een hoog • Eigen barging; 
middeninkomen of hoog inkomen • Eigen buitenruimte (voorkeur 10 - 15 m2 ); 

• Directe relatie woon-, slaap- en badkamer; 

• Aanwezigheid lift; . Levensloopbastendige woning; 

• Voorkeur portiekontsluiting . 

Bron: Ministerie VROM, Beter thuis in wonen, Woningbehoefte Onderzoek 2002, 2003; Ministerie VROM, Kwaliteit voor 
doelgroepen, 2002; (eigen bewerking) 

5.3 Ministerie VROM, Kwaliteit voor doelgroepen, 2002 
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In tabel 5 en 6 worden de woonomgevingeisen en -wensen van stedelijke een- en 
tweepersoonshoudens (7 doelgroepprofielen) weergegeven. Hierbij worden de eisen en wensen 
aangegeven ten aanzien van de ligging, uiterlijk en bebouwing buurt, (sociale) veiligheid, 
voorzieningen, vervoer en eigen parkeerplaats . 

Tabel 5: Omgevingseisen en -wensen van stedelijke een- en tweepersoonshoudens 

~, _ c,>oelgroepprofiel Omgevlngseisen en :7wensen 

,,. '~ -.. . , ' /,'.{1~~': -,}!~;i~;i~ ' 
1. Jonge een- en 
tweepersoonshuishoudens tot 25 
jaar 

2. Eenpersoonshuishoudens, 25 
- 39 jaar, met een laag inkomen 
of een laagmidden inkomen 

3. Tweepersoonshuishoudens, 25 
- 39 jaar, met een laag inkomen 
of een laagmidden inkomen 

F.F.P.Putter 

Ligging: 
• Voorkeur centrum. 
Uiterlijk en bebouwing buurt: 
• Weinig tot geen belang. 

(Sociale) Veiligheid (onveilig gevoel op straat, inbraak in de buurt, overlast 
buurtbewoners, vernielingen, bekladdingen, etc): 
• Weinio belana. 
Sociaalmilieu (opleidingsniveau, inkomen en afkomst): 
• Weinig belang. 
Voorzieningen: 
• Winkels, uitgaansgelegenheden, sportvoorzieningen en gezondheidsvoorzieningen. 
Vervoer: 
• Openbaar vervoer of auto. 

Eigen parkeerplaats: 
• Geen belang. 

Ligging: 
• Centrum of binnenstedeliike randzone. 
Uiterlijk en bebouwing buurt: 
• Weinia belana. 
(Sociale) Veiligheid (onveilig gevoel op straat, inbraak in de buurt, overlast 
buurtbewoners, vernielingen, bekladdingen rotzooi op de straat, etc): 
• Weinig belang. 
Sociaalmilieu (opleidingsniveau, inkomen en afkomst): 
• Weinig belang. 
Voorzieningen: 
• Winkels, uitoaansoeleoenheden en aezondheidsvoorzieninoen. 
Vervoer: 
• Openbaar vervoer of auto. 
Eigen parkeerplaats: 
• Weinia tot eniaszins van belana. 
Ligging: 
• Centrum of binnenstedeliike randzone. 
Uiterlijk en bebouwing buurt: 
• Weinia tot enigszins van belana. 
(Sociale) Veiligheid (onveilig gevoel op straat, inbraak in de buurt, overlast 
buurtbewoners, vernielingen, bekladdingen, etc): 
• Weinia tot eniaszins van belana. 
Sociaalmilieu (opleidingsniveau, inkomen en afkomst): 
• Weinia belang. 
Voorzieningen: 
• Winkels, uitaaansaeleaenheden en aezondheidsvoorzieninaen. 
Vervoer: 
• Ooenbaar vervoer of auto. 
Eigen parkeerplaats: 
• Weinig tot enigszins van belang. 
Vervoer: 
• Auto. 
Eigen parkeerplaats: 
• Groot belana. 

(Aansluitend tabel 6) 
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Tabet 6: Omgevingseisen en -wensen van stedelijke een- en tweepersoonshoudens 

Doelgroepprofiel Omgevingseisen en -wensen , ,;c;'·· 

.. .· . ., ~1'' 

5. Eenpersoonshuishoudens, 25 Ligging: 
- 39 jaar, met een hoog • Centrum of binnenstedeliike randzone . 
middeninkomen of hoog inkomen Uiterlijk en bebouwing buurt: 

• Enigszins van belang . 
(Sociale) Veiligheid (onveilig gevoel op straat, inbraak in de buurt, overlast 
buurtbewoners, vernielingen, bekladdingen, etc): 

• Enigszins van belang . 
Sociaalmilieu (opleidingsniveau, inkomen en afkomst): 

• Hecht belana aan een buurt zonder buitenlanders 
Voorzieningen: 

• Winkels, uitgaansgelegenheden en gezondheidsvoorzieningen . 
Vervoer: 
• Auto . 
Eigen parkeerplaats: 

• Groot belang . 
6. Tweepersoonshuishoudens, 25 Ligging: 
- 39 jaar, met een hoog • Centrum of binnenstedeliike randzone . 
middeninkomen of hoog inkomen Uiterlijk en bebouwing buurt: 

• Groot belana (mooie I nette I sfeervolle I karakteristieke buurt/ aoede reoutatiel. 
(Sociale) Veiligheid (onveilig gevoel op straat, inbraak in de buurt, overlast 
buurtbewoners, vernielingen, bekladdingen, etc): 
• Een veiliae buurt is van aroot belana 
Sociaalmilieu (opleidingsniveau, inkomen en afkomst): 

• Enigszins belang aan een buurt zonder buitenlanders 
Voorzieningen: 

• Winkels, uitaaansaeleaenheden, park en aezondheidsvoorzieninaen 
Vervoer: 
• Auto 
Eigen parkeerplaats: 

• Groot belang 
14. Een- en Ligging: 
tweepersoonshuishoudens, 60 - • Voorkeur binnenstedeliike randzone . 
7 4 jaar , met een laag inkomen of Uiterlijk en bebouwing buurt: 
een laagmidden inkomen • Enigszins van belang . 

(Sociale) Veiligheid (onveilig gevoel op straat, inbraak in de buurt, overlast 
buurtbewoners, vernielingen, bekladdingen, etc): 

• Een veilige buurt is van groot belang 
Sociaalmilieu (opleidingsniveau, inkomen en afkomst): 

• Eniaszins belana aan een buurt zonder buitenlanders 
Voorzieningen: 

• Winkels, park, ouderenvoorzieningen en gezondheidsvoorzieningen 
Vervoer: 

• Ooenbaar vervoer of auto 
Eigen parkeerplaats: 

• Weinia tot eniaszins van belana 
15. Een- en Ligging: 
tweepersoonshuishoudens, 60 - • Voorkeur binnenstedeliike randzone . 
74 jaar, met een hoog Uiterlijk en bebouwing buurt: 
middeninkomen of hoog inkomen • Zeer Groot belana (mooie I nette I sfeervolle I karakteristieke buurt I aoed reoutatie) . 

(Sociale) Veiligheid (onveilig gevoel op straat, inbraak in de buurt, overlast 
buurtbewoners, vernielingen, bekladdingen, etc): 
• Een veiliae buurt is van aroot belana 
Sociaalmilieu (opleidingsniveau, inkomen en afkomst): 

• Eniaszins belana aan een buurt zonder buitenlanders 
Voorzieningen: 

• Winkels, park, ouderenvoorzieninaen en aezondheidsvoorzieningen 
Vervoer: 

• Openbaar vervoer en Auto 
Eigen parkeerplaats: 

• Groot belang 

Bron: Ministerie VROM, Beter thuis in wonen, Woningbehoefte Onderzoek 2002, 2003; Ministerie VROM, Kwaliteit voor 
doelgroepen, 2002; RIGO, Beleving van de leefkwaliteit, 1999; (eigen bewerking) 
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3.6 Marktconforme prijzen van woonruimte in relatie tot binnenstedelijk 
doelgroepen 

Een projectontwikkelaar is een commerciele partij op de vastgoedmarkt en zal de woonruimten die 
ontwikkeld kunnen warden in bestaande binnenstedelijke kantoorgebouwen tegen marktconforme 
prijzen op de markt brengen. 

Doelgroepen hebben natuurlijk woonruimte-eisen en -wensen, maar de vraag is of ze deze eisen en 
wensen tegen marktconforme prijzen wel kunnen betalen. Daarom wordt in beeld gebracht welke 
binnenstedelijke doelgroepen in dit onderzoek de huidige marktprijzen van woonruimte kunnen 
betalen. Hierin wordt een onderscheid gemaakt in huurprijzen en verkoopprijzen. Vervolgens warden 
deze prijzen gekoppeld aan de binnenstedelijke doelgroepen. 

3.6.1 Huurprijzen 

De huurprijsklassen warden als volgt onderverdeeld (kale huurprijzen per 01-07-2005 per maand ):54 

CJ Goedkope huur tot € 496,-
CJ Middeldure huur tussen € 496,- en € 605,-
CJ Dure huur boven € 605,- (liberalisatiegrens). 

Om de huurprijzen van de wooneenheden en appartementen te bepalen is er gebruik gemaakt van 
het zogenaamde Woning Waardering Stelsel (W.W.S.)55

• Op basis van een aantal kenmerken van de 
woning (oppervlakte, aantal kamers, ligging etc) kan met behulp van het W.W.S. de maximaal 
redelijke huurprijs warden bepaald. Het blijkt dat in de particuliere sector en bij beleggingsinstellingen 
deze maximaal redelijke huurprijs (100%) wordt aangehouden en dat bij woningcorporaties gemiddeld 
het huurniveau op 70% daarvan wordt gesteld. Voor dit onderzoek wordt de redelijke huurprijs (100%) 
aangehouden. Op basis van W.W.S. is de gemiddelde kale huurprijs voor een wooneenheid met 
binnenstedelijke ligging (studentenkamer) € 15,- per m2 gbo (kameroppervlak). De appartementen 
hebben een gemiddelde kale huurprijs van € 8,- per m2 gbo Deze prijs komt nagenoeg overeen met 
de gemiddelde markthuur voor woningen, namelijk € 7,80 per m2 gbo.56 

In bijlage 2 E wordt een beeld geschetst hoe marktconforme huurprijzen zich in de toekomst zullen 
ontwikkelen. 

3.6.2 Verkoopprijzen 

De verkoopprijssegmenten warden voor nieuwbouwwoningen als volgt onderscheiden (prijspeil 01-04-
2005 vrij op naam):57 

CJ Goedkope koop tot€ 181.000,-
CJ Middeldure koop tussen € 181.000,- en € 271.000,
CJ Dure koop boven € 271.000,-

De gemiddelde verkoopprijs voor nieuwbouwappartementen verschilt sterk per stedelijke regio en 
locatie. In Amsterdam is de prijs gemiddeld € 2550,- per m2 gbo vrij op naam en in Groningen € 1950,
per m2 gbo vrij op naam (prijspeil 01-04-2005).58 De prijs voor nieuwbouwappartementen in de 
stedelijke woningmarktregio's in Nederland is gemiddeld € 2250,- per m2 gbo vrij op naam (prijspeil 
01-04-2005). 

In bijlage 2 E wordt een beeld geschetst hoe marktconforme verkoopprijzen zich in de toekomst zullen 
ontwikkelen. 

54 Ministerie VROM, www.vrom.nl, 2005 

55 Ministerie VROM, Woonwaarderings-/ puntenstelsel voor onzelfstandige en zelfstandige woningen, 2005 

56 Wansing, W., De markthuur voor woningen, 2004 

57 Neprom, Monitor nieuwe woningen, 2005 

58 NVM, NVM Woningtrends, 2005; Dynamis, Sprekende Cijfers Woningmari<t, 2005 
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3.6.3 Koppeling marktconforme prijzen en binnenstedelijke doelgroepen. 

Aan de hand van de behandelde prijsgegevens worden in de onderstaande tabel de huur- en 
verkoopprijzen van appartementen en wooneenheden per doelgroepprofiel weergegeven. De huur- en 
verkoopprijzen zijn indicaties, omdat het prijsniveau afhankelijk is van locatie en locale vraag- en 
aanbodsituatie. 

Tabe/ 7: /ndicatieve verhuurprijzen en verf<oopprijzen appartementen en wooneenheden 

Doelgroepprofiel 

1. Jonge een- en 
tweepersoonshuishoudens tot 25 jaar 

2. Eenpersoonshuishoudens, 25 - 39 
jaar, met een laag inkomen of een 
laa midden inkomen 
3. Tweepersoonshuishoudens, 25 -
39 jaar, met een laag inkomen of een 
laa middeninkomen 
5. Eenpersoonshuishoudens, 25 - 39 
jaar, met een hoog middeninkomen 
of hoo inkomen 
6. Tweepersoonshuishoudens, 25 -
39 jaar, met een hoog 
middeninkomen of hoo inkomen 
14. Een-en 
tweepersoonshuishoudens, 60- 74 
jaar , met een laag inkomen of een 
laa midden inkomen 
15. Een- en 
tweepersoonshuishoudens, 60 - 74 
jaar, met een hoog middeninkomen 
of hoo inkomen 

Woonruimte-eisen en -wensen 
·,... .:~-. 

Wooneenheid (studentenkamer), 
15 - 20 m2 g.b.o.; 
Gemeenschappelijke keuken, sanitair, 
en hal, 15 - 20 m2 .b.o. 
1 - 2 kamerappartement (studio), 
30 - 50 m2 .b.o 
2 - 3 kamerappartement, 
50 - 70 m2 g.b.o 

3 - 4 kamerappartement, 
80- 100 m2 g.b.o.; 

2- 3 kamerappartement, 
70 - 90 m2 g.b.o. 

3- 4 kamerappartement, 
1 oo - 120 m2 g.b.o. 

3 - 4 kamerappartement 
80 - 100 m2 g.b.o. 

3 - 4 kamerappartement, 
1 oo - 120 m2 g.b.o. 

lndicatie kale 
huurprljs 
01-07-2005 • 

220 - a euro per 
maand 

lndicatie 
verkoopprijs 
(v.o.n.) 
01-04-2005 

320 - 400 euro per 90.000- 112.500 ......... 
a- 560 euro per 112.500-157.500 
maand euro 

560 - 720 euro per 
maand euro 

800 - 960 euro per 225.000 - f7Q.Cll1 
maand euro 

ll10 - 960 euro per Bm.QOQ - VQ.ODO 
maand euro 

Bron: Ministerie VROM, Huurbeleid 2005 - 2006, 2005; NVM, NVM Woningtrends, 2005; Dynamis,, Sprekende Cijfers 
Woningmarkt, 2005; (eigen bewerf<ing) 

Uit de tabel blijkt dat de huurprijzen voor de doelgroepprofielen 3 en 14 boven de liberalisatiegrens 
zitten. Dit houdt in dat ze geen recht hebben op huursubsidie.59 Op basis hiervan en hun inkomen 
kunnen deze doelgroepen zich de maximale redelijke huurprijs (100%) van hun woonruimte-eis en -
wens niet veroorloven. Bij de woningcorporaties zou deze huurprijs gemiddeld 30% lager zijn, wat 
inhoudt dat de huurprijzen binnen de liberalisatiegrens vallen. In dit onderzoek wordt niet uitgegaan 
van huurprijzen die woningcorporaties hanteren. De doelgroepen 3 en 14 kunnen ook niet hun 
beoogde koopappartement betalen, omdat ze ongeveer maximaal € 150.000,- zouden kunnen 
betalen aan de hand van een hypotheeklening.60 

De doelgroepprofielen 3 en 14 zijn geen potentiele doelgroepen voor dit onderzoek, omdat deze 
groepen hun woonruimte-eisen en -wensen niet tegen marktconforme prijzen kunnen betalen. 

Het vervolg van dit onderzoek zal zich richten op de overige vijf doelgroepen, omdat deze 
doelgroepen in relatie tot hun inkomens en de indicatieve huurprijzen en verkoopprijzen van hun 
woonruimte-eisen aansluiten bij het product, dat in herbestemde kantoorgebouwen gerealiseerd kan 
worden, waarbij de doelgroepen dit tevens kunnen financieren. 

59 Ministerie VROM, Huurprijsbeleid 2005-2006, 2005 

60 www.funda.nl/financien, 2005 
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3.7 Conclusie 

De Nederlandse woningmarkt kampt de aankomende jaren met een relatief groat kwalitatief en urgent 
woningtekort voor ouderen, maar nag meer voor jonge huishoudens, die voornamelijk bestaan uit 
starters en deels uit doorstromers. Daarnaast kampen oak studenten met een groat woonruimtetekort. 
Al deze tekorten warden voornamelijk veroorzaakt door de stagnerende doorstroming. De 
stagnerende doorstroming wordt veroorzaakt door het groeiend aantal huishoudens, de lage 
woningbouwproductie en doordat de prijzen van koopwoningen hoog blijven. Oak bij ouderen is de 
doorstroming een probleem, zij het meer van technische aard. Er zijn te weinig levensloopbestendige 
oudere woningen. 

De vraag naar binnenstedelijk wonen is groat te noemen. Daarnaast heeft de overheid een beleid 
opgesteld om de woonfunctie in binnensteden te versterken en uit te breiden. Voor een 
projectontwikkelaar is er dus voldoende ruimte op de markt voor het ontwikkelen van appartementen 
en wooneenheden in bestaande kantoorgebouwen op binnenstedelijke locaties. 

De doelgroepen die het meest in de knel zitten op de woningmarkt en die geschikt zijn voor het 
bewonen van herbestemde kantoorgebouwen op binnenstedelijke locaties, bestaan uit stedelijk 
georienteerde een- en tweepersoonshuishoudens, zoals studenten, jongere starters en doorstromers 
en ouderen. Dit onderzoek richt zich op stedelijk georienteerde een- en tweepersoonshuishoudens 
die hun woonruimte- en woonomgevingeisen en -wensen tegen marktconforme huurprijzen en 
verkoopprijzen kunnen financieren. Deze stedelijk georienteerde huishoudens bestaan uit de volgende 
doelgroepprofielen: 
o Doelgroepprofiel A: Jonge een- en tweepersoonshuishoudens tot 25 jaar; 
o Doelgroepprofiel B: Eenpersoonshuishoudens, 25 - 39 jaar, met een laag inkomen of een 

laagmidden inkomen; 
o Doelgroepprofiel C: Eenpersoonshuishoudens, 25 - 39 jaar, met een hoog middeninkomen of 

hoog inkomen; 
o Doelgroepprofiel D: Tweepersoonshuishoudens, 25 - 39 jaar, met een hoog middeninkomen of 

hoog inkomen; 
o Doelgroepprofiel E: Een- en tweepersoonshuishoudens, 60 - 74 jaar, met een hoog 

middeninkomen of hoog inkomen. 

Concluderend kan er gesteld warden dat vanuit de beoogde doelgroepen, die geschikt zijn voor 
huisvesting in herbestemde kantoorgebouwen, er een grate vraag is naar binnenstedelijk wonen. Er is 
dus een ruim marktpotentieel voor een projectontwikkelaar. 

F.F.P.Putter 41 



4 Herbestemming 

4.1 lnleiding 

Onder invloed van maatschappelijke veranderingen, technologische ontwikkelingen en een 
veranderde regelgeving wijzigen de eisen die gebruikers aan gebouwen stellen. Hierdoor zullen 
gebouwen die in het verleden zijn gerealiseerd evenals de gebouwen die tegenwoordig worden 
gerealiseerd niet tot in eeuwigheid in hun huidige gebruik mogelijk zijn. Door de enorme toename de 
afgelopen jaren van . leegstaande kantoorgebouwen, zal een gedeelte van de bestaande 
binnenstedelijke kantoorgebouwen niet meer door de markt worden opgenomen. Afhankelijk van 
verschillende factoren is het bestaande kantoorgebouw wel geschikt voor herbestemming. 
Herbestemming van deze bestaande kantoorgebouwen zal steeds belangrijker worden. 

In dit onderzoek wordt vanuit het oogpunt van een projectontwikkelaar de mogelijkheden bekeken van 
het herbestemmen van bestaande kantoorgebouwen naar woongebouwen die zich bevinden op 
binnenstedelijke locaties. Herbestemming speelt dus een belangrijke rol in dit onderzoek. In dit 
hoofdstuk wordt daarom ten eerste inhoud gegeven aan herbestemmen. Daarna wordt er in kaart 
gebracht waarom er wordt herbestemd en welke actoren betrokken zijn bij het herbestemmingsproces 
en de daarbij behorende belangen. Vervolgens wordt geanalyseerd waarom er mogelijk wordt 
besloten om een kantoorgebouw te gaan herbestemmen en waarom van een kantoorbestemming 
naar een woonbestemming. Na deze analyses wordt de toevoegende functie in beeld gebracht, die 
mogelijk is bij het herbestemmen van een binnenstedelijk kantoorgebouw naar woongebouw. Als 
laatste wordt onderzocht de herbestemmingsmethode die projectontwikkelaars doorgaans in de 
praktijk hanteren. 

4.2 Herbestemmen 

4.2.1 Begrip herbestemming 

In de praktijk worden vaak verschillende vaktermen gebruikt om hetzelfde te beschrijven. Door 
verschillende interpretaties kunnen misvattingen ontstaan. Herbestemming en transformatie zijn de 
afgelopen tijd steeds meer in de belangstelling komen te staan. Dit betekent dat er meerdere 
vergelijkbare termen gebruikt worden, zoals hergebruik, herbestemming, transformatie, revitalisatie en 
herontwikkeling. ledere term legt nadruk op een ander aspect in de aanpassing van een gebouw. Voor 
een juiste begripshantering worden twee belangrijke termen toegelicht, namelijk herbestemming en 
transformatie. 

Herbestemming: 
o "Het geheel aan niaatregelen dat ertoe dient een bestaand gebouw in een technische staat te 

brengen of te houden, zodat het een nieuw functioneel en/of technisch programma van eisen voor 
een bepaalde periode kan huisvesten, er vanuit gaande dat de oorspronkelijke functionele 
bestemming gewijzigd wordt;"61 

o 'Wijziging van de oorspronkelijke functionele bestemming van een vastgoed object of een 
gedeelte daarvan, wordt aangeduid, uit het oogpunt van een beoogde (hoger) renderende 
exploitatie en als het resultaat van een aanpassing van eerder prestatieniveau van dat object, 
zodat voldaan kan worden aan de (aangenomen) vraag van de nieuwe (potentiele) doelgroep(en), 
dan wel invulling gegeven kan worden aan de ( eventueel) toegekende maatschappelijke 
functie;"62 

61 Henket, H.A.J., Het Nieuwe Bouwen en restaureren, 1990 

62 Keeris, W.G., Vastgoedbeheer Lexicon, 2001 
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o 'Wanneer het gebouw een wezenlijk andere bestemming (functie) krijgt, kan van herbestemming 
worden gesproken. 63

" 

Transformatie: 
D "Het geheel aan maatregelen dat ertoe dient na w11z1ging van de oorspronkelijk functionele 

bestemming (herbestemming) een nieuwe functie te huisvesten, waarbij tevens de fysieke 
verschijning van het gebouw verandert."64 Transformatie is voornamelijk een architectonische 
term, waarbij het visuele aspect van de verandering aan het gebouw centraal staat. 

Resumerend gaat het begrip herbestemming over het proces van de functiewijziging, terwijl 
transformatie betrekking heeft op de visuele verandering, zowel de binnen- als buitenkant van het 
gebouw. In dit onderzoek staat herbestemming centraal oftewel de mogelijkheden om een 
vastgoedobject een andere bestemming te geven dan waarvoor het oorspronkelijk voor is ontworpen 
of gebruikt. 

4.2.2 Soorten herbestemming 

Er wordt onderscheid gemaakt tussen tijdelijke en permanente Afb. 7: Tijdelijke herbestemming KPN 

herbestemming. Bij tijdelijke herbestemming wordt een gebouw kantoor te Utrecht 
.--~~~~~~~~~~~---. 

tijdelijk aangepast, zodat het voldoet aan de eisen voor de 
tijdelijke herbestemming. In dit geval is er, evenals bij 
permanente herbestemming, sprake van functieverandering. 
Door het tijdelijke karakter (maximaal 5 jaar voor tijdelijke 
bestemmingswijziging; Artikel 17 WRO;) gelden er minder 
strenge eisen en is een gemeente eventueel eerder bereidwillig 
om in te stemmen met het wijzigen van het bestemmingsplan. Er 
is maar slechts maar een succesvol voorbeeld in Nederland van 
het tijdelijke herbestemmen van een kantoorgebouw naar 
woongebouw, namelijk een kantoorgebouw aan de Kanaalweg in Utrecht (studentenhuisvesting). 
Doordat de maximale exploitatieperiode 5 jaar is bij tijdelijke herbestemming, moeten de investeringen 
binnen 5 jaar terugverdiend worden. Dit blijkt op dit moment in de praktijk zeer moeilijk te realiseren.65 

Afb. 8: Permanente herbestemming Puntegale te Rotterdam 
De meest voorkomende vorm van 
herbestemming is de permanente vorm. Bij het 
permanent ombouwen van kantoorgebouwen 
naar woongebouwen moet er aan strengere 
eisen worden voldaan dan bij tijdelijk 
herbestemmen. De verschillen zijn echter 
minimaal. Er zijn meerdere succesvolle 
voorbeelden van het permanent 
herbestemmen van kantoorgebouwen naar 
woongebouwen, bijvoorbeeld Stadhouder 
Alphen aan den Rijn, Puntegale Rotterdam, 
Churchill Torens Rijswijk en Granida 
Eindhoven, etc. In de meeste gevallen zijn de 
woningcorporaties en de projectontwikkelaars 
bij deze projecten de opdrachtgever en zij zijn 

dus ook de meest ervaren partijen op het gebied van herbestemming. Projectontwikkelaars hebben 
als doel het behalen van winst op de verkoop van het herbestemde kantoorgebouw. 

Voor een projectontwikkelaar is het tijdelijk herbestemmen van kantoorgebouwen naar 
woongebouwen niet interessant, omdat een kantoorgebouw met tijdelijk bestemming (wonen) in 

63 Guyt, P., Kantoren in kort bestek, 2000 

64 Hek, M., Transfonnatie door gedeelde ruimte, 2003 

65 SEV, Seminar (Tijdelijk) Wonen in Kantoren, BouwRAI 2004 
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principe moeilijk te verkopen is op de vastgoedmarkt, doordat er bij een tijdelijke bestemming een vrij 
korte exploitatie periode (in verband met het vergunningenstelsel is dit maximaal 5 jaar) mogelijk is. 
Daarnaast blijkt dat deze vorm van herbestemming op dit moment nauwelijks financieel haalbaar is. 
Vanuit het oogpunt van de projectontwikkelaar zal dit onderzoek zich richten op permanente 
herbestemming. 

4.3 Waarom herbestemming 

De kantorenvoorraad in Nederland is groot. Met regelmaat voldoet een kantoorgebouw niet meer aan 
de gestelde eisen. Deze gebouwen zullen niet zomaar worden gesloopt. Herbestemming zal de 
komende jaren steeds belangrijker worden in de bouw. In deze paragraaf worden de aanleidingen, 
redenen en voordelen en nadelen van herbestemming in beeld gebracht. 

4.3.1 Aanleiding herbestemming 

Hieronder volgen een aantal aanleidingen voor herbestemming (eigen bewerking): 66 

o Verschuiving van de bouwproductie; Nieuwbouw op vrije kavels buiten de grote steden zal steeds 
meer vervangen worden door verdichting van de stad. Het ruimtelijk beleid van de overheid zorgt 
ervoor dat gemeenten kunnen bepalen of zij uitbreiden of dat de natuur gespaard wordt. Het 
groene hart is sinds de nieuwe wet ruimtelijke ordening niet meer beschermd. De vrije plekken in 
de binnenstad zullen worden opgevuld. Daarnaast zullen gebouwen die niet meer passen binnen 
de stedelijke structuur aangepakt worden. Dit kan door sloop en nieuwbouw. Juist herbestemming 
biedt in het stedelijk gebied een aantal voordelen die in de volgende paragraaf nader worden 
toegelicht. 

o Bemoeilijken van sloop; Het zal steeds moeilijker worden om gebouwen te slopen. Vanuit 
cultureel, maatschappelijk of architectonisch oogpunt kan besloten worden gebouwen te 
behouden. Ook de stranger wordende milieueisen met betrekking tot sloop bemoeilijken de 
vergunningsprocedures en verhogen de kosten. Protesten van onder andere actiegroepen kunnen 
ervoor zorgen dat sloopvergunningen geweigerd worden. Voor deze gebouwen is herbestemming 
vaak de enige mogelijkheid om weer tot een rendabele exploitatie te komen. 

o In onbruik raken van gebouwen; Onder invloed van maatschappelijke veranderingen, 
technologische ontwikkelingen en een veranderende regelgeving wijzigen de eisen die aan 
gebouwen worden gesteld voortdurend. Veranderende functionele eisen dwingen om naar nieuwe 
gebruiksmogelijkheden te zoeken. 

o Overaanbod van gebouwen; In een periode dat een groot aantal gebouwen leegstaat, reageert de 
markt hierop. Gebouwen die niet meer voldoen aan continuering van het huidige gebruik krijgen 
eventueel een nieuwe bestemming. 

o Een tekort aan gebouwen; In een periode dat er tekort is aan een bepaald type gebouw met de 
daarbij behorende functie, is het mogelijk dat gebouwen die niet meer voldoen aan continuering 
van het huidige gebruik deze functie krijgen. 

De laatste twee aanleidingen zijn de belangrijkste voor het herbestemmen van bestaande 
binnenstedelijke kantoorgebouwen naar woongebouwen. Het gaat in dit onderzoek bij overaanbod 
over kantoren (hoofdstuk 2) en bij tekort over binnenstedelijke woonruimte (hoofdstuk 3). lndien er 
geen markt is voor het herbestemmen van bestaande binnenstedelijke kantoorgebouwen naar 
woongebouwen, heeft het geen zin om tot dit type herbestemming over te gaan. 

4.3.2 Redenen voor herbestemming 

Wanneer een kantoorgebouw structureel leegstaat of van het gebouw wordt verwacht dat het 
structureel leeg komt te staan en geen kans meer maakt om door de markt te worden opgenomen, 
zijn er diverse redenen te geven waarom er in plaats van sloop en nieuwbouw voor herbestemming 
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kan of moet worden gekozen. Hieronder worden een aantal redenen genoemd die uit een tweetal 
onderzoeken naar voren zijn gekomen (eigen bewerking): 67 

o Economisch belang; Economisch voordeel voor herbestemming betreft de aanschafwaarde van 
een kantoorgebouw. Gebouwen die geruime tijd leegstaan, kunnen mogelijk voordelig worden 
aangeschaft. De aanschaf bij oudere langer leegstaande gebouwen zal met name gebaseerd zijn 
op de waarde van de grond. Het gebouw zelf representeert door veroudering en eventuele schade 
een fractie van de totale aankoopprijs. Bij langdurige leegstand kan men ervoor kiezen het risico 
van verhuur bij een toekomstige koper van het gebouw neer te leggen. Door dit risico wordt de 
verkoopprijs van het gebouw mogelijk verlaagd. 
Bij optimaal gebruik van het bestaand gebouw kan op de bouwkosten worden bespaard. Dit kan 
alleen als grote delen van de draagconstructie en de gevel hergebruikt worden. De kosten hangen 
echter af van de conditie van het gebouw, het type constructie dat gebruikt is en de voorzieningen 
om te voldoen aan de bouwregelgeving. Bij een uitbreiding van het gebouw, horizontaal of 
verticaal, kunnen extra vierkante meters worden gerealiseerd. Voor deze extra ruimte worden 
alleen directe bouwkosten betaald. Hierdoor wordt de financiele haalbaarheid van het project 
vergroot. 

o Duurzaamheid; Herbestemming van (delen van) het gebouw speelt in op beperking van 
milieubelasting. Wanneer het totale gebouw gesloopt wordt en op dezelfde plaats nieuwbouw 
verrijst, betekent dit een dubbele milieubelasting. Enerzijds moeten sloopmaterialen afgevoerd 
worden. Deze worden gestort, verbrand of gerecycled. Anderzijds moeten nieuwe materialen 
geproduceerd worden. Hiervoor worden grondstoffen verbruikt. 

o Ontwikkelingstijd; Er kan een snellere bouwtijd ten opzichte van sloop en nieuwbouw worden 
gerealiseerd. Hierdoor kan het gebouw sneller verhuurd of verkocht worden, waardoor de 
rentekosten kunnen worden beperkt. 

o ldentiteit gebouwde omgeving; Herbestemmingsprojecten waarbij het exterieur behouden bl ijft, 
zorgen ervoor dat de beeldwaarde intact blijft. Dit kan van groot belang zijn voor het karakter van 
de buurt. Vaak zorgt een markant gebouw voor een herkenningspunt in de buurt. Bij het slopen 
van het gebouw verdwijnt daarmee ook het herkenningspunt. De gebouwde omgeving heeft een 
identiteit waarmee de bewoner zich identificeert. 

o Emotie; Herbestemming lijkt een rationeel proces, met veel parallellen naar nieuwbouw. lmmers, 
het betreft een gebouw dat onderdak biedt aan een gebruiker. In de praktijk blijkt dit niet het geval 
te zijn. Bij herbestemmingsprojecten speelt emotie een grotere rol. Met name imago, identiteit en 
gevoel zijn hierbij van belang. Aspecten van een gebouw die totaal anders zijn dan een 
nieuwbouwsituatie maken een gebouw bijzonder of interessant. De keuze tot behoud van een 
gebouw is vaak gebaseerd op de emotionele waarde van dat gebouw voor de beslisser. Emotie 
komt ook tot uitdrukking in de functiebepaling van een gebouw. Een potentiele gebruiker ziet een, 
in zijn ogen, aantrekkelijk gebouw staan en wil hier graag in gehuisvest worden. De volgende stap 
is dan om het gebouw geschikt te maken voor nieuw gebruik. 

o Schaarste nieuwbouwgronden; Het wordt steeds moeilijker om vrije bouwkavels te verkrijgen. Het 
vrijgeven van 'ongerepte' gronden voor nieuwbouw komt steeds minder voor. Hierdoor vindt een 
verschuiving plaats naar herontwikkeling van de binnenstad. Leegstaande gebouwen in de 
binnenstad zijn bij uitstek geschikt om herbestemd te worden. In de Vijfde Nota Ruimtelijke 
Ordening is verdichting van de binnenstad als een belangrijk aandachtspunt beschreven. 

4.3.3 Voordelen en nadelen van herbestemming 

Herbestemmen van een kantoorgebouw kan verschillende voordelen bieden, waardoor het 
aantrekkelijk kan worden om hiertoe over te gaan. Wei wordt nadrukkelijk vermeld dat herbestemmen 
voordelen kan bieden. Gedurende het proces van herbestemmen kunnen zich altijd onvoorziene 
situaties voordoen. Een aantal belangrijke en daarmee doorslaggevende voordelen van 
herbestemmen kunnen zijn:68 
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o De bouwkosten kunnen lager zijn ten opzichte van sloop en nieuwbouw; 
o Het gebouw kan worden aangepast aan de hand van vraag vanuit de markt, waardoor een vrijwel 

zeker inkomen kan worden verkregen; 
o Het gebouw kan stijgen in waarde; 
o Bouwsnelheid; 
o De verschillende functies van het gebouw kunnen worden opgewaardeerd; 
o Bijdragen of subsidies van de overheid zijn mogelijk. 

Daarnaast kunnen er ook verschillende nadelen kleven aan herbestemming, waardoor 
herbestemming mogelijk niet haalbaar is. Een aantal belangrijke en daarmee doorslaggevende 
nadelen van herbestemmen kunnen zijn:69 

o Bouwkosten t.o.v. sloop en nieuwbouw; 
o Beperkte mogelijkheden indeelbaarheid; 
o Mogelijkheid tot beperking van rendement; 
o Bouwtechnische aanpassingen; 
o Te hoge boekwaarde kantoorgebouw ten opzichte van de marktwaarde; 
o Financiele risico's. 

4.4 Actoren herbestemmingsproces 

De actoren op de Nederlandse vastgoedmarkt zijn op verschillende manieren betrokken bij 
herbE;lstemming. In deze paragraaf zullen de actoren, die voor dit onderzoek het meest relevant zijn, 
worden toegelicht. Deze partijen, de actoren, hebben allen een eigen belang bij beslissingen over 
vastgoedobjecten en kunnen er invloed op uitoefenen. Het is van wederzijds belang dat de 
betrokkenen elkaar respecteren en dat er kennis is van de werkwijze van andere partijen. Begrip voor 
de vaak tegenstrijdige belangen kan het verloop van een proces positief be"invloeden. De volgende 
actoren worden in deze paragraaf behandeld: 
o Projectontwikkelaar; 
o Eigenaar/belegger/gebruiker; 
o Woningcorporatie; 
o Gemeente; 
o Bewoner: 

o Omwonenden, gebruikers van gebouwen in de omgeving; 
o Toekomstige bewoners. 

Andere actoren die niet worden behandeld in deze paragraaf, maar die eveneens een rol van 
betekenis spelen zijn: het bouwbedrijf, de makelaar, adviseurs (architect, constructeur, installateur), 
bouwmanagers en financiers. 

4.4.1 Projectontwikkelaar 

De projectontwikkelaar vervult in dit onderzoek een prominente rol. Een projectontwikkelaar is een 
partij binnen de vastgoedmarkt die voor eigen rekening en risico vastgoedprojecten voor de markt tot 
stand brengt, vanaf initiatief tot en met afzet. De projectontwikkelaar is de initierende en 
coordinerende partij van het vastgoedproces.70 De projectontwikkelaar (her-)ontwikkelt een 
vastgoedobject met als doel dit zo snel mogelijk at te stoten. Projectontwikkelaars kunnen zelfstandige 
ondernemingen zijn, maar kunnen ook onderdeel van beleggers, bouwbedrijven, banken en 
corporaties uitmaken. 

De projectontwikkelaar maakt, simpel gesteld, gebouwen voor een nog onbekende afnemer. Hij loopt 
daarbij ondernemersrisico, net als iedere andere ondernemer die niet in opdracht, maar op voorraad 
('voor de markt') produceert. Hij investeert op een moment dat zijn verkoop nog niet verzekerd is en hij 
loopt daarbij het risico zijn investering niet, of onvoldoende terug te verdienen. De projectontwikkelaar 
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heeft daarnaast te maken met een specifiek vastgoedrisico, dat het gevolg is van de lange 
voorbereidings- en bouwtijd die de realisatie van vastgoed kenmerkt. Tussen de eerste investeringen 
in een project en de uiteindelijke oplevering gaan in het algemeen enkele jaren voorbij. In die periode 
kunnen de marktomstandigheden drastisch gewijzigd zijn. Het gevolg kan zijn, dat het product niet 
meer voldoet aan hetgeen dat de markt vraagt en niet of slechts met grate moeite kan warden 
verhuurd of verkocht. 

