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HET VLOEROPPERVLAK VAN DE TOTALE 
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UTILITEITSGEBOUWEN 
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+ budgetsektor 
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bedrijven 
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handel en 
verkeer) 
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sektor 
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BE-

HET TECHNISCH BEHEER OVER 29% 
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technisch 
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in de bedrijfs
organisatie: 
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VAN DE CA. 135 MILJOEN ~DIE 
"PROFESSIONEEL" BEHEERD WORDEN, 

BEHEREN BEDRIJVEN IN NIJVERHEID, 

HANDEL EN VERKEER CA. 

bedrijven 

" 50% 
\... 

" '\ 

VOOR 99,5% VAN DE CA. 

5 0 % . 

3 4 0. 0 0 0 

BEHEERDERS VAN GEBOUWEN IS HET 

B E HEREN EEN NEVENFUNCTIE. 

beheerders waarvoor 
. het beheren een 

nevenfunktie is 
99,5% 
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---------------------------------------------------------------

B I J B E D R I J V E N VAN 5. 0 0 0 -1 0 0. 0 0 0 ~ 
ZIEN Y.1E DAT: 

81% HET ONDERHOUD GEDEELTELIJ K 

IN EIGEN BEHEER UITVOER T . 

40% VAN DE BEHEERDERS IN ONZE

KERHEID VERKEERT OVER HET VOOR 

ONDERHOUD BESCHIKBARE BUDGET. 

21% AAN PLANNING VAN ONDERHOUD 

DOET. 

4 4 % Z I C H W E L E E N S L A A T A D V I S E -

REN BIJ HET TECHNISCH BEHEREN. 

DE INFRASTRUKTUUR VAN HET VELD 

ZOALS WIJ DIE AANTROF F EN,IS ZO

DANIG DAT ONS INZIENS DE BESTE 

MOGELIJKHEDEN TOT SCHAA.LVERGRO

TING EN DAARMEE TOT KENNISACCU

MULATIE LIGGEN IN DE ADVISEURS

FUNCTIE 

--------------------------------------------------------------
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1. IIILEIDING 

Het rapport "Kaartbeeld Utiliteitsbouw" is bet resultaat van een 

onderzoek, dat verricbt is in bet kader van bet IOP-Bouw programma 

"tecbniscb bebeer". 

Dit programma is opgesteld ter bevordering van de innovatie op bet 

gebied van bet tecbniscb bebeer van gebouwen. Het ricbt zicb op de 

volgende doelen: 

verbetering van de organisatoriscbe infrastructuur van bet 

veld, voornamelijk door bet entameren van bierop gericbt 

ontwikkelingsonderzoek. 

opvoeren van bet researcbpotentieel door stimulering van 

onderzoek dat inspeelt op innovatiebeboeften bij de partijen 

in bet veld. 

opvoeren van de aandacbt voor bet ontwikkelen van 

toepassingen van innovaties op bet gebied van tecbniscb 

bebeer, die in andere sectoren dan de bouw ontstaan zijn. 

Het eerste punt, bet verbeteren van de organisatoriscbe 

infrastructuur, is aangepakt middels een vijftal op de partijen 

betrokken projecten: 

eigen woning bezitters 

bebeerders in de sociale woningbouw 

de scbaalproblematiek bij bet uitvoerend bouwbedrijf 

de positie van de onafhankelijke adviesfunktie 

de bebeerders van utiliteitsgebouwen. 

Om dit laatste project, de positie van de bebeerders van 

utiliteitsgebouwen, gaat bet in dit voorliggend rapport. Het 

werkplan "tecbniscb bebeer" zegt bierover bet volgende: 

"De derde en zeer omvangrijke categorie bebeerders van gebouwen, 

waarbinnen men een grote mate van versnippering kan aantreffen, is 

de intern weer sterk gedifferentieerde categorie bebeerders van 
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utiliteitsgebouwen, op de positie waarvan project 2 is gericht. De 

diversiteit van deze categorie noopt echter tot nadere inperking. 

Zowel de grote institutionele belegger die tal van kantoorpanden 

beheert valt hier immers onder, als de eigenaar van het winkeltje 

op de hoek. Een probleem waar men hier op stuit, is dat er over de 

structuur van de U-bouw zo weinig bekend is. Onderzoek heeft in het 

verleden voornamelijke betrekking gehad op woningbouw. 