De projectontwikkelaar is bij het gehele proces van initiatief, ontwikkeling, realisatie en afzet 
betrokken. Daarin onderscheidt hij zich van andere partijen, die slechts een deel van het proces 
meedoen. In samenhang met de integrale betrokkenheid is de projectontwikkelaar tevens de partij die 
het gehele proces coordineert en de andere partijen inschakelt en aan het werk zet. Bovendien draagt 
de projectontwikkelaar de eindverantwoordelijkheid voor het product dat ontstaat. 

Projectontwikkelaars richten hun aandacht steeds meer op herbestemmen van kantoorgebouwen. Het 
aantal gerealiseerde herbestemmingsprojecten is nog marginaal, maar bestaande kantoorgebouwen 
kopen, herbestemmen naar woongebouw en vervolgens verkopen aan een belegger of direct aan de 
woonconsument is een ideale optie. Deze ontwikkeling ontstaat doordat op minder grate schaal 
nieuwbouw wordt gerealiseerd en structureel leegstaande kantoorgebouwen steeds meer in verkoop 
warden aangeboden. Dit kan aantrekkelijk zijn om verouderde kantoorgebouwen aan te kopen. Over 
het algemeen beperken projectontwikkelaars zich echter tot de betere locaties. Zij kopen gericht 
bestaand (leegstaand) vastgoed in. 

Projectontwikkelaars verwerven de te herbestemmen (kantoor) gebouwen vaak bij (naderende) 
structurele leegstand. Dergelijke gebouwen komen onder andere op de markt, omdat 
eigenaar/gebruiker, kleine beleggers zonder voldoende liquide middelen of belangen of zonder 
gespecialiseerde eigen organisatie, geen middelen of belangen hebben om vernieuwingen door te 
voeren. 

Bij een projectontwikkelaar gaat het uiteindelijk om de financiele baten van een vastgoedproject, zo 
ook bij het herbestemmen. Een kantoorgebouw dat in aanmerking komt voor herbestemming, zal de 
projectontwikkelaar tegen een zo gunstig mogelijk prijs willen aankopen met de daarbij behorende 
voorwaarden, om vervolgens te ontwikkelen tot woongebouw en te verkopen tegen marktconforme 
prijs. Dit alles moet leiden tot voldoende rendement op de totale investering van het 
herbestemmingsproject. 

4.4.2 Eigenaar/belegger/gebruiker 

Een eigenaar/belegger belegt in onroerend goed met als hoofddoelstelling het behalen van een zo 
hoog mogelijk rendement op het ge"investeerde vermogen. Dit wordt bereikt door uit de exploitatie van 
het onroerende goed en uit de eventuele verkoop ervan inkomsten te realiseren. Bij de beleggingen 
waarbij het onroerend goed dient als primair productiemiddel (huisvesting) is er sprake van een 
eigenaar/gebruiker. Ook projectontwikkelaars die het doel hebben winst te maken uit de verkoop van 
nieuw ontwikkeld onroerend goed warden niet tot de kop eigenaar/belegger gerekend.71 Een 
eigenaar/belegger kijkt in de eerste plaats naar een combinatie van de (investerings)kosten, de 
(verhuur)opbrengsten en de risico's die aan een project verbonden zijn. De haalbaarheid van een 
project (in de geldende marktsituatie) neemt toe als er in vergelijking met alternatieve beleggingen een 
hoger rendement op kan warden behaald. 

Ten eerste is in dit onderzoek van belang dat een projectontwikkelaar uiteindelijk gaat onderhandelen 
over de aankoopprijs van een (structureel) leegstaand kantoorgebouw dat een 
eigenaar/belegger/gebruiker wil afstoten. De eigenaar/belegger/gebruiker zal hiervoor een zo hoog 
mogelijk prijs willen hebben en de projectontwikkelaar zal een prijs op tafel leggen die hem uiteindelijk 
voldoende rendement oplevert bij het herbestemmen. Ten tweede is van belang dat de 
projectontwikkelaar een herbestemd kantoorgebouw met huurwoningen verkoopt aan een 
eigenaar/belegger tegen een marktconforme prijs. 
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4.4.3 Woningcorporatie 

De woningcorporaties hebben de meeste ervaring op het gebied van (sociale) huisvesting in 
Nederland. Ook hebben een aantal woningcorporaties goede ervaring met het herbestemmen van 
kantoorgebouwen naar woongebouwen. Een voorbeeld daarvan is de corporatie 'Stadswonen' uit 
Rotterdam. Deze corporatie heeft de afgelopen 15 jaar diverse kantoorgebouwen herbestemd tot 
woongebouw (bijvoorbeeld project de Puntegale in Rotterdam).72 In Nederland zijn ruim 6,8 miljoen 
woningen73 waarvan circa 2,5 miljoen woningen in het bezit zijn van woningcorporaties.74 Alie 
huurwoningen van woningcorporaties bij elkaar warden ook wel 'de sociale huursector' genoemd. 
Nederland heeft ongeveer 600 woningcorporaties, die samen vrijwel alle goedkope huurwoningen in 
Nederland verhuren. Zij hebben sinds de invoering van de Woningwet in 1901 ervaring met het 
bouwen, beheren, verhuren, verdelen en verkopen van woningen. In vergelijking met het buitenland 
(15-20%) heeft Nederland een hoog percentage (40%) woningen in de sociale huursector. Niet alleen 
de kwantiteit, maar ook de kwaliteit van de huurwoningen in Nederland is hoog. Bovendien warden in 
Nederland woningen in verschillende prijsklassen en woningtypen verhuurd. Er wonen mensen uit alle 
lagen van de bevolking in woningen uit de sociale huursector. 

Aan de hand van een aantal gerealiseerde projecten hebben woningcorporaties redelijk veel kennis 
verworven op het gebied van herbestemming. Gezien deze kennis en ervaring op aspecten als 
bouwen, beheren en verhuren van woningen, kan de woningcorporatie een belangrijke rol vervullen 
als partner in het herbestemmingsproces en als mogelijke afnemer van herbestemd kantoorgebouw 
van een projectontwikkelaar. · 

4.4.4 Gemeente 

Aangezien er bij een herbestemmingsproject sprake is van functieverandering van een 
vastgoedobject, is de rol van de gemeente van doorslaggevend belang. De gemeente moet 
instemmen met het aanbrengen van een wijziging in het geldende bestemmingsplan (artikel 19 WRO) 
en het verlenen van benodigde vergunningen. De gemeente stelt de ruimtelijke randvoorwaarden. 
Medewerking van de gemeenten bij een proces van herbestemming is dus een vereiste. lndien de 
gemeente een alternatief plan in gedachten heeft met de betreffende locatie, kost het relatief veel tijd, 
energie en geld om door middel van procedures alsnog het gewenste plan toe te passen en het 
bestemmingsplan aan te laten passen. In gemeentelijke bestemmingsplannen is bepaald wat de 
bestemming van de verschillende gronden is. Dit plan moet stroken met de streekplannen die door de 
provincie zijn vastgesteld en met de planologische kernbeslissingen die landelijk zijn vastgesteld. De 
gemeente is verplicht elke tien jaar de bestaande bestemmingsplannen te herzien. 75 

Voor een projectontwikkelaar is het zeer belangrijk dat de gemeente bereid is om medewerking te 
verlenen aan een herbestemmingsproject. Hierbij moet de gemeente bewust zijn van het feit dat zij 
zelf ook niet gebaat is bij structurele leegstand van een kantoorgebouw. 

4.4.5 Bewoner 

De groep 'bewoner' is bij een te herbestemmen kantoorgebouw te splitsen in: 
o Omwonenden, gebruikers van gebouwen in de omgeving; 
a Toekomstige bewoners van het gebouw, de huurders en/of kopers. 

De eerste groep, buurtbewoners of aangrenzende bedrijven, kan bezwaar aantekenen bij het indienen 
van een wijziging in het bestemmingsplan. Als omwonenden weigeren mee te werken kunnen zij 
mogelijk langdurige vertragingen of stopzetting van het project veroorzaken. Het is van belang om als 
projectontwikkelaar open kaart te spelen en hen duidelijk te informeren over de plannen. Hoe eerder 
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er informatieoverdracht of een overleg plaatsvindt, hoe sneller problemen onderkend kunnen warden. 
Deze problemen kunnen beter in een zo vroeg mogelijk stadium warden opgelost. Er kan dan 
rekening warden gehouden met de eisen en wensen van de omwonenden en er ontstaat meer begrip 
voor de wederzijdse belangen. Echter geeft dit geen garanties dat de omwonenden geen bezwaar . 
zullen maken. 

De tweede groep, de toekomstige bewoners, bestaat uit huurders en/of kopers. Zij zijn de 
(uiteindelijke) bran van inkomsten voor een projectontwikkelaar. Afhankelijk van de kwaliteit van de 
locatie van het kantoorgebouw is het van belang voor het ontwerp van de woonrufmte-indeling, na 
herbestemming, dat er wordt voldaan aan de eisen en wensen van de beoogde doelgroep(en), de 
bewoners. 

4.5 Beslissen over het herbestemmen van kantoorgebouwen 

In verhouding tot andere bedrijfsgebouwen is in kantoorgebouwen relatief veel ge'investeerd. Door de 
kwaliteit van de locaties zijn de grondprijzen over het algemeen hoog, terwijl door het 
uitrustingsniveau oak de stichtingskosten per m2 vloeroppervlak aan de hoge kant zijn. Juist bij 
kantoorgebouwen spelen de kapitaalverliezen door leegstand dus een belangrijke rol. 76 

De economische veroudering en 
functionele levensduur is met name 
verantwoordelijk voor de 
leegstandsproblematiek. De effecten van 
veroudering zullen op den duur een 
reactie van de eigenaar vragen in de vorm 
van verkoop (aan projectontwikkelaar), 
onderhoud of investeringen in 
herbestemming of vernieuwing ten 
behoeve van de kantoorfunctie 
(afbeelding 9). In eerste instantie begint 
de besluitvorming over verouder(en)de 
kantoorgebouwen met de bewustwording 
van de veroudering en de gevolgen 
daarvan. Bij die bewustwording ligt de 
nadruk meer op de effecten van 
veroudering (leegstand, inkomsten, 
kosten), op rendement en 
verhuurbaarheid, dan op de veroudering 
zelf. 77 Daarmee is het belangrijkste 
criterium dat in de besluitvorming over de 
aanpak van verouderde gebouwen een rol 
speelt het rendement en zal zowel bij het 
afstoten van de gebouwen als bij het doen 
van investeringen warden uitgegaan van 
een rendementsdoelstelling. 

Afb. 9: Consequenties teruggang gebouwkwaliteit door veroudering 
en oplopende eisen gebruikers 
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Bron: Korteweg, P.J., Veroudering van kantoorgebouwen: 
Probleem of uitdaging?, 2002 

Eigenaren die een verouder(en)d gebouw al lang bezitten, hebben de keuze tussen de problemen zelf 
oplossen of ze doorschuiven naar een andere actor (bijvoorbeeld een projectontwikkelaar), de keuze 
tussen 'hold-or-sell'. Wanneer de 'hold-or-sell' opties verder warden uitgewerkt kunnen diverse 
handelingsalternatieven voor gebouweigenaren warden onderscheiden.77 Een kantooreigenaar kan 
wachten op de markt' in de hoop misschien later toch nag een huurder te vinden, eventueel 
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aangemoedigd door middel van een huurprijsverlaging.76 Voor commerciele bestemmingen is 
daarnaast vaak met een beperkte investering in het gebouw een tweede levenscyclus mogelijk, 
eventueel in een lager segment van de markt. Daardoor blijtt de waarde van het gebouw relatiet hoog. 
Herbestemming tot woonruimte levert dan een laag rendement op en lijkt derhalve niet interessant .79 

Daar komt bij dat in de praktijk veel kantooreigenaren het als persoonlijk falen beschouwen wanneer 
hun gebouw 'gedegradeerd' wordt tot een woontunctie. Leegstandrisico's zijn in de huurprijs van 
kantoren opgenomen. Dit maakt het voor de eigenaar mogelijk om zelts bij structurele leegstand 
betere tijden at te wachten en te blijven hopen op een grotere winst uit verhuur als kantoorpand in 
vergelijking met verkoop. Wanneer een gebouw echter jaren achtereen zonder succes wordt 
aangeboden, groeit het beset dat herbestemming een optie is en wordt de bereidheid tot atstoting 
(bijvoorbeeld aan een projectontwikkelaar) groter.79 Het voordeel van verkoop is dat het risico van het 
leegstaande kantoorgebouw bij de koper komt te liggen. Het nadeel van deze stap voor de 
verkopende partij is dat de verkoopprijs vaak veel lager is dan die waarvoor het gebouw vaak in de 
boeken staat. Dit wordt mede veroorzaakt door het teit dat namens de Nederlandse fiscus op 
onroerend goed onvoldoende mag warden atgeschreven. Voor kantoorgebouwen werd bijvoorbeeld 
uitgegaan van een economische levensduur van 40 jaar, terwijl deze in werkelijkheid aanzienlijk korter 
is.60 Door de te hoge boekwaarde van de gebouwen wordt herbestemming vaak een moeizaam 
proces. Er moeten namelijk behoorlijke verliezen ge'incasseerd worden door de eigenaar bij eventuele 
verkoop aan een projectontwikkelaar, die het desbetreffende kantoorgebouw wil herbestemmen naar 
woongebouw. Het verschil tussen de boekwaarde en de marktwaarde wordt een probleem wanneer er 
geen bereidheid is door atwaardering de boekwaarde aan de marktwaarde aan te passen. Door uit te 
gaan van een te hoge boekwaarde, samenhangend met onvoldoende atschrijving en soms een te 
hoge inkoopprijs, blokkeren eigenaren hun eigen herontwikkelings- en renovatieactiviteiten en werpen 
zij een te hoge drempel op voor projectontwikkelaars die zich richten op aankoop en herbestemming 
van verouderde gebouwen. Vooral beleggers blijken soms weinig geneigd de realiteit van de markt 
onder ogen te zien.79 In de volgende atbeelding zijn de verschillende handelingsalternatieven van 
kantooreigenaren en het daaraan vooratgaande beslissingsproces samengevat. 

78 Hulsman, C.L. en F.A.M Knoop, Transfonnatie van kantoorgebouwen, 1998 

79 Gereadts, R.P., D.J.M. van der Voordt en A. van Doorn, FGH, Transfonnatieonderzoek, 1998 

8° Korteweg, P.J., Veroudering van kantoorgebouwen: Probleem of uitdaging?, 2002 
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Afb. 10: Handelingsaltematieven van kantooreigenaren 

Kaderscheppende factoren: 

Projectgebonden factoren: 
o Gebouwkenmerken; 
o Locatiekenmerken; 
o Huidige gebruikssituatie; 
o Aard van de veroudering. 

Marktcondities: 
o Eisen gebruikers; 
o (Regionale) marktsituatie. 

Beleidscondities: 
o Beleid landelijke en 

plaatselijke overheden. 

Beslissingsproces: 

Risico 

Rendement 

Kenmerken eigenaar 

Handelingsaltematieven: 

Afstoten in oude staat 

Continuering verhuur zonder 
verandering 

Renovatie voor oude functie 

Herontwikkeling voor oude tunctie 
(sloop en nieuwbouw) 

Herontwikkeling voor nieuwe 
functie (sloop en nieuwbouw) 

Herbestemming 

Bron: Korteweg, P.J. , Veroudering van kantoorgebouwen: Probleem of uitdaging?, 2002 

In dit onderzoek is het van belang dat de kantooreigenaar bereid is om het desbetreffende 
kantoorgebouw at te stoten voor een reele verkoopprijs aan een prajectontwikkelaar. Bij 
herbestemming naar woongebouw betekent dit in vele gevallen dat de kantooreigenaren hun 
kantoorgebouwen onder de boekwaarde moeten verkopen en dit is kennelijk voor eigenaren moeilijk 
aanvaardbaar. 

4.6 Waarom van kantoorbestemming naar woonbestemming 

Van Rongen geeft aan dat kantoorgebouwen heel geschikt zijn om te warden veranderd in 
wooneenheden, appartementen, bejaardenwoningen, hotels of congresruimten.81 Uitgaande van de 
interne structuur van de meeste kantoorgebouwen komt men al snel tot de conclusie dat een 
verblijfsfunctie het meest voor de hand ligt, met name wanneer deze in de binnenstad is gelegen.82 

Pakt men hierbij de vraag naar woonruimte in de stad op dan lijkt een woonfunctie voor de hand te 
liggen. Van Rongen geeft aan dat lagere kantoorgebouwen met een vrij grate overspanning ook voor 
andere activiteiten dan wonen zijn te bestemmen, maar dat met name voor grate hoge 
kantoorgebouwen als nieuwe functie alleen een woonfunctie in aanmerking komt. Er kan bij een 
herbestemming naar een woonfunctie aan verschillende doelgraepen warden gedacht. Stadswonen 
(voormalig SSHR) heeft in Rotterdam met succes enkele kantoorgebouwen tot studenteneenheden 

81 Rongen, C.T.H., Veranderbaarheid en flexibiliteit van gebouwen, 1994 

82 Progresbouw, Herbestemming van kantoorgebouwen tot woningen; markt of fictie?, 1986 
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omgebouwd.83 Daarnaast zijn in voormalige kantoorgebouwen in verschillende steden met goed 
gevolg koopwoningen voor verscheidene doelgroepen gerealiseerd. 

Redenen waarom juist kantoorgebouwen goed tot woongebouwen kunnen worden herbestemd zijn: 
o Het casco van leegstaande kantoorgebouwen is vaak nog in uitstekende staat en voor een 

woonfunctie overgedimensioneerd; 
o De typische eigenschappen van het gebouw/casco bieden vaak een meerwaarde voor de te 

realiseren woningen (met name de verdiepingshoogte); 
o In geval van een ouder gebouw kan de mogelijk karakteristieke beeldwaarde van het gebouw de 

woningen aantrekkelijker maken; 
o Een kolommenstructuur laat ruimte open in het ontwerp voor een nieuwe indeling; 
o De infrastructuur is al aanwezig; 
o Herbestemming van bestaande (leegstaande) kantoorgebouwen kan als belegging een nieuwe 

toekomstwaarde vertegenwoordigen; 
o Er bevindt zich doorgaans parkeergelegenheid in de kelder en vaak ook op het terrein van het 

kantoorgebouw. 

Progresbouw84 geeft aan dat de structuur van kantoorgebouwen zodanig is dat op de essentiele 
punten wordt voldaan aan dezelfde condities die vele andere herbestemmingen stellen ten aanzien 
van verdiepingshoogte, belichting/bezonning, separatiemogelijkheden en verticaal transport. 
Daarnaast bevinden de kantoorgebouwen in stedelijke woongebieden zich op locaties die qua 
bereikbaarheid, sociaal niveau en milieukwaliteit geen beletsel vormen voor een woonf unctie. Dit geldt 
bij uitstek voor situeringen in stadscentra. 

4.7 Toevoegende functie herbestemmen binnenstedelijk kantoorgebouw naar 
woongebouw 

Binnenstedelijke locaties kenmerken zich vooral door een grote functiemenging. Het is van belang dat 
een kantoorgebouw of woongebouw wordt aangesloten op het binnenstedelijk gebied. Daarom geldt 
vaak voor een binnenstedelijke locatie dat de plint (begane grond) van kantoorgebouwen en 
woongebouwen met een winkel- of baliefunctie is gevuld. 65 Het kan dus voorkomen dat een 
leegstaand kantoorgebouw, dat in aanmerking komt voor herbestemming, op de begane grond een 
winkelfunctie of baliefunctie heeft die verhuurd is. Het behouden of realiseren van een winkel- of 
baliefunctie op de begane grond van een kantoorgebouw levert meer opbrengst op per vierkante 
meter woonruimte.66 Dit vergroot dus de financiele haalbaarheid van het herbestemmen van 
bestaande binnenstedelijke kantoorgebouwen naar woongebouwen. 

De mogelijkheid om een winkel- of baliefunctie te realiseren op de begane grond bij het 
herbestemmen van het kantoorgebouw naar woongebouw zal in dit onderzoek worden meegenomen, 
omdat deze functie ten eerste aansluiten op de binnenstedelijke omgeving en ten tweede de financiele 
haalbaarheid vergroot kan worden bij dit type herbestemming. 

83 SEV, Van werkplek naar woonstek, 1994 

84 Progresbouw, Herbestemming van kantoorgebouwen tot woningen; mark! of fictie?, 1986 

85 SEV, Functiemenging, 1999 

86 Bouwfonds MAB, interne informatie, 2005 
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4.8 Herbestemmingsmethode projectontwikkelaars 

Kort en Manhave (1998) hebben onderzocht welke herbestemmingsmethode projectontwikkelaars in 
de praktijk doorgaans hanteren en zij komen tot de volgende punten. 87 

Voorafgaand aan de aankoop van een project wordt contact opgenomen met overheidsinstanties, de 
technische dienst, architecten en ingenieurs. Deze partijen verzorgen de informatie voor de studie van 
de projectontwikkelaar. Hieronder zijn de vier hoofditems weergegeven van deze studie, waarin voor 
projectontwikkelaars met name locatie en rendement de belangrijkste parameters vormen. 

Commercie/e beoorde/ing 

De financiele haalbaarheid van het herbestemmingsproject wordt globaal bepaald middels een 
kosten-baten analyse. 

Beoorde/ing locatie//igging 

Deze beoordeling vindt plaats met het oog op de vraagprijs. Door de locatie op verschillende 
tijdstippen te bezoeken krijgt men inzicht in zaken als sociale veiligheid, lawaaioverlast, 
bevolkingsopbouw, parkeeroverlast en openbaar vervoer. Verder wordt het terrein aan een 
beoordeling onderworpen. 

Beoorde/ing op basis van overheidseisen 

Om een beeld te krijgen van de plaatselijke voorschriften en beperkingen wordt contact opgenomen 
met de gemeentelijke overheden. Zo kan een beter inzicht verkregen warden in zaken als 
bouwverordeningen en de procedures ten aanzien van het verstrekken van bouw- en 
woonvergunningen. Tevens moet duidelijkheid bestaan over de mogelijkheid het geldende 
bestemmingsplan aan te passen. 

Beoorde/ing technische staat en functione/e moge/ijkheden 

Deze situatie wordt beoordeeld door de technische dienst en indien nodig wordt een extern 
adviesbureau ingehuurd. 

Na de eerste financiele inschatting maakt men een vooropzet betreffende de indeling van de her te 
bestemmen gebouwen. Hierbij wordt vooral gekeken naar de mogelijke indeelbaarheid met betrekking 
tot de bestaande constructie en een eerste keuze betreffende de doelgroep(en). In een later stadium 
wordt een definitieve indeling van het pand gemaakt. 

4.9 Conclusie 

Herbestemming wordt als volgt beschreven: "een vastgoedobject een andere bestemming geven dan 
waarvoor het oorspronkelijk is ontworpen of is gebruikt". Er zijn twee soorten herbestemming te 
onderscheiden, namelijk tijdelijke en permanente herbestemming. Vanuit het oogpunt van de 
projectontwikkelaar is permanent herbestemmen van een kantoorgebouw naar woongebouw de 
meest (financieel) haalbare optie. 

De twee relevante aanleidingen voor dit onderzoek zijn het grate overaanbod van kantoorgebouwen, 
waardoor er een grate kans bestaat dat bestaande leegstaande kantoorgebouwen niet meer door de 
markt warden opgenomen (hoofdstuk 2) en het tekort aan binnenstedelijke woonruimte (hoofdstuk 3). 
lndien er geen markt is voor het herbestemmen van binnenstedelijke kantoorgebouwen naar 
woongebouwen, heeft het geen zin om initiatief te nemen tot dit type herbestemming. Het motief om 
tot mogelijke herbestemming van een kantoorgebouw over te gaan, kan zijn dat het gebouw 
structureel leegstaat of dat ervan wordt verwacht dat het gebouw structureel leeg komt te staan en het 
gebouw niet meer voldoet aan de huidige eisen van de gebruiker. Om voor herbestemming te kiezen 

87 Kort, M.N.J. en J.P. Manhave, Beslissen over herbestemmen, 1998 
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in plaats van sloop en nieuwbouw liggen diverse redenen ten grondslag, maar uiteindelijk zal voor een 
projectontwikkelaar de financiele afweging de doorslag geven. 

Bij het proces van herbestemmen van kantoorgebouwen kunnen verschillende partijen een rol spelen, 
daarbij hebben allen eigen belangen en kunnen zij daarbij invloed op uitoefenen. De 
projectontwikkelaar heeft een prominente rol in dit onderzoek. Voor een projectontwikkelaar is van 
belang dat een kantoorgebouw, dat in aanmerking komt voor herbestemming, tegen een zo gunstig 
mogelijk prijs kan worden aangekocht met de daarbij behorende voorwaarden, om vervolgens te 
ontwikkelen tot woongebouw en te verkopen tegen een marktconforme prijs. Dit alles moet leiden tot 
voldoende rendement op de totale investering van het herbestemmingsproject. De meest relevante 
actoren waarmee een projectontwikkelaar (mogelijk) mee te maken krijgt tijdens het 
herbestemmingsproces zijn: 
o Eigenaar/belegger!gebruiker die een (structureel) leegstaand gebouw wil afstoten zal hiervoor een 

zo hoog mogelijke prijs willen hebben. Een eigenaar/belegger heeft de mogelijkheid om een 
herbestemd kantoorgebouw met huurwoningen te kopen van een projectontwikkelaar tegen een 
marktconforme prijs. 

o Woningcorporatie kan een belangrijke rol vervullen als partner in het herbestemmingsproces en 
als mogelijke afnemer van een herbestemd kantoorgebouw van een projectontwikkelaar. 

o Gemeente: Het is voor een projectontwikkelaar zeer belangrijk dat de gemeente bereid is om 
medewerking te verlenen aan een herbestemmingsproject. lndien de gemeente niet wil mee 
werken aan een bestemmingswijziging, het verlenen van de benodigde vergunningen en verdere 
planontwikkeling, biedt dit weinig tot geen perspectief om het project van de grond te krijgen. 

o Bewoner: Omwonenden kunnen bezwaren maken tegen herbestemmingsplannen. Als 
projectontwikkelaar moet je in een zo vroeg mogelijk stadium hierop anticiperen, door middel van 
informatieoverdracht en waar mogelijk rekening te houden met de eisen en wensen van de 
omwonenden. Bij de toekomstige bewoners gaat het er om dat er wordt voldaan aan de eisen en 
wensen van de beoogde doelgroep(en). 

Een projectontwikkelaar is afhankelijk van een kantooreigenaar die de beslissing moet nemen om een 
(leegstaand) kantoorgebouw af te stoten voor een reele prijs. Bij herbestemming naar woongebouw 
betekent dit in vele gevallen dat de kantooreigenaren hun kantoorgebouwen onder de boekwaarde 
moeten verkopen. 

Door de structuur van de meeste kantoorgebouwen komt men snel tot de conclusie dat een 
woonfunctie het meest voor de hand ligt bij herbestemming, met name wanneer deze 
kantoorgebouwen in de binnenstad zijn gelegen. 

Een winkel- of baliefunctie op de begane grond sluit het beste aan bij de omgeving van een 
herbestemd kantoorgebouw naar woongebouw op een binnenstedelijke locatie. Daarbij komt nog 
eens dat de financiele haalbaarheid vergroot kan worden bij dit type herbestemming. 

Bij mogelijke herbestemming van een kantoorgebouw door een projectontwikkelaar zijn verschillende 
beoordelingen van belang: 
o Commerciele beoordeling (financiele haalbaarheid); 
o Beoordeling locatie/ligging; 
o Beoordeling op basis van overheidseisen; 
o Beoordeling van technische staat en functionele mogelijkheden. 
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5 Locatieaspecten 

5.1 lnleiding 

In de vorige hoofdstukken is al naar voren gekomen dat locatiefactoren een belangrijk effect hebben 
op de mogelijkheden van het herbestemmen van kantoorgebouwen naar woongebouwen. In dit 
hoofdstuk worden de relevante locatieaspecten voor dit onderzoek weergegeven, die voor de 
projectontwikkelaar in de initiatieffase van invloed zijn op de besluitvorming van het herbestemmen 
van bestaande binnenstedelijke kantoorgebouwen naar woongebouwen. Op basis van diverse 
literatuur88 is op te maken dat de locatieaspecten zijn in te delen in een drietal categorieen, namelijk: 
o Juridisch; Op juridisch gebied zijn drietal locatieaspecten voornamelijk van belang bij 

herbestemming (projectontwikkeling). Het gaat hierom de bestemmingsmogelijkheden, eigendom 
en eigendomsbeperkingen onroerend goed.89 

o Technisch; Op het gebied van locatie komen er technische zaken om de hoek kijken. Het gaat dan 
om milieutechnische aspecten, zoals bodemgesteldheid, geluidhinder, geurhinder en 
luchtverontreiniging.89 

o Functionee/ en representativiteit, In hoofdstuk drie is naar voren gekomen dat de omgevingseisen 
en -wensen doelgroep afhankelijk zijn. Deze eisen en wensen hebben betrekking op de 
functionaliteit en representativiteit van de locatie. Op het gebied hiervan zijn voor dit onderzoek 
van belang de ligging, uiterlijk en bebouwing omgeving, sociale veiligheid, sociaalmilieu 
omwonenden, voorzieningen, bereikbaarheid openbaar vervoer en auto en parkeercapaciteit.90 

5.2 Juridische aspecten 

5.2.1 Bestemmingsmogelijkheden 

In het gemeentelijke bestemmingsplan legt de gemeente de bestemming van het grondgebied vast. 
Functies als woningbouw, industrie, recreatie, kantoren en horeca krijgen zo hun plek in de gemeente. 
Een bestemmingsplan is het enige ruimtelijke plan dat voor iedereen juridisch bindend is.91 

Wanneer een kantoorgebouw wordt herbestemd naar woongebouw dan verandert de bestemming. Er 
zal dus worden gekeken of dit in overeenstemming is met het gemeentelijk bestemmingsplan. 
Wanneer dit het geval is dan kan het kantoor op basis van het bestemmingsplan herbestemd worden. 
Wanneer dit niet aan de orde is, is een aanpassing van het bestemmingsplan nodig, ofwel een 
permanente vrijstelling van het bestemmingsplan, op basis van de artikel 19-procedure Wet 
Ruimtelijke Ordening (WRO). Voor permanente vrijstelling is zowel van gemeente als van 
Gedeputeerde Staten toestemming nodig. Aangezien wijziging van het bestemmingplan een lange tijd 
kan duren, zal mogelijk aan de hand van een artikel 19-procedure permanente vrijstelling 
aangevraagd worden. De bestemmingswijzigingsprocedure met behulp van artikel 19 WRO neemt 
minimaal sen jaar tijd in beslag, mits er goedkeuring wordt verleend. lndien er geen toestemming 
wordt verleend kan de gehele procedure opnieuw worden gestart en neemt de proceduretijd verder 
toe. 

88 SEV, Het herbestemmen van kantoren naar woningen, 2004; Hek, M., Kamstra, J. en R.P. Geraedts, Herbestemmingswijzer, 
2004 Ven, L.A.M.C. van de, Vastgoedontwikkeling, 2003; Gehner, E., Risicoanalyse bij projectontwikkeling, 2003; Korteweg, 
P.J., Veroudering van kantoorgebouwen: Probleem of uitdaging?, 2002; Hulsman, C.L. en F.A.M Knoop, Transformatie van 
kantoorgebouwen, 1998; Gareadts, R.P., D.J.M. van der Voordt en A. van Doorn, FGH, Transformatieonderzoek, 1998; Kort, 
M.N.J. en J.P. Manhave, Beslissen over herbestemmen, 1998; SEV, Van werkplek naar woonstek, 1994; Progresbouw, 
Herbestemming van kantoorgebouwen tot woningen; mark! of fictie, 1986? 

89 Ven, L.A.M.C. van de, 2003; Vastgoedontwikkeling; Gehner, E., Risicoanalyse bij projectontwikkeling, 2003 

90 Ven, L.A.M.C. van de, Vastgoedontwikkeling, 2003; REN Nederland, Real Estate Norm, 2003; RIGO Research, Beleving van 
de leefkwaliteit, 1999 

91 VNG, Bouw en Ruimtelijke Ordening, Werkwijzer woningbouw, 2004 
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Op dit moment is een wetsvoorstel tot een fundamentele herziening van de WRO in procedure dat 
een aantal wijzigingen met zich mee zal brengen, die moeten leiden tot een overzichtelijker systeem 
dan het huidige. De belangrijkste elementen ten opzichte van het bestemmingsplan en artikel-19 
procedure van dit wetsvoorstel zijn:91 

o De bestemmingsplanverplichting gaat gelden voor het gehele gemeentelijke grondgebied (dus 
inclusief de bebouwde kom). De leefmilieuverordening en het stadsvernieuwingsplan komen te 
vervallen en warden onderdeel van het bestemmingsplan; 

o Er komt een verplichting elke tien jaar een nieuw bestemmingsplan vast te stellen, een plicht 
waarvan maximaal sen keer voor een nieuwe periode van tien jaar vrijstelling kan warden 
verleend. 

o Een hogere overheid kan een lagere overheid aanwijzingen geven ten aanzien van op te stellen 
ruimtelijke plannen en de bevoegdheid geheel overnemen, indien de lagere overheid weigerachtig 
blijft aan die aanwijzingen tegemoet te komen; 

o De mogelijkheid bestaat dat de artikel-19 procedure wordt geschrapt. Voor bouwaanvragen 
waaraan een gemeente wil meewerken, maar die in strijd zijn met het bestemmingsplan, zou dan 
voortaan het bestemmingsplan gewijzigd dienen te warden. Tegelijkertijd wordt de 
bestemmingsplanprocedure verkort van 58 naar 34 weken (exclusief procedures bij de rechter). 
Deze tijdwinst wordt geboekt doordat de provincie zich niet meer apart buigt over het 
bestemmingsplan. Of de artikel-19 procedure oak daadwerkelijk zal vervallen is momenteel echter 
nag punt van discussie. 

lndien de artikel-19 procedure komt te vervallen, moet bestemmingswijziging volgens de 
bovenstaande procedure warden aangevraagd. 

Omringende bewoners en belanghebbenden van de omgeving kunnen een grate invloed hebben op 
het toestaan van een nieuwe bestemming in een (kantoor)gebouw. Door middel van 
instemmingsprocedures kunnen zij bezwaar aantekenen tegen de plannen, waardoor het moeilijk kan 
warden om het toekomstige gebruik te realiseren. Niet alle mensen zijn voor verandering, vooral niet 
als het in hun 'achtertuin' plaatsvindt. Om tijdverlies te voorkomen moeten Ruimtelijke 
Ordeningsprocedures zoveel mogelijk vermeden warden. 

5.2.2 Eigendom en eigendomsbeperkingen onroerend goed 

Het is van belang om in het begin van het ontwikkelingsproces te weten wie of welke installing 
(belegger of gebruiker) eigenaar is van het onroerend goed en bereid is om het kantoorgebouw en de 
bijbehorende grand (in dit onderzoek gaat het om bestaande binnenstedelijke kantoorgebouwen) te 
verkopen aan een projectontwikkelaar die het betreffende kantoorgebouw wil herbestemmen. lndien 
de eigenaar het kantoorgebouw zelf wil herbestemmen zal de eigenaar naar aller waarschijnlijkheid 
een projectmanagement bureau inschakelen om plannen te laten ontwikkelen voor het betreffende 
herbestemmingsproject 

Als het onroerend goed van meerdere eigenaren is (versnipperd eigendom), kan dit een belemmering 
vormen om het onroerend goed te verwerven. Een belemmering kan zijn dat er een conflict bestaat 
tussen de meerdere eigenaren en dat kan belemmerend werken bij het verwerven van het onroerend 
goed. 

Het is mogelijk dat het eigendom van onroerend goed is opgesplitst in grand- en opstaleigendom. Dit 
houdt in dat we in ieder geval met twee eigenaren te maken hebben. Dit komt voornamelijk voor bij 
gemeenten (bijvoorbeeld Amsterdam) die grand uitgeven via erfpacht. Dit houdt in dat een gemeente 
de grand verhuurt voor een periode van bijvoorbeeld 50 jaar. Als in het erfpachtcontract is opgenomen 
dat de grand bestemd is voor kantoorfunctie (bijzondere bepalingen) en er is geen mogelijkheid om dit 
te wijzigen (in combinatie met het bestemmingsplan) naar woonfunctie, heeft het geen zin om het 
kantoorgebouw te verwerven voor herbestemming naar woongebouw. lndien deze wijziging wel 
mogelijk is of niet van toepassing is, hoeft erfpacht geen beperkingen op te leveren voor het 
herbestemmen van een kantoorgebouw. Bij verwerving van een kantoorgebouw is het mogelijk om de 
erfpacht voor een bepaalde periode (50 jaar) af te kopen. Een nadeel van erfpacht is dat de 
ontwikkeling van de grondwaarde niet ten goede komt aan de eigenaar(s). 

F.F.P.Putter 56 



Rechten die rusten op het eigendom van het onroerend goed leveren beperkingen op voor de 
eigenaar, omdat de eigenaar wordt beperkt om volledig over zijn eigendom te beschikken. Het gaat 
hier om zakelijke rechten en wetten die rusten op het eigendom. Deze rechten en wetten kunnen een 
belemmering vormen voor het verwerven van het onroerend goed en zijn van invloed op de 
mogelijkheden van het onroerend goed. De zakelijke rechten en wetten die voornamelijk op het 
eigendom van kantoorgebouwen kunnen berusten:92 

o Erfdienstbaarheid; 
o Kwalitatieve verplichten; 
o Kettingbeding; 
o Voorkeursrecht tot koop; 
o Wet Voorkeursrecht Gemeenten; 
o Monumentenwet. 
o Wet op Stads- en Dorpsvernieuwing; 
o Wet Flora en Fauna. 

5.3 Technische aspecten 

Op het gebied van locatie komen er technische zaken om de hoek kijken. Het gaat dan om 
milieutechnische aspecten, zoals bodemgesteldheid, geluidhinder, geurhinder en 
luchtverantreiniging. 93 

5.3.1 Bodemgesteldheid 

Het is van belang om te weten dat de grand onder en om het kantoorgebouw schoon is. Om hier 
zeker van te zijn moet er een schone grand verklaring geeist warden van de huidige eigenaar of een 
verkennend onderzoek gedaan warden. lndien deze grand gedeeltelijk of in zijn geheel verantreinigd 
is, moet overleg plaatsvinden wie er voor de kosten van de sanering opdraait en hoe de sanering kan 
geschieden. Dit is van belang voor de aankoopprijs van het kantoor. Vervuilde grand moet altijd 
gesaneerd warden als de grand geraerd wordt, maar bij een gesloten grandbalans is dit afhankelijk 
hoe zwaar de vervuiling is en welke bestemming de grand krijgt. Bij grand die licht vervuild is en een 
woonbestemming krijgt, kan het mogelijk zijn dat de grand met een gesloten grandbalans niet hoeft te 
warden gesaneerd. lndien de grand wel vervuild is, moet er in deze situatie altijd gesaneerd warden. 

5.3.2 Geluidhinder 

Het gaat hier om geluidhinder die veraorzaakt wordt door auto's op {drukke) wegen en het eventuele 
tram- of treinverkeer. Voor woongebouwen gelden strengere geluidseisen dan voor 
kantoorgebouwen.94 De toelaatbare (voorkeurswaarde) geluidbelasting van de gevel als gevolg van 
wegverkeer bedraagt 50 dB(A) voor woonruimte. Er is ontheffing (aanvragen bij Gedeputeerde Staten) 
mogelijk tot 55 dB(A) en tot 60 dB(A) in stedelijk gebied. Bij nieuw te bouwen woongebouwen kan ten 
hoogste een waarde van 65 dB(A) warden vastgesteld. De geluidsbelasting in de woonruimte mag bij 
nieuwbouw niet meer dan 35 dB(A) bedragen. Voor spoorwegen warden de contouren gevormd door 
60 dB(A) als streefniveau, er is ontheffing mogelijk tot 65 dB(A) en bij nieuwe woongebouwen 73 
dB(A). Bij hogere gevelbelasting dan 60 dB(A) door spoorwegen mogen de binnenwaarden de 37 
dB(A) niet overschreden warden bij nieuwbouw. Voor kantoorgebouwen geldt een voorkeurswaarde 
van 60 dB(A) op de gevel met een binnenwaarde van 40 dB(A). Bij herbestemming van 
kantoorgebouwen naar woongebouwen zijn dus altijd aanpassingen nodig aan de gevel om aan de 
geluidseisen te voldoen binnen de woonruimte (strengere geluidseisen dan bij kantoorgebouwen). 
Hoe hoger de toegestane geluidsbelasting is op de gevel bij ontheffing, hoe ingrijpender de 

92 www.kadaster.nl, Objecten met belemmeringen, 2005; Ven, L.A.M.C. van de, Vastgoedontwikkeling, 2003 

93 Ven, L.A.M.C. van de,Vastgoedontwikkeling, 2003; Gehner, E., Risicoanalyse bij projectontwikkeling, 2003 

94 www.wetten.nl, Wet geluidshinder, 2005 

F.F.P.Putter 57 



investeringskosten zijn voor aanpassingen aan de gevel om de geluidseisen te voldoen binnen de 
woonruimte. 

Geluidsbelasting op de gevel heeft invloed op de leefbaarheid van wonen. Vooral geluidhinder dat 
veroorzaakt wordt door wegverkeer. Onafhankelijk van de huishoudensamenstelling blijkt uit 
onderzoek dat een geluidsniveau tot 55 dB(A) aan de gevel geen systematisch effect heeft op de 
beleving van de leefkwaliteit. Bij geluidsniveau tussen 55 dB(A) en 59 dB(A) wordt de beleving van de 
leefkwaliteit minder positief en bij 60 dB(A) of meer wordt de beleving van leefkwaliteit gemiddeld 
genomen negatief. 95 Op binnenstedelijke locaties varieert de geluidsbelasting tussen de 50 en 65 
dB(A) (afhankelijk van de ligging t.o.v. infrastructuur).96 

5.3.3 Geurhinder en luchtverontreiniging 

Geurhinder en luchtverontreiniging welke wordt veroorzaakt door de wegen in stedelijke gebieden, 
hebben op deze milieutechnische aspecten de grootste invloed op de beleving van de leefkwaliteit en 
in mindere mate de aanwezigheid van geurproducerende industrie. Maar in vergelijking met 
geluidhinder speelt geurhinder en luchtverontreiniging een ondergeschikte rol bij de beleving van de 
leefkwaliteit.97 Over het algemeen ondervindt men op binnenstedelijke locaties geen ernstige hinder 
van geuren (2 tot 4 geureenheden per m3} en de luchtkwaliteit varieert gemiddeld van 20 tot 40 
microgram stikstofdioxide en fijne stof per m3 (Noord-Nederland de laagste waarde en de randstand 
de hoogste waarde).96 

De laatste tijd is veel aandacht voor de luchtkwaliteiteis waar in 201 O aan voldaan moet worden 
volgens de regelgeving van de Europese Unie. Dit blijkt uit publicaties in de vastgoedsector, maar ook 
in de overige media is veelvuldig aandacht voor dit onderwerp. Deze luchtkwaliteiteis in Nederland is 
op dit moment gekoppeld aan de ruimtelijke ordening (Nederland heeft deze koppeling als enige van 
de Europese Unie). Dit kan een verlammende werking hebben op de bouw van woningen en 
voorzieningen in Nederland.99 Op dit moment is het mogelijk dat, als de Europese normen ten aanzien 
van de luchtkwaliteit worden overschreden, de bouw van woningen, bedrijfsterrein, wegen en andere 
voorzieningen moet worden stilgelegd. Als er onder andere teveel stikstofdioxide uitstoot en fijne stof 
aanwezig is op de locatie (bijvoorbeeld veroorzaakt door het autoverkeer op drukke wegen) mag er 
dus volgens het ontwerp Besluit luchtkwaliteit niet zo maar woonfunctie worden gerealiseerd op deze 
locatie. Volgens dit besluit dient de luchtkwaliteit van woonlocaties in principe in overeenstemming te 
zijn met de grenswaarde voor stikstofdioxide en fijne stof van 40 microgram per m3 als jaargemiddelde 
concentratie. In 2010 moet aan deze norm worden voldaan.100 Deze zeer strenge toepassing van de 
grenswaarden gaat veel verder dan de eisen die de Europese richtlijnen stellen. Die eisen zijn 
namelijk slechts gericht op de beperking van emissies van de bron van luchtverontreiniging. En dat is 
ook logisch, omdat de richtlijnen als doelstelling hebben de kwaliteit van de buitenlucht te reduceren. 
Niet om met directe maatregelen het aantal blootgestelde mensen te reduceren. 101 Maar op dit 
moment is het Besluit luchtkwaliteit 2005 gekoppeld aan het bestemmingsplan. Een mogelijke 
bestemmingswijziging van bijvoorbeeld een kantoorgebouw naar woongebouw is dus afhankelijk van 
het bestemmingsplan en de daarbij behorende vrijstellingsprocedure (Artikel 19-procedure WRO) met 
daaraan gekoppeld het Besluit luchtkwaliteit. 

Het gewijzigde Besluit Luchtkwaliteit 2005 is per 05-08-2005 van kracht geworden. Het besluit maakt 
het mogelijk om ruimtelijke plannen uit te voeren in gebieden waar te veel fijn stof en stikstofdioxide in 

95 RIGO Research en Ac:lvies, Beleving van de leefkwaliteit, 1999 

96 Ministerie VROM, Handreiking milieukwaliteit in de leefomgeving, 2004 

97 RIGO Research en Ac:lvies, Beleving van de leefkwaliteit, 1999 

98 Ministerie VROM, Handreiking milieukwaliteit in de leefomgeving, 2004 

99 Neprom, Nieuwe regelgeving luchtkwaliteit Europa-proof, 2005 

100 Ministerie VROM, Besluit luchtkwaliteit, 2005 

101 Artikel PropertyNL, Luchtkwaliteit blijft riskant voor bouwprojecten, 23-06-2005 
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de lucht zit. Het gaat enerzijds om plannen die de luchtkwaliteit niet verslechteren of juist 
verbeteren.102Het herbestemmen van kantoorgebouwen zal de luchtkwaliteit niet verslechteren. Het 
Besluit Luchtkwaliteit 2005 kan in principe geen belemmering zijn. 

5.4 Functioneel en representativiteit 

5.4.1 Ligging 

Ondertussen is duidelijk geworden dat dit onderzoek zich richt op kantoorgebouwen die zich bevinden 
op binnenstedelijke locaties. De ligging van de binnenstedelijke locaties komen voor in het centrum en 
de aangrenzende binnenstedelijke randzone van een stad. Zoals in hoofdstuk 3 is beschreven, 
kenmerken deze locaties zich vooral door grate functiemenging en een leefbare woonomgeving. 

5.4.2 Uiterlijk en bebouwing omgeving 

Het uiterlijk en de bebouwing van de omgeving varieert natuurlijk per binnenstedelijke locatie. De 
omgeving kan een nette, verzorgde, sfeervolle, karakteristiek uiterlijk en bebouwing hebben, maar het 
is mogelijk dat de omgeving het tegenovergestelde uiterlijk en bebouwing heeft, zoals aanwezigheid 
van zwerfvuil, bekladding (graffiti), vervuiling en sobere uitstraling. 

5.4.3 Sociale veiligheid 

De sociale veiligheid van de omgeving is afhankelijk van de aanwezigheid van een aantal 
invloedsfactoren. Het gaat om de volgende factoren: 103 

o Onveilig gevoel op straat; 
o lnbraak; 
o Vernielingen; 
o Bekladding; 
o Overlast buurtbewoners; 
o Randgroepen (hangjongeren). 

5.4.4 Sociaalmilieu omwonenden 

Sociaalmilieu omwonenden kan uit verschillende bevolkingsgroepen bestaan. Bij sociaalmilieu 
. omwonenden wordt naar de volgende aspecten gekeken:104 

o Huishoudensamenstelling; 
o Opleiding; 
o lnkomen; 
o Afkomst. 

In hoofdstuk 3 is duidelijk naar voren gekomen dat voornamelijk een- en tweepersoonshuishoudens 
op een binnenstedelijke locatie wonen. Dit aspect is dus bekend. 

5.4.5 Voorzieningen 

Binnenstedelijke locaties staan bekend om de aanwezigheid van goede kwalitatieve voorzieningen. 
Deze voorzieningen bestaan uit: 105 

o Winkels voor de dagelijkse boodschappen; 
o Buurtontmoetingsplaatsen zoals een plein of een park; 
o Horeca; 
o Bank of postkantoor; 

102 www.vrom.nl, 2005 

103 REN Nederland, Real Estate Nonn, 2003; RIGO Research, Beleving van de leefkwaliteit, 1999 

104 RIGO Research, Beleving van de leefkwaliteit, 1999 

105 Ven, L.A.M.C. van de, Vastgoedontwikkeling, 2003; REN Nederland, Real Estate Nonn, 2003; RIGO Research, Beleving van 
de leefkwaliteit, 1999 
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o Medische basisvoorzieningen en ouderenvoorzieningen; 
o Ontspannings- en recreatievoorzieningen; 
o Onderwijsaccommodaties. 

5.4.6 Bereikbaarheid openbaar vervoer en auto 

Kenmerkend voor binnenstedelijke locatie is dat het goed tot zeer goed bereikbaar is via het openbaar 
vervoer (trein/bus/tram/metro ). 

De bereikbaarheid met de auto van binnenstedelijke locaties is over het algemeen een zwak punt. Dit 
is een van de oorzaken dat bestaande kantoorgebouwen op deze locaties leegstaan. lndien de 
doorstroming van het verkeer naar de locatie van een bestaand en leegstaand kantoorgebouw 
voldoende tot goed is, is dit een positief punt. Aan de hand van de reistijd tot het hoofdwegennet 
(snelweg) is de bereikbaarheid in een vijftal gradaties in te delen: 106 

o Uitstekend: reistijd tot hoofdwegennet maximaal 5 minuten; 
o Goed: reistijd tot hoofdwegennet tussen 5 - 1 O minuten; 
o Voldoende: reistijd tot hoofdwegennet tussen 10 - 15 minuten; 
o Matig: reistijd tot hoofdwegennet tussen 15 - 20 minuten; 
o Slecht: reistijd tot hoofdwegennet langer 20 minuten. 

5.4. 7 Parkeercapaciteit 

Zoals bekend is er een grote parkeerdruk op binnenstedelijke locaties. De locatie van een 
kantoorgebouw heeft meestal wel eigen parkeerplaatsen, maar het gaat erom hoeveel 
parkeerplaatsen er beschikbaar zijn. Volgens de Real Estate Norm heeft een kantoor met een 
parkeercapaciteit van 1 parkeerplaats per 150 - 200 of meer dan 200 m2 bruto vloeroppervlak (bvo) 
een matige tot slechte parkeercapaciteit. Er zal bij de gemeente ge"informeerd moeten worden welke 
parkeernormen van toepassing zijn en wat de mogelijkheden zijn om hiervan at te wijken. Op basis 
van Vastgoed in Cijfers zal de parkeernorm tussen 0,8 en 1,5 per woning liggen. De norm die 
gehanteerd wordt is afhankelijk van de doelgroepen die gehuisvest worden.107 De parkeercapaciteit 
wordt ingedeeld op basis van 1 parkeerplaats per hoeveelheid m2 bvo kantoorruimte. De 
parkeercapaciteit gradaties zijn als volgt: 106 

o Uitstekend: minder 1 :50; 
o Goed: 1 :50 - 1:100; 
o Voldoende: 1 :100 - 1 :150; 
o Matig: 1 :150 - 1 :200; 
o Slecht: meer 1 :200. 

5.5 Conclusie 

In de voorgaande paragrafen zijn locatieaspecten beschreven die relevant zijn voor dit onderzoek. Uit 
deze beschreven aspecten word op juridisch, technisch, functioneel en representatief niveau een 
conclusie geformuleerd. 

Juridische aspecten: 
o Gemeenten moeten bereid zijn tot bestemmingswijziging (artikel 19-procedure) van het 

bestemmingsplan voor het herbestemmen van kantoorgebouwen naar woongebouwen. Als de 
gemeenten hier niet toe bereid zijn, heeft verdere planontwikkeling geen zin. Medewerking van de 
gemeente en andere publieke instanties is een essentieel onderdeel van het herbestemmen. 
Daarnaast moet er een inschatting gemaakt worden van bezwaren die omringende bewoners en 
belanghebbenden van de omgeving kunnen indienen tegen het realiseren van woonruimte in het 
desbetreffende kantoorgebouw en wat hun slagingskans is om deze herbestemming tegen te 
houden; 

106 REN Nederland, Real Estate Norm, 2003; RIGO Research, Beleving van de leefkwaliteit, 1999; 

107 TU Delft, Vastgoed in Cijfers, 2002 
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o In voorkomende gevallen zal de eigenaar van een (bestaand binnenstedelijk) kantoorgebouw 
bereid moeten zijn tot verkoop aan een projectontwikkelaar. lndien de eigenaar het 
kantoorgebouw zelf wil herbestemmen zal de eigenaar een projectmanagement bureau 
inschakelen om plannen te laten ontwikkelen voor het betreffende herbestemmingsproject. Als de 
grond in erfpacht is uitgegeven, moet er in het erfpacht contract staan dat het niet alleen 
kantoorbestemmingen betreft (in combinatie met het bestemmingsplan). lndien dit niet het geval 
is, heeft verdere planontwikkeling geen nut; 

o Het is van belang om te weten dat er meerdere eigenaren zijn van een kantoorgebouw en dat dit 
belemmeringen geeft voor het overdragen van het eigendom. Verder is van belang dat er zo min 
mogelijk zakelijke rechten en wetten berusten op het kantoorobject, zodat het zo min mogelijk 
belemmeringen oplevert voor de verwerving en de mogelijkheden tot herbestemming. 

Technische aspecten: 
o Er vanuit gaande dat de grond om een kantoorgebouw geroerd wordt, is het van belang dat de 

grond voldoende schoon is voor een woonbestemming; 
o Op basis van de geluidshindergegevens wordt als uitgangspunt de voorkeurwaarde van 55 dB(A) 

op de gevel genomen. De gevel zal altijd worden aangepast om aan de geluidsbelastingeis te 
kunnen voldoen van 35dB(A) in een woonruimte; 

o De geurhinder en luchtverontreiniging wordt getoetst aan de aanwezige hoeveelheid 
stikstofdioxide en fijne stof, omdat deze stoffen op deze milieutechnische aspecten in 
binnenstedelijke locaties de meeste invloed hebben. De grenswaarde is voor deze stoffen 40 
microgram per m3 lucht als jaargemiddelde concentratie. 

Functionele en representativiteitaspecten: 
o Kantoorgebouwen moeten zich bevinden op binnenstedelijke locaties; 
o De bebouwing van de omgeving dient getoetst te worden op netheid, verzorging, steer en 

karakter; 
o De sociale veiligheid wordt getoetst aan de volgende invloedsfactoren: 

o Onveilig gevoel op straat; 
o lnbraak; 
o Vernielingen; 
o Bekladding; 
o Overlast buurtbewoners; 
o Randgroepen (hangjongeren). 

o Het sociaal milieu van de omwonenden wordt getoetst aan het opleidingsniveau (laag-hoog), 
inkomen (laag- hoog) en afkomst (autochtoon of allochtoon); 

o Voorzieningen zijn in de nabije omgeving van een binnenstedelijke locatie aanwezig, daarom 
hoeft de aanwezigheid van deze voorzieningen niet getoetst te worden; 

o De bereikbaarheid van het openbaar is goed tot zeer goed op binnenstedelijke locaties en hoeft 
dus niet te worden getoetst. 

o De bereikbaarheid met de auto wordt getoetst aan de hand van de reistijd tot het hoofdwegennet 
(snelweg): 

o Uitstekend: reistijd tot hoofdwegennet maximaal 5 minuten; 
o Goed: reistijd tot hoofdwegennet tussen 5 - 10 minuten; 
o Voldoende: reistijd tot hoofdwegennet tussen 10 - 15 minuten; 
o Matig: reistijd tot hoofdwegennet tussen 15 - 20 minuten; 
o Slecht: reistijd tot hoofdwegennet !anger 20 minuten. 

o De parkeercapaciteit wordt getoetst aan de hand van 1 parkeerplaats per aantal m2 bvo 
kantoorruimte: 

o Uitstekend: minder 1 :50; 
o Goed: 1:50 -1:100; 
o Voldoende: 1 : 100 - 1:150; 
o Matig: 1: 150 - 1 :200; 
o Slecht: meer 1 :200. 
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6 Gebouwaspecten 

6.1 lnleiding 

In de hoofdstukken 2 en 4 is al geconstateerd dat gebouwfactoren een belangrijk effect hebben op de 
mogelijkheden van het herbestemmen van kantoorgebouwen naar woongebouwen. In dit hoofdstuk 
warden de relevante gebouwaspecten voor dit onderzoek weergegeven die voor de 
projectontwikkelaar in de initiatieffase van invloed zijn op de besluitvorming van het herbestemmen 
van bestaande binnenstedelijke kantoorgebouwen naar woongebouwen. Op basis van diverse 
literatuur108 is op te maken dat de gebouwaspecten zijn in te delen in een drietal categorieen, namelijk: 
o Juridisch; Op juridisch gebied zijn diverse aspecten van belang bij herbestemming 

(projectontwikkeling). Het voldoen aan het bouwbesluit en de gemeentelijke bouwverordening zijn 
de urgentste juridische aspecten.109 Vervolgens rust er een monumentenstatus op het 
kantoorgebouw. 

o Technisch; Herbestemming van kantoorgebouw naar woongebouw vraagt op technisch gebied op 
gebouwniveau in het algemeen om een grondige aanpak. Het gebouw moet op alle f ronten 
voldoen aan de eisen en wensen voor woongebouwen. Alles in het gebouw moet warden 
aangepast, waardoor de meeste voorzieningen en installaties warden vervangen. Maar ook veel 
gevels warden meestal vervangen om aan de geluids- en isolatie-eisen te kunnen voldoen. De 
relevante knelpunten en ingrepen op technisch gebied warden verdeeld in de onderdelen 
draagconstructie, gebouwschil, inbouwpakket, installaties en gebouwvervuiling. 

o Functioneel en architectonisch; Uit hoofdstuk 2 is op te maken dat het bij functionele 
eigenschappen van een kantoorgebouw vooral gaat om indeelbaarheid en flexibiliteit. De 
relevante onderwerpen op dit gebied zijn ontsluitingsmogelijkheden, verdiepingshoogten, het 
inpassen van woningplattegronden en diepte van verdiepingen. Op architectonisch gebied gaat 
het voornamelijk om de beeldwaarde en status van een gebouw. 

6.2 Juridische aspecten 

6.2.1 Bouwbesluit en de gemeentelijke bouwverordening 

Op bouwtechnisch gebied is er het Bouwbesluit, waarin verschillende eisen zijn vastgesteld voor 
onder andere woonruimte en kantoorruimte en de gemeentelijke bouwverordening, op basis waarvan 
er bijvoorbeeld een bouwvergunning wordt verstrekt en gebruiksvergunning wordt verleend. 

In het Bouwbesluit staan de minimum technische bouwvoorschriften. Deze voorschriften hebben 
betrekking op veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu.110 Deze eisen 
gelden voor woningen en wooneenheden, maar ook voor andere soorten gebouwen, zoals 
kantoorgebouwen. Het Bouwbesluit onderscheidt gebouwen naar gebruiksfunctie. Per gebruiksfunctie 
kunnen de regels verschillend zijn. In dit onderzoek warden de woonfunctie en de kantoorfunctie 
behandeld. 

De aard en het niveau van de eisen die gesteld warden aan kantoorfunctie en woonfunctie zijn 
verschillend. Daarnaast zijn ook eisen voor nieuwbouw en bestaande bouw verschillend. Bij 

108 SEV, Hat herbestemmen van kantoren naar woningen, 2004; Hek, M., Kamstra, J. en R.P.Geraedts, Herbestemmingswijzer, 
2004 Ven, L.A.M.C. van de, Vastgoedontwikkeling, 2003; Gehner, E., Risicoanalyse bij projectontwikkeling, 2003; Korteweg, 
P.J., Veroudering van kantoorgebouwen: Probleem of uitdaging?, 2002; Hulsman, C.L. en F.A.M Knoop, Transformatie van 
kantoorgebouwen, 1998; Gareadts, R.P., D.J.M. van der Voordt en A. van Doorn, FGH, Transformatieonderzoek, 1998; Kort, 
M.N.J. en J.P. Manhave, Beslissen over herbestemmen, 1998; SEV, Van werkplek naar woonstek,1994; Progresbouw, 
Herbestemming van kantoorgebouwen tot woningen; markt of fictie, 1986? 

109 Ven, L.A.M.C. van de, 2003; Vastgoedontwikkeling; Gehner, E., Risicoanalyse bij projectontwikkeling, 2003 

110 Ministerie VROM, Integrals tekst bouwbesluit 2003, 2003 
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. permanente functieverandering (herbestemmen van kantoorgebouwen naar woongebouwen) moet in 
principe voldaan worden aan de nieuwbouweisen van een woonfunctie. 

De burgemeester en wethouders van een gemeente hebben echter (op grond van §1.5 Bouwbesluit 
2003) de ruimte om op bepaalde voorgeschreven punten, bij gehele of gedeeltelijke vernieuwing of 
verandering of vergroting van een bouwwerk vrijstelling te verlenen of gelijkwaardige oplossingen toe 
te staan. In overleg met de gemeente en brandweer zijn vrijstellingen en gelijkwaardige oplossingen 
(gelijkwaardigheidbepaling) mogelijk. Het voldoen aan de voorschriften uit het Bouwbesluit bij verbouw 
is technisch gezien niet altijd mogelijk. Ook kan het zijn dat het voldoen aan de regelgeving financieel 
gezien niet in een redelijke verhouding tot het resultaat staat. In dergelijke situaties zoals bij verbouw 
van monumenten en bij het realiseren van woningen en/of wooneenheden in voormalige 
kantoorgebouwen, is het mogelijk dat er vrijstellingen worden verleend of gelijkwaardige oplossingen 
worden toegestaan van de eisen van het Bouwbesluit. Bij herbestemming van kantoorgebouwen moet 
niet worden gerekend op vrijstellingen, maar gelijkwaardige oplossingen behoren wel tot de 
mogelijkheden. Deze dienen stuk voor stuk te worden bekeken. 

In dit onderzoek zijn in het bijzonder die eisen uit het Bouwbesluit relevant, waarbij de eisen aan 
woonfunctie afwijken van die aan kantoorfunctie. In de praktijk blijken voornamelijk verschillen in eisen 
op het gebied van brandveiligheid, geluidsbelasting, daglicht en te openen ramen tot de hoogste 
investeringen te leiden. Eisen aan de verdiepingshoogte leiden in een aantal gevallen tot onmogelijke 
bouwopgaven en het afketsen van projecten.111 

Bij herbestemming van een bestaand kantoorgebouw naar woongebouw verandert de functie van het 
gebouw. Het Bouwbesluit ziet door deze functieverandering herbestemming als nieuwbouw. Alie 
regels worden daarom vergeleken op basis van nieuwbouw. In tabel 8 en 9 worden de relevante eisen 
van een kantoorgebouw met een nieuw woongebouw vergeleken op gemeenschappelijke punten. Op 
een aantal onderdelen worden de eisen van de kantoorgebouwen vergeleken wat over algemeen in 
de praktijk het meest voor komt. In de tabel wordt ook de aanpasbaarheid aangegeven als het 
kantoorgebouw niet aan de nieuwbouweisen van woongebouw voldoen. 

111 SEV, Het herbestemmen van kantoren naar woningen, 2004 
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Tabet B: Bouwbesluit eisen kantoorgebouw en nieuw woongebouw 

Onderdeel 

Verdiepings
hoogte 

Hoogte deuren 

Trappen 

Brandveiligheid 

F.F.P.Putter 

Kantoorciebouw Eisen nieuw woongebouw 
Eis 

De minimale vrije 
verdiepingshoogte is 
2,4m. 

Veel voorkomend in de 
praktiik 
De vrije verdiepings
hoogte is 2,6 - 3,0 m en 
bruto verdiepingshoogte 
varieert van 3,0 - 3,6 m. 

De minimale Varieert van 2, 1- 2,4 m. 
toegangshoogte deuren 
is 2,1 m. 
Afmetingen van een trap De afmetingen van een 
zijn kleiner en steiler trap zijn groter dan bij 
dan bij nieuwe woon- nieuwe woongebouwen 
qebouwen vereist ziin. vereist ziin. 
De hoofddraagconstructie moet 60 minuten 
brandwerend zijn als een vloer van een 
verblijfsgebied hoger ligt dan 5 m en niet hoger dan 
13 m boven het entreeniveau. 
Hoger dan 13 m is dit 90 minuten. 

Brandcompartimenten. Bij kantoorgebouwen is 
minimaal iedere 1 OOOm• of installatieruimte een 
brandcompartiment. Weerstand tegen branddoorslag 
en brandoverslag {Wbdbo) tussen 
brandcompartimenten is 30 minuten bij gebouwen 
met een vloerniveau lager clan 5 m boven entreepeil, 
bij hogere gebouwen is dit 60 minuten. 

De mini male vrije 
verdiepingshoogte is 2,6 m 
met uitzondering van 
sanitaire en onbenoemde 
ruimten, minimale hoogte is 
2,3m. 
De minimale hoogte van 
deuren is 2,3 m. 

Zie eis kantoor. 

De hoofddraagconstructie 
moet 60 minuten 
brandwerend zijn als een 
vloer van een verblijfsgebied 
hoger ligt dan 7 m boven het 
entreeniveau. 
De hoofddraagconstructie 
moet 90 minuten 
brandwerend zijn als een 
vloer van een verblijfsgebied 
tussen de 7 m en 13 m 
boven het entreeniveau ligt. 
Hoger clan 13 m is dit 120 
minuten. 
ledere woning of 
wooneenhedenunit is een 
brandcompartiment. 
Daarnaast kunnen er ook 
zogenaamde megawoningen 
worden gerealiseerd van 
max. 500m•. Weerstand 
tegen branddoorslag en 
brandoverslag {Wbdbo) 
tussen de woningen is 60 
minuten. 

leder compartiment dient 
vluchtwegen te hebben. 

2 onafhankelijke ledere woning dient voorzien 
te zijn van 2 onafhankelijke 
vluchtwegen vanaf de 
voordeur, afstand 
woningtoegang naar {vlucht
/ veiligheids-) trappenhuizen 
<= 45 m, waarvan een aan 
de buitenlucht grenst en 
veiligheidstrappenhuis is. 
Vanaf 12,5 m boven het 
entreeniveau moet binnen 90 
m loopafstand een 
brandweerlift aanwezig zijn. 

Aanpasbaar 

Nee. 

Ja, meenemen met 
indeling van het 
woonqebouw. 
Ja, nieuwe trap 
plaatsen. 

Ja, brandwerend 
bekleden. 

Ja, meenemen met 
indeling van het 
woongebouw. 

Ja, indeling er op 
afstemmen, buiten
trappenhuis 
realiseren en 
brandweerlift 
realiseren in de 
aanwezige 
liftschacht . 

(Aansluitend tabel 9) 
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Tabel 9: Bouwbes/uit eisen kantoorgebouw en nieuw woongebouw (aansluitend op tabel 8) 

Onderdeel Kantoorgebouw Eisen nieuw woongebouw Aanpasbaar 

Geluidsisolatie 

Energiegebruik 
(o.a. themische 
isolatie) 

Daglicht
toetreding 

Buitenruimte 

Bergruimte 

Eis Veei voorkomend in de 
praktijk 

Voor externe geluidsisolatie tussen binnen en 
buiten geld! een interne waarde van 40 dB (A). 
Geluidwering gavel: hoger dan 20 dB bij belasting > 
60dB(A). 

Voor interne 
geluidsisolatie tussen 
de ruimten onderling is 
geen bouwbesluiteis 
opgenomen 

EPC van 1,6. 

2,5% van het 
vloeroppervlak moet als 
daglichtopening in de 
gevel aanwezig zijn. 

Geen 
vereist. 

buitenruimte 

Meer dan 10% van het 
vloeroppervlak. 

Geen buitenbergruimte Aanwezig. 
vereist (wel gewenst). 

Voor externe 
geluidsisolatie tussen 
binnen en buiten geld! voor 
bewoning een interne 
waarde van 35 dB(A). 
Geluidwering gevel: hoger 
dan 20 dB bij belasting > 50 
dB(A). 
Voor interne geluidsisolatie 
tussen woningruimten 
onderling < 0 dB. Voor een 
geluidsisolatie binnen de 
woningen geld! een eis van 
(-)20dB tussen de 
verschillende ruimten 

EPC van 1,0. 

Minimaal 10% van het 
vloeroppervlak van het 
verblijfsgebied moet als 
daglichtopening aanwezig 
zijn in de gavel, minimaal 0,5 
m2. Daglichtbelemmerende 
factoren (luifel) kunnen 
ervoor zorgen dat de 
rekenwaarden voor het 
daglichtoppervlak naar 
boven warden bijgesteld. 

Geen buitenruimte vereist, 
wel gewenst. Al dan niet 
individueel per woning en/of 
wooneenhedenunit. 

Geen buitenbergruimte 
vereist (wel gewenst), al dan 
niet individueel per woning 
en/of wooneenhedenunit. 

Ja, nieuwe gevel 
plaatsen, of 
hergebruik met 
verbeteringen. 

Ja, meenemen 
met indeling van 
het 
woongebouw. 

Ja, thermische 
isolatiegevel en 
dak verbeteren 
of vervanqen. 
Ja, meenemen 
met indeling van 
het woongebouw 
en aanpassingen 
gavel. 

Ja, loggia's 
realiseren en 
meenemen met 
woonruimte
indeling 
Ja, meenemen 
met indeling van 
het woongebouw 

Bron: Ministerie VROM, lntegrale tekst bouwbes/uit 2003, 2003; Rongen, C. T.H., Veranderbaarheid en flexibiliteit van 
gebouwen, 1994 (eigen bewerking) 

6.2.2 Monumentenstatus 

Als een kantoorgebouw een monumentenstatus heeft, moet hier rekening mee warden gehouden met 
het aanvragen van de vergunning. Bij het herbestemmen van een monument wordt een koppeling 
gemaakt tussen de monumentenvergunning, de bouwvergunning en eventueel een sloopvergunning. 
Dit betekent dat er nog geen bouwvergunning wordt verleend, indien er nog geen 
monumentenvergunning en eventuele sloopvergunning is afgegeven. 

Een monumentenstatus kan een vertragende werking hebben op het ontwikkelingsproces. Op de 
eerste plaats omdat er een voorbescherming geldt, op de tweede plaats omdat er een 
aanhoudingsverplichting voor de bouwvergunning geldt. En ten derde omdat een bezwaar of beroep 
bij een monument direct een schorsende werking heeft.112 Dit is zo omdat een verandering of sloop 
van een monument altijd heel definitief is. Daarom is er een hele sterke bescherming voor 
monumenten en heeft dit gevolgen voor de mogelijkheden van aanpassingen. lndien een gebouw een 

112 Ven, L.A.M.C. van de, 2003; Vastgoedontwikkeling 
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monumentenstatus heeft, kan dit bij herbestemming tot hogere investeringskosten leiden, maar ook 
tot hogere opbrengsten, omdat een bijzonder woonproduct kan worden gemaakt en oude, 
beeldpalende of authentieke gebouwen zeer in trek zijn bij de woonconsument.113 Het is een trend dat 
dit soort woonproducten in beeldbepalende of authentieke gebouwen steeds populairder worden bij de 
woonconsument. 

6.3 Technische aspecten114 

6.3.1 Draagconstructie 

Ten eerste is de algemene staat van de draagconstructie van belang. Wanneer de kwaliteit van de 
constructie (gewapend beton) te wensen overlaat, zijn er, naar gelang de oorzaak, verschillende 
reparatiemogelijkheden om de constructie-eigenschappen te verbeteren. Ook is het mogelijk om in 
beperkte de constructie te versterken. 

Ten tweede begrenst draagconstructie de bruikbare ruimte van een gebouw en stelt daarmee grenzen 
aan het inpassen van de woonfunctie in het gebouw (flexibiliteit). De grid van de draagstructuur is een 
gegeven dat nauwelijks veranderbaar is. Een draagconstructie van kolommen biedt een grotere 
indelingsvrijheid voor de inpassing van woningen en/of wooneenheden, dan een draagconstructie met 
dragende wanden. De maatvoering van draagconstructie binnen kantoorgebouwen is meestal 
afgestemd op een veelvoud van 1,2 m of 1,8 m en is bruikbaar voor het realiseren van woonruimten. 

De uitbreidbaarheid is voor een belangrijk deel afhankelijk van de constructie. Het is gunstig voor de 
haalbaarheid van het project wanneer de fundering en de rest van de constructie het toelaten om een 
uitbreiding op (verticale uitbreiding I optopping) of aan het bestaande gebouw aan te brengen 
(horizontale uitbreiding), om zo het aantal te realiseren eenheden te kunnen verhogen en dit kan 
leiden tot hogere opbrengsten bij verkoop. Volgens de huidige normen (die gelden sinds 1991) 
bestaat er een marge in de belasting (belasting door mensen en meubilair). Kantoorgebouwen worden 
berekend op 2,5 a 4,0 kN/m2 en wooneenheden en woningen op 1,75 kN/m2• Er moet ook rekening 
worden gehouden met de momentenfactor (een factor niet iedereen aanwezig is). Deze factor is voor 
woningen 0,4 en voor kantoren 0,5. Ten gevolge hiervan is in het kantoor per vierkante meter 
vloeroppervlakte 0,5 x 3 - 0,4 x 1,75 = 0,8 kN/m2 extra draagkracht beschikbaar. Hierbij komt nog eens 
bij dat de veiligheidsfactor v66r 1991 groter was dan van de som van veiligheidsfactoren die 
tegenwoordig wordt gebruikt. Vaak is er dus voldoende om de extra verticale belasting op te nemen, 
naast het verschil in de veranderlijke belasting, wordt dit ook veroorzaakt door overdimensioneren. 

T enslotte speelt de constructie een rol bij het aanbrengen van sparingen, voornamelijk voor het 
maken van verticale leidingschachten en eventueel ten behoeve van ontsluiting of om vides te 
realiseren. Omdat de hoofddraagconstructie meestal uit gewapend beton bestaat, zullen deze 
sparingen gezaagd moeten worden. Dit is echter niet zonder meer mogelijk en men zal van tevoren 
goed moeten weten met welk constructietype men te maken heeft en welke ingrepen tot de 
mogelijkheden behoren. 

6.3.2 Gebouwschil 

De gebouwschil bestaat uit een dakschil en gevel. Bij herbestemming is relevant in hoeverre de 
gebouwschil hergebruikt kan worden. De aard en kwaliteit van de bouwschil is bepalend voor het 
(gedeeltelijk) hergebruik. De eigenschappen van een gebouwschil hebben grote invloed op de 
warmte- en externe geluidsisolatie van een gebouw. Zoals uit paragraaf 6.2 is gebleken zijn eisen ten 
aanzien van geluidsisolatie, energieprestatie (warmte-isolatie) voor kantoorgebouwen lager dan voor 

113 SEV, Het herbestemmen van kantoren naar woningen, 2004 

114 SEV, Het herbestemmen van kantoren naar woningen, 2004; REN Nederland, Real Estate Norm, 2003; Thomson, A., 
Nationale Renovatie Prijs 2001, 2001; Jellema, Jellema Serie, 1999; Stigt, J. van, Renovatie en onderhoudstechnieken,1995; 
Rongen, C.T.H., Veranderbaarheid en flexibiliteit van gebouwen, 1994; SEV, Van werkplek naar woonstek, 1994; Rongen, 
C. T.H., Hergebruik van gebouwen, 1992; Progresbouw, Herbestemming van kantoorgebouwen tot woningen, markt of fictie, 
1986? 
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woongebouwen. Om aan de externe geluidsisolatie- en thermische isolatie-eisen te voldoen zijn twee 
oplossingen mogelijk, namelijk hergebruik met de benodigde verbeteringen of het vervangen van de 
bouwschil. 

Een matig geluidwerende en warmte-isolerende gevel betekent ingrijpende investeringskosten. Een 
volledig gesloten gevel (geen mogelijkheid ramen te openen) is in de praktijk niet of nauwelijks tegen 
aanvaardbare kosten aan te passen voor gebruik in een woonfunctie. lndien de gevel niet dragend is, 
is alleen bij permanente herbestemming het vervangen van de gevel in bepaalde situaties een 
rendabele oplossing. Een niet-dragende gevel heeft voordelen ten opzichte van een dragende gevel, 
omdat deze geheel of gedeeltelijk te vervangen is en daarnaast meer mogelijkheden biedt voor het 
plaatsen van een buitenruimte. Deze kan bijvoorbeeld in de vorm van een balkon of loggia warden 
gerealiseerd. Het (gedeeltelijk) hergebruik van een gevel is ook afhankelijk van het plaatsen van 
woningscheidende wanden. Deze moeten op de juiste manier aansluiten op de gevel, omdat dit 
bepalend is voor de flankerende geluidsoverdracht tussen de woningen. De borstweringhoogte of 
vloerafscheidinghoogte moet minimaal 0,85 m boven de vloer zijn volgens het bouwbesluit en op 
basis van de gegevens van Neufert niet hoger dan 1,20 m voor wooneenheden en woningen. 

Tenslotte kan er gediscussieerd warden over de vraag in hoeverre het (gevel)beeld van een 
kantoorgebouw gewijzigd mag warden bij herbestemming. Zeker wanneer het kantoorgebouw als 
architectonisch erfgoed aangemerkt kan warden, zal het specifieke beeld zoveel mogelijk warden 
behouden (zie paragraaf 6.2.2) in combinatie met de benodigde wijzigingen en verbeteringen, zodat 
er aan de huidige eisen kan warden voldaan, die voornamelijk betrekking hebben op warmte- en 
geluidsisolatie. 

Om de isolatiewaarde van de dakschil te verbeteren is dat zowel aan binnen- (afhankelijk van de 
verdiepingshoogte) als buitenkant van de dakconstructie mogelijk. Onafhankelijk van de thermische 
isolatiewaarde zal de dakschil vervangen warden als de kwaliteit van dien aard is, dat het niet voor 
een langere periode bruikbaar is. Bijvoorbeeld als een bitumen dakbedekking 20 jaar (levensduur) op 
het dak ligt, is het in principe aan vervanging toe. Bij eventuele verticale uitbreiding van een 
kantoorgebouw zal de gehele dakschil vervangen moeten warden en dan is het aspect hergebruik van 
de dakschil niet meer van belang, omdat verticale uitbreiding een positieve invloed heeft op de 
financiele haalbaarheid. 

6.3.3 lnbouwpakket 

Bij permanente herbestemming van een kantoorgebouw zal het gebouw van binnen geheel 'gestript' 
warden. Om de verschillende woonruimten te realiseren zal de nieuwe plattegrond opgebouwd 
moeten warden met woningscheidende wanden en binnenwanden. Hierin is het tegengaan van 
horizontale en verticale geluidsoverdracht tussen de woningen een belangrijk onderdeel. In 
horizontale richting nemen de woningscheidende wanden een belangrijke plaats in, terwijl in verticale 
richting de vloerafwerking en/of plafond een grote rol spelen. Er zal volgens het Bouwbesluit een 
zwevende dekvloer moeten warden aangebracht. 

6.3.4 lnstallaties 

De technische levensduur van een installatie in een kantoorgebouw is gemiddeld 15 tot 20 jaar en 
deze zal dus bij hergebruik meestal aan vervanging toe zijn. Daarnaast is de installatie in een 
kantoorgebouw wezenlijk anders dan de installatie in woningen en wooneenhedenunits. Vervanging 
van de installaties is vrijwel onvermijdelijk. Meestal kunnen liften gehandhaafd blijven, mits de maten 
voldoen aan het bouwbesluit voor woonfunctie. Vaak is er zelfs sprake van een overcapaciteit aan 
liften. 

Het is belangrijk om het gebouw te voorzien van voldoende installaties. Met name de mogelijkheden 
voor het plaatsen van natte cellen met goede afvoermogelijkheden en keukenvoorzieningen met 
voldoende ventilatiemogelijkheden spelen hierbij een rol. Eveneens van belang is de mogelijkheid om 
elke kamer separaat te verwarmen. Er bestaan wezenlijke verschillen tussen de installatie van een 
woongebouw en een kantoorgebouw. Het grootste verschil is dat elke woning of wooneenhedenunit 
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over het algemeen een zelfstandige verwarmings- en ventilatie-installatie heeft en dat een kantoor 
een centraal systeem heeft. 

De installatie van een woning of wooneenhedenunit: 
o Meestal individueel, maar blokverwarming kan ook een mogelijkheid zijn; 
o Alleen verwarming (bijvoorbeeld radiatoren), nog geen koeling; 
o Natuurlijke ventilatie door middel van te openen ramen, met mechanische afvoer van lucht uit 

keuken, toilet en badkamer; 
o Te openen ramen en gevel kan voorzien zijn van ventilatieroosters of suskasten; 
o Leidingen en kanalen zijn gescheiden per woning of wooneenhedenunit; 
o Badkamer, keuken en toilet vereisen extra riolering, waarbij de verticale leidingdoorvoer aandacht 

vraagt; 
o Elke woning of wooneenhedenunit heeft een bij de ingang gelegen meterkast en dus zijn eigen 

elektravoorzieningen. 

De installatie van een kantoor: 
o Een centraal systeem; 
o Koeling is vaak aanwezig; 
o Uitgebreid luchtbehandelingsysteem met bevochtiging van de ventilatielucht; 
o Ventilatie en verwarming/koeling kunnen gecombineerd worden; 
o Centrale ketel (warmtepomp); 
o Koeltoren op dak en centrale transformator in de kelder. 

Een belangrijk punt om de installatievoorzieningen te realiseren in kantoorgebouwen, is dat er 
voldoende verticale leidingschachten aanwezig zijn, om het slepen met leidingen te voorkomen. lndien 
dit niet het geval is, zullen er extra sparingen in de vloeren aangebracht moeten worden. De extra 
sparingen kunnen niet zomaar in gewapende betonvloeren gerealiseerd worden, zonder een extra 
dure voorziening te treffen. 

Zoals algemeen bekend hebben kantoorgebouwen vaak een verlaagd plafond waarin veel mogelijk is 
qua leidingverloop. Voor de horizontale leidingen in woongebouwen kan ook gebruik gemaakt worden 
van het aanbrengen van een nieuw verlaagd plafond. Een tweede mogelijkheid is om de horizontale 
leidingen aan te brengen in een nieuwe zwevende dekvloer. 

6.3.5 Gebouwvervuiling 

De aanwezigheid van asbest in een gebouw kan bepalend zijn voor de sloopkosten. Bij het uitvoeren 
van sloopwerkzaamheden ten behoeve van het herbestemmen van een kantoorgebouw moet in vele 
gevallen altijd het aanwezige asbest worden verwijderd. Door de veiligheidsmaatregelen die worden 
genomen bij het verwijderen van asbest, kunnen de sloopkosten aanzienlijk toenemen. Hiermee moet 
dus wel degelijk rekening worden gehouden. 

6.4 Functionele en architectonische aspecten 

6.4.1 Ontsluiting 

De ontsluiting van een woongebouw moet voldoen aan het Bouwbesluit, een aantal aspecten hiervan 
zijn al behandeld in paragraaf 6.2.1. Er moet bij herbestemming zoveel mogelijk gebruik gemaakt 
worden van de bestaande ontsluitingsroutes. Hierbij is van belang dat er zichtbare en veilige entree, 
voldoende trappenhuizen en lift(en) aanwezig zijn. In een woongebouw dat bestaat uit 3 bouwlagen is 
de aanwezigheid van een lift niet verplicht, maar door doelgroepprofiel E (een- en 
tweepersoonshuishoudens, 60 - 7 4 jaar, met een hoog middeninkomen of hoog inkomen) zeer 
gewenst. Ten aanzien van de woningontsluiting zijn de volgende mogelijkheden te onderscheiden: 
o Een galerij kan in een bestaand gebouw worden gerealiseerd. Een voordeel van een inpandig 

deels of geheel afgesloten {beglaasde) galerij, is dat men beschut is tegen het weer en dat de 
woningen of wooneenheden aan de buitenlucht grenzen, hetgeen wat ruimere mogelijkheden voor 
plattegronden laat (daglichttoetreding); 
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o Een middengang kan voor de woningontsluiting ingezet worden. Hierdoor zijn deze gangen wel 
besloten en hebben weinig daglichttoetreding; 

o Een centrale ontsluiting is met name voor kantoortorens geschikt en heeft weinig tot geen 
daglichttoetreding. 

6.4.2 Vrije verdiepingshoogte en casco verdiepingshoogte 

Over het algemeen is de bruto verdiepingshoogte bij kantoorgebouwen met traditionele opbouw, 
waarbij de installatie onder de vloeren hangt, 3,5 m.115 De bruto verdiepingshoogte wordt bepaald 
door de vrije hoogte, de constructiehoogte en de ruimte die eventueel in beslag wordt genomen door 
installaties. De vrije verdiepingshoogte voor woningen en wooneenheden moet volgens het 
Bouwbesluit minimaal 2,6 m zijn met uitzondering voor sanitaire en onbenoemde ruimten. Deze 
ruimten moeten een minimale hoogte hebben van 2,3 m meter. Kantoorgebouwen met traditionele 
opbouw hebben in principe voldoende verdiepingshoogte voor het realiseren van een woonfunctie in 
deze kantoorgebouwen. Uit onderzoek blijkt dat een casco verdiepingshoogte (afgewerkte 
constructievloer tot onderkant bovenliggende constructievloer) van 2,9 m voldoende is.115 Er is dan 0,3 
m om installatieleidingen aan te brengen en blijft er een vrije verdiepingshoogte over van 2,6 m. 

6.4.3 lnpassing woningplattegronden 

Bij dit aspect gaat het er om dat het kantoorgebouw op een gunstige wijze is te herkavelen in 
appartementen en/of wooneenhedenunits die voldoen aan het bouwbesluit. Het inpassen van de 
plattegronden is afhankelijk van de flexibiliteit van het kantoorgebouw en daarbij moeten de bestaande 
trappen, liften, ontsluitingen, stramienmaten en de gevelverdeling (bij hergebruik van de gevel) zoveel 
mogelijk worden gerespecteerd. 

Een van de grote verschillen is de constructieve opbouw van kantoorgebouwen en woongebouwen. 
Kantoorgebouwen bestaan voornamelijk uit kolommen en vloeren en woongebouwen uit wanden en 
vloeren. Er is de laatste tijd een ontwikkeling gaande dat ook woongebouwen steeds meer met 
kolommen worden opgebouwd (woontorens). Een appartement of wooneenhedenunit kan immers ook 
in een structuur met kolommen worden geschoven, als een doos. Hierbij moet de woning wel tussen 
de kolommen passen of moet de plaats van de kolommen overeenkomen met de woningmaat; de 
stramienmaat moet dus wel geschikt zijn voor een woonfunctie. De veel voorkomende moduulmaat 
van 1,2 m en 1,8 m is een maat die zowel in kantoorbouw als in de woningbouw veel voorkomt. In dit 
opzicht is het zeker mogelijk om een kantoorgebouw als woongebouw te gebruiken. 

Het aantal appartementen en/of wooneenheden dat (naast evt. andere functies) in een 
kantoorgebouw gerealiseerd kan worden, is bepalend voor de opbrengsten van een 
herbestemmingsproject. Het inpassen van deze appartementen en/of wooneenhedenunits geeft een 
beeld van hoe een verdieping van het kantoorgebouw er na herbestemming uitziet. Om het aantal 
appartementen en/of wooneenheden te bepalen, wordt gebruik gemaakt van de woonruimte-eisen van 
de desbetreffende doelgroepen (paragraaf. 4.5) Dit is mogelijk door globale plattegronden aan de 
hand van de woonruimte-eisen in te tekenen in de bestaande plattegronden van het kantoorgebouw. 
De gegevens die in de volgende tabel zijn weergegeven, kunnen gebruikt worden als richtlijn voor het 
indelen van plattegronden. Bergruimte buiten de woonruimte en buitenruimte tellen niet mee bij de 
bepaling van het gebruiksoppervlak 

115 Bree, P.P.C. van, Onderzoek flexibele kantoor -/ woonhoogbouw, 2003 
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Tabel 10: Richtlijnen voor het indelen van plattegronden van woningen en wooneenheden units 

Omschrljvlng Wooneenheden Appartement Appartement Appartement Appartement 
unit ( minlmaal 1 -2 kamer .. 2 .-:3 kamer 2-3 kamer 3-4 kamer 
2 wooneenh.) (studio) 

Wooneenheid, 
minimaal 2 stuks 2x15 - 20m2 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. 
(studentenkamer) 
Gemeenschappelijke 

15 - 20m2 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. 
hal, keuken en sanitair 

Woonkamer + keuken N.v.t. 25-30 m2 35-40m2 40 - 45 m2 

Hoofdslaapkamer 20-40m2 

(min 3 m. breed) N.v.t. 12 - 14m2 15 - 17m2 17-19m2 

Overige slaapkamers N.v.t. N.v.t. geen - 7 m2 geen - 8 m2 8 - 14 m2 

Badruimte + 
N.v.t. 3-4m2 4 - 5m2 5 - 6m2 6 - 7m2 

wasmachine 
Subtotaal 45-60m2 23-43 m2 41-56m2 55-71 m2 n-93 m2 

woonoooervlak 

Toiletruimte N.v.t. 1 m2 1 m2 1 m2 2m2 

Bergruimte binnen N.v.t. 1 m2 1 -2 m2 3m2 6m2 

Verkeersruimte N.v.t. 5 · 7m2 7 - 11m2 11 - 15m2 15 - 19m2 

Gebruiksoppervlak 45-Som• 30-50 m2 50-70 m2 70-90 m2 100-120 m2 

Bron: Gemeente Amsterdam, Basiskwaliteit woningbouw Amsterdam 2003, 2003; Woonkeur, Handboek Woonkeur 2000, 
2000 (eigen bewerking) 

Een andere, eenvoudige, manier om in te schatten hoeveel appartementen en wooneenhedenunits er 
gerealiseerd kunnen worden, is door uit te gaan van een aantal vierkante meter g.b.o. dat per woning 
of wooneenheden unit nodig is. Dit wordt bepaald door de geschiktheid van het kantoorgebouw als 
woongebouw. Een kantoorgebouw is onder andere geschikt als er gebruik gemaakt kan worden van 
de bestaande stramienindeling, als er voldoende daglichttoetreding is en als er niet veel ruimteverlies 
optreedt door het realiseren van vluchtwegen/-gangen. Bij gebouwen met grote verdiepingsvloeren is 
het ruimteverlies over het algemeen beperkt. De verhouding tussen het bruto vloeroppervlak en het 
gebruiksoppervlak (bvo/gbo) varieert bij gerealiseerde herbestemmingsprojecten tussen 1,3 en 1 ,8.116 

Bij nieuwe woongebouwen is de gemiddelde verhouding (bvo/gbo) 1,33.117 De waarde 1,3 betekent 
dat er sprake is van een zeer efficiente indeling. Bij het berekenen van bijvoorbeeld het aantal 2 - 3 
kamer appartementen van 70 m2 gbo wordt uitgegaan van de volgende rekensom: 
o 70 m2 gbo x 1,5 (bvo/gbo verhouding factor) = 105 m2 bvo per appartement; 
o Aantal appartementen totaal is m2 bvo gebouw I m2 bvo per appartement. 

6.4.4 Diepte bouwlagen 

In hoeverre een kantoorgebouw te diep is, is afhankelijk van het woonprogramma dat men wil 
realiseren. Beoordelen van de diepte van kantoorgebouwen is voornamelijk van belang om na te gaan 
of er voldoende daglicht in de woningen en wooneenhedenunits mogelijk is, zonder ingewikkelde 
bouwkundige ingrepen te doen. Het is belangrijk om het woonprogramma aan te passen aan het 
kantoorgebouw. Om een woonfunctie in kantoorgebouwen te realiseren kan als richtlijn voor 
gebouwdiepte het volgende worden aangehouden:118 

o Langwerpig kantoorgebouw, tussen de 8 en 20 m; 
o Kantoortoren, kleiner dan 45 m. 

118 Vrij, N. de,Transformatiepotentie, Meten is weten, 2004 

117 Bouwfonds MAB, interne informatie, 2005 

118 Smid, J.W., Wonen in een kantoor, 2003 
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6.4.5 Beeldwaarde en status 

Beeldwaarde en status heeft betrekking op de uitstraling van een gebouw. Factoren die meespelen 
zijn de kwaliteit van de architectuur en de herkenbaarheid van het gebouw. Niet alle kantoorgebouwen 
hebben een bijzondere beeldwaarde. Een bijzondere beeldwaarde van een gebouw kan van positieve 
invloed zijn op een herbestemmingsproject. Het bewonen van een opvallend oud gebouw of pand met 
een architectonische status op een mooie locatie, is zeer populair bij de woonconsument en levert 
hogere opbrengsten op zoals eerder in dit onderzoek is gebleken. Als de gemeente het behoud van 
een beeldbepalend gebouw in de binnenstad van belang acht, mag worden verwacht dat de diverse 
gemeentelijke diensten op een creatieve wijze meedenken in de planontwikkeling. 119 

6.5 Conclusie 

In de voorgaande paragrafen zijn gebouwaspecten beschreven die relevant zijn voor dit onderzoek. 
Uit deze beschreven aspecten wordt op juridisch, technisch, functioneel en architectonisch niveau een 
conclusie geformuleerd. 

Juridische aspecten: 
D Een kantoorgebouw moet een minimale vrije verdiepingshoogte hebben van 2,60 m. 
o Er vanuit gaande dat een kantoorgebouw een nieuwe indeling krijgt met appartementen en/of 

wooneenheden, worden bepaalde eisen vanzelfsprekend opgenomen die direct of indirect 
verband hebben met de indeling. Het gaat om de eisen die betrekking hebben op de 
toegangshoogte deuren, brandcompartimenten, interne geluidsisolatie en daglichttoetreding; 

D Een kantoorgebouw dient aan de volgende eisen van nieuwe woongebouwen te voldoen: 
o Brandwerendheid van de draagconstructie; 
o Aanwezigheid van 2 onafhankelijke vluchtwegen waarvan de afstand niet meer bedraagt dan 45m 

van de woningtoegang; 
o Een trappenhuis is aangesloten op de buitenlucht en er is een veiligheidstrappenhuis; 
o Vanaf 12,5 m boven het entreeniveau moet een brandweerlift aanwezig zijn; 
o De dimensie trappen. 

o Om aan de externe geluidsisolatie-eisen van een woongebouw te voldoen, moet de gevel van het 
kantoorgebouw vervangen of hergebruikt worden met verbeteringen, hetzelfde geldt voor de 
thermische isolatie van de gevel en het dak. 

o Woonfuncties realiseren in een kantoorgebouw met monumentenstatus is bevorderlijk voor de 
haalbaarheid, omdat het wonen in beeldbepalende en authentieke gebouwen zeer populair is bij 
de woonconsument. Dit weegt zwaarder dan de juridische bescherming van monumenten en de 
beperktere mogelijkheden tot aanpassingen, maar hier moet wel rekening mee worden gehouden. 
Deze juridische bescherming komt ook te sprake bij het aanvragen van bestemmingswijziging van 
het kantoorgebouw. 

Technische aspecten: 
D De volgende draagconstructieaspecten van een kantoorgebouw zijn van belang: 

o Kwaliteit van de constructie; 
o Kolommenconstructie bevordert de indelingsvrijheid ten opzichte van dragende wanden; 
o De constructie is voldoende overgedimensioneerd dat er verticale (optopping) en/of horizontale 

uitbreidingsmogelijkheden zijn; 
o Rekening houden met sparing mogelijkheden ten behoeve van verticale leidingschachten, 

ontsluitingen en eventueel vides. 
o Het vervangen van de gehele gevel is alleen mogelijk als de gevel van het kantoorgebouw niet 

dragend is. Het hergebruik van de gevel is van meerdere factoren af hankelijk: 
o De geluidwerende en isolerende kwaliteit; 
o De geslotenheid van de gevel, te openen ramen; 
o Dragende of niet-dragende gevel, niet-dragende gevel biedt meer mogelijkheden voor buitenruimten 

(balkon of loggia); 

119 SEV, Van werkplek naar woonstek, 1994 
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o Juiste aansluiting van woningscheidende wanden op de gevel ter voorkoming flankerende 
geluidsoverdracht; 

o Borstweringhoogte of vloerafscheidingshoogte tussen de 0,85m en 1,20m boven de vloer. 
o Het hergebruik van de dakschil van een kantoorgebouw is afhankelijk van de resterende 

levensduur van de dakbedekking en de mogelijkheid van binnenuit de isolatiewaarde te 
verbeteren (afhankelijk van de vrije verdiepingshoogte). Hergebruik van de dakschil is niet meer 
van belang als er sprake is van verticale uitbreiding; 

o Op het gebied van inbouw zijn geen aspecten van belang, omdat de werkzaamheden die hier 
betrekking op hebben bij herbestemming van een kantoorgebouw naar woongebouw 
vanzelfsprekend worden uitgevoerd. 

o De installatie van een kantoorgebouw moet vervangen worden als er appartementen en/of 
wooneenhedenunits in worden gerealiseerd. Er dienen voldoende verticale leidingschachten 
aanwezig te zijn. lndien dit niet het geval is, moeten de mogelijkheden worden bekeken om deze 
schachten te realiseren. Horizontale leidingen worden verwerkt in de nieuwe zwevende dekvloer 
of in het nieuwe verlaagde plafond; 

o De aanwezigheid van asbest in een kantoorgebouw kunnen de sloopkosten aanzienlijk verhogen. 

Functionele en representativiteitsaspecten: 
o Een kantoorgebouw dient over een zichtbare, veilige entree, voldoende trappenhuizen en lift(en) 

te beschikken. De aanwezigheid van een lift is zeer gewenst door doelgroepprofiel E (een- en 
tweepersoonshuishoudens, 60 - 74 jaar, met een hoog middeninkomen of hoog inkomen); 

o De casco verdiepingshoogte van een kantoorgebouw moet minimaal 2,9 m zijn. De vereiste 
(Bouwbesluit) vrije verdiepingshoogte van minimaal 2,6 m. moet zo te realiseren zijn; 

o Flexibiliteit bepaalt de indeelbaarheid van het kantoorgebouw. 
o In hoeverre een kantoorgebouw te diep is, is afhankelijk van het woonprogramma dat voor ogen is 

in een kantoorgebouw. Om een woonfunctie in een kantoorgebouw te realiseren kan als richtlijn 
voor gebouwdiepte het volgende worden aangehouden: 

o Langwerpig kantoorgebouw, tussen de 8 en 20 m; 
o Kantoortoren, kleiner dan 45 m. 
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7 Financieel-economische aspecten 

7.1 lnleiding 

In dit onderzoek is voor een projectontwikkelaar de financieel-economische afweging in de 
initiatieffase een van de doorslaggevende aspecten om tot eventuele aankoop over te gaan van een 
bestaand binnenstedelijk kantoorgebouw, dat mogelijk geschikt is voor herbestemming naar een 
woongebouw. In dit hoofdstuk wordt eerst beschreven wat in zijn algemeenheid over de financieel
economische aspecten kan worden gezegd. Vervolgens worden de volgende financieel-economische 
aspecten in beeld gebracht, die van invloed zijn op de besluitvorming van een potentieel 
herbestemmingsproject: 120 

o Kosten; Voor een projectontwikkelaar zijn de totale investeringskosten van een 
herbestemmingsproject van groot belang. De (ver)bouwkosten bij herbestemming zijn van grote 
invloed op de totale investeringskosten. Zoals in hoofdstuk 4 is gebleken, is het relevant om deze 
bouwkosten te vergelijken met sloop - en nieuwbouwkosten. 

o Opbrengsten; In dit onderzoek komen de opbrengsten voort uit de verkoop of verhuur van de 
ontstane appartementen en/of wooneenheden en eventueel uit een winkel- of baliefunctie als 
toevoegende functie op de begane grond van een kantoorgebouw. 

o Risico; Diverse risico's die van invloed zijn op de kosten en opbrengsten van een 
herbestemmingsproject. 

o Rendement, Een projectontwikkelaar bepaald het winst- en risicopercentage bij financiele 
haalbaarheidsrekening. 

o Waardering; Hierbij gaat het om waarderen, boekwaarde, marktwaarde en de residuele 
waardemethode die doorgaans door projectontwikkelaars wordt gebruikt om de marktwaarde van 
vastgoedobjecten te bepalen. 

7.2 Financieel-economische aspecten herbestemming 

Financieel-economische overwegingen geven niet altijd de doorslag bij de beslissing over een 
herbestemmingsproject. Historisch culturele (vooral bij monumenten) en politiek culturele 
overwegingen kunnen aanleiding zijn om naar instandhouding op lange termijn te streven. 121 Voor de 
baten geldt dan ook dat ze meer omvattend zijn dan de opbrengsten in geld. In dit hoofdstuk wordt 
echter vooral gekeken naar de financieel-economische aspecten die van invloed zijn om te overwegen 
een kantoorgebouw aan te kopen dat mogelijk geschikt is voor herbestemming naar woongebouw. 

In de initiatieffase zijn bij herbestemming grotere investeringen nodig dan bij nieuwbouw. Dit komt 
door haalbaarheidsonderzoeken, bouwkundige opnamen, inmeetwerkzaamheden, het aankopen van 
de locatie en het gebouw en doordat de adviseurs eerder betrokken moeten worden in het proces. 122 

Bij investeringen in bestaande gebouwen voor hergebruik blijkt de financiele haalbaarheid vaak een 
knelpunt te zijn. Er zijn echter ook voordelen ten opzichte van nieuwbouw. De ervaring van Stads
wonen leert dat de aanloop- en bouwtijd 30 tot 50% korter kan zijn, waardoor er minder renteverliezen 
kunnen optreden en sneller kan worden ingespeeld op een krappe markt.123 Bij onderzoek naar de 
haalbaarheid van een te herbestemmen kantoorgebouw naar woongebouw is het logisch ook te kijken 
wat de sloop- en nieuwbouwkosten kunnen zijn voor het bouwen van een nieuw woongebouw. Zo kan 
bepaald worden wat de meest gunstige oplossing is. 

120 Soeter, J.P. en F. Seyffert, Bouweconomie en hergebruik, 2004; Ven, L.A.M.C. van de, Vastgoedontwikkeling, 2003 

121 Soeter, J.P. en F. Seyffert, Bouweconomie en hergebruik, 2004 

122 Andriessen, J., Procesmanagement van transformatie, 1999 

123 SEV, Van werkplek naar woonstek, 1994 
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Bij herbestemming van kantoorgebouwen naar woongebouwen geldt: hoe groter de complexomvang, 
hoe beter de financieel-economische haalbaarheid.123 Zoals eerder in het onderzoek naar voren is 
gekomen, zijn er voor het vergroten van het aantal appartementen en/of wooneenhedenunits 
verschillende mogelijkheden. Ten eerste is de fundering vaak geschikt voor het aanbrengen van extra 
verdiepingen. Ten tweede kunnen een of meerdere nieuwe vleugels worden toegevoegd. De 
investeringen om het bestaande kantoorgebouw geschikt te maken voor woonfunctie kunnen worden 
terugverdiend met behulp van het aanbouwen van een extra deel. Voor dit nieuwbouwdeel worden 
feitelijk geen grondkosten betaald. 

In principe is bijna alles technisch mogelijk. Maar hoe meer er moet worden gedaan aan een project, 
hoe duurder het wordt. De mogelijke aankoopprijs wordt mede bepaald door de mate van hergebruik. 
Er kan meer worden betaald voor een gebouw waarvan veel kan worden hergebruikt, dan voor een 
gebouw waarvan veel dient te worden vervangen. Aan de hand van de kosten, opbrengsten en winst
en risicomarge kan de projectontwikkelaar de bovengrens van de aankoopprijs van het bestaande 
kantoorgebouw en de bijbehorende grond worden bepaald. 

Herbestemmen van kantoorgebouwen is eerder financieel-economisch haalbaar naarmate: 124 

a. De technische kwaliteit beter is; 
b. De functionele aanpassing gemakkelijker is; 
c. De constructieve aanpassingen gemakkelijker zijn, (a, b en c leiden gezamenlijk tot lagere kosten 

van aanpassingsinvesteringen); 
d. De locatie beter is; 
e. Het alternatief van sloop niet aantrekkelijker is; 
f. De (verkoop of huur) opbrengst na herbestemming hoger is; 
g. De rendementseis (rente) lager is; 
h. De exploitatietermijn langer is. 

7 .3 Kostenaspecten 

7.3.1 lnvesteringskosten bij herbestemming 

De voornaamste investeringskosten voor een projectontwikkelaar bestaan bij een mogelijk 
herbestemmingsproject uit het aankopen van een (kantoor)gebouw met de bijbehorende grond en de 
verbouwingskosten. Voordat er tot eventuele aankoop wordt overgegaan kunnen de 
verbouwingskosten door een deskundige vooraf worden gecalculeerd. 

De totale investeringskosten voor een bouwproject bestaan uit de volgende kostenposten volgens de 
NEN 2631: 125 

o Grondkosten; 
o Bouwkosten; 
o lnrichtingskosten; 
o Bijkomende kosten: 

o Voorbereidings- en begeleidingskosten (architect, toezicht, constructeur, overige adviseurs); 
o Heffingen (leges, aansluitkosten); 
o Verzekeringen; 
o Aanloopkosten; 
o Financieringskosten (rente); 
o Risicoverrekeningen; 
o Onvoorziene uitgaven; 
o Onderhoudskosten van het verworven terrein. 
o Algemene ontwikkelingskosten. 

De aankoopprijs van het (kantoor)gebouw met de daarbij behorende grand is bij herbestemming 
verwerkt in de grondkosten en de verbouwingskosten in de bouwkosten. 

124 Soeter, J.P. en F. Seyffert, Bouweconomie en hergebruik, 2004 

125 NEN, lnvesteringskosten van gebouwen, 1980 
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7.3.2 Bouwkosten bij herbestemming 

Het is moeilijk om in een vroeg stadium bij een herbestemmingsproject een goed beeld te krijgen van 
de bouwkosten. Elk mogelijk herbestemmingsproject heeft zijn eigen specifieke eigenschappen en de 
daarbij behorende kosten. De bouwkosten van dit soort projecten hangen nauw samen met de 
bouwkundige staat van een gebouw en de mate van wijziging aan een gebouw. Voordat er wordt 
overgegaan tot eventuele aankoop van een kantoorgebouw met de daarbij behorende grond, dat 
mogelijk geschikt is voor herbestemming naar een woongebouw, kunnen de bouwkosten door een 
deskundige vooraf worden gecalculeerd. 

Om toch een beeld te kunnen vormen wat de bouwkosten kunnen zijn van het herbestemmen van 
kantoorgebouwen naar woongebouwen wordt er gebruik gemaakt van referentieprojecten die door de 
Vrij zijn geanalyseerd op deze kosten.126 De referentieprojecten bevinden zich veelal in de regio 
Rotterdam. De analyse vond plaats bij de corporatie 'Stadswonen' in Rotterdam die relatief veel 
herbestemmingsprojecten heeft uitgevoerd, ongeveer 25.000 m2 bvo is door deze corporatie 
herbestemd. De resultaten van De Vrij die in tabel 11 worden weergegeven, zijn ge"indexeerd tot 1 
januari 2005. 

Tabet 11: Resultaat bouwkostenana/yse van elf referentieprojecten van het herl:Jestemmen van kantoorgebouwen naar 
woongebouwen 

Bouwkosten perm• bvo (prijspeil 01-01-2005) Laagste Gem id de Id Hoogste 

Bouwkosten excl. BTW € 453,- € 613,- € 810,-

Bron: Vrij, N. de, Transformatiepotentie: Meten is weten, 2004 (eigen bewerking) 

7.3.3 Bouwkosten bij sloop en nieuwbouw 

In hoofdstuk 4 is naar voren gekomen dat een nadeel van herbestemmen kan zijn dat de bouwkosten 
hoger kunnen zijn dan de sloop- en nieuwbouwkosten. Als de sloop- en nieuwbouwkosten van een 
woonprogramma duidelijk minder zijn dan de bouwkosten van een mogelijk herbestemmingsproject, 
komt dit de besluitvorming om te gaan herbestemmen zeker niet ten goede. Als een kantoorgebouw 
geen historisch culturele en politiek culturele waarde heeft, zal naar alle waarschijnlijkheid geen 
verdere planvorming van het project doorgang vinden en wordt er niet overgegaan tot 
prijsonderhandeling met de eigenaar van het kantoor met betrekking tot herbestemming. Het is dus 
van belang dat de herbestemmingsbouwkosten van het programma wonen vergeleken worden met 
reele kerngetallen van sloop- en nieuwbouwkosten. Op basis van diverse literatuur en informatie127 

wordt in de volgende tabel een indicatie gegeven van de sloopkosten (exclusief asbest) van een 
kantoorgebouw plus de nieuwbouwkosten van een woongebouw per m2 bvo. 

Tabet 12: /ndicatie s/oopkosten (excfusief asbest) kantoorgebouwen + nieuwbouwkosten woongebouwen per m2 bvo 
(prijspeif 01 -01-2005) 

Kantoorgebouwen en woongebouwen Minimale sloopkosten Maximale sloopkosten 
kantoorgebouwen + kantoorgebouwen + 
nieuwbouwkosten woongebouwen nieuwbouwkosten woongebouwen 
per m2 bvo excl. BTW per m2 bvo excl. BTW 

Gestapelde bouw, maximaal 4 bouwlaqen € 70 + € 690 = €760,- € 70 + € 850 = € 920,-
Gestapelde I hooqbouw, maximaal 6 bouwlaqen € 70 + € 840 = € 910,- € 70+ € 1075=€1145,-
Hooobouw, maximaal 20 bouwlaoen € 75 + € 1065 = € 1140,- € 75 + € 1225 = € 1300,-

Bron: Elsevier, Bouwkosten woningen, 2005 Elsevier, www Bouwkosten.nf, 2005; www. Bouwkostenonline.nf, 2005 
(eigen bewerking) 

126 Vrij, N. de, Transformatiepotentie: Meten is weten, 2004 

127 Elsevier, Bouwkosten woningen, 2005; Elsevier, www.Bouwkosten.nl, 2005;www.Bouwkostenonline.nl, 2005 
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7.4 Opbrengstaspecten 

7 .4.1 Koopappartementen 

Bij het realiseren van koopappartementen brengt de projectontwikkelaar via een makelaar direct de 
appartementen op de markt. De projectontwikkelaar is dus de verkopende partij. De opbrengsten die 
uit de verkoop voortkomen, zijn afhankelijk van de locale vraag- en aanbodsituatie, de kwaliteit van de 
plaatselijke (binnenstedelijke) locatie en wat voor welke potentiele doelgroepen (paragraaf 3.7), met 
de daarbij behorende wooneisen en wensen, in het desbetreffende kantoorgebouw kan warden 
gerealiseerd. Aan de hand van de globale inpassing van de appartementen kan het totaal aantal 
appartementen warden bepaald en kunnen de totale verkoopopbrengsten uit de koopappartementen 
warden vastgesteld. 

In paragraaf 3.6 komt naar voren dat de verkoopopbrengsten van nieuwbouwappartementen in de 
stedelijke regio's in Nederland gemiddeld ongeveer € 2250,- per m2 gbo vrij op naam (prijspeil 01-04-
2005) opleveren. Om een indicatie te geven, zijn van een aantal stedelijke regio's de gemiddelde 
verkoopprijzen per m2 gbo vrij op naam van nieuwbouwappartementen in tabel 13 weergegeven. 

Tabel 13: Gemiddelde verkoopprijzen per m2 gbo van nieuwbouw appartementen in 10 stedelijke regio's (prijspeil 01-04-2005) 

Stedelijke regio Gemiddelde verkoopprijs Stedelijke regio Gemiddelde verkoopprijs 
per m2 gbo (vrij op naam) per m2 gbo (vrij op naam) 

Amsterdam € 2.551,- Groninoen € 1.952,-
Assen € 1.978,- Dordrecht € 1.856,-
Apeldoorn € 2.197,- Nijmeoen € 2.455,-
Delft € 2.605,- Rotterdam € 2.527,-
Den Haag € 2.448,- Utrecht € 2.106,-

Bron: Dynamis (2005), Sprekende Cijfers Woningmarkt 

Er wordt nu een bandbreedte van verkoopprijzen gegeven van nieuwbouwappartementen op 
binnenstedelijke locaties in de vier grate steden van Nederland (tabel 14). 

Tabet 14: Bandbreedte verkoopprijzen per m2 gbo van appartementen op binnenstedelijke locaties (prijspeil 01-04-2005) 

I Binnenstedelijke locatie Bandbreedte verkoopprijzen per m2 gbo (vrij op naam) 

Amsterdam € 2.200 - € 4.400 
Den Haao € 1.700 - € 3.800 
Rotterdam € 2.100 - € 2.900 
Utrecht € 2.000 - € 3.000 

Bron: Dynamis (2005), Sprekende Cijfers Woningmarkt (eigen bewerking) 

Zoals is te zien in de volgende tabel varieren de prijzen per vierkante meter gbo sterk. Dit heeft 
voornamelijk te maken met de kwaliteit van de binnenstedelijke locatie, de ligging van de 
appartementen ten opzichte van de locatie en in mindere mate de kwaliteit van een gebouw. De 
grootte van een appartement heeft ook invloed op de vierkante meter prijs, een appartement van 80 
m2 zal relatief meer opbrengen per vierkante meter dan een appartement van 160 m2. Aan de hand 
van het rapport van Dynamis is vast te stellen dat binnenstedelijke locaties voorkomen in centrum-, 
top-, midden- en basissegment. 

Om een beeld te krijgen wat de globale opbrengsten zijn van koopappartementen die Bouwfonds MAB 
anno 2004-2006 aan het ontwikkelen is in binnenstedelijke gebieden, wordt in tabel 15 de globale 
bandbreedte van verkoopprijzen van nieuwbouwappartementen tussen 80 m2 en 120 m2 gbo van een 
aantal binnenstedelijke projecten weergegeven. 
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Tabel 15: Globale bandbreedte verkoopprijzen per m2 gbo van binnenstedelijke nieuwbouwappartementen tussen 80 m2 en 120 
m2, Bouwfonds MAB 

I Project Bandbreedte verkoopprijzen per m2 gbo (vrij op naam) 
I 

Almere - Stadshart Almere € 1.800 - € 2.300 
Alphen aan den Rijn - Rijnplein € 2.300 - € 2.900 
Amsterdam - ODE € 3.300 - € 4.000 
Berqen op Zoom - De Parade € 2.200 - € 2.500 
Delft - Zuidooort € 2.300 - € 2.700 
Haarlem - Raaks € 2.700 - € 3.300 

Bron: Bouwfonds MAB, 2005 

7.4.2 Huurappartementen en wooneenheden 

Bij het ontwikkelen van huurappartementen en wooneenheden verkoopt de projectontwikkelaar het 
woongebouw aan een institutionele belegger in woningen of aan een particuliere belegger in 
woningen, of eventueel aan een woningcorporatie. 

De verkoopopbrengsten worden berekend aan de hand van de verwachte huuropbrengsten per jaar 
en het bruto aanvangsrendement (BAR). De verwachte opbrengsten die uit de verhuur voortkomen 
zijn ook afhankelijk van de locale vraag- en aanbodsituatie, de kwaliteit van de plaatselijke 
(binnenstedelijke) locatie en wat voor welke potentiele doelgroepen (paragraaf 3.7), met de .daarbij 
behorende wooneisen en wensen, in het desbetreffende kantoorgebouw kan worden gerealiseerd. 
Aan de hand van de globals inpassing van de appartementen en/of wooneenheden kan het totaal 
aantal hiervan worden bepaald en kunnen de totale verwachte huuropbrengsten per jaar worden 
vastgesteld. 

In paragraaf 3.6 is naar voren gekomen, dat de gemiddelde marktconforme kale huurprijs van een 
wooneenheid met binnenstedelijke ligging (studentenkamer) € 15,- per m2 gbo per maand (kamer 
oppervlak) is. De appartementen hebben een gemiddelde marktconforme kale huurprijs van € 8,- per 
m2 gbo per maand. Met deze indicatieve prijzen kunnen de verwachte huuropbrengsten per jaar 
berekend worden. 

Om een beeld te krijgen wat de globals opbrengsten zijn van huurappartementen die Bouwfonds MAB 
anno 2004-2006 aan het ontwikkelen is in binnenstedelijke gebieden, wordt in tabel 16 een globals 
bandbreedte van huurprijzen van nieuwbouwappartementen tussen 80 m2 en 120 m2 gbo van een 
aantal binnenstedelijke projecten weergegeven. 

Tabel 16: G/obale bandbreedte kale huurprijzen per m2 gbo van binnenstedelijke nieuwbouwappartementen tussen 80 m2 en 
120 m2, Bouwfonds MAB 

Project Bandbreedte kale huurprijzen per Bandbreedte kale huurprijzen per m2 

m2 gbo per maand gbo per jaar 

Almere - Stadshart Almere € 6,50 - € 8,00 € 78,00 - € 96,00 
Alohen aan den Riin - Rijnplein € 8,00 - € 9,00 € 96,00 - € 108,00 
Amsterdam - ODE € 12,00 - € 15,00 € 144,00 - € 180,00 
Bergen op Zoom - De Parade € 8,00 - € 9,00 € 96,00 - € 108,00 
Delft - Zuidpoort € 7,50 - € 8,50 € 90,00 - € 102,00 

Bron: Bouwfonds MAB, 2005 

De gemiddelde BAR van woningen is 5,2% in Nederland (peildatum 01-04-2005). 126 Bouwfonds MAB 
hanteert voor huurappartementen op binnenstedelijke locaties een BAR tussen de 5,0-5,5% voor de 
periods 2005 - 2006. Op basis van deze BAR zijn de verkoopopbrengsten tussen de 18,2 en 20 keer 
de verwachte jaar huuropbrengsten. 

128 Stichting ROZ-vastgoedindex, ROZ/IPD Nederlandse Vastgoedindex, 2005 
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7.4.3 Koop of huur winkel- of baliefunctie 

Uit paragraaf 4. 7 blijkt dat de mogelijkheid om een winkel- of baliefunctie te realiseren op de begane 
grond (plint) als toevoegende functie een optie is bij het herbestemmen van een bestaand 
binnenstedelijk kantoorgebouw naar woongebouw, omdat deze functie ten eerste aansluit op de 
binnenstedelijke omgeving en ten tweede kan de financiele haalbaarheid bij dit type herbestemming 
kunnen worden vergroot. 

lndien het mogelijk is om een winkelruimte te realiseren op de begane grond van een voormalig 
kantoorgebouw, wordt de winkelruimte verkocht door de projectontwikkelaar. De verkoopopbrengsten 
hiervan worden bepaald aan de hand van wat de verwachte huurprijs per jaar zou zijn en het bruto 
aanvangsrendement (BAR). De verwachte verhuurprijs en de BAR zijn afhankelijk van de locatie en 
daarmee het aantal passanten en de herkenbaarheid. Voor de retailer is de omzetpotentie namelijk 
een bijna alles bepalende maatstaf voor het maximaal te betalen huurniveau.129 De locatietypen in de 
detailhandel, oak wel standkwaliteiten genoemd, worden onderverdeeld in 6 categorieen, namelijk:130 

D A1; 
D 

D 

D 

D 

D A2; 
D 

D 

D 

D B1; 
D 

D 

D 

D 

D B2; 
D 

D 

D 

D C1; 
D 

D 

D 

D 

D 

D C2; 
D 

D 

D 

Gelegen in een sterk geconcentreerd winkelgebied tussen de belangrijkste magneten zoals 
Bijenkorf, V&D en Hema; 
Voetgangersgebied; 
Tweezijdige bewinkeling; 
Landelijk opererende filiaal- en franchisebedrijven, veel schoeisel en kleding (parfumerieen en 
drogisterijen in opkomst). 

Direct aansluitend op A 1-locatie; 
Aaneengesloten aan twee zijden; 
Filiaal- en franchisebedrijven, veel schoeisel en kleding,ook gespecialiseerde foodzaken. 

Aansluitend op het hoofdwinkelbestand in de voetgangersgebieden; 
Weinig subtrekkers, weinig franchise- en filiaalbedrijven; 
Textiel en schoeisel (o.a.discount), huishoudelijke artikelen en elektronica; 
Zakelijke dienstverleners, zoals reisbureaus en uitzendbureaus. 

Aangetakt op een hoofdwinkelstraat; 
Woninginrichtingsector sterk vertegenwoordigd; 
Straat met rijdend verkeer. 

In de randzone van een winkelgebied; 
Minder aaneengesloten winkelgebied 
Afwisseling winkels, wonen, werken; 
Woninginrichting, horeca, foodsector, uitzendbureaus 
Doelbewust bezoek. 

Toevoerweg naar het winkelcentrum; stegenstructuur; 
Minder dan de helft van de panden heeft een winkelfunctie; 
Laagwaardig, veelal onduidelijk, assortiment (bijvoorbeeld tweedehands artikelen). 

Een indicatie van de (gemiddelde) huurprijs per vierkante meter winkelgebruiksoppervlakte (wvo) per 
standkwaliteit van een gebouw, in combinatie met de diepte van de winkelunit op de begane grond, 
wordt in tabel 17 zichtbaar gemaakt. Een belangrijke opmerking bij de volgende tabel is dat vrijwel 
iedere winkelunit uniek is, waardoor de huurniveaus zeer uiteenlopend zijn. Bovenal zijn van een groot 
aantal transacties de huurniveaus niet bekend. Desondanks heeft Bolt een poging gedaan in 
onderstaande tabel een gemiddelde te geven.131 Daarnaast is in veel gevallen het huurniveau 
afhankelijk van de huurcondities. 

129 Rademaker, M., Grootschalige detailhandel in de Binnenstad, 2005 

130 Keeris, W.G., Commercieel Vastgoed 1, 2001 
131 Bolt, E.J., Zicht op markthuren winkelpanden, 2004 
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Tabel 17: Gemiddelde huurprijs per m2 wvo per standkwaliteit en winkeldiepte (prijspeil 2004) 

Diepte winkelunit m Circa m2 wvo Gemiddelde huurprjjs per m2 wvo per jaar en standkwaliteit 
A1 A2 81 82 c 

10 37 € 795,- € 635,- € 405,- € 280,- € 160,-
16 75 € 660,- €440,- € 320,- € 245,- € 150,-
22 125 € 535,- € 370,- € 280,- € 180,- € 125,-
27 175 € 500,- € 340,- € 245,- € 170,- € 115,-
34 250 € 490,- € 335,- € 210,- € 165,- € 105,-
43 400 € 460,- € 320,- € 195,- € 145,- € 80,-
53 800 € 415,- € 285,- € 175,- € 115,- € 65,-

Bron: Bolt, E.J., Zicht op markthuren winkelpanden, 2004 

De bovenstaande tabel is gebaseerd op markthuren. Ten opzichte van winkels binnen een A1 milieu 
betalen bedrijven op A2 , B1, B2, en C locaties zo'n 30%, 53%, 67% en 79% minder per m2 wvo. 
Voorts blijkt dat, gaande van de A 1 naar de C standkwaliteit, de huurprijs minder snel daalt dan dat 
het aantal bezoekers afneemt. De spanning tussen lasten en baten stijgt daardoor. De 
bedrijfseconomische perspectieven nemen navenant af.132 

De gemiddelde BAR van het eerste kwartaal van 2005 voor winkels in Nederland is 7,3%.133 De 
onderstaande tabel geeft de BAR-en weer van de Nederlandse winkelbeleggingen in de jaren 2003 en 
2004. In de diverse regio's !open de BAR-en in geringe mate uiteen. In het westen van Nederland zijn 
de BAR-en doorgaans lager dan in het zuiden en oosten. Het Noorden kent de hoogste BAR-en. 

Tabel 18: Bruto aanvangsrendementen (BAR) winkelbeleggingen Nederland 

Locatie Gemiddelde BAR 
December 2003 December 2004 

Beste locaties 6,31 % - 7,00% 6,15% - 6,50% 
OveriQe locatie 7,25% - 8,25% 7,00% - 8,25% 

Bron: DTZ Zadelhoff, Cijf ers in Perspectief 2005, 2005 

Naar aller waarschijnlijkheid zullen bestaande binnenstedelijke kantoorgebouwen, die mogelijk in 
aanmerking komen voor een woonbestemming, zich niet bevinden op de beste winkellocaties. 134 

Daarom wordt er voor dit onderzoek een BAR gehanteerd voor de overige winkellocaties. Voor 2005 
zou dan een BAR gelden tussen de 7,00 en 8,25%. Op basis van de BAR zouden de 
verkoopopbrengsten tussen de 12, 1 en 14,2 keer de verwachte jaarhuuropbrengsten zijn. 

7.5 Risicoaspecten 

Een projectontwikkelaar realiseert vastgoedprojecten voor eigen rekening en risico. Er zijn een aantal 
risico's te onderscheiden die van invloed zijn op de kosten en opbrengsten van een vastgoedproject. 
Uiteindelijk heeft dit invloed op het totale rendement van het vastgoedproject, zo oak bij het 
herbestemmen van een kantoorgebouw naar woongebouw. De volgende risico's zijn te onderscheiden 
bij projectontwikkeling: 135 

o Ontwikkelingsrisico's; Ontwikkelingsrisico's hebben betrekking op het risico dat er geen of 
onvoldoende opbrengsten staan tegenover de gemaakte kosten. Als een project voortijdig wordt 
afgeblazen blijven de gemaakte kosten ongedekt. Ondanks dat dit risico inherent is aan 
projectontwikkeling, moet toch een zeker percentage van projecten die wel doorgang vinden 
gehaald warden, om gemaakte kosten van eerdere niet geslaagde initiatieven te kunnen dekken. 

132 Bolt, E.J., Zicht op markthuren winkelpanden, 2004 

133 Stichting ROZ-vastgoedindex, ROZ/IPD Nederlandse Vastgoedindex, 2005 

134 Bouwfonds MAB, interne informatie, 2005 

135 Ven, L.A.M.C. van de, 2003; Vastgoedontwikkeling 
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o Politieke risico's; Overheden worden bestuurd door periodiek gekozen democratische organen die 
beleidswijzigingen kunnen eisen ten opzichte van reeds gemaakte afspraken. Dit kan zeker op 
lokaal gebied grote risico's met zich meebrengen wanneer de ontwikkelaar te maken krijgt met 
wethouders van andere signaturen. Dit soort risico's kunnen veel tijd en geld kosten. 

o Aankooprisico's; Het risico zit in de hoogte van het bod en het stellen van de juiste 
randvoorwaarden. Een te laag bod kan betekenen dat het perceel of gebouw aan je neus voorbij 
gaat en het project helemaal niet gerealiseerd kan worden. Een te hoog bod kan grote risico's met 
zich meebrengen voor de afzet. Uiteindelijk moet de verwervingsprijs verrekend warden in de 
investeringskosten, waardoor een te hoog verkoop- of huurniveau volgt, of een te lage winst of 
verlies wordt gerealiseerd. 

o Procedurerisico's; Dit is een vaak moeilijk in te schatten traject. Vertraging in het proces betekent 
altijd extra kosten. Het risico betreft hier de mogelijkheid dat de benodigde vergunningen voor het 
plan niet, of niet op tijd, verkregen kunnen worden. Wanneer bijvoorbeeld de 
bestemmingsplannen of vrijstellingsprocedures in de vertraging komen vanwege 
bezwaarprocedures, heeft dit uiteraard de nodige consequenties voor de faseringen, dus het 
eindsaldo. Daarnaast kan het tevens consequenties hebben voor de organisatie. Wanneer een 
groot deel van de plannen in de "wacht" staat, bestaat namelijk het risico dat deze plannen in 
dezelfde periode tot ontwikkeling moeten worden gebracht. Hetgeen een piekbelasting voor de 
organisatie met zich meebrengt. 

o Parameters; De parameters rente en kosten- en opbrengstenstijgingen zijn altijd kritisch bij 
projectontwikkeling. Standaard moeten er een aantal scenario's gemaakt worden met zowel 
uitslagen naar boven als naar beneden. Zeker bij marktontwikkelingen waarin kosten en 
opbrengsten explosief stijgen, is een goede inschatting hiervan essentieel. Hoe beter de 
inschatting des te nauwkeuriger de aannames zullen zijn. 

o Afzetrisico's; Het afzetrisico is in eerste instantie te omschrijven als de kans dat de afzet niet 
overeenkomt met eerdere aannamen. Dit betekent dat een goed marktonderzoek cruciaal is om te 
bepalen of een project een financieel debacle wordt of een succes. In tweede instantie schuilt in 
de factor tijd een groot risico. Ook al is het marktonderzoek goed uitgevoerd, als het traject tussen 
het marktonderzoek en de verkoop dan wel verhuur te lang is, kan de vraag naar het project 
inmiddels gewijzigd zijn. Aangezien de ruimtelijke ordening procedures langdurig kunnen zijn en 
de tijd hiervoor moeilijk (of vrijwel niet) in te schatten is, moet dit risico niet worden onderschat. 
Zaak is om de planontwikkelingsfase zo kort mogelijk te houden. 

o Fiscale en financieringsrisico's; De financiering alsmede de fiscale constructies kunnen ook een 
risico inhouden. Allereerst moet vastgesteld worden of een project Oberhaupt kan worden 
gefinancierd. Is de financiering rond, dan kunnen er alsnog problemen ontstaan met toegezegde 
kredieten door opgetreden vertragingen. Het is dan de vraag of deze kredieten alsnog worden 
verstrekt en de geplande liquiditeiten ook op het juiste moment beschikbaar zijn . Om niet achteraf 
op onaangename verrassingen te stuiten, is het ook zaak de juiste fiscale constructie te hanteren 
met betrekking tot onroerend goed aankopen en samenwerkingsverbanden met marktpartijen. 

Een specifiek risico bij herbestemming is dat constructieve en bouwtechnische gegevens van een 
bestaand gebouw niet overeenkomen met de werkelijke staat van het gebouw.136 Dit kan met name 
gedurende (ver)bouwfase tot onverwachte tegenvallers leiden. 

136 Soeter, J .P. en F. Seyffert, Bouweconomie en hergebruik, 2004 
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7 .6 Rendementaspecten 

In de projectontwikkeling wordt in de initiatieffase veelal een (verwachte) winst- en risicopercentage 
becijferd bij financiele haalbaarheidsberekening, zoals bijvoorbeeld bij een residuele 
waardeberekening. De hoogte van dit percentage varieert per vastgoedproject en is afhankelijk van de 
resultaateisen, risicoprognose en visie van de projectontwikkelaar. Volgens 'Vastgoed in cijfers' wordt 
er minimaal een winst- en risicopercentage van 10% berekend over de totale bouwkosten plus 
bijkomende kosten van een vastgoedproject.137 Bouwfonds MAB streeft over het algemeen naar een 
winst- en risicopercentage tussen de 7 en 10% over de totale investeringskosten van een 
binnenstedelijk vastgoedproject. 

7.7 Waarderingaspecten 

7.7.1 Waarderen 

Projectontwikkelaars kopen gericht bestaand en leegstaand vastgoed in. Een leegstaand 
kantoorgebouw dat in aanmerking komt voor herbestemming, zal de projectontwikkelaar tegen een zo 
gunstig mogelijke prijs willen aankopen met de bijbehorende voorwaarden, om vervolgens te 
ontwikkelen tot woongebouw en te verkopen tegen een marktconforme prijs. De aankoopprijs is 
afhankelijk van de waardebepaling van het desbetreffende leegstaande kantoorgebouw. Deze 
aankoopprijs zal door de projectontwikkelaar gebaseerd zijn op de marktwaarde van het 
kantoorgebouw dat mogelijk wordt herbestemd naar woongebouw. 

In verschillende artikelen over het herbestemmen van kantoorgebouwen wordt als 
struikelblok/hindernis het verschil in markt- en boekwaarde van een kantoorgebouw genoemd.138 

Zoals in paragraaf 4.5 is gebleken ontstaat vaak door een te hoge boekwaarde van kantoorgebouwen 
een moeizaam proces. Er moeten namelijk behoorlijke verliezen ge"incasseerd worden door de 
eigenaar bij eventuele verkoop aan een projectontwikkelaar die het desbetreffende kantoorgebouw wil 
herbestemmen naar woongebouw. Het verschil tussen de boekwaarde en de marktwaarde wordt een 
probleem, wanneer er geen bereidheid is de boekwaarde door afwaardering aan de marktwaarde aan 
te passen. 

7.7.2 Boekwaarde 

De boekwaarde van een kantoorgebouw is de waarde waarvoor het gebouw op de balans is 
opgenomen. Deze waarde wordt bepaald aan de hand van Europese wetgeving met betrekking tot de 
waardevaststelling. De waarde kan worden bepaald op basis van een tweetal grondslagen. De eerste 
mogelijkheid betreft de historische kostprijs. De tweede mogelijkheid is de actuele waarde van het 
kantoorobject. Voor de historische kostprijs wordt de verkrijgings- of vervaardigingprijs als 
uitgangspunt genomen. Naar gelang de verwachte levensduur (40 - 50 jaar) worden vervolgens de 
afschrijvingen in mindering op de boekwaarde gebracht. 

Veelal worden de kantoorgebouwen te hoog gewaardeerd in de boeken van de eigenaren. Op de 
kantorenmarkt bepaalt doorgaans de huurprijs de boekwaarde van het pand: x keer de huurprijs per 
jaar is de boekwaarde.139 Vooral beleggers willen deze boekwaarde uitbetaald zien bij verkoop van het 
gebouw, zelfs als in de huidige situatie geen verhuur plaatsvindt of er bij verhuur incentives gegeven 
moeten worden. Daarnaast wordt de te hoge boekwaarde veroorzaakt doordat de Nederlandse 
wetgeving, in vergelijking met andere landen, te weinig ruimte biedt om voldoende te kunnen 
afschrijven op vastgoed. 

137 Delfse Universitaire Pers, Vastgoed in Cijfer, 2002 

138 Graaf, K. de, Artikel PRO, Is hat herontwikkelen van kantoren naar woningen een optie, 01-04-2004 

139 SEV, Het herbestemmen van kantoren naar woningen, 2004 
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7.7.3 Marktwaarde 

De marktwaarde wordt ook wel directe opbrengstwaarde genoemd.140 De waarde van een 
kantoorgebouw is van veel factoren afhankelijk, maar wordt grotendeels bepaald door de markt. 
Kantooreigenaren bepalen grofweg de marktwaarde van een gebouw door middel van de volgende 
rekensom: de huurprijs per vierkante meter gedurende een jaar vermenigvuldigen met een factor van 
11 a 13 is de markthuur van een kantoorgebouw. Hierbij wordt niet gekeken naar de daadwerkelijke 
huursituatie op dat moment. In de onderstaande tabel is de marktwaarde van een kantoor met een 
lopend huurcontract weergegeven. Er zijn geen harde marktwaarden voor de verkoopopbrengst van 
een gebouw aan te geven, er is wel een indicatie mogelijk (tabel 19). 

Tabet 19: lndicatie marktwaarde kantoorgebouw in verhuurde staat 

Type gebouw Eigenschappen Marktwaarde: aantal keer Exit Yield 
de jaarhuur 

Kantoorgebouw Verhuurd (contract) en in een slechte tot matiqe staat Circa 11-12 x 8,3-9.0% 
Verhuurd (contract) en in een redeliike tot qoede staat Circa 12-13 x 7,7-9.0% 
Verhuurd met een langdurig contract levert aanzienlijk 

Circa 13-.. . x .... -7,7% 
meer op (ca. 1 O jaar) 

Bron: Magielsen, J.J., Transformeren, lnteressant of niet?, 2004 

De marktwaarde dient in geval van leegstand echter heel anders benaderd te worden dan de 
bovenstaande rekensom. De waarde van een leegstaand gebouw zal over het algemeen lager zijn 
dan een verhuurd gebouw. Door de huidige omstandigheden op de kantorenmarkt neemt de 
leegstand van oudere kantoorgebouwen alleen maar toe. Eigenaars/beleggers beginnen langzaam tot 
het inzicht te komen dat die verouderde kantoorgebouwen alleen nog maar een negatief rendement 
opleveren. Hoe pijnlijk de verkoop van een structureel leegstaand, verouderd en bestaand 
kantoorgebouw onder de boekwaarde ook is, levert dit een beperkter verlies op dan verdergaande 
leegstand en zinloze investeringen.141 

7.7.4 Residuele waardemethode 

Een methode voor de marktwaardebepaling van onroerend goed, die door projectontwikkelaars veel 
wordt gebruikt, is de zogenaamde residuele of restwaardemethode.140 Projectontwikkelaars gebruiken 
de methode onder andere voor het bepalen van de marktwaarde van te verwerven terreinen en voor 
ouder onroerend goed dat niet meer in de huidige vorm te exploiteren is, of dat (gedeeltelijk) 
gerenoveerd/herontwikkeld/herbestemd moet worden. 

Om tot een raming van de residuele waarde (maximals aankoopprijs) van het huidige kantoorgebouw 
met de bijbehorende grond te kunnen komen, zal de marktwaarde (opbrengsten) van het 
herbestemde kantoorgebouw worden bepaald en hiervan de investeringskosten (exclusief de waarde 
van het huidige kantoorgebouw met de bijbehorende grond) en het bepaalde winst- en 
risicopercentage worden afgetrokken. De visie en aannames van de projectontwikkelaar spelen hierbij 
een aanzienlijke rol. Stel, de eigenaar van een {leegstaand) kantoorgebouw wil zijn bezit verkopen 
aan een projectontwikkelaar die het huidige kantoorgebouw wil herbestemmen naar een 
woongebouw. Theoretisch geldt dan de volgende vergelijking: 

W MK=W MHKW-K-WR 

Waarbij: 
WMK: 

WMHKW: 

Marktwaarde van het huidige kantoorgebouw met bijbehorende grond bij aanvang. Dit 
is een component van de totale investeringskosten voor de projectontwikkelaar; 
Marktwaarde van het herbestemde kantoorgebouw naar woongebouw alsof het 
gerealiseerd is (bij verkoop ervan); De marktwaarde kan worden bepaald aan de hand 
van de totale verkoopopbrengsten van het mogelijke toekomstige woongebouw. 

140 Gool, P. van, P. Jager en A.A. Weisz, Onroerend goed als belegging, 2001 

141 SEV, Het herbestemmen van kantoren naar woningen, 2004 
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K: De totale investeringskosten tot het tijdstip van het gebruiksklare oplevering van het 
herbestemmingsproject exclusief de marktwaarde van het leegstaande 
kantoorgebouw met bijhorende grond. De investeringskosten zijn goed te ramen, 
bijvoorbeeld met behulp van een gedetailleerde kostenraming of met behulp van 
kengetallen 

WR: De (verwachte) winst- en risicomarge die de projectontwikkelaar berekent op het 
herbestemmingsproject ( bij verkoop ervan). 

7.8 Conclusie 

Het herbestemmen van een kantoorgebouw kan verschillende voordelen bieden. Voor een 
projectontwikkelaar is het voornaamste dat een herbestemmingsproject financieel-economisch 
haalbaar is. Daarom moet voordat er een beslissing wordt genomen om tot verkoop over te gaan van 
een kantoorgebouw dat geschikt is voor herbestemming naar woongebouw, invulling worden gegeven 
aan de aspecten die van invloed zijn op de financieel-economische haalbaarheid. Op basis van de 
verwachte kosten, opbrengsten, winst- en risicomarge kan de projectontwikkelaar de bovengrens van 
de aankoopprijs van kantoorgebouwen en de bijbehorende grond berekenen. 

De kosten van een herbestemmingsproject die bestaan uit de totale investeringskosten, zullen dan 
ook berekend worden door de projectontwikkelaar. De component (ver)bouwkosten van de totale 
investeringskosten bij herbestemming van een kantoorgebouw naar woongebouw zal vergeleken 
worden met de sloopkosten van een kantoorgebouw plus de nieuwbouwkosten van een woongebouw. 
lndien (ver)bouwkosten duidelijk hoger zijn dan de sloop- en nieuwbouwkosten en het kantoorgebouw 
geen historisch culturele en politiek culturele waarde heeft, zal naar aller waarschijnlijkheid de 
projectontwikkelaar niet overgaan tot prijsonderhandeling met de kantooreigenaar, met betrekking tot 
herbestemming. De (ver)bouwkosten bij herbestemming zijn in grote mate afhankelijk van de 
bouwkundige staat van een gebouw en de mate van wijziging aan een gebouw. Uit de 
bouwkostengegevens in dit hoofdstuk blijkt dat de bouwkosten van de uitgevoerde 
herbestemmingsprojecten lager zouden zijn als er voor sloop en nieuwbouw was gekozen. Daarnaast 
kan bij herbestemming de aanloop- en bouwtijd 30 tot 50% korter zijn ten opzichte van sloop en 
nieuwbouw, waardoor er minder renteverliezen kunnen optreden en sneller kan worden ingespeeld op 
een krappe woningmarkt. 

De verkoopopbrengsten die de projectontwikkelaar kan generen uit (koop/huur) appartementen en/of 
(huur) wooneenheden, zijn afhankelijk van de locale vraag- en aanbodsituatie, kwaliteit van de 
plaatselijke (binnenstedelijke) locatie, de ligging van de appartementen ten opzichte van de locatie en 
wat voor welke potentiele doelgroepen, met de daarbij behorende wooneisen en wensen, in 
kantoorgebouwen kan worden gerealiseerd. De opbrengsten die eventueel voortkomen uit het 
realiseren van een winkel - of baliefunctie op de begane grond van een kantoorgebouw, kunnen de 
financiele haalbaarheid vergroten, omdat deze functie aanzienlijk meer kan opbrengen dan een 
woonfunctie. De opbrengst van een winkelunit is afhankelijk van het locatietype oftewel standkwaliteit, 
de grootte en diepte van de winkelunit. 

De projectontwikkelaar moet met de mogelijke risico's rekening houden die zich tijdens het 
herbestemmingsproces voor kunnen doen en deze in een zo vroeg mogelijk stadium in kaart zien te 
brengen, zodat de het uiteindelijke investeringsrisico beperkt kan worden. In de initiatieffase zal de 
projectontwikkelaar de risico's zo goed mogelijk inschatten en proberen te beperken, zodat er een 
risico-opslag kan worden bepaald, die berekend wordt over de totale investeringskosten, waardoor de 
ingeschatte risico's zoveel mogelijk worden afgedekt. 

Het winst- en risicopercentage dat wordt nagestreefd, be'lnvloedt de kans op slagen om het mogelijke 
herbestemmingsproject aan te kopen. Dit profiel wijkt onderling af per project en is afhankelijk van de 
resultaateisen, risicobeoordeling en visie van de projectontwikkelaar. 

De marktwaarde van een kantoorgebouw dat in aanmerking komt voor herbestemming is de maximale 
aankoopprijs voor een projectontwikkelaar. Deze marktwaarde kan worden berekend aan de hand van 
de residuele waardemethode, waarin de gegevens door de projectontwikkelaar kunnen worden 
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ingevoerd. Deze methode berekent de huidige marktwaarde van het kantoorgebouw op basis van de 
verwachte marktwaarde van het herbestemde kantoorgebouw, investeringskosten, winst- en risico 
percentage. De visie en aannames van de projectontwikkelaar spelen hierbij een belangrijke rol. De 
berekende marktwaarde door de projectontwikkelaar, oftewel de maximale aankoopprijs, zal dan 
kunnen warden geboden aan de eigenaar van een kantoorgebouw. Wat in vele gevallen inhoudt dat 
de eigenaar zijn kantoorgebouw onder de boekwaarde moet verkopen, oftewel de eigenaar zal zijn 
kantoorgebouw afwaarderen. Het gevolg is dat er mogelijk behoorlijke verliezen moeten warden 
ge"incasseerd door de eigenaar bij eventuele verkoop aan een projectontwikkelaar, die het 
kantoorgebouw wil herbestemmen naar woongebouw. 
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8 Praktijkaspecten 

8.1 lnleiding 

Naast de theoretische analyses die beschreven zijn in de voorgaande hoofdstukken is het oak van 
belang om praktijkaspecten in beeld te brengen. Daarom is er voor gekozen om aan de hand van 
praktijkervaringen en een tweetal uitgevoerde herbestemmingsprojecten de mogelijkheden te bekijken 
van het herbestemmen van kantoorgebouwen naar woongebouwen. 

De praktijkervaringen van vastgoedprofessionals warden verkregen door middel van beschreven 
interviews in artikelen en eigen interviews. Het grootste gedeelte van de ge"interviewden bestaat uit 
projectontwikkelaars en eigenaars/beleggers. Daarnaast bestaan de ge"interviewden uit een architect, 
directeur en manager van een woningcorporatie en gemeentelijke ambtenaren. In bijlage 3 staat het 
totaaloverzicht van de visies, aanbevelingen, meningen en aspecten die uit beschreven interviews in 
artikelen en eigen interviews naar voren zijn gekomen. Aan de hand van deze interviews warden in de 
volgende paragraaf de praktijkaspecten in zes categorieen weergegeven, namelijk de onderwerpen 
van de theoretische analyses die in hoofdstuk twee tot met zes zijn beschreven. 

De twee geanalyseerde herbestemmingsprojecten zijn de Stadhouder te Alphen aan den Rijn en de 
Churchill Torens Rijswijk . Hierdoor wordt in vogelvlucht inzichtelijk gemaakt wat herbestemmen in de 
praktijk inhoudt. 

8.2 Praktijkervaringen vastgoedprofessionals 

8.2.1 Kantorenmarktaspecten 

De huidige kantorenmarktcrisis is een stuk hardnekkiger en structureler van aard dan eerdere crises. 
Op z'n vroegst zal in 2008 een kwalitatief marktevenwicht warden bereikt. De groei zal gestaag 
plaatsvinden, waarbij de beste kantoren (locatie en kwaliteit van het gebouw) als eerste zullen warden 
verhuurd. De minder aantrekkelijke en verouderde kantoorgebouwen zullen structureel leeg blijven 
staan. Een substantieel deel van kantoorgebouwen in Nederland is functioneel verouderd en daarvoor 
zullen nooit meer gebruikers warden gevonden. Een beperkt gedeelte hiervan is mogelijk geschikt 
voor herbestemming. 

Bestaande en verouderde kantoorgebouwen die structureel leeg staan of naar verwachting structureel 
leeg komen leeg te staan, die een statig, karakteristieke of markante uitstraling hebben en zich op een 
binnenstedelijke locatie bevinden, hebben de meeste kans van slagen om te warden herbestemd. 
Vooral de grate kantoorgebouwen uit de jaren vijftig en zestig en in mindere mate uit de jaren zeventig 
zijn interessant. Structureel leegstaande kantoorgebouwen op terreinen in of naast woongebieden 
bieden oak perspectief. 

8.2.2 Binnenstedelijke woningmarktaspecten 

In de binnenstad heeft de omzetting van kantoorgebouwen naar woongebouwen een grate kans van 
slagen. De vraag naar binnenstedelijk wonen is volgens de ge'interviewde ruimschoots aanwezig, 
ondanks de (tijdelijke) economische neergang. Als het product maar goed is, dan zijn er voldoende 
afnemers. De grate vraag naar binnenstedelijk wonen, biedt ruim voldoende marktpotentieel. 
Kantoorgebouwen met een eigen karakteristiek, die door de mensen in een stad warden herkend, 
waarin vaak afwijkende woonvormen en plattegronden kunnen warden gerealiseerd, spreken de 
woonconsument enorm aan. 

Vooral de doelgroepen studenten, jonge starters, semi-jonge doorstromers en ouderen zijn geschikt 
voor het bewonen van een herbestemd kantoorgebouw op een binnenstedelijke locatie. Voor de 
doelgroep ouderen (senioren) is het oak mogelijk allerlei gemeenschappelijke voorzieningen onder te 
brengen in het gebouw. Door de maatvoering van sommige kantoorgebouwen kunnen er vrij goed 
woonzorg-concepten in warden ondergebracht. 
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8.2.3 Herbestemmingaspecten 

Het herbestemmen van kantoorgebouwen naar woongebouwen wordt door eigenaren/beleggers als 
laatst mogelijke optie gezien. Beleggers in commercieel vastgoed vinden wonen simpelweg minder 
chique. Het wordt gezien als een totaal andere wereld. Dit betekent dus ook dat het voor beleggers 
voelt als falen wanneer zij het project een andere bestemming moet geven. Daar komt nog eens bij 
dat eigenaren/beleggers dan hun te hoge boekwaarde van kantoorgebouwen moeten gaan 
afwaarderen. Kantooreigenaren/beleggers durven op dit moment nauwelijks hun kantoorgebouwen at 
te waarderen, omdat dan in principe de gehele leegstaande kantoorportefeuille moet worden 
afgewaardeerd. Dit heeft grote financiele consequenties. Overheidsinstellingen hebben minder 
problemen met het afwaarderen van de boekwaarde van kantoorgebouwen dan kantoorbeleggers. 

Uiteindelijk is de visie van de eigenaren, in vele gevallen een belegger, richtinggevend. Zij moeten een 
keuze maken of ze het kantoorgebouw willen behouden of afstoten voor eventuele herbestemming en 
wanneer ze dan over gaan tot het verkopen van hun bezit aan een projectontwikkelaar, moeten ze 
daar een reele prijs voor vragen. Afwaarderen is dan ook een woord dat tijdens de interviews 
veelvuldig is gevallen. Volgens de betrokkenen gaat het in alle gevallen om een rekensom en wat er 
onder de streep overblijft, is bepalend voor de vraag of van leegstaande kantoorgebouwen wel of 
geen woongebouwen moeten worden gemaakt. Het antwoord daarop wordt dus door twee 
mechanismen be'invloed: zakken beleggers/eigenaren voldoende met hun vraagprijs en is het gebouw 
geschikt om er op een rendabele manier een woongebouw van te maken. 

Bij herbestemming worden afvalkosten bespaard. De ontwikkelingen zijn dat in de toekomst de 
afvalkosten flink zullen stijgen, dit kan een positieve uitwerking hebben op herbestemming. 

Het herbestemmen van een kantoorgebouw zal minimaal twee jaar in beslag nemen, namelijk 
minimaal 1 jaar artikel 19 procedure doorlopen (bestemmingswijziging) en minimaal een jaar bouwen. 
Herbestemming kan tijdbesparing op leveren ten opzichte van sloop en nieuwbouw, omdat de 
bezwaarprocedures doorgaans eenvoudiger zijn. 

Een voorkeur gaat uit bij het herbestemmen van binnenstedelijke kantoorgebouwen naar 
woongebouwen om een winkel of publieke plint te realiseren op de begane grond met daarboven 
appartementen. Dit vergroot de kans dat het herbestemmingsproject financieel haalbaar is en sluit aan 
op de binnenstedelijke omgeving. 

8.2.4 Locatieaspecten 

Kantoorgebouwen op binnenstedelijke locaties zijn het aantrekkelijkst om te worden herbestemd, 
maar ook kantoorgebouwen in woongebieden hebben herbestemmingspotentie. Voordat er op deze 
locaties wordt overgegaan tot mogelijke verwerving van een kantoorgebouw, is de medewerking van 
gemeenten voor bestemmingswijziging bepalend. Gemeenten moeten zich daar veel meer bij 
realiseren dat het herbestemmen van leegstaande kantoren bijdraagt tot het tegengaan van 
verloedering in de stad. 

Bij herbestemming kunnen bepaalde locatieaspecten belemmeringen veroorzaken op het gebied van 
geluidsoverlast en luchtkwaliteit of stankoverlast door verkeer bij drukke wegen, bereikbaarheid en 
onvoldoende parkeervoorzieningen. 

8.2.5 Gebouwaspecten 

Op gebouwniveau worden voldoende obstakels gesignaleerd. Zo wordt bijvoorbeeld vooral de 
regelgeving als een fors probleem gezien. Met name de eisen die in het kader van het Bouwbesluit 
worden gesteld vormen niet zelden een struikelblok. Te meer daar in de regel nogal wat kostbare 
maatregelen moeten worden getroffen om een kantoor bewoonbaar te maken. Aan kantoorgebouwen 
worden nu eenmaal heel andere eisen gesteld dan aan woongebouwen. Het bouwbesluit stelt bij een 
woonfunctie hogere eisen aan de vrije verdiepingshoogte, brandveiligheid, geluidstechnische waarde 
en energiegebruikwaarde. 
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Bij herbestemming heb je te maken met veel bouwtechnische en functionele aspecten, zoals de 
draagstructuur, gevels, verdiepingshoogte, de mate van flexibiliteit en indeelbaarheid. Uit de 
interviews kwam logisch naar voren: hoe beter de technische kwaliteit van een gebouw, hoe 
makkelijker de functionele aanpassingen zijn aan een gebouw en als er aan het gebouw extra 
vierkante meters kunnen worden toegevoegd, zal dit uiteindelijk de financieel-economische 
haalbaarheid vergroten. 

8.2.6 Financieel-economische aspecten 

Aangezien de overheid zo graag leegstaande kantoorgebouwen in woongebouwen omgezet wil zien, 
moet dat worden gestimuleerd. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan fiscaliteit. Fiscale 
stimulans is in vele gevallen noodzakelijk om herbestemming financieel haalbaar te maken. In dit 
kader kan worden gedacht aan het reduceren van overdrachtsbelasting bij herbestemmen, maar ook 
aan het verlagen van het btw-tarief en het aftrekken van kosten bij herbestemming. In elk geval moet 
het betalen van dubbele belastingen (zoals tweemaal overdrachtsbelasting of de combinatie van 
overdrachtsbelasting en btw) worden voorkomen. Een andere mogelijkheid voor de overheid is 
subsidies verstrekken. 

Het ombouwen van kantoorgebouwen naar woongebouwen kan aan bouwkosten hetzelfde bedragen 
als goede nieuwbouw. Maar er wordt ook verteld dat de bouwkosten bij herbestemming eenderde 
goedkoper kunnen zijn dan bij nieuwbouw. Als de bouwkosten bij herbestemming net zo hoog zijn als 
nieuwbouw, dan kan men beter gaan slopen, zodat men betere mogelijkheden heeft om iets nieuws te 
ontwikkelen. 

Door het huidige prijsniveau van koopappartementen is dit over het algemeen het meest interessante 
woonsegment om te realiseren in kantoorgebouwen. 

Bij herbestemming van kantoorgebouwen wordt opgemerkt dat het verhuurrisico of verkooprisico van 
woonruimte beperkt is in vergelijking met kantoorruimte. 

De projectontwikkelaar is uiteindelijk afhankelijk in hoeverre een kantooreigenaar bereid is tot 
afwaardering van de boekwaarde van een kantoorgebouw, dat mogelijk geschikt is voor 
herbestemming, zodat er onderhandeld kan worden over een reele aankoopprijs. 

8.3 Herbestemmingsprojecten 

8.3.1 De Stadhouder te Alphen aan den Rijn 

De Stadhouder is een bijzonder kantoorgebouw in het hart van Alphen aan den Rijn dat herbestemd is 
naar 70 appartementen (afbeelding 12). 

Het herbestemmingsproject is recentelijk gerealiseerd (2004 - 2005) door projectontwikkelaar 
Giesbers-MaasDijken Bouw uit Alphen aan den Rijn. 142 Het gebouw was in eigendom van een 
particuliere belegger. 

Afb. 12: 'De Stadhouder' 

142 Bron: contactpersonen C. Mooij en J . Boer, Giesbers-MaasDijken Bouw 
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Kantoorgebouwaspecten 

Het kantoorgebouw heeft circa 2 jaar leeggestaan voordat er besloten is om te gaan herbestemmen 
naar een woongebouw. Het gebouw 'de Stadhouder' staat midden in een woonomgeving, redelijk 
centraal (aan de rand van het centrum) in Alphen aan den Rijn, in de buurt van diverse voorzieningen. 
Het kantoorgebouw heeft zeven bouwlagen en dateert uit 1974. In die tijd is aan het kantoorgebouw 
een woonbestemming gegeven met uitzondering voor kantoorfuncties. Het kantoor was technisch 
zeer verouderd, had een redelijk sobere uitstraling naar buiten toe en de locatie was niet meer 
geschikt voor kantoorfunctie. Het gebouw is goed bereikbaar met de auto en openbaar vervoer (trein 
en bus) en heeft voldoende eigen parkeerplaatsen. 

Woonsegment en doe/groepaspecten 

Er zijn 70 appartementen van 50 m2 tot 120 m2 gbo 
(gebruiksvloeroppervlak) gerealiseerd in de prijsklasse 
van € 117.000,- tot € 290.000 vrij op naam (prijspeil 
2004). Deze appartementen hebben een 
kwaliteitsniveau dat vergelijkbaar is met nieuwbouw. De 
opbrengst per vierkante meter gbo varieert tussen de 
€ 2340,- en € 2425,- vrij op naam. Bijna een kwart is 
goedkoper dan € 150.000, tweederde van de 
appartementen heeft een prijs die varieert tussen de 
€ 150.000 en € 200.000. Ruim 1 O procent is duurder 
dan twee ton. De appartementen vallen dus 
voornamelijk in het goedkope en in mindere mate in het 
middeldure koopsegment. De appartementen die in dit 
segment ontwikkeld worden, zijn gericht op jonge en 
eventueel middelbare een- of 
tweepersoonshuishoudens met een laag 
middeninkomen tot en met een hoog middeninkomen. 
De verkoop van deze appartementen liep zeer 
voorspoedig. De appartementen zijn voor circa 80% 
verkocht aan eenpersoonshuishoudens tussen de 25 en 
35 jaar, het grootste gedeelte hiervan bestaat uit 
starters. 

Locatieaspecten 

Het kantoorgebouw staat aan de rand van het centrum 
van Alphen aan den Rijn. In de omgeving van de 
Stadhouder komen woningen, winkels en kantoren voor. 
Het kantoorgebouw bevindt zich dus op een locatie met 
verschillende functies. Aangezien het gebouw aan de 
rand van het centrum (stedelijke omgeving) staat, zijn 
alle stedelijke voorzieningen op loopafstand bereikbaar. 
Het voorzieningenniveau is van hoge kwaliteit. De 
bereikbaarheid van de locatie is goed, zowel met de 
auto als met het openbaar vervoer. De bushalte is om 
de hoek en het treinstation bevindt zich circa 2 kilometer 
van de Stadhouder. Er zijn 85 parkeerplaatsen 
gerealiseerd. Voor ontwikkelen van 70 appartementen 
voldoet het aantal parkeerplaatsen aan de 
gemeentelijke parkeernorm. 

Aangezien het kantoorgebouw al een woonbestemming 
heeft in het bestemmingsplan, met uitzondering van een 
kantoorfunctie, was het terugbrengen van de 

Afb. 13: Plattegronden 'De Stadhouder' 
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bestemming naar woonbestemming eenvoudig, bovendien steunt de gemeente Alphen aan den Rijn 
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initiatieven tot herbestemming. De gemeente werkte dus goed mee bij het ontwikkelen van de plannen 
van de Stadhouder. Daardoor verliepen de vergunningsprocedures redelijk voorspoedig op de 
bezwaren van de omwonenden na. 

Gebouwaspecten 

Het ombouwen ging niet zonder slag of stoot. Zoals bekend is, gelden er voor woongebouwen andere 
regels (bouwbesluit eisen) dan voor kantoorgebouwen. Zo ook hier: de geluidsnormen aan de gevels 
zijn tors te noemen. Daar is in de voorbereiding veel aandacht aan besteed. De brandweereisen 
waren ook heftig. 

Het kantoorgebouw, bestaande uit 7 bouwlagen, heeft een oppervlakte van 5.400 m2 bvo, een 
verdiepingshoogte van 3, 15 m, een meest voorkomend breedtestramien van 5,30 m (totaal ± 51 
meter) en een dieptemaat van ± 17 m. 

Het kantoorgebouw werd in zijn geheel gestript op de betonnen kern, kolommen en voorgespannen 
vloeren na. De bestaande gevel werd volledig verwijderd en werd vervangen door houtskeletbouw 
gevelelementen met kunststofbeplating er tegenaan, omdat de gevel niet voldeed aan de geluidseisen 
en thermische eisen van een nieuw woongebouw. De dakschil was aan vervanging toe en voldeed 
niet aan de thermische eisen van het bouwbesluit. Het aanwezige asbest dat voorkwam in het 
gebouw, is geheel verwijderd. Daarnaast werden alle leidingen en liften eruit gehaald en werden 
technische ruimten ontmanteld. 

Er werden twee bouwlagen bestaande uit lichte houtskeletbouw aan het gebouw toegevoegd, die 
werden ingevuld met maisonnette woningen. Dit was mogelijk omdat de constructie 
overgedimensioneerd is. Door de optopping van het gebouw is de oppervlakte toegenomen met 1.400 
tot 6.800 m2 bvo. Het gebruiksoppervlak is 3.910 m2 voor het bestaande deel en 1.190 m2 voor de 
nieuwe verdiepingen. De verhouding bvo/gbo bedraagt 1,33. De bestaande lift en het trappenhuis 
voeren door tot op het dakniveau en hoefden dus niet te worden uitgebreid om de bovenste woningen 
te kunnen bereiken. Wei werden de huidige liften vervangen door grotere (brandweer) liften. 

De woningscheidende wanden zijn opgebouwd uit dubbele metalstudwanden en de binnenwanden in 
de woning bestaan uit enkele metalstudwanden. Voordeel van deze materialen is dat je plattegronden 
flexibel kunt realiseren en indelen, omdat ze licht van gewicht zijn (hebben geen invloed op de 
constructie). 

De bestaande vloer was niet voldoende geluidwerend. Een tegenvaller hierbij was dat eerst de 
bestaande dekvloer moest worden verwijderd, omdat het verwijderen van de vloerbedekking de 
bestaande dekvloer ernstig beschadigde. Vervolgens is er een nieuwe dekvloer aangebracht, om zo 
de verticale geluidsoverdracht tussen de woningen te beperken. In deze dekvloer werden ook 
leidingen ondergebracht. Een echt probleem was het boren van gaten voor de benodigde verticale 
leidingen. In nagespannen betonvloeren kunnen niet zomaar sparingen worden gemaakt, zonder extra 
dure voorzieningen te treffen. Het doorboren van een nagespannen kabel heeft ernstige gevolgen 
voor de constructiesterkte. De positie van noodzakelijke sparingen werd uiterst nauwkeurig, met 
speciale apparatuur, in het werk bepaald. Er zijn geen nagespannen kabels geraakt. Voor de verticale 
leidingen werd natuurlijk ook gebruik gemaakt van de aanwezige schachten. De woningen zijn alien 
voorzien van eigen cv-ketel. Het luchtbehandelingsysteem wordt via het verlaagde plafond naar de 
gevel geleid. Aan de buitenzijde wordt de lucht door nieuw aan te brengen kokers verticaal afgevoerd. 
Deze kokers zijn in het ontwerp opgenomen. Het aanbrengen van het verlaagde plafond, dat tevens 
een brandwerend functie heeft, en geluidswerende dekvloer was mogelijk omdat de 
verdiepingshoogte 3, 15 meter is. Er kon precies een vrije verdiepingshoogte worden gerealiseerd van 
2,60m. 

Op de begane grond zijn 45 parkeerplaatsen, een algemene fietsenberging en entree aanwezig. De 
hoofdontsluiting van het gebouw wordt gerealiseerd via de huidige entree en heeft een luxe uitstraling 
gekregen.Twee bestaande trappenhuizen op beide kopgevels zijn opgeknapt en dienen als vluchtweg. 
Op de verdiepingen zal er over de lengte van het gebouw een centrale gang zijn die toegang geeft tot 
de appartementen. De 70 appartementen varierend van 50 m2 tot 120 m2 gbo zijn over 8 
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verdiepingen verdeeld. Alie appartementen hebben een balkon of loggia. Op de eerste verdieping zijn 
bergingen aanwezig. 

Financiee/- economische aspecten 

Om dit project rendabel te maken zijn er twee verdiepingen bovenop het gebouw gezet, daarbij kon 
het kantoorgebouw relatief goedkoop aangekocht warden en met passen en meten is het project 
financieel haalbaar gemaakt. De totale bouwkosten exclusief btw zijn circa 5,3 miljoen euro, dit komt 
neer op € 780,- per m2 bvo (exclusief btw). De totale stichtingskosten, opgebouwd uit de 
aankoopkosten van het gebouw met bijbehorende grand, bouwkosten, bijkomende kosten, en 
ontwikkelingskosten, komen op circa 10, 1 miljoen euro exclusief BlW. De stichtingskosten zijn dan 
per m2 bvo € 1.470,- (exclusief btw). De geschatte opbrengsten van het gehele project zijn circa 10,5 
miljoen euro exclusief BTW, zodat het uiteindelijke resultaat van het project circa 0,4 miljoen euro 
positief zal zijn. 

8.3.2 Churchill Torens Rijswijk 

De Churchill Torens bestaat uit twee kantoorgebouwen 
op een stedelijke locatie .in Rijswijk dat in 1999 is 
herbestemd naar 116 appartementen en 4 penthouses 
(afbeelding 14). Het herbestemmingsproject is 
gerealiseerd in 1999 door projectontwikkelaar Geerlings 
Vastgoed b.v.143 

Kantoorgebouwaspecten 
De twee kantoortorens hebben ongeveer 2,5 jaar 
leeggestaan voordat er besloten is om te gaan 
herbestemmen naar woningen. Tussen de twee torens 
in bevindt zich een parkeergarage. De twee 
kantoorgebouwen voldeden niet meer vanwege de 
stedelijke locatie, maar voor een woonfunctie zou de 
locatie zich goed lenen. De Churchill Torens waren ook 
technisch verouderd, maar constructief gezien verkeren 

de torens, die in 1970 zijn gebouwd, in zeer goede staat 
en volledige sloop zou een omvangrijke 
kapitaalvernietiging en milieubelasting met zich mee 
hebben gebracht. Het gebouw is goed bereikbaar met 
de auto en openbaar vervoer (tram) en heeft eigen 
parkeerplaatsen in de parkeergarage op de begane 
grand. 

Woonsegment en doelgroepaspecten 

Er werden 116 appartementen en 4 penthouses in de 
torens ontwikkeld, dat qua uitstraling en wooncomfort 
aan de moderne eisen voldoet. Het gemiddelde 
oppervlakte van de appartementen is 150 m2 gbo en van 
de penthouses is het gemiddeld 175 m2 gbo. De 

Afb. 14: Dude (boven) en nieuwe (onder) 
situatie Churchill Torens 

appartementen zijn toentertijd ( 1999) voor 105.000 tot 160.000 euro's verkocht vrij op naam 
(gemiddeld € 884,- per m2 gbo) en de penthouses zijn voor 318.000 tot 341.000 euro's verkocht vrij op 
naam (gemiddeld € 1882,- per m2 gbo). De overdekte parkeerplaatsen werden verkocht voor 4.600 
euro per stuk (146) en de garageboxen voor 12.700 euro per stuk (111). In vergelijking met de 
verkoopprijzen van 1999 zijn de vraagprijzen van de appartementen in 2005 ruim verdubbeld. In 2005 
bevinden deze appartementen zich in het middeldure en dure koopsegment. De appartementen die in 

143 Bron: contactpersoon C. Vermeer, Ovings Architekten B.V. 
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dit segment ontwikkeld zijn, worden door zeer verschillende 
doelgroepen met een hoog middeninkomen of hoog inkomen Afb. 15: Woonkamer appartement 

bewoond. Er stonden 5 appartementen van € 259.000,- tot € 
355.000,- kosten koper in januari 2005 te koop (gemiddeld € 
1930,- per m2 gbo). 

Locatieaspecten 

De twee Churchill Torens bevinden zich op een stedelijke 
locatie aan de rand van een bedrijventerrein Plaspoelpolder. 
De tram stopt voor de deur en in de directe omgeving bevindt 
zich een groot aanbod van verschillende voorzieningen 
(horeca en winkels). De locatie bevindt zich aan een van de hoofdstraten van Rijswijk, die via de A4 
zeer goed bereikbaar is met de auto. Er zijn 165 parkeerplaatsen gerealiseerd in de bestaande 
parkeergarage op de begane grond en kelder, voor de bewoners van de twee torens. Hiermee is 
voldaan aan de gemeentelijke parkeernorm. Er zijn ook 92 parkeerplaatsen gerealiseerd voor 
omwonenden (apart verkocht). 

De gemeente Rijswijk was voorstander om de kantoorbestemming van de twee torens te wijzigen naar 
woonbestemming. Vanuit de gemeente was dan ook gedurende het vergunningstraject volledige 
medewerking. Alleen een aantal omwonenden maakte bezwaar tegen de bestemmingswijziging en de 
aangevraagde vergunningen (bezwaarprocedure). De bestemmingswijziging is gerealiseerd via artikel 
19 procedure. 

Gebouwaspecten 

Het Bouwbesluit stelt als eis dat een herbestemmingsproject voldoet aan de nieuwbouweisen. Dit 
houdt ten aanzien van de vluchtroutes in een gebouw in, dat er een veiligheidstrappenhuis aanwezig 
moet zijn, dat aansluit op de buitenlucht. In het herontwerp voor de Churchill Torens is uitgegaan van 
de bestaande trappenhuizen en kon dus niet worden voldaan aan de bouwbesluit eis. In overleg met 
de brandweer is echter vrijstelling verkregen, omdat de twee aanwezige trappenhuizen als 
voldoende worden beschouwd. 

De twee kantoorgebouwen, bestaande uit 11 bouwlagen, hebben elk een oppervlakte van 14.000 m2 

bvo en een verdiepingshoogte van 3,20m. De kolommen staan binnen de gevel op een stramien van 
7,20 x 7,20 m. (totaal 28,8 x 36 m.) 

De verdiepingen van de kantoorgebouwen zijn geheel gesloopt op de betonnen kern, kolommen en 
voorgespannen vloeren na. De bestaande gevel is behouden. Een van de liften kon komen te 

Afb. 16: Plattegrond indeling appartementen 

F.F.P.Putter 

vervallen en de vrijgekomen liftschacht is 
gebruikt als badkamer van een 
appartement. Het aanwezige asbest dat 
voorkwam in de torens is geheel 
verwijderd. 

Er is een bouwlaag toegevoegd aan beide 
torens die werd ingevuld met penthouses, 
dit was mogelijk door de 
overgedimensioneerde constructie. De 
liftopbouw van een van de liften en het 
trappenhuis moesten uitgebreid worden 
om de woningen te kunnen bereiken. Het 
maximale aantal te realiseren 
appartementen per bestaande bouwlaag, 
zonder afbreuk te doen aan de exclusieve 
uitstraling, bepaalde de hoeveelheid 
woningen. Dit resulteerde in een maximum 
aantal van zes appartementen per laag 
met een gemiddelde oppervlakte van 150 
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m2 gbo. De gerealiseerde woningen in het bestaande deel van de panden hebben bvo./gbo 
verhouding van 1,79. 

Op de begane grand en de kelder zijn bergingen en parkeerplaatsen gerealiseerd. De hoofdentree op 
de begane grand van de twee torens is verplaatst naar de straatzijde van de Sir Winston 
Churchilllaan, een prominente straat in Rijswijk. 

Constructief was het gebouw in zeer goede staat, maar dit gold niet voor de bouwfysische 
eigenschappen (geluid en thermisch) van de gevel en met betrekking tot de nieuwe functie als 
woongebouw. Het eenvoudige betonnen casco liep door in de glazenwasserbalkons, met als gevolg 
een koudebrug. Ook het bestaande enkelglas voldeed niet aan het bouwbesluit, zowel qua geluid als 
thermisch. Daarbij stelde de drukke stedelijke locatie met veel verkeerslawaai extra eisen aan een 
gevel van een nieuw woongebouw. Dit is opgelost 
door middel van een geheel nieuwe binnenschil van Afb. 17: Buitenruimte (serre) van een appartement 

isolatieglas in aluminium puien aan te brengen, op 
enige afstand achter (0,5 meter) de bestaande 
glasgevel. Hierdoor kon de oude gevel grotendeels 
gehandhaafd blijven. In de bestaande gevel zijn 
nieuwe ventilatieroosters geplaatst en in de nieuwe 
gevel zijn kleine steekraampjes geplaatst ten behoeve 
van de ventilatie. Door de onder- en bovenzijde van 
de vloer tussen de oude en de nieuwe gevel in te 
pakken in isolatiemateriaal, werden de koudebruggen 
verholpen. Het handhaven van de bestaande schil 
heeft een financieel voordeel omdat geen duur HR
glas hoeft te warden toegepast en er sloopkosten 
warden bespaard. De dakschil was aan vervanging 
toe en voldeed niet aan de thermische eisen van het bouwbesluit. 

De buitenruimtes zijn tot stand gekomen door simpelweg de binnenschil op grotere afstand te 
plaatsen van de buitenschil, zodat er een serre ontstaat. Daarbij zijn wel in de bestaande gevel 
schuifpuien geplaatst, zodat de serre ook daadwerkelijk te openen is (afbeelding 17). 

De woningscheidende wanden zijn opgebouwd uit cellenbetonblokken en de binnenwanden in de 
woning zelf zijn van gipsblokken gemaakt. Voordeel van deze materialen is dat men plattegronden 
flexibel kan realiseren en indelen, omdat ze licht van gewicht zijn (hebben geen invloed op de 
constructie). De bewoners hebben de keuze gehad om zelf de woning in te delen. 

De bestaande vloer was niet voldoende geluidwerend. Als eerste zijn er op de oorspronkelijke 
dekvloer leidingen gelegd, die soms deels in de vloer moesten warden ingefreesd. Vervolgens is 
hierover een zwevende dekvloer aangebracht, om zo de verticale geluidsoverdracht tussen de 
woningen te beperken, terwijl er slechts geringe hoeveelheid hoogte verloren is gegaan. De verticale 
leidingen kunnen niet eenvoudig door de vloeren warden geleid. In voorgespannen betonvloeren 
kunnen niet zomaar grate sparingen warden gemaakt, zonder extra dure voorzieningen te treffen. Dit 
heeft als gevolg gehad dat er minder sparingen zijn gemaakt, dan men in eerste instantie van plan 
was, omdat de kosten veel te hoog zouden oplopen. Er is daarom voor gekozen om zoveel mogelijk 
gebruik te maken van de bestaande leidingschachten. De leidingtrajecten in de appartementen 
werden hierdoor wel veel langer dan voorzien. 

Op de begane grand en de kelder zijn bergingen en parkeerplaatsen gerealiseerd. De hoofdentree op 
de begane grand van de twee torens is verplaatst naar de straatzijde van de Sir Winston 
Churchilllaan, een prominente straat in Rijswijk. Een van de liften is verwijderd en de liftschacht is 
gebruikt voor onder andere natte cellen. Dit kon omdat in de kantoortorens meer liften aanwezig zijn, 
dan nodig is voor woongebouwen. 

Dit project heeft de Nationale Renovatieprijs in 2001 gewonnen. In het juryrapport van de Nationale 
Renovatieprijs beschouwt men de aanpak als een goed voorbeeld voor hoe met verouderde 
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kantoorgebouwen zou moeten worden omgesprongen. Met name het hergebruik van de gevel en het 
behoud van het karakter van het gebouw speelt in deze waardering een belangrijke rol. 

Financieel- economische aspecten 

Op financieel-economisch gebied konden de volgende gegevens worden achterhaald: 
o De aanschafkosten van de beide kantoortorens bedroeg toentertijd circa 6,4 miljoen euro (relatief 

goedkoop); 
o De totale (ver)bouwkosten waren circa 8,2 miljoen euro exclusief btw (exclusief bijkomende 

kosten en ontwikkelingskosten); 
o De twee nieuwe woontorens zijn in 1999 voor circa 24,6 miljoen euro verzekerd. 

Er is voorafgaand aan de bouw een financieel haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd, dat een positieve 
uitkomst gaf. Volgens de architect144 is het project rendabel geweest. De bouwkosten voor de 
appartementen zouden anno 2005 € 584,- per m2 bvo (exclusief btw) zijn. 

8.4 Conclusie 

Volgens de vastgoedprofessionals is in vele gevallen het grootste probleem bij herbestemmen van 
kantoorgebouwen naar woongebouwen de financieel-economisch haalbaarheid. Voornamelijk de te 
hoge boekwaarde van de leegstaande kantoorgebouwen en de bouwkosten bij herbestemming, 
zorgen er voor dat een potentieel project niet financieel-economisch verantwoord is om te realiseren. 
Om de financieel-economisch haalbaarheid te vergroten wordt er geopperd, dat de overheid fiscale 
voordelen of subsidies verstrekt bij herbestemmen. Deze haalbaarheid zal ook worden vergroot, naar 
mate de technische kwaliteit van een gebouw beter is, naar mate de functionele aanpassingen aan 
een gebouw gemakkelijker zijn en als er aan het gebouw extra vierkante meters kunnen worden 
toegevoegd. Daarnaast hebben karakteristieke of statige kantoorgebouwen op een binnenstedelijke 
locatie, met de mogelijkheid een winkel of publieke plint op de begane grond te realiseren, de meeste 
kans van slagen om te worden herbestemd naar woongebouwen. Daarbij behoren ook woonzorg 
concepten tot de mogelijkheden. Uiteindelijk is de visie van de eigenaren tot mogelijke herbestemming 
van zijn kantoorgebouw, in vele gevallen een belegger, richtinggevend. Zij moeten een keuze maken 
of ze het kantoorgebouw willen behouden of afstoten voor eventuele herbestemming en wanneer ze 
dan overgaan tot het verkopen van hun bezit aan een projectontwikkelaar, moeten ze daar een reele 
prijs voor vragen. Om tot mogelijke verwerving over te gaan is ook de medewerking nodig van de 
gemeenten met betrekking tot bestemmingswijziging. Gemeenten moeten zich daar veel meer bij 
realiseren dat het herbestemmen van leegstaande kantoren bijdraagt tot het tegengaan van 
verloedering in de stad. 

Uit de verstrekte gegevens van de twee geanalyseerde herbestemmingsprojecten (Stadhouder te 
Alphen aan den Rijn en de Churchill torens Rijswijk) bleek dat het financieel-economisch verantwoord 
was om deze projecten te realiseren. Bij beide projecten konden de kantoorgebouwen relatief 
goedkoop worden aangekocht en worden opgetopt. Beide voormalige kantoorgebouwen bevinden 
zich aan de rand van het centrum van de stad, stonden meer dan 2 jaar leeg en zijn omgebouwd tot 
koopappartementen. De gemeenten werkten bij beide projecten goed mee, ook al waren er bezwaren 
van omwonenden. Maar de realisatie van deze projecten ging niet zonder slag of stoot. De 
geluidsnormen aan de gevel en brandweereisen hebben bij de Stadhouder tot forse bouwkundige 
ingrepen geleid. Daarnaast viel het tegen dat de bestaande dekvloer moest worden verwijderd, omdat 
het verwijderen van de vloerbedekking de bestaande dekvloer ernstig had beschadigd. Een echt 
probleem was het boren van gaten voor de benodigde verticale leidingen. In nagespannen 
betonvloeren kunnen niet zomaar sparingen worden gemaakt, zonder extra dure voorzieningen te 
treffen. Het doorboren van een nagespannen kabel heeft ernstige gevolgen voor de constructiesterkte. 
De positie van noodzakelijke sparingen werd uiterst nauwkeurig, met speciale apparatuur, in het werk 
bepaald. Er zijn geen nagespannen kabels geraakt. Dit probleem speelde ook bij het project Churchill 
torens. Er werden bij dit project extra geluidseisen gesteld aan de gevel, omdat de torens aan een 

144 Bron: contactpersoon C. Vermeer, Ovings Architekten B.V. 
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drukke verkeersweg grenzen. Een meevaller in de planvorming was dat de brandweer vrijstelling heeft 
gegeven ten aanzien van de vluchtroutes in een gebouw, dat er een veiligheidstrappenhuis aanwezig 
moet zijn. De twee aanwezige trappenhuizen worden als voldoende beschouwd. 
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9 Beslissingsondersteunend instrument 

9.1 lnleiding 

Een projectontwikkelaar heeft de mogelijkheid zelf het initiatief te nemen tot het herbestemmen van 
bestaande binnenstedelijke kantoorgebouwen. Het uitgangspunt van de projectontwikkelaar hiervan is 
dat het kantoorgebouw geschikt is om te worden herbestemd naar een woongebouw en dat dit op een 
rendabele manier kan worden gerealiseerd, om vervolgens een reeel bod te kunnen doen op het 
desbetreffende kantoorgebouw. In dit hoofdstuk wordt het beslissingsondersteunend instrument 
toegelicht, dat dient ter ondersteuning bij het nemen van een beslissing in de initiatieffase voor een 
potentieel te herbestemmen kantoorgebouw. Uiteindelijk zal de projectontwikkelaar aan de hand van 
een beslissingsondersteunend instrument een besluit kunnen nemen om te gaan onderhandelen met 
de eigenaar van het desbetreffende kantoorgebouw over de aankoopprijs met betrekking tot 
herbestemming. 

9.2 Instrument ontwikkeling 

De stappen die worden doorlopen om het 
instrument te ontwikkelen worden 
weergegeven in afbeelding 18. De criteria 
worden ge"inventariseerd en opgesteld 
aan de hand van de aspecten die 
geanalyseerd zijn in de hoofdstukken 2 
tot en met 8. Het instrument dat is 
opgebouwd, zal een weergave geven van 
de mogelijkheid van het herbestemmen 
van bestaande binnenstedelijke 
kantoorgebouwen naar woongebouwen, 
uiteengezet tegen de opgestelde criteria. 
Deze criteria worden verwerkt in een 
instrumentvorm. De gehele ontwikkeling 
van het instrument resulteert in een 
totaaloverzicht van het instrument. 

9.3 Criteria 

Afb. 18: Instrument ontwikkeling 

lnventarisatie en opstellen criteria 

Opbouw instrument 

Opgestelde criteria operationaliseren in 
instrumentvorm 

Totaaloverzicht instrument 

Een potentieel herbestemmingsproject wordt getoetst aan de relevante en noodzakelijke criteria die in 
het beslissingsondersteunend instrument worden opgenomen. De projectontwikkelaar geeft een 
oordeel over deze criteria. Op basis van de onderzoeksresultaten is er voor gekozen om de criteria 
onder te verdelen in 6 categorieen, te weten: 
o Kantorenmarktaspecten; 
o Binnenstedelijke woningmarktaspecten; 
o Herbestemmingaspecten; 
o Locatieaspecten; 
o Gebouwaspecten; 
o Financieel- economische aspecten. 

Na het inventariseren en opstellen van de criteria per categorie (bijlage 4 A) kon er onderscheid 
worden gemaakt tussen drie soorten criteria, namelijk: 
o Criteria die bij een negatieve beoordeling van een criterium leiden tot een definitieve afkeuring 

van het herbestemmen van bestaande binnenstedelijke kantoorgebouwen naar woongebouwen; 
o Criteria waarbij een afzonderlijke beoordeling van elk criterium niet leidt tot goed- of afkeuring van 

het herbestemmen van bestaande binnenstedelijke kantoorgebouwen naar woongebouwen. Het 
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totaal aan beoordeelde criteria kan wel de herbestemmingspotentie van het kantoorgebouw 
weergeven; 

o Criteria die aan het instrument warden gekoppeld. 

Naast de opgestelde criteria die in instrumentvorm warden verwerkt, warden er financieel
economische aspecten meegenomen in een financiele berekening. 

9.4 Opbouw instrument 

De input van het instrument is een 
bestaand binnenstedelijk 
kantoorgebouw dat mogelijk in 
aanmerking komt om herbestemd te 
warden naar een woongebouw. Op 
basis van de input, de 
ge'inventariseerde en opgestelde criteria 
wordt een instrument opgebouwd uit 
vier delen met daar aangekoppeld 
beslissingondersteunende outputs 
(afbeelding 19). 

De input is het eerste deel van het 
instrument, namelijk een bestaand 
binnenstedelijk kantoorgebouw, die door 
middel van drie volgende onderdelen 
wordt getoetst op mogelijke 
herbestemming naar een woongebouw. 
Het tweede deel is de 'Go I No Go 
Scan'. De projectontwikkelaar kan met 
deze scan op een snelle en globale 
manier beoordelen of een 
kantoorgebouw geschikt is voor 
herbestemming. Na deze beoordeling 
kan het kantoorgebouw ingevoerd 
warden in de 'Detailscan' (deel 3). Aan 
de hand van deze scan kan door de 
projectontwikkelaar een gedetailleerde 
beoordeling warden gemaakt, om te 
bepalen in hoeverre een kantoorgebouw 
geschikt is voor herbestemming en voor 
welke beoogde stedelijk georienteerde 
doelgroep(en) het meest geschikt is. Het 
laatste deel is de 'Financiele Scan'. 
Hiermee kan de projectontwikkelaar een 
maximale aankoopprijs berekenen voor 
een kantoorgebouw. Tevens kan er een 
vergelijking warden gemaakt tussen de 
bouwkosten van herbestemming en 
sloop- en nieuwbouwkosten van het 
woonprogramma. Alie drie de scans 
zijn opgezet in het computerprogramma 
Microsoft Excel en zijn daardoor 
geautomatiseerd. 

F.F.P.Putter 

Afb. 19: Opbouw instrument 

Deel 1 

Deel 2 

Deel 3 

Deel 4 

Input instrument: Bestaand binnenstedelijk 
kantoorgebouw 

Toetsing moglijke 
herbestemming naar 

woongebouw 

Go I No Go Scan 

Kantorenmarktaspect 
Binnenstedelijk 'M)('lingmarktaspect 
Herbestemmingaspect 
Locatieaspect 
Gebouwaspect 

Beslissingsondersteunende 
output 

Detail scan 

Binnenstedelijk 'M)('lingmarktaspecten 
Herbestemmingaspecten 
Locatieaspecten 
Gebouwaspecten 
Financieel- econcmische aspecten 

Beslissingsondersteunende 
output 

Financiele Scan 

Vergelijking tussen 
herbestemmingsbouwkosten en sloop- en 
nieuv.t>oow van het woonprogramma 
Residuele waardOOerekening 

Beslissingsondersteunende 
output 
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De projectontwikkelaar moet gegevens verzamelen om het instrument te kunnen gebruiken. Deze 
gegevens kunnen worden verkregen bij de kantooreigenaar, gemeente en makelaars. Daarnaast 
worden ter plaatse van het kantoorgebouw gegevens verzameld. Bij het beoordelen van deze 
gegevens kan de visie van de projectontwikkelaar van invloed zijn. 

9.4.1 Input instrument 

Zoals eerder in dit hoofdstuk is vermeld, is de input van het instrument een bestaand binnenstedelijk 
kantoorgebouw. Op basis van het begrippenkader (paragraaf 1.5) wordt de input van dit instrument als 
volgt omschreven: Een kantoorgebouw conform omschrijving VastGoedMarkt (zie paragraaf 1.5) dat 
in gebruik is geweest (een nieuw en gerenoveerd kantoorgebouw dat nog niet in gebruik is geweest 
vallen hier niet onder) en zich bevindt op een binnenstedelijke locatie, die voorkomt in binnensteden 
oftewel in centrumstedelijke woonmilieus en zich vooral door een grote functiemenging kenmerkt. 
Allerlei functies op het gebied van wonen, werken, recreatie, voorzieningen en cultuur zijn hier te 
vinden. Binnensteden bestaan uit een centrum en een aangrenzende binnenstedelijke randzone. Het 
centrum is dat deel van een stad waar sprake is van een sterke concentratie van stedelijke 
voorzieningen, zoals kantoren, detailhandel, uitgaansgelegenheden en een relatief hoge 
woondichtheid. De binnenstedelijke randzone komt voor in centraal gelegen (woon)wijken net buiten 
het centrum, waarbij de concentratie van kantoren, detailhandel en uitgaansgelegenheden geringer is 
dan in het centrum. De binnenstedelijke randzone heeft in vergelijking met het centrum een groter 
woningaanbod. Binnensteden komen voor in gemeenten met minimaal 25.000 huishoudens 
(bijlage 2 C). 

9.4.2 Go I No Go scan 

De 'Go I No Go Scan' is opgesteld om, in de initiatieffase, snel en globaal te kunnen beoordelen of 
een kantoorgebouw geschikt is voor herbestemming. De projectontwikkelaar geeft bij het gebruik van 
de 'Go I No Go Scan' een oordeel over een vijftal aspecten (zie afbeelding 19; subparagraaf 9.4.1 ). 
Bij deze aspecten zijn 'Go I No Go' criteria verwerkt in de scan, te weten: 
o Het kantoorgebouw staat in zijn geheel structureel leeg of zal naar verwachting in zijn geheel 

structureel leeg komen te staan; 
o Er is voldoende ruimte op de locale woningmarkt voor het ontwikkelen van appartementen en/of 

wooneenheden; 
o De eigenaar is bereid te onderhandelen over mogelijke verkoop van zijn kantoorgebouw aan een 

projectontwikkelaar; 
o De gemeente is bereid medewerking te verlenen tot bestemmingswijziging (artikel 19-procedure) 

van het bestemmingsplan en aan verdere planvorming van het mogelijke herbestemmingsproject; 
o De minimale casco verdiepingshoogte is 2,9 m om te kunnen voldoen aan de minimale vrije 

verdiepingshoogte van 2,6 m volgens het Bouwbesluit. 

De projectontwikkelaar kan bij het gebruik van deze scan twee verschillende oordelen geven, namelijk 
o Het aspect voldoet aan het criterium, Go; 
o Het aspect voldoet niet aan het criterium, No Go; 

Als bij deze scan een aspect niet voldoet aan het criterium, leidt dit tot een definitieve afkeuring van 
het herbestemmen van het kantoorgebouw oftewel het kantoorgebouw is niet geschikt voor 
herbestemming vanuit het ciogpunt van de projectontwikkelaar. In de volgende afbeelding is een 
blanco 'Go I No Go Scan' te zien. 
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Afb. 20: Go I No Go Scan 

Go I No Go Scan: Herbestemming van bestaand binnenstedelijk kantoorgebouw naar woongebouw 

Kantoorgebouw: 

Straat en nummer: 

Postcode: 

Plaats: 

jAspect 

1 Het kanloorgeboow slaat in zijn geheel slruclureel leeg of zal naar verwachling in 
zijn geheel slructureel leeg komen le slaan. 

·1, I e. • leegsland: Hat kanloorgebouw slaal voor een aansluilen<le 1 ,,, , ·· van 
jaar of !anger leeg 

2 Er is voldoende ruimle op de locale woningmarkl voor hel onlwikkelen van 
appartemenlen en/of wooneenheden. 

'111 r• ' van prognose urgent woningtekort van gemeenten met een 
~ ~IL'l l' I loll woonmilieu 2Q04..2010 (bijlage 2 C) kan een snelle inschatting 
(d'" gemaakl naar de vraag van woonruimle. 

3 De eigenaar is bereid le onderhandelen O\ler mogelijke verkoop van zijn 
kanloorgebouw aan een projeclonlwikkelaar. 

4 De gemeenle is bereid medewerking le verlenen tot bestemmingswijziging (artikel 
19-procedure) van het beslemmingsplan en aan verdere planvorming van het 
mogelijke hetbeslemmingsproject. 

5 De minimale casco verdiepingshoogte is 2,9 m om te kunnen voldoen aan de 
minimale vrije verdiepingshoogte van 2,6 m volgens het Bouwbesluit. 

-;co verdiepingshoogte is de atgewer1<1e . QI f .. ·I ·t 1 :dt_r 

conslructievloer 

lndien 1!91 d meer aspecten mti No Go wcirden beoordeeld, is het kantoorgebouw 
niet geschikt \IOOf h~temming -

_J Oordeel t .1nwllen doorgebruiker . 

; ~.,o; .!• ,, · a ~ Het aspect voldoet 1111n het ~~:'.: 
c:rlterium .. Go 

2 = Het aspect voldoet nlet aan 
::-het criterium =No Go 
-- · · 

lseoordeling I l._ ___ G_o_l_N_o_G_o __ ___. 

Herbestemmlngsgeschikt: 
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9.4.3 Detailscan 

lndien het kantoorgebouw volgens de 'Go I No Go Scan' geschikt is voor herbestemming, kan het 
kantoorgebouw worden getoetst aan de hand van de 'Detailscan'. Deze scan is opgesteld om in de 
initiatieff ase gedetailleerd te kunnen beoordelen in hoeverre een kantoorgebouw geschikt is voor 
herbestemming en voor welke beoogde stedelijk georienteerde doelgroep(en) het meest geschikt is. 
De afzonderlijke beoordeling van elk criterium in deze scan leidt niet tot goed- of afkeuring van een 
kantoorgebouw, maar het totaal aan criteria geeft wel een beeld van de herbestemmingspotentie per 
beoogde stedelijk georienteerde doelgroep. In deze detailscan zijn de volgende vijf aspecten verwerkt: 
a Binnenstedelijke woningmarktaspecten; 
a Herbestemmingaspecten; 
a Locatieaspecten; 
a Gebouwaspecten; 
a Financieel- economische aspecten. 

Op het gebied van de binnenstedelijke woningmarktaspecten worden in deze scan de beoogde 
stedelijke georienteerde doelgroepen (paragraaf 3. 7) opgenomen met de bijbehorende wooneisen en 
-wensen. Bij herbestemmingaspecten gaat het om een aspect dat specifiek betrekking heeft op 
functiewijziging. Namelijk dat het mogelijk is om een winkel- of baliefunctie en/of zorgfunctie als 
toevoegende f unctie te kunnen realiseren op de begane grond van het kantoorgebouw. De locatie- en 
gebouwaspecten worden beoordeeld op juridische, technische, functionele en representatieve I 
architectonische kenmerken van het kantoorgebouw (paragraaf 4.5 en 5.6). Als laatste worden er 
financieel- economische aspecten in de 'Detailscan' verwerkt. Ten eerste kan er worden beoordeeld of 
de eigenaar eventueel bereid is om zijn kantoorgebouw af te waarderen en dat er mogelijkheden zijn 
om subsidies toegewezen te krijgen. Daarnaast wordt er aangegeven dat het beoordeelde aspect 
directe financiele consequenties heeft voor de projectontwikkelaar. T enslotte wordt er in de scan 
weergegeven in hoeverre een aspect door directe invloed van de projectontwikkelaar is aan te passen 

Opbouw 'Detai/scan' 

De gebruiker van 'Detailscan' hoeft alleen de aspecten te beoordelen aan de hand van aangegeven 
scoremogelijkheden per aspect. Vervolgens wordt deze score geheel automatisch verwerkt door de 
scan. De scan bestaat uit de volgende onderdelen: 
a Aspect met de aangegeven scoremogelijkheden (33 aspecten); 
a Beoordelingscore projectontwikkelaar; 
a Prestatie-eisen en wensen doelqroepen die betrekking hebben op een achttal aspecten; 
a Matching prestatie-eisen en wensen doelgroepen met beoordelingscore waarbij een 

onderprestatie een score 1 krijgt toebedeelt, een overprestatie een score 3 en match een score 5. 
o Weginqsfactor; Elk beoordeeld aspect wordt vermenigvuldigd met een wegingsfactor tussen de 1 

en de 5. 
o Totaalscore per aspect en doelgroep (beoordeling score keer weging); 
o Aanpasbaarheid van het aspect door de directe invloed van de projectontwikkelaar; 
o Directe financiele consequenties voor de projectontwikkelaar per beoordeeld aspect. Hierbij wordt 

aangegeven dat het aspect directe financiele consequenties heeft voor de projectontwikkelaar Ua 
of nee) met betrekking tot de financiele haalbaarheid. Als het aspect directe financiele 
consequenties heeft, wordt bij het invullen van de beoordelingscore aangegeven dat dit negatief, 
neutraal of positief is. 

o Totale beoordelingscore per doelgroep. Dit is de totale som van alle scores van de aspecten per 
doelgroep; 

o Maximaal mogelijke score per doelqroep. De maximaal behaalbare score is voor alle doelgroepen 
hetzelfde; 

o Scoringspercentage per doelgroep. Is de totale beoordelingscore per doelgroep I maximaal 
mogelijke score per doelgroep keer 100 %; 

o Theoretische herbestemminqsklasse. Aan de hand van de herbestemmingsklasse kan met de 
scoringspercentages per doelgroep bepaald worden in hoeverre een kantoorgebouw te 
herbestemmen is. 
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De gehele 'Detailscan' is blanco weergeven op de volgende twee pagina's. 

Wegingsfactoren 'Detai/scan' 

Zoals net naar voren is gekomen worden alle beoordelingscores van de aspecten vermenigvuldigd 
met een wegingsfactor tussen de 1 en de 5. Wanneer een beoordelingscore van een aspect wordt 
vermenigvuldigd met 5, is de invloed van het betreffende aspect groter dan wanneer dit met 1 wordt 
vermenigvuldigd. De toegekende wegingsfactoren aan de aspecten zijn gebaseerd op reeds 
bestaande onderzoeken, praktijkaspecten van dit onderzoek (hoofdstuk 8) en eigen interpretatie. Zo is 
bijvoorbeeld het aspect verticale uitbreidingsmogelijkheden belangrijker dan het aspect hergebruik van 
de dakschil. Als de gebruiker van de scan, op basis van zijn visie, van mening is dat een bepaald 
aspect een andere wegingsfactor toebedeeld moet krijgen, is dit mogelijk in deze scan. Als het 
desbetreffende aspect een andere wegingsfactor krijgt toegekend, wordt dit geheel automatisch 
verwerkt in de scan. Bijvoorbeeld de maximale score per doelgroep wijzigt zich automatisch. 

Resultaat 'Detailscan' 

Na het beoordelen van alle 33 aspecten, berekent de scan de totale beoordelingscore per doelgroep. 
Dit is dus de som van alle 33 aspecten (totaal score per aspect en doelgroep). Aan de hand van de 
maximaal mogelijke score en de totale beoordelingscore per doelgroep wordt het scoringspercentage 
berekend: scoringspercentage = totale beoordelingscore I maximaal moqelijke score keer 100 %. Het 
scoringspercentage geeft op basis van de theoretische herbestemmingsklasse aan in hoeverre een 
kantoorgebouw te herbestemmen is. In deze scan zijn 5 herbestemmingsklassen opgesteld 
(afbeelding 21 ). De koppeling van de herbestemmingsklassen aan de percentages zijn gebaseerd op 
de maximale en minimale te behalen score, eigen interpretatie en de praktijkaspecten uit hoofdstuk 8. 
Een scoringspercentage van 90% of meer betekent: klasse 1, zeer goed te herbestemmen. Klasse 5 
(score < 40%) houdt in dat het kantoorgebouw niet te herbestemmen is en verder onderzoek in dat 
geval niet nodig is. 

Afb. 21: Berekening theoretische herbestemmingsklasse per doelgroep 

Berekenlng theoretische herbestemmingsklasse per doelgroep I Doelgroepprofielen 

A 18 fc fo IE 

Score Theoretische herbestemmingsl<Jasse IMaximeel mogelljke score per doelgroep 
I I 4851 4851 4851 4851 4851 

>90% 1 l eer good ta harbastemman 

70-90% 2 Good te herbestemman ITotale beoordeling score per doelgroep: 
I I 01 01 ol 01 01 

60-70% 3 Mogelijk te herbeslemmen 

40-60% 4 Slecht te herbestemmen lscoringspercentage per doelgroep: 11 0%f 0%1 0%f 0%1 O"/.f 
< 40°k 5 Niet te herbestemmen ~ I 

' 
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Detallscan: Herbestemmlng van bestaande blnnenstedelljk kantoorgebouwen naar woongebouwen 
Kantoorgebouw: Doelgroepprollelen 

Streat en nummer: A: Jonge 66<>- en tweepersoonstUshoudens tot 25 jaar 

Postcode: B: EOOpe<soonshulshouden. 25-39 jaar, met aen leag lnl<omen of aen laagmldden lnkomen; .. 
Pleats: 

' 
·c: E~""'oonshulshouden, 25 - 39 ja8r, met 8en hoog mlddenlnkomen ol hoog lnkomen: 

,. o: Tw""""'8oonotUshouden. 25- 39 )ear, mat een hoog mlddenlnkoman of hoog lnlcomen; 
' ., ' : E: El!n- en tweepersoonollutshoudens, eo- 74 jaar, met een hoog mlddenlnkomen of hoog lnkomen. : 

-
"5pecl Beoor<ltllr>g P......,.iiooi-•n Mllt.ctwl" lffrH!a1it!I 'l\ltglng .. Tot:.11score 1i)et Hpiid •" I Aanpasbearheid van het Dlrtelt 11-e1ala 

r.oora project- I w.nMI! doelgroepen eiSftl en wensen t.c!tar ltoel-P· (oardaal x aspect door directe CD1111CH1UanCH!i voor 
arrlwikkilloar dlit betrekldng hebben d011gr041>41n met wtgjng) invlaed van de project- pOOjec~~..-r 

1111 een achttal 881!4Cttn beoori:leirtfill .C:Ore ontwikkelaar ti.o~!Mlld aspect 

DaelgF<>&.iJPfOf- DDOlgraeppro·r.eion 
Optc- Dael~Pt>r-olltltn 

,., II c D ~ .... B c I o E 1 tolmolS "'I B c D E Jal Gedoelleliik I Nee .-.. 
.~ Niel v9n tl;ll'IJH""U l'leOa• 
1:0~- Neulraal : 

a: °"8<1>'~1'.e ~tiaf: 

5:Pl.Ml:ll 

~nem~ (tunc(llt wlizi9i"'lll 
1 "' er - wui-ol llid- a els toe«_.ai urila la 1..,,i!«an op d\J· beg&,,. IJ'llfld 11 

I l PtlfltllNI]? 5 ... ,., ··- . .. ... G~Ji: Je 

1: Nee 
I II 

~: Je II 
I I• er i!tl11 wr~e els~~-• Ii! realls.eren ~ ~ ~ giDnd 1p9<U!f<e)" 

... ... ... ... ... ] ·-· -·· ... ... .. . ,Gad:eltitlik JI!. 
It : Nee ll" x x • 
5<J8 • 
l.ocell• 
.,luridiscb 

~ lh l>:icwone (i'nct.J~ !1M" crnrtnglOfllfD '-"'""~ llll belang-.- i;>eno- rnalteft 
, l£t09n het realiseren van woning en en/of wooneenheden in tier kilf ~?' I 

II 
I 

2 -.. ... ... .. . .. -1: Maken bezwaar I 

5: Maken 01!1!f1 bezwaer I 11 
< w~ 15 do slogmgs'bM dot lltilbeSl)Jmmlng vnn hat - g"°'"" naer woong- n !!f. 11 II 

door gaat als omringende beworws an be~ond• --..- maken? Dlt aspect Is nol 
Ii vzm 1~8S-!i"'J ats er geen bezwaar wordt gemaakl 

I 
' I 

4 Nae ,,. 
Ii ... -· '" ,., ... 

O: kiHlCI lll!t v &r1 ll>ll»s&rg 11 ' 

1 Redelijke kans 

J: Neutraal Ii 
I• 

5: Geen kans 
II II • LIJn er ......-~ e!g<!IWen iJll Y<llml at acn bel-lng voor hel cw@rd111gi:n van i'o!t 

fel;Jiln<l;lm? 

I J ... ... ·-· ... ... ~ -! :Jo 
s; Nee 

6 Flisioo er :ZWllka reelllen iJll woi;!lon op ha1 ~iibOOw, Oil bilerrmam>gG11 loOiMlin 
Ojllqvqf!!n YOC< hal ~ over te dfegen en de mogelijkheden tot herbestemming? 11 

E~il>earheld. kwalitaHeve V8!Jllichtingan, voorkeursrecht tot koop, Wet Voorkeursrecht 
11 

. 11 
G~ Monumentenwet, Wet op Slads· en Dorpsvemleuwing en Wet Flo<a en Fauna. 

'I • I 
Nee Nee ... ... . .. ... r·-· 

1:Ja I 

5: tloa I 11 
Tedinildl II 'I 

1 Is de g<ono:I voi- schooo voor een w~m!T'lng7 "' ,.., ~<*It oo !J'on<I I 
om een kantoorgebouw wordt geroerd. 

I a ... ... . .. .. ... Ja Je 

II : Nee II 
5' Ja 

I 

~ IS de ggluldol>olo•trQ op do QtlW'(ll lege< dan do -.c>a"""""'-tlo • &fl 55 ·d&;Af? ! 3 ... ... -·- ... ... Nee Ja 

' ' -1.: Nee 11 
!.: Je 

! ,3 de "'~ YAB • '*"1D1d.md• en li/'18 atcl Pll< n>' Lehi logor drl de Qf~eJ!fdtl '<Jll «I I 
mb-ogran1 perm' luch! ~d\o coooenratle'1 De~ w .. rda heeft betrel<klng op I 
geort"lndnr an luchtverontreinlglng. 

II II 11 
2 ... "' 1·-· ... ... - Jo 

1; Nee II 
- -

II I I 5: Ja 

'°"IX>1iortffl en ftt:t"IMn,.th14 
HJ ttoe le 11&1 ~k., dG ll~ van oo Cfnll&WIV' " ... ... ... 4 ... ... ... . .. ... Nee Nee ...... ,........ 

I ' Vervuild, beklad (graffiti) en sober x • 
3: Neutreel ' ~ 

!< Nat, ~otgd. sfeervot en karakteristlelc • • 
,, Walutr<puilllie oplle1 i!elli9d van sa:hllo veiiQ"iejd ll&eltoo~vandctlliGOll~? De - ........ 

I ' $0Cilll> vlff p d wadi~ op de aanwezigheid van een I lnYloedsfactoren: II 
ioo"e!lli:I gevoel op street, lrbreek. vemiellngen, bekleddlng en overlast buurt. Ii 

Ii ... "' ... ... ... 3 ... ... ... ... .. . Nee Nee -- ..__ 
1: Aenwezigheid van 5 invloedsfactoren 11 • - -~: Aanwezigheid van 4 invloedsfactoren .2.. 2.. II 
:i: Aanwezigheid van 3 lnYloedsfactoren ~ Ii 
4: Aanwezigheid van 2 lnvloedsfactoren • I • ~ 

~ luJ-.µjgto:id n fi 1 of O inYloedsfectoran • • • 
I< U• w·ak """"al i!!illeu be!sm,BB 119 l)mNDOOflll'o? ... ... ... '" '" 3 ... ... . .. .. . ... N-ee N..e --1: Leag opleldingsniveau, leeg lnkomen, allochtoon 1C ~ 

O: Midden opleldingsniveau, midden inkomen, autochtoon·allochtoon x x x 
5: Hoog opQl~hgsrl\'aou, ~ b-,);om8fl, autochtoon • • • 

1 Hoe~<"' banHlibo111h;;d ;an de i01:8He lol IMll hooh!weg.,.·•1&1 ~8lll!Mleg)1 ... ... "' ' " ... 4 ... ... ... ... .. . Nae Nae --1: Relstijd tot hoofdWegennet lenger dan 20 mi111Jten • - -2: RelsHjd tot hoofdWegenoet tussen 15 • 20 miooten • • 
3: Relstijd tot hoofdWegennet tussen 1 O • 15 min utan ll" ~ " 
4: Relstijd tot hoofdWegenoet tussen 5 • 1 O miooten • x 1 

5 -tr.f,11 tot h:d<tNagerm< maxlmaal 5 minuten • • • 
14 wm " de par._~, v~ de 99'S1 klco!HI"? De ~·~'~" wQfdl boool~d 1 

t)a(~aelplae.ts per hoeveelheid m' bvo kantoorruimte. ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... . .. - ----1: Meer 1 :200 x -... - . 
2: 1:150 - 1:200 • x 

Ii 
3: 1:100 - 1:150 1C x • 
4: 1:50 - 1:100 • I • Ii 
5' Miridef 1~ • • x 



Aspect 

Gebouw 

Juridisch 
15 Is de draagconstructie voldoende brandwerend? 60 minuten als het verblijfsgebied lager ligt 

dan 7 m boven het entree niveau, 90 mlnuten els het ve<blijfsgellied lager tussen de 7 m en 
13 m boven het entree niveeu ftgt, 120 minuten els het vert>lijfsgebied hoog. 

1:Nee 

5:Ja 
16 Zljn er twee onafhankelijke vluchtwegen (traphuizen), waarvan de afstand niet meer 

bedraagt dan 45 m van de mogelijke woningtoegang en waarbij Mn treppenhuis aan de 
buitenlucht grenst en veiligheidstrappenhuis is? 

1: Nee 

5: Je 

17 Is er een brandweerlift aanwezig als het verblljfsgebled boven 12,5 m boven het entree 
nlveau bevindt? 

0: Aspect niet van toepassing 

1:Nee 

5: Je 
18 Zijn de aanwezige trappen gedimensioneerd volgens de eisen van nieuwe woongebouwen? 

- -
1:Nee 

5: Ja 

Technisch 

19 Hoe is de kwaliteit van de draagconstructie met betrekking op constructie verbeteringen en 
reparaties? 

1: Slecht 

2: Matig 

3: Redelijk 

4: Geed 

5: Uitstekend 

2C Bestaat de draagconstnx::tie uit kolommen? 

1:Nee 

5: Ja 

21 Is de constructie voldoeode over gedimensioneerd dater verticale {optopping) 
uitbreidingsmogelijkheden zijn? 

1:Nee 

5: Ja 
22 Is de constructie voldoende over gedimensioneerd dater horizontale 

uitbreidingsmogelijkheden zijn? 

1:Nee 

5: Ja 
23 Is de gevel te hergebruiken met de benodigde verbeteringen en aanpassingen? 

o Is geluidwerende en isolerende kwaliteit van de gavel voldoende? 
o Heeft de gavel voldoende ramen die open kunnen? 
o Is de gavel niet dragend (geelt meer mogelljkheden voor buitenruimtes (loggia) crooren)? 
o Is de juiste aansluiting mogelijk van woningscheidende wanden op de gevel ter 
voorkoming van flankerende geluidsoverdracht? 
o Is de borstweringhoogte of vloerefschelding hoogte tussen de a,85 m en 1,20 m boven de 
vloer? 

1: Nee 

5: Ja 
24 Is de dakschil te hergebruiken met de benodigde verbeteringen en aanpassingen? 

o Is de resterende levensduur van de dakbedekking voor een lange periods bruikbaar? ., 
o Is hat mogelijk de thermische isolatie wearde van binnenuit ta verbeteren en aan te 
passen? 
Dit aspect is niet van belang als het gebouw wordt uitgebreid doormiddel van optopping; 

- -o: Aspect niet van toepassing 

1:Nee 

5:Je 
25 Zijn er voldoende verticals leidingschachten aanwezig ten behoove van installatie leidingen? 

1:Nee 

5: Ja 
26 Hoeveel asbest is er aanwezig in het kantoorgebouW? 

1: Grote hoeveelheid 

3: Beperk1e hoeveelheid 

5: Niel aanwezig 

Functioneel en architectonisch 
27 Hoe zichtbaar en veilig is entree van hat kantoorgabouw? 

- - -
1: Onoverzichtelijk en onveilig 

3: Neutraal 

5: OVerzichtelijk en veilig 
2t Zijn er liften aanwezig? Dit aspect is niet van toepassing als er verplicht een {bran<:f\veer)lift 

aanwezig moet zijn. 

0: Aspect niet van toepassing 

1:Nee 

5: Ja 
29 Hoe is de flexibiliteit van het kantoorgebouW ten behoeve van de indeelbaarheid? 

1: Slecht 

2:Matig 

3: Redelijk 

4: Geed 

5: Uitstekend 
30 Is de diepte van een langwerpig kantoorgebouw tussen de 8 en 20 m of is de diepte van een 

kantoortoren kleiner dan 45 m? 
-- ---
1:Nee 

5:Ja 
31 Heeft het kantoorgebouw een bijzondere beelctwaarde, statige of karakteristiek uitstraling of 

een architectonische (mooomenten) status? 

1:Nee 

3: Neutraal 

5:Ja 

Rnandeel- economiach 

32 Is de eigenaar eventueel bereid zijn kantoorget>ouw af te waarderen? 

1: Nee 
5: Ja 

3::3 Zijn er mogelijke subsidies te verkrijgen? 

1:Nee 

5: Ja 

lrotale beoordeling score per doelgroep: 

Berekening theoretische herbestemmlngsklasae per doelgroep 

Score Theoretische herbestemmlngsklasse 

> 90",(, 1 Zeer goed te herbestemmen 

7a-90% 2 Geed te hert>estemmen 

B0-7a% 3 Mogelijk ta herbestemmen 

40-60% 4 Slecht te herbestemmen 

<40% 5 Niet te herbestemmen 

Beoordeling 
score project
ontwikkelaar 

Prestatie eisen en 
wensen doelgroepen 
die belnlkking hebben 
op een echttal aspecten 

Ooelgroepprofielen 

AIBICIDIE 

Matching prestatie 
eisen en wensen 
doelgroepen met 
beoordellng score 

Ooelgroepprofielen 

AIBICIDIE 
... : Niet van toepassing 

1: Onderprestatle 

3: Ov9!Jlr~tatle 

5: Mak:h 

IMaximaal mogelijke score per doelgroep 

lrotale beoordeling score per doelgroep: 

fscoringspercentage per doelgroep: 

' 

Wegings
factor 

Op achaal: 
1 totmet5 

~ 
I 

I 
I 

T otaal score per aspect en 
doelgroep {oordeel x 
weging) 

Doelgroepprollelen 

A I B I c I D I E 

• • 

l 
' 

~ .. ,. 
!' 

,,.. 

al al al DI ol 

Doelgroepprolielen 

IB IC ID IE 

'J 4851 4851 4851 4851 4851 
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9.4.4 Financiele scan 

Als de uitkomst van de 'Detailscan' volgens de gebruiker voldoende perspectief biedt om het 
kantoorgebouw mogelijk te herbestemmen, wordt de 'Financiele Scan' uitgevoerd. Voor een 
projectontwikkelaar is de financiele haalbaarheid van een herbestemmmingsproject voor een groat 
gedeelte afhankelijk van de aankoopprijs van een eventueel geschikt kantoorgebouw. Deze 
aankoopprijs wordt bepaald op basis van de residuele waardemethode. Er wordt een financiele 
berekening opgesteld met het doel inzicht te krijgen wat de residuele waarde is als het kantoorgebouw 
wordt herbestemd. Aan de hand van de kosten, opbrengsten en winst- en risicopercentage wordt deze 
waarde bepaald. In deze scan wordt oak een vergelijking gemaakt tussen de sloopkosten plus 
bouwkosten van het woonprogramma bij herbestemming en de sloopkosten van het kantoorgebouw 
plus de nieuwbouwkosten van het betreffende woonprogramma. De gegevens die de gebruiker invult 
bij de 'Financiele scan' zijn net zo als bij de andere twee scans afhankelijk van zijn visie en 
aannamen. Deze scan bestaat uit verschillende onderdelen. Het eerste deel bestaat uit de 
kosteninvoer en opbrengsteninvoer. Deze zijn automatisch gekoppeld aan de residuele waarde 
berekening. De kosteninvoer is oak automatisch gekoppeld aan het onderdeel waarbij de sloopkosten 
plus bouwkosten van het woonprogramma bij herbestemming vergeleken warden met de sloopkosten 
van het kantoorgebouw plus de nieuwbouwkosten van het betreffende woonprogramma. Op basis van 
de uitkomst van de 'Financiele Scan' kan de projectontwikkelaar een besluit nemen om te gaan 
onderhandelen met de eigenaar van het kantoorgebouw over de aankoopprijs. De opbouw van de 
scan is in afbeelding 22 weergegeven. 

Afb. 22: Opbouw 'Financiele Scan' 

Financiele Scan 

Kosteninvoer 

Vergelijking sloopkosten+bouwkosten 
herbestemming ten opzichte van 

sloopkosten kantoorgebouw + 
nieuwbouwkosten van het 

woonprogramma 

Opbrengsteninvoer 

Residuele waardeberekening 

Beslissen om tot aankoopprijs 
onderhandeling over te gaan 

NIET WEL 
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Kosteninvoer 

De kosteninvoer (afbeelding 23) is voornamelijk opgebouwd uit bouwkosten (inclusief alle opslagen) 
van verschillende functiemogelijkheden die in het onderzoek naar voren zijn gekomen, maar de 
hoofdfunctie is uiteraard wonen. De woonruimte-eisen van de beoogde stedelijk georienteerde 
doelgroepen zijn in deze invoer verwerkt. Daarnaast kunnen diverse en bijzondere kosten warden 
ingevoerd, zoals bijvoorbeeld sloopkosten (inclusief opslagen) en aankoopkosten (notaris) . De 
bijkomende kosten van de investeringskosten zijn verwerkt in de residuele waarde berekening. Om de 
invoer kosten te berekenen, is er voor de gebruiker van de 'Financiele Scan' een opgestelde raming 
berekening bijgevoegd (bijlage 4 B). 

Afb. 23: Kosteninvoer 

IKostemnvoer exclus1ef btw herbestemmen van bestaande binnenstedeh1ke kantoorgebouwen naar woongebouwen 

Project: ... 
Plaats: .... 
Pnderdeel: Parkeren, winkel- baliefunctie en zorgfunctie ruimten, wonen en diversenlbijzonderheden 
Datum: 20-08-05 
Peildatum: januari-05 

~ode Omschrljvlng Aantal Hoeveelheid Hoeveemeid I Kosten per m• T otale kosten Kosten post 
stuks I m• wo I m2 bvo bvo per stuk. 
m2 gbo . 

.. 

Bouwkosten I aanlegkosten parkeren 
stuks 

Huur 
Parkeerkelder (souterain) - - € -
Parkeren beoane orond - - € 
Parkeren terrein € -
Knm 

Parkeerkelder - € -
Parkeren begane grond - € 
Parkeren terrein - - € 

Fietsenberging - - € 

Bouwkosten voor winkel- en belie functie en 
zorgfunctie ruimten 

m2 wo 
Winkel- en baliefunctie - € 
Zorgfunctie € -
Bouwkosten wonen 

m2 gbo 
Huur wooneenheden units en aooartementen 
2 kamers 15 a 20 m2 obo in een unit van 45-60 m• obo - € - € -
3 kamers 15 a 20 m• abo in een unit van 60-80 m• obo - - - € - € 
4 kamers 15 a 20 m2 abo in een unit van 75-100 m• abo - - € - € -
1-2 kamer appartement 40-50 m' abo - - - € - € -
2-3 kamer appartement 50-70 m' gbo - - € - € -
2-3 kamer appartement 70-90 m• gbo - - - € - € 
3-4 kamer aooartement 100-120 m' gbo - - - € - € -

K~ ~:mnartementen 

1-2 kamer appartement 40-50 m• obo - - - € - € -
2-3 kamer appartement 50-70 m' obo - - - € - € -
2-3 kamer apoartement 70-90 m' obo - - - € - € -
3-4 kamer appartement 100-120 m' gbo - - € € -
Diverse en bijzondere kosten 

Sloopkosten - € -
Asbestsanering - € 
Grondvervuilino Sanerino - € 
Terreininrichtina - € 
Aankooo kosten (notaris) - € 
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Opbrengsteninvoer 

Het mogelijk te realiseren woningprogramma is de grootste opbrengstenpost. Daarnaast kunnen er 
eventueel opbrengsten uit toevoegende functies (winkel-, baliefunctie en zorgfunctie) en 
parkeerfunctie warden gegenereerd. In de opbrengsteninvoer kunnen oak mogelijke subsidie
inkomsten warden ingevuld. Net zoals bij de kosteninvoer zijn de woonruimte-eisen van de beoogde 
stedelijk georienteerde doelgroepen in deze invoer (afbeelding 24) verwerkt. 

Afb. 24: Opbrengsteninvoer 

Opbrengsteninvoer herbestemmen van bestaande bmnenstedellJke kantoorgebouwen naar woongebouwen 

Project: ... 
Plaats: .... 
Dnderdeel: Parkeren, winkel- baliefunctie en zorgfunctie ruimten, wonen en diversen/bijzonderheden 
Datum: 20-08-05 
Peildatum: januari-05 

,..schrijving Aantal IHOEM!elheid IOpbrengsten Taale Opbrengsten 
~tuks I m2 wo I perstuk/ m2 opbrengsten post 
'11-'gbo WO/ m2tp;l per stuk 

Opbrengsten parkeren excl. btw 
stuks 

Huur permaand 
Parkeerkelder - € -
Parkeren oeoane grond - € -
Parkeren terrein - € -
!SQQQ 
Parkeerkelder € 
Parkeren oeoane grond € 
Parkeren terrain € 

Opbrengsten van winkel- en baliefunctie en 
zorgfunctie ruimten excl . btw 

m2wo huur per jaar 
Winkel- en balie functie - € -
Zorg functie € -
Opbrengsten wonen 

m2 qbo 

Huur wooneenheden en a1;martementen permaand per maand 
w ooneenheden/studentenkamers 15 a 20 m2 gbo - € - € 
1-2 kamer appartement 40-50 m2 obo ' - € - € 
2-3 kamer appartement 50-70 m2 qbo - € - € 
2-3 kamer appartement 70-90 m2 gbo - - € - € -
3-4 kamer appartement 100-120 m2 gbo - - € - € 

Knrn onnarternenten incl. btw 
1-2 kamer appartement 40-50 m2 gbo - € - € -
2-3 kamer appartement 50-70 m2 gbo - € - € -
2-3 kamer appartement 70-90 m2 obo - € - € -
3-4 kamer appartement 100-120 m2 qbo - € € -
Diverse en bijzondere opbrengsten 

Subsidies - € 
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Verge/ijking tussen herbestemmingsbouwkosten en sloop en nieuwbouwbouwkosten van het 
woonprogramma 

De bouwkosten en sloopkosten die betrekking hebben op het woonprogramma die verwerkt zijn in de 
kosteninvoer zijn automatisch 
verwerkt in dit deel van de Afb. 25: Vergelijking herbestemming en sloop en nieuwbouw 

'Financiele Scan'. Deze kosten 
warden vergeleken met kerngetallen 
van de sloopkosten van een 
kantoorgebouw plus de 
nieuwbouwkosten van een 
woongebouw (subparagraaf 7.3.3) 
Als de gebruiker van mening is dat 
de kerngetallen van sloop en 
nieuwbouw moeten word en 
gewijzigd, dan is dit mogelijk en 
wordt dit geheel automatisch 
verwerkt. Na het toepassen van de 
case studies is er aan deze 
vergelijking een gemiddelde 
bvo/gbo verhouding factor van 
nieuwe woongebouwen (1,33145

) 

toegevoegd, omdat in de case 
studies is gebleken dat deze 
verhouding factoor hoger ligt bij 
herbestemming (1 ,77 en 1,51 ). Om 
een reeler vergelijking te krijgen met 
sloop I nieuwbouw, warden de 
bouwkosten bij herbestemming 
gecorrigeerd aan de hand van een 
bvo/gbo verhouding factor van 1 ,33. 
Als de gebruiker van opvatting is dat 
deze verhouding factor hoger of 
lager is, kan dit simpel gewijzigd 
warden en wordt deze wijziging 
geheel automatisch doorberekend. 
Het enige dat in dit onderdeel hoeft 
te warden ingevoerd is het aantal 
bouwlagen van het kantoorgebouw. 
Vervolgens wordt er een vergelijking 
gemaakt en wordt door middel van 
de kleuren rood (negatief) , oranje 
(neutraal) en groen (positief) het 
resultaat weergegeven. Hiernaast 
is van deze vergelijking een blanco 
versie weergegeven 

145 Bouwfonds MAB, interne informatie, 2005 
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Residuele waardeberekening 

De gegevens die ingevoerd zijn in de kosten- en opbrengsteninvoer, zijn automatisch verwerkt in de 
residuele waardeberekening. Het enige dat in deze berekening moet worden ingevoerd, zijn ten eerste 
de peildatum van de gegevens, bouwtijd en opleveringsdatum, zodat alle gegevens worden 
ge'indexeerd en de rentekosten kunnen worden berekend. Ten tweede wordt er een aantal 
parameters ingevuld. De bijkomende kosten worden berekend aan de hand van een percentage over 
de aangegeven kostenposten. De residuele waardeberekening bestaat uit de volgende onderdelen: 
o Peildatum: Peildatum van de ingevoerde gegevens; 
o Programma: De programmaonderdelen die van toepassing zijn voor dit onderzoek zijn parkeren, 

ruimten voor een winkel- of baliefunctie en zorgfunctie, wonen en diverse bijzonderheden. lndien 
nodig kunnen er eventueel aanvullingen worden toegevoegd; 

o Planning: Per programmaonderdeel kunnen de bouwtijd en opleveringsdatum worden ingevoerd. 
Met deze gegevens wordt de startdatum van de bouw berekend; 

o Hoeveelheden: Per programmaonderdeel zijn hoeveelheden per eenheid gekoppeld aan de 
'invoerkosten en -opbrengsten'; 

o Stichtingkosten exclusief grond en verwerving zijn opgebouwd uit bouw- en ontwikkelingskosten 
en financieringskosten. Bouw en ontwikkelingskosten bestaan uit bouwkosten (aannemerskosten) 
en bijkomende kosten per programmaonderdeel. De bouwkosten per eenheid (m2 bvo) komen 
voort uit de 'invoerkosten' en vervolgens worden de totale aannemerkosten en bijkomende kosten 
berekend en ge'indexeerd, aan de hand van de ingevulde index (gekoppeld aan de peildatum en 
planninggegevens) per programmaonderdeel. De bijkomende kosten worden berekend op basis 
van het ingevoerde percentage (zie algemene invoer parameters) van de totale 
aannemingskosten per programmaonderdeel. De financiering van de bouw en 
ontwikkelingskosten worden automatisch doorgerekend aan de hand van het ingevoerde 
rentepercentage en percentage hoeveelheid financiering (rentekosten) per programmaonderdeel 
(zie algemene invoer parameters); 

o Verkoopwaarden worden aan de hand van huur- en verkoopopbrengsten van het project 
berekend. De opbrengsten per eenheid komen voort uit 'invoeropbrengsten' en vervolgens 
worden deze automatisch ge'indexeerd (zie indexopbrengsten bij algemene invoer parameters) en 
worden de totale opbrengsten bij verkoop per programmaonderdeel berekend; 

o Resultaat bestaat uiteindelijk uit de residuele waarde van de grond en verwerving kantoorgebouw. 
o Algemene invoer parameters: In dit schema kan per programmaonderdeel een vijftal parameters 

worden ingevoerd die doorberekend worden. Het gaat om de volgende parameters: 
o Percentage reservering meerwerk van de aannemerskosten; 
o Percentage bijkomende kosten van de aannemerskosten; 
o Index percentage opbrengsten; 
o Hoeveelheid percentage financiering (rentekosten) van de bouw en ontwikkelingskosten; 
o BAR percentage om de verkoopwaarde van de huuropbrengsten te kunnen berekenen. 

Om de uiteindelijke residuele waarde te kunnen berekenen moet nog een aantal parameters worden 
afgetrokken van het resultaat opbrengsten - stichtingskosten (excl. grond en verwerving). Het gaat om 
de volgende parameters: 
o Winst en risico van de totale stichtingskosten (7 -10%); 
o Financierings- I rentekosten, hierbij wordt het rentepercentage en percentage hoeveelheid 

financiering van de grond en verwerving ingevoerd; 
o Overdrachtsbelasting (6%}. 

Op de volgende pagina is de residuele waardeberekening weergegeven. 
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Onderbouwing invoer parameters residue/e waardeberekening 

Het invoeren van de parameters is mede afhankelijk van de visie en interpretatie van de gebruiker van 
de scan. Hieronder wordt een onderbouwing weergegeven van de invoer parameters van de residuele 
waardeberekening. 

Overall: 
o Peildatum is afhankelijk op welk jaartal de ingevoerde aannemerskosten en opbrengsten zijn 

gebaseerd; 
o Programmaonderdelen zijn van te voren ingevoerd, maar kunnen indien nodig warden aangepast; 
o Planningqegevens die warden ingevoerd zijn een schatting of aanname op basis van de 

projectgegevens; 
o Hoeveelheden komen voort uit de projectgegevens, situatietekening, bouwtekeningen en globale 

indelingstekeningen; 
o Stichtingskosten exclusief grand en verwerving; hierbij zijn de bouwkosten (aannemerskosten) per 

eenheid gefundeerd op referentieprojecten of op een raamberekening van een deskundige. Het 
indexpercentage is gefundeerd op de CPI Index en het rentepercentage op gegevens van het 
CBS; 

o Verkoopwaarden; hierbij zijn de huur (per maand) of verkoopopbrengsten per eenheid afhankelijk 
van de locale vraag- en aanbodsituatie, kwaliteit van de plaatselijke (binnenstedelijke) locatie, de 
ligging van de mogelijke appartementen en/of wooneenheden ten opzichte van de locatie en voor 
welke beoogde stedelijk georienteerde doelgroepen, met de bijbehorende wooneisen en wensen, 
die in het kantoorgebouw kunnen warden gerealiseerd. 

Algemene invoer parameters: 
o Percentage reservering meerwerk van de aannemerskosten is een schatting of aanname op basis 

van de projectgegevens; 
o Percentage biikomende kosten van de aannemerskosten is gebaseerd op gegevens van 

Bouwfonds MAB. Bij herbestemming wordt een percentage tussen de 18% en 25% aangehouden; 
o Index percentage opbrengsten is gebaseerd op CPI index 
o Hoeveelheid percentage financiering (rentekosten); van de hoeveelheid (voor) financiering van de 

bouw en ontwikkelingskosten wordt een schatting gemaakt op basis van de projectgegevens; 
o BAR percentages zijn gebaseerd op gegevens van Bouwfonds MAB, ROZ/IPD, AEDEX/IPD, DTZ 

Zadelhoff en de locale marktomstandigheden. 

Residuele waarde grand en verwerving kantoor: 
o Winst- en risicopercentage van de totale stichtingskosten zijn gebaseerd op gegevens van 

Bouwfonds MAB. Bouwfonds MAB streeft naar een percentage van 7 tot 10% bij binnenstedelijke 
herbestemmingsprojecten; 

o Het rentepercentage is gefundeerd op gegevens van het CBS en hoeveelheid percentage 
financiering (rentekosten) van de grand en verwerving kantoorgebouw is een schatting of een 
aanname gebaseerd op de projectgegevens; 

o De overdrachtsbelasting is in Nederland 6%. 
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9.5 Totaaloverzicht instrument 

Afb. 27: Totaa/overzicht instrument 

Input bestaand binnenstedelijk kantoorgebouw 

No Go 

Go I No Go Scan 

Herbeetemmingskraoe 4-5 

Detail Scan 

Herbesie.inmlngsklasse 1-2-3 

Financiele Scan 

Kosteninvoer Opbrengsteninvoer 

Vergelijking herbestem ming en 
sloop en nieuwbouw 

Residuele waardebereken ing 
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1 O Toetsing instrument aan de hand van case studies 

10.1 lnleiding 

In dit hoofdstuk staan de case studies centraal. De werking van het ontwikkelde 
beslissingsondersteunend instrument wordt getoetst aan een tweetal cases, namelijk een 
gerealiseerde case (Granida Eindhoven) en een (nag) niet uitgevoerde case (Kronenburg Arnhem). 
Hierbij wordt gekeken of het instrument volledig en betrouwbaar. lndien er gebreken zijn, kan het 
instrument warden bijgesteld. 

10.2 Granida Eindhoven 

Het eerste kantoorgebouw dat wordt getoetst, betreft het voormalige GGD- gebouw dat aan de rand 
van het centrum van Eindhoven ligt. Als voormalig eigenaar van 
het in onbruik geraakte en leegstaande gebouw, sch reef de Afb. 28,. Locatie Granida 

gemeente Eindhoven een prijsvraag uit voor 
herbestemmingsvoorstellen met een woonfunctie. Belangrijkste 
voorwaarde bij deze prijsvraag was het, om cultureel-historische 
redenen, handhaven van het beeldbepalende karakter van het 
uit circa 1958 stammende kantoorgebouw, dat oak nag lange tijd 
de raadszaal van de gemeente huisvestte. De winnaar van deze 
prijsvraag was de projectontwikkelaar Woonveste146 uit Mierlo, 
met het ontwerpvoorstel van architect en plaatsgenoot Toon 
Kandelaars om het gebouw met behoud te verbouwen tot luxe 
appartementen. Voor de start van de bouwwerkzaamheden 
(maart 2003) werd het project aangekocht door woningbelegger 
Vesteda. Het herbestemde kantoorgebouw is opgeleverd in 
november 2004. 

Afb. 29: Oude en nieuwe situatie 

Het gebouw biedt plaats aan dertig luxe huurappartementen met een 
eigen parkeervoorziening en buitenbergingen in het souterrain en 
commerciele ruimten op de begane grand. Op de begane grand 
bevinden zich appartementen aan de Tesselschadelaan en 
commerciele ruimten (640 m2 wo) aan de PC Hooftlaan. De 
commerciele ruimten zijn ingevuld met een huisartsenpraktijk, 
apotheek en fysiotherapeut. Op de eerste tot en met vierde 
verdieping liggen de overige appartementen. Op de vijfde verdieping 
zijn twee penthouses gesitueerd. De hoogwaardig afgewerkte en 
statige hoofdentree van de appartementen ligt aan de 
Tesselschadelaan. Hier bevinden zich tevens de brievenbussen, de 
lift en het trapportaal. De appartementen op de verdiepingen zijn snel 
en eenvoudig met de lift bereikbaar, zijn verdeeld over zes 
woonlagen en varieren in grootte van 92 tot 193 m2 

gebruiksoppervlak (gbo). De appartementen hebben allemaal een 
royale woonkamer van minimaal 38 m2 , een of meer inpandige 
bergingen en een of twee luxe badkamers. Daarnaast is elk 
appartement voorzien van minimaal een balkon, twee of drie 
slaapkamers en een eigentijdse, luxe ingerichte keuken. De 
toegepaste materialen en de afwerking in de appartementen zijn van 
zeer hoog niveau. Het nieuwe ontwerp van het oude kantoorgebouw 
oogt modern en heeft een geheel eigen woonidentiteit gekregen. 

146 Bron: contactpersoon J. Hofstede, Woonveste 
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Vesteda vraagt voor de 10 grootste en meest luxe 
appartementen een huurprijs per maand van € 1.350,
tot €2.900,- De huur van de 20 iets minder royale 
appartementen varieert tussen de € 1150,- en € 1650,-. 
De gemiddelde kale huurprijs per maand komt dan neer 
op € 12,50 per m2 gbo. Met deze gerealiseerde 
appartementen wordt gemikt op de doelgroep senioren 
en tweeverdieners zonder kinderen die comfortabel en 
veilig willen wonen, met stedelijke voorzieningen op 
loopafstand. 

Het Granida gebouw ligt op een binnenstedelijke locatie 
waarbij het grenst aan een woonwijk. Tegenover en 
naast het gebouw zijn panden met een kantoorfunctie 
gelegen. Verder op in de straat is het Van Abbemuseum 

Afb. 30: Woonkamer penthouse 

gevestigd. Het gebouw is gelegen langs een doorgaande weg en beschikt over voldoende 
parkeergelegenheid op eigen terrein. Het gebouw is vanaf de A2 met de auto in 10 minuten te 
bereiken. 

Om Granida te realiseren is het voormalige kantoorgebouw in zijn geheel gestript, omdat de gevel en 
dakschil niet te hergebruiken waren. Hier speelde onder ander de hoge geluidsbelasting op de gevel 
een rol. Het vijftig jaar oude, betonnen skelet bestaande uit een draagstructuur van kolommen, 
vloeren en stabiliteitsverbanden, diende gehandhaafd te blijven. Hierdoor zijn doordachte oplossingen 
en detailleringen nodig geweest om met name de bouwfysische aspecten de baas te kunnen. De 
appartementen zijn als het ware als thermische en akoestische dozen tussen de draagconstructie van 
het gebouw geschoven. Het handhaven van de complete betonnen draagstructuur is uit constructief 
en bouwfysisch oogpunt geen gemakkelijke opgave geweest. Een verandering of aanpassing in het 
ontwerp was niet eenvoudig uit te voeren en behoefde vaak intensief overleg met de constructeur of 
andere adviseurs. Van de bouwer werd een extreem improvisatiegehalte geeist vanwege de vele 
afwijkingen, die zich voordeden in de uitvoering. Zo bleek de maatvoering van het bestaande gebouw 
op ieder stramien af te wijken, waardoor de productie van de kozijnen maatwerk dreigde te worden 
(hetgeen tevens in strijd was met de strakke vormgeving van het gebouw). Door de kolommen van het 
gehele gebouw aan te passen (afhakken I aanstorten) is het probleem getackeld. 

Doordat de eigenaar van het voormalige kantoorgebouw de gemeente Eindhoven (overheidsinstantie) 
was en daarbij nog eens een prijsvraag uitschreef, was het blijkbaar geen probleem voor de gemeente 
dat het kantoorgebouw kon worden afgewaardeerd. De totale bouwkosten van het gehele project 
waren gecalculeerd op 5,4 miljoen Euro. De uiteindelijk totale bouwkosten kwamen een kleine half 
miljoen hoger uit dan gecalculeerd ( circa 10% van de gecalculeerde bouwkosten). De oorzaak 
hiervan was dat de werkelijke kwaliteit van de draagconstructie veel slechter was dan op papier. Aan 
de betonconstructie moesten ingrijpende verbeteringen gedaan worden en zoals net was 
weergegeven wijkt de maatvoering van ieder stramien af. 

In de volgende subparagrafen worden de scans van het beslissingsondersteunend instrument 
toegepast op dit gerealiseerde herbestemmingsproject met de bijbehorende gegevens. 

10.2.1 Go I No Go Scan 

Zoals verwacht is er geen directe aanleiding om aan te nemen dat het voormalig kantoorgebouw 
volgens de 'Go I No Go Scan niet geschikt is voor een woonbestemming. Het kantoorgebouw voldeed 
totaal niet meer aan de huidige eisen en wensen van gebruikers en was als kantoorgebouw niet meer 
terug in de markt te zetten. Daarnaast stond het gebouw al ruim twee jaar leeg. De gemeente heeft 
zelf aanleiding gegeven voor een nieuwe bestemming in het gebouw door middel van het uitschrijven 
van een prijsvraag en vervolgens het kantoorgebouw te verkopen aan de winnaar van deze prijsvraag. 
Op het moment dat de prijsvraag was uitgeschreven, bood de woningmarkt voldoende ruimte voor 
gerealiseerde appartementen voor de beoogde doelgroepen (senioren en tweeverdieners zonder 
kinderen). De casco verdiepingshoogte is ruim 3 m. Er is dus geen enkel criteria met een No Go 
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beoordeeld (bijlage 5 A). Hierdoor kan het kantoorgebouw worden getoetst aan de hand van de 
'Detailscan'. 

Afb. 31: Uitslag 'Go I No Go Scan' 

lndien Mi ct meer aspecten rnEt No Go woriie'ri beoordeeld, Is tiet kiini'cX:iiY9bouw ·. 
n ~ geschild voor herbestemming ···. ' ·• ·,.1~;::,,A"{\'.;" . 

Herbe_~te~mingsgeSchikt: 

10.2.2 Detailscan 

Kantoorgebouw 
geschikt voor 

herbestemming 

Wanneer alle 33 aspecten in de 'Detailscan' zijn beoordeeld (bijlage 5 A), behaalt doelgroep E (een
en tweepersoonshuishoudens, 60-74 jaar, met hoog midden inkomen of hoog inkomen) de beste 
score, namelijk 71%. Daarna volgen doelgroep C (eenpersoonshuishoudens, 25-39 jaar, met hoog 
midden inkomen of hoog inkomen) en D (tweepersoonshuishoudens, 25-39 jaar, met hoog midden 
inkomen met een score van respectievelijk 68 en 70%. De 71 % score van doelgroep E houdt in dat 
het kantoorgebouw goed te herbestemmen is (herbestemmingsklasse 2). De andere twee 
doelgroepen vallen in herbestemmingsklasse 3 (afbeelding 32). De doelgroepen A ( jonge een: en 
tweepersoonshuishoudens tot 25 jaar) hebben slechts een resultaat van 62% behaald. 

Afb. 32: Resultaat 'Detailscan' 

Berekening theoretische herbestemmingsklasse per doelgroep I Doelgroepprofielen 

A IB IC ID IE 
Score Theorelische herbestemmingsklasse IMaximaal mogelijke score per doelgroep I I 5201 5201 5201 5201 5201 

>90% 1 Zeer good te herbeslemmen 

70-90% 2 Good te herbestemmen lrotale beoordeling score per doelgroep: I I 3201 3201 3561 3641 3701 
60-70% 3 Mogelijk le herbestemmen 

40-60% 4 Slechl te herbestemmen lscoringspercentage per doelgroep: I I 62%1 62%1 6a%1 10%1 11 %1 
< 40% 5 Niel te herbestemmen ~ I 

~ 

Uit 'Detailscan' komt naar voren dat het kantoorgebouw mogelijk tot goed te herbestemmen is voor de 
doelgroepen C, D en E. De doelgroepen D en E komen overeen met doelgroepen die de 
projectontwikkelaar en de belegger voor de gerealiseerde appartementen in het voormalige 
kantoorgebouw voor ogen hadden, namelijk senioren en tweeverdieners zonder kinderen, die 
comfortabel en veilig willen wonen met stedelijke voorzieningen op loopafstand. Met dit resultaat kan 
worden overgegaan tot de 'Financiele Scan'. 
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10.2.3 Financiele Scan 

Met de financiele en oppervlaktegegevens van de projectontwikkelaar (Woonveste) is de 'Financiele 
Scan' uitgevoerd (bijlage 5 A). Op 
zich waren de totale bouwkosten Afb. 33: Vergelijking herbestemming en sloop en nieuwbouw 

per m2 bvo niet hoog (€ 670,-), 
maar dit kerngetal gaf niet een 
reele weergave, omdat de 
verhouding tussen bvo (bruto 
vloeroppervlak) en gbo 
(gebruiksoppervlak) veel hoger is 
(1,77) dan bij gemiddelde nieuwe 
woongebouwen (1,33). Dit heeft 
geleid tot een bijstelling van de 
eerst opgestelde financiele scan 
(subparagraaf 9.4.4). De 
uiteindelijke bouwkosten die per 
m2 bvo warden berekend (€ 878,
), kwamen net hoger uit dan het 
kerngetal van de minimale 
sloopkosten en nieuwbouwkosten 
(neutraal). Als de extra 
bouwkosten van een kleine half 
miljoen euro erbij wordt opgeteld, 
komen de totale bouwkosten uit 
op € 964,- per m2 bvo exclusief 
btw (€ 99,- per m2 bvo boven de 
minimale sloopkosten en 
nieuwbouwkosten). Bij deze 
waarde geeft de scan een 
neutraal advies op dit onderdeel 
(afbeelding 33). 

Wat uit de financiele gegevens 
van de projectontwikkelaar opviel, 
is dat ze relatief lage bijkomende 
kosten hadden gecalculeerd. Na 
alle gegevens te hebben 
ingevoerd, kwam er uit de 
residuele waardeberekening een 
maxim ale aankoopprijs van 
€ 1.779.000,-. Deze waarde 
benaderd de werkelijke 
aankoopprijs die aan de eigenaar 
is betaald. Waar het 
kantoorgebouw voor in de boeken 
stond is niet bekend, maar het is 
bekend dat overheidsinstanties 
niet handelen vanuit commercieel 
oogpunt. Tevens heeft de 
gemeente Eindhoven zelf een 
prijsvraag uit geschreven voor het 
realiseren van dit project. 
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10.3 Kronenburg Arnhem 

Het tweede kantoorgebouw dat wordt 
getoetst betreft het zogenaamde Afb. 34: Locatie kantoorgebouw Kronenburg 

Kronenburg kantoorgebouw, dat in 
Arnhem Zuid ligt (2,5 km van het 
centrum). Het kantoorgebouw bevindt 
zich naast het regionaal bekende 
winkelcentrum Kronenburg. De 
eigenaar van het gebouw is 
vastgoedbelegger Wereldhave147

, die 
tevens eigenaar is van het 
winkelcentrum. Wereldhave ziet geen 
enkele mogelijkheid het leegstaande 
(inmiddels 2 jaar) kantoorgebouw uit 
1979 terug op de markt te krijgen en is 
bereid om de mogelijkheden te bekijken 
met betrekking tot herbestemming. De 
eigenaar is niet bereid het 
kantoorgebouw te verkopen (wil geen versnipperde eigendom hebben bij het winkelcentrum). 

Het kantoorgebouw biedt mede door verticale uitbreiding de mogelijkheid om 21 appartementen (2 - 3 
kamerappartementen) tussen de 45 en 94 m2 gbo te realiseren. Deze appartementen zijn 
voornamelijk gericht op de doelgroep jongere starters. De appartementen zullen bij verhuur circa€ 7,
per m2 gbo per maand opleveren en bij verkoop circa € 1950,- per m2 gbo. Op dit moment heeft de 

Afb. 35: Kronenburg Kantoorgebouw 
begane grond en een gedeelte van de eerste verdieping 
van het gebouw een winkel- en baliefunctie. De ABN 
AMRO bank en het Postkantoor zijn gehuisvest in deze 
ruimte (540 wo). Bij eventuele herbestemmingsplannen, 
zal deze ruimte behouden blijven voor deze functies. 
Hierbij zijn relatief weinig verbouwingskosten mee 
gemoeid. 

Het kantoorgebouw is, met een regionaal bekend 
winkelcentrum en een busstation om de hoek van de 
deur, voorzien van binnenstedelijke voorzieningen. 
Daarnaast bevindt de locatie zich naast de woonwijk 
Kronenburg. Het kantoorgebouw is zeer goed bereikbaar 
met de auto via A 15 en A 325 en heeft voldoende 
parkeergelegenheid. Het naastgelegen winkelcentrum 
heeft 2000 parkeerplaatsen. Hiervan zijn ruim voldoende 

parkeerplaatsen bestemd voor de gebruiker van het kantoorgebouw. 

Het kantoorgebouw heeft een betonnen draagconstructie, bestaande uit kolommen, vloeren en 
stabiliteitsverbanden. De constructie is in een goede staat en biedt mogelijkheden om het gebouw 
verticaal uit te breiden. De gevel van het pand is te hergebruiken, met de benodigde verbeteringen om 
aan de geluidsisolatie-eisen te kunnen voldoen. 

Wereldhave wil het kantoorgebouw weer gevuld hebben bij het winkelcentrum en daarbij is een 
mogelijke oplossing het gebouw te herbestemmen naar een woongebouw. De eigenaar is hierbij 
bereid zijn kantoorgebouw af te waarderen. 

In de volgende subparagrafen wordt de toepassing van de scans van het beslissingsondersteunend 
instrument op dit kantoorgebouw toegelicht. 

147 Bron: contactpersoon E. Woestijne, Wereldhave 
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10.3.1 Go I No Go Scan 

Uit het toepassen van de eerst opgestelde 'Go I No Go Scan' werd een criterium met een No Go 
beoordeeld (bijlage 5 B). De eigenaar is namelijk niet bereid het kantoorgebouw te verkopen, maar er 
wordt op het ogenblik wel onderzocht wat de mogelijkheden zijn op het gebied van herbestemming. 
Omdat de projectontwikkelaar het gebouw niet kan aankopen, heeft het geen zin om initiatief te 
nemen om voor dit kantoorgebouw een herbestemmingsplan te ontwikkelen. Desondanks is het van 
belang voor het onderzoek om de twee andere scans toe te passen op deze case studie. 

10.3.2 Detail scan 

Het resultaat van 'Detailscan' {bijlage 5 B) is dat doelgroep C (eenpersoonshuishoudens, 25-39 jaar, 
met hoog midden inkomen of hoog inkomen) het beste scoort van de vijf doelgroepen, te weten 75% 
(afbeelding 36). Dit komt overeen met de doelgroep jongere starters waarop gericht wordt bij het 
mogelijk realiseren van 21 appartementen in het kantoorgebouw. Maar de scoringspercentages van 
de doelgroepen ontlopen elkaar niet veel. Dit percentage varieert tussen de 70 en 75%. De scan geeft 
aan dat het kantoorgebouw voor alle doelgroepen goed te herbestemmen is (herbestemmingsklasse 
2). Op basis van deze uitslag kan worden overgegaan tot de financiele scan. 

Afb. 36: Resultaat 'Detailscan' 

Berekening theoretische herbestemmingsklasse per doelgroep I Doelgroepprofielen 

A 18 IC 10 IE 
Score Theoretische herbestemmingsklasse IMaximaal mogelijke score per doelgroep I I 5151 5151 5151 5151 5151 

>90% 1 Zeer goed te herbestemmen 

70-90% 2 Goed te herbestemmen Ir otale beoordeling score per doelgroep: I I 3671 3671 3871 3711 3591 
60-70% 3 Mogelijk te herbestemmen 

40-60% 4 Slecht te herbestemmen lscoringspercentage per doelgroep: I I 1131 1131 75%1 1231 1031 

<40% 5 Niet te herbestemmen ~ I 
~ 

10.3.3 Financiele Scan 

Aan de hand van de financiele en oppervlaktegegevens van de vastgoedbelegger (Wereldhave) is de 
'Financiele Scan' uitgevoerd (bijlage 5 B). De bouwkosten die uitgerekend zijn door een deskundige 
calculator zijn niet aan de hoge kant {€ 625,- per m2 bvo). De indeling van het kantoorgebouw met 
verticale uitbreiding geeft een bvo/gbo verhouding van 1,51. Dit komt niet overeen met het gemiddelde 
van 1,33 bij nieuwbouw. De bouwkosten met de factor 1,33 komen uit op € 710,- per m2 (exclusief 
btw). De scan geeft een positief advies te opzichte van sloop en nieuwbouw. 

Doordat de eigenaar niet bereid is tot verkoop, is er als toevoeging aan deze case een 
aanbiedingsprijsberekening opgesteld, om te berekenen wat het zal kosten om het kantoorgebouw te 
laten herbestemmen door een projectontwikkelaar, waarbij het kantoorgebouw in bezit blijft van de 
eigenaar. Het resultaat van deze berekening is€ 1.987.000,-

Ervan uitgaande dat de eigenaar van het kantoorgebouw wel bereid is tot verkoop, levert het 
herbestemmen van het kantoorgebouw naar huurappartementen, met het behoud van de ruimte die 
bestemd is voor een winkel- en baliefunctie, een residuele waarde op van € 1.868.000,- en bij 
koopappartementen € 1.921.000,-. Het gebouw is niet apart in de boeken opgenomen door 
Wereldhave, maar valt onder de boekwaarde van het gehele winkelcentrum Kronenburg. Als het 
kantoorgebouw afzonderlijk zou worden opgenomen in de boeken, zou het een waarde hebben van 
circa 2,7 miljoen euro. Deze waarde wordt onderschreven door Wereldhave. Als de eigenaar bereid 
zou zijn om het kantoorgebouw te verkopen tegen de berekende residuele waarde, zal het gebouw 
voor circa 0,8 miljoen euro worden afgewaardeerd. 
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11 Conclusies en aanbevelingen 

11.1 lnleiding 

Het doel van dit onderzoek is het ontwikkelen van een beslissingsondersteunend instrument, waarin 
de aspecten zijn verwerkt die van invloed zijn op de besluitvorming van een projectontwikkelaar in de 
initiatieffase, met betrekking tot het herbestemmen van bestaande binnenstedelijke kantoorgebouwen 
naar woongebouwen. 

In dit laatste hoofdstuk warden de conclusies, slotconclusie en aanbevelingen betreffende het 
onderzoek en het ontwikkelde beslissingsondersteunend instrument beschreven. 

11.2 Conclusies 

De situatie op de kantorenmarkt en binnenstedelijke woningmarkt biedt voldoende perspectief voor 
het herbestemmen van bestaande binnenstedelijke kantoorgebouwen naar woongebouwen, maar de 
mogelijkheden van herbestemming van structureel leegstaande kantoorgebouwen wordt uiteindelijk 
voornamelijk beperkt door financieel-economische aspecten. 

Als projectontwikkelaar ben je afhankelijk van een kantooreigenaar die de beslissing moet nemen om 
leegstaande kantoorgebouwen at te stoten voor een reele prijs. Bij herbestemming naar 
woongebouwen betekent dit in vele gevallen dat de kantooreigenaren hun kantoorgebouwen onder de 
boekwaarde moeten verkopen. 

Het beslissingsondersteunende instrument is in deze scriptie geschreven vanuit het oogpunt van de 
projectontwikkelaar. Dat betekent dat, wanneer de projectontwikkelaar niet over kan gaan tot aankoop 
van een kantoorgebouw, het gehele instrument een 'No Go' verkondigt. In werkelijkheid biedt de 
'Detailscan' als onderdeel van het ondersteunende instrument echter iedere partij de mogelijkheid om 
te toetsen I onderzoeken of een kantoorgebouw al dan niet in aanmerking komt voor herbestemming. 

Uit de uitgevoerde case studies blijkt dat het instrument volledig en betrouwbaar is, waarbij een 
kanttekening gezet kan warden bij de verschillende wegingsfactoren in de 'Detailscan'. ledere 
projectontwikkelaar vult deze factoren namelijk in vanuit zijn of haar visie, waardoor er voor iedere 
projectontwikkelaar andere adviezen naar voren komen. Het ondersteunende instrument toetst als het 
ware de ideeen en gedachten van de projectontwikkelaar, met de daaraan gerelateerde financiele 
consequenties. 

De 'Financiele Scan' is een berekening specifiek gericht op de ontwikkelingsmarkt, waarbij gerekend 
wordt aan de hand van de residuele waardemethode. De verwerkte parameters in deze scan zijn 
tijdsafhankelijk en zal daarom per herbestemmingsproject moeten warden herzien door de 
projectontwikkelaar. 

Het onderdeel "vergelijking bouwkosten" in de 'Financiele Scan' bevat een verhoudingsfactor die de 
verhouding weergeeft tussen het bruto vloeroppervlak (bvo) en het gebruiksoppervlak (gbo). Doordat 
de verhouding tussen bvo en gbo bij herbestemming kan afwijken ten opzichte van sloop/ nieuwbouw, 
is het van belang om die verhouding aan de hand van een correctiefactor te corrigeren. Deze correctie 
is nodig, omdat is gebleken dat er in werkelijkheid bij herbestemming op een bepaalde locatie minder 
gbo verwezenlijkt kan warden ten opzichte van sloop/ nieuwbouw. Het is daarom van belang om de 
kosten per m2 bvo van het te herbestemmen kantoorgebouw enigszins te corrigeren. 

Uit de gerealiseerde case studie (Granida te Eindhoven) komt naar voren, dat de residuele waarde in 
grate mate overeenkomt met aankoopprijs die betaald is voor het kantoorgebouw. Uit de tweede case 
(Kronenburg Arnhem) komt naar voren dat er een financieel gat zit tussen de boekwaarde van de 
eigenaar en het maximale bedrag dat de projectontwikkelaar voor het kantoorgebouw kan betalen, 
opdat het voor de ontwikkelaar een rendabele investering wordt. Dit houdt in dat de 
projectontwikkelaar afhankelijk is van de afwaardering door de huidige eigenaar. Neemt de eigenaar 
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risico door op dezelfde weg door te gaan of kiest de eigenaar ervoor om zijn kantoorgebouw af te 
waarderen, zodat het uiteindelijk een beperkter verlies oplevert dan verdergaande leegstand. 

11.3 Slotconclusie 

Het uiteindelijke product uit dit onderzoek is een beslissingsondersteunend instrument voor 
projectontwikkelaars. Oat ondersteuning verleent in de initiatieffase bij het nemen van beslissingen ten 
aanzien van herbestemmen van bestaande binnenstedelijke kantoorgebouwen naar woongebouwen. 
De case studies hebben aangetoond dat de 'Go I No Go Scan' en de 'Detailscan' van het instrument, 
resultaten voortbrengen die overeenkomstig zijn met de praktijksituatie. 

De 'Financiele Scan' van het instrument laat op basis van de aangenomen gegevens zien, dat het 
maximale bod van een projectontwikkelaar op een kantoorgebouw, dat in aanmerking komt voor 
herbestemming, veelal onder de boekwaarde is van het gebouw. De boekwaarde van een 
kantoorgebouw en de bereidheid tot afwaarderen door de eigenaar zijn bepalend voor de financiele 
haalbaarheid van het herbestemmen van kantoorgebouwen. 

11.4 Aanbevelingen 

11.4.1 Aanbevelingen instrument 

In het instrument wordt in de 'Detailscan' de mogelijkheid getoetst of er een winkel- of baliefunctie 
en/of zorgfunctie mogelijk is op de begane grand van een kantoorgebouw. Hierbij kan warden 
aanbevolen om een herbestemmingsconcept met een bijbehorende financiele toets te ontwikkelen, 
waarin deze functies gecombineerd warden met een woonfunctie. 

De 'Detailscan' geeft bij alle 33 beoordeelde aspecten aan wat de directe financiele consequenties 
zijn. Het ondersteunende instrument kan verder warden uitgewerkt door aan de financiele 
consequenties kostenraminggetallen te koppelen en deze direct te linken aan de opgestelde 
ramingberekening. De toegevoegde waarde hiervan is dat op een snelle manier een 
kostenramingberekening kan warden gemaakt. 

In het instrument warden herbestemmingsbouwkosten vergeleken met de sloop- en 
nieuwbouwkosten. Het alternatief sloop en nieuwbouw kan naast lagere sloop en nieuwbouwkosten 
ook gunstiger zijn als er bij nieuwbouw hoger kan warden gebouwd en efficientere indeling kan 
warden gerealiseerd ten opzichte van herbestemming. Dit alternatief zou op een bepaalde wijze 
opgenomen moeten warden in het beslissingsondersteunend instrument, zodat er een nog betere 
vergelijking mogelijk is. 

11.4.2 Aanbevelingen actoren 

Voor projectontwikkelaars zijn de verwervingskosten van een leegstaand kantoorgebouw vaak een 
reden om af te zien van herbestemming. Zij wachten tot de eigenaren (beleggers) van 
kantoorgebouwen inzien dat de markt niet gebaat is bij een hoog percentage leegstaande 
kantoorgebouwen. Eigenaren hebben baat bij het terugdringen van de leegstand. Als dat bereikt kan 
warden door het herbestemmen van een deel van de leegstaande kantoorgebouwen, is het 
aanbevolen toenadering tot elkaar te zoeken en de krachten te bundelen met de bijbehorende kennis 
en ervaringen. 

De overheid wil graag zien dat een gedeelte van de leegstaande kantoorgebouwen wordt herbestemd 
naar woongebouwen. Dit kan door de overheid warden gestimuleerd door middel van het toepassen 
van subsidiemogelijkheden in het kader van duurzaam materiaal gebruik en fiscale prikkelingen. Dit 
zou de financiele haalbaarheid van een herbestemmingsproject bevorderen. 
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Begrippenlijst 

o Acquisitie: Het totaal van het verwervingsproces van een investeringsvoorstel, dan wel de 
verwerving van het betreffende vastgoedobject. 148 In dit onderzoek betreft het een kantoorgebouw 
met de bijbehorende grand. · 

o Afnemer: Hieronder wordt als eerste verstaan de woonconsument. Dit houdt in dat de 
projectontwikkelaar de woningen rechtstreeks of via een makelaar verkoopt. Ten tweede gaat het 
hier om de beleggingsmaatschappijen en woningcorporaties die handelen in opdracht van de 
uiteindelijke woonconsument. 

o Appartement: Een woning als onderdeel van een of meerdere woningen, dan wel ruimten met een 
of meer andere bestemmingen omvattend vastgoedobject, waarbij het gebruik van de woning en 
de als zodanige aangemerkte gemeenschappelijke ruimten en voorzieningen warden bepaald 
volgens een at te sluiten overeenkomst.148 

o Beslissingondersteunend instrument: Is een hulpinstrument dat ondersteuning biedt bij het 
inzichtelijk maken van de betreffende situatie ten behoeve van de besluitvorming.148 

o Besluitvorming: Het komen tot een bepaald, gemotiveerd besluit. 149 

o Binnensteden: In dit onderzoek warden binnensteden als volgt beschreven: Binnensteden komen 
voor in centrumstedelijke woonmilieus en kenmerken zich vooral door een grate functiemenging. 
Allerlei functies op het gebied van wonen, werken, recreatie, voorzieningen en cultuur zijn hier te 
vinden. Binnensteden bestaan uit een centrum en een aangrenzende binnenstedelijke randzone. 
Het centrum is dat deel van een stad waar sprake is van een sterke concentratie van stedelijke 
voorzieningen, zoals kantoren, detailhandel, uitgaansgelegenheden en een relatief hoge 
woondichtheid. De binnenstedelijke randzone komt voor in centraal gelegen (woon)wijken, net 
buiten het centrum, waarbij de concentratie van kantoren, detailhandel en uitgaansgelegenheden 
geringer is dan in het centrum. De binnenstedelijke randzone heeft in vergelijking met het centrum 
een grater woningaanbod. Binnensteden komen voor in gemeentes met minimaal 25.000 
huishoudens.150 

o Binnenstedelijke locatie: Is een locatie die zich bevindt in binnensteden. 

o Bouwbesluit: Besluit van houdende vaststelling van voorschriften met betrekking tot het bouwen 
van bouwwerken uit het oogpunt van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en 
milieu. 

o Bruto Aanvangsrendement (BAR): In het geval er bij acquisitie te behalen rendement mee wordt 
bedoeld, dan is de BAR van toepassing. Het wordt omschreven als het gedurende eerste 
volledige jaar van exploitatie behaalde, dan wel- afhankelijk van de context- geprognoticeerd te 
behalen beleggingsresultaat op een vastgoed investering, uitgedrukt als percentage van de 
gerealiseerde, respectievelijk geraamde bruto-huuropbrengst uit de exploitatie, op basis van de 
feitelijke verhuursituatie, ten opzichte van de (aangenomen) verwervingskosten.148 

o Doorstromer: Een huishouden dat binnen Nederland verhuist en een woning achterlaat. 

o Herbestemming: Een vastgoedobject een andere bestemming geven dan waarvoor het 
oorspronkelijk is ontworpen of gebruikt. In dit rapport gaat herbestemming over het herbestemmen 
van kantoorgebouwen naar woongebouwen het, tenzij expliciet anders wordt vermeld. 

148 Keeris, W.G., Vastgoedbeheer Lexicon, 2001 

149 Bekkering, T.e.a., Management van processen, 2004 

150 Definitie gebaseerd op Seip, M.M., Functioneren van binnensteden,1999 en ABF Research, Woonmilieutypologie, 2003 
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o Herontwikkelen (en slopen): Het (volledig) afbreken van het bestaande gebouwen en het 
ontwerpen en realiseren van nieuwbouw op dezelfde locatie. 

o lnitiatieffase: De f ase binnen het acquisitieproces waarin de eerste aanzet gegeven wordt om 
eventueel te komen tot realisatie van een vastgoedobject op een bepaalde (potentiele) locatie, 
waarbij de activiteiten zich beperken tot het gericht zijn op het nagaan van de realiteitswaarde van 
dat object, gelet op de geboden mogelijkheden, gestelde randvoorwaarden en situationele 
aspecten, waarna deze fase van het totale beslissingsproces wordt afgesloten met een besluit tot 
voorbereiding van de (eventuele) realisatie, dan wel tot het afzien daarvan en het staken van het 
acquisitieproces voor het beoogde object. 151 

o lnvesteringskosten: De totale kosten van een project, bestaande uit grondkosten, bouwkosten, 
inrichtingskosten en bijkomende kosten. 

o Kantoor: Een vastgoedobject dat geheel of gedeeltelijk in gebruik is, dan wel te gebruiken voor 
bureaugebonden werkzaamheden en de daarvoor benodigde activiteiten. 152 Bij deze definitie 
warden de volgende criteria toegevoegd conform de omschrijving van VastGoedMarkt: 

O De kantoorruimte heeft een minimals omvang van 500 m2 verhuurbare (nuttige) vloeroppervlakte Er word! 
voorbijgegaan aan kantoren met een kleiner metrage en aan kantoren in niet specifieke kantoorgebouwen, zoals 
bedrijfsruimte en ziekenhuis; 

O Kantoorruimte die uitsluitend een kantoorbestemming heeft en die als geheel of in afzonderlijke delen 
beschikbaar is. Daze maakt dus geen deel uit van de productie- en/of distributieruimte gemengde complexen; 

D Wei kan kantoorruimte deei uitmaken van gebouwen waarin zich ook een balie, showroom en/of winkelruimte op 
de parterre (begane grand) bevinden. Die laatste ruimten warden als showroom/winkelruimten verantwoord en 
de kantoorruimte als kantoor. 

o Kantoor bestaand: Een vastgoedobject conform de omschrijving van VastGoedMarkt dat in 
gebruik of in gebruik is geweest. Nieuwe en gerenoveerde kantoorgebouwen die nog niet 
(opnieuw) in gebruik zijn geweest vallen niet onder deze definitie. 

o Kantorenmarkt: Het totaal van vraag en aanbod van kantoorgebouwen, zowel bestaand als 
nieuwbouw, dat op de vrije markt (in Nederland) te koop en/of te huur staat. 

o Leegstand: Kantoorruimte die niet in gebruik is door een huurder en waarvoor geen huurcontract 
is afgesloten. De leegstand heeft betrekking op zowel geheel als gedeeltelijk lege 
vastgoedobjecten en is gemeten in vierkante meters verhuurbaar vloer oppervlak (wo). 
Kantoorruimten die een andere bestemming krijgen of momenteel gerenoveerd warden op 
verzoek van de (toekomstige) huurder, behoren niet tot leegstand.153 

o Marktvraag: De marktvraag zoals deze in dit onderzoek wordt gehanteerd is de vraag van de 
woonconsument. 

o Projectontwikkelaar: Een partij binnen de vastgoedmarkt die voor eigen rekening en risico 
vastgoedprojecten voor de markt tot stand brengt, vanaf initiatief tot en met afzet. De 
projectontwikkelaar is de initierende en coordinerende partij van het vastgoedproces. 154 De 
projectontwikkelaar (her)ontwikkelt een vastgoedobject met als doel dit zo snel mogelijk at te 
stoten. 

o Risico: Gevaar dan wel grate kans op het optreden van een gebeurtenis, welke ingrijpt op het 
betreff ende risico dragende object of aspect, met naar verwachting dient ten gevolge schade 
daaraan of verlies van het gestelde of bepaalde. 151 

o Starter: Woningzoekende die voor het eerst een zelfstandige woning gaat huren of kopen (en dus 
geen woning achterlaat) . 

151 Keeris, W.G., Vastgoedbeheer Lexicon, 2001 

152 Vastgoedmarkt, 2005 

153 Twijnstra Gudde, Leegstand in kantoren een nadere analyse, 1996 

154 Oude Veldhuis M.C. , Wat is projectontwikkeling, 1993 
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o Structurele leegstand: Bestaand aanbod van vastgoed dat een aaneensluitende periode van twee 
jaar of langer in zijn geheel leeg staat. 

o Woning: Een gebouw of deel van een gebouw dat volgens de bouw of verbouw blijvend is 
bestemd voor permanente bewoning door een particulier huishouden. Ook wel zelfstandige 
woning genoemd. Kenmerkend hiervoor is de aanwezigheid van eigen sanitaire voorzieningen, 
een keuken alsmede een afsluitbare eigen toegangsdeur vanaf de openbare weg of vanuit een 
gemeenschappelijke ruimte. 155 

o Wooneenheid: Een wooneenheid is een deel van een permanente bewoning bestemd gebouw dat 
niet voldoet aan de woningdefinitie door het ontbreken van een keukeninrichting en/of het 
ontbreken sanitair (toilet, wasbak en douche) en/of waarvan de toegang uitkomt op een gang, 
overloop of portaal. Ter compensatie dient het gebouw waarin de wooneenheid is gelegen te 
beschikken over gemeenschappelijke voorzieningen voor de ontbrekende elementen.155 

o Wooneenhedenunit: Twee of meer wooneenheden met gemeenschappelijke voorzieningen zoals 
een keuken, sanitair en toegang die uitkomt op een gang, overloop of portaal. 

o Woongebouw: Een vastgoedobject dat geschikt of bestemd is voor het bieden van huisvesting en 
woongenot aan meer dan een huishouden. In dit onderzoek bestaat een woongebouw uit 
appartementen (meergezinswoningen) en/of wooneenhedenunits. 

o Woningmarkt: Het totaal van vraag en aanbod van huur- en koopwoningen, zowel bestaand als 
nieuwbouw, in Nederland. 

155 www. vrom.nl, Woningdefintitie, 2005 
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