Om te komen tot een keuze van de objecten en de soorten beheerders, 

waarbij een verkenning van de mogelijkheden tot schaalvergroting 

eveneens zinvol is, is een dergelijk zicht op de structuur van de 

U-bouw echter onmisbaar. 

Project 2 richt zich derhalve met het deelproject 2a in eerste 

instantie op het opstellen van een kaartbeeld van de utiliteitsbouw. 

Op korte termijn en in een kort tijdsbestek zou nagegaan moeten 

worden welke voor het technisch beheer belangrijke differentiaties 

er bestaan, wat betreft het objectz gebouwen en installaties, welke 

soorten beheerders daar in welke mate bij betrokken zijn, in welke 

mate er daarbij van versnippering sprake is, en hoe de wereld van 

de U-bouw georganiseerd is." (1) 

Deze veelomvattende doelstelling voor een onderzoek van beperkte 

omvang maakte het noodzakelijk al doende inperkingen te maken en 

prioriteiten te stellen, hetgeen gebeurd is in voortdurend goed 

overleg met de begeleidingscommissie. 

Ret onderzoek is uitgevoerd door een team van medewerkers van de 

vakgroep Realisatie en Beheer van de faculteit Bouwkunde van de 

TUE, bestaande uitz 

ir. H. Hofman (projektleider) 

ing. w. Eikelboom 

K.J. van Haelst 

drs. G.A. Vos 

ing. E.J.L. Lamberti van de faculteit Bedrijfskunde leverde een 

bijdrage als adviseur. 
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(1) Innovatiegericht onderzoeksprogramma Bouw, Werkp1an technisch 

beheer, Rotterdam, 1985. 
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2.1. Probleemstelling 

Bij het beheer van gebouwen is een centrale rol in het proces 

weggelegd voor de beheerder. In de utiliteitssector gaat het 

daarbij voornamelijk oma 

rijks-, provinciale- en gemeentelijke overheden 

de budgetsector (post, spoorwegen, gezondheidszorg, 

onderwijs, sport) 

institutionele .beleggers 

bedrijven 

Over de rol van de beheerder zegt het werkplan "technisch beheer" 

het volgendez 

l'De kern van de rol van de beheerder van een gebouw is daarin 

gelegen, dat hij degene is bij wie de beslissingsbevoegdheid berust 

1 inzake alle ingrepen en transacties met betrekking tot dat gebouw, 

die van wezenlijk belang zijn voor de 'levensloop' ervan. 

Calamiteiten daargelaten, is het de beheerder die de geschiedenis 

van een gebouw schrijft. 

Het gaat daarbij om zeven soorten ingrepen en transactiesa 

1. Onderhoudz ingrepen, gericht op het handhaven, c.q. 

terugbrengen van de 'oorspronkelijke' staat van het gebouw 

en de bijbehorende installaties. 

2. Verbeteringz ingrepen, gericht op een betere aanpassing van 

de staat van het gebouw en de bijbehorende installaties aan 

hetzelfde gebruik. 

3. Gebruiks- of bestemmingswijzigingz ingrepen, gericht op een 

ander gebruik van het gebouw en de bijbehorende installaties. 

4. Verbouwing: ingrepen, gericht op een betere aanpassing· van 

de staat van het gebouw en de bijbehorende installaties aan 

een ander gebruik. 
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5. Verhuur: transacties die er toe 1eiden, dat andere 

gebruikers hun intrek in bet gebouw nemen. 

6. Verkoop: transacties, waarbij bet gebouw en de beheerdersro1 

aan een andere partij wordt overgedragen. 

1. S1oopr ingreep die bet bestaan van bet gebouw beeindigt." (1) 

Het werkp1an "technisch beheer" richt zich a11een op de eerste twee 

van de genoemde ingrepen: onderhoud en verbetering. Waar verder in 

dit rapport over beheer of beheerder gesproken wordt, moet dit 

begrip dan ook in die beperkte zin verstaan worden: bet nemen van 

de bes1issingen inzake onderhoud en verbetering. 

De vraag naar onderhoud van een gebouw is afhanke1ijk van: 

de technische samenste11ing van bet gebouw 

de 1eeftijd 

de aard van bet gebruik 

de gebruiksintensiteit 

De vraag naar verbetering ontstaat: 

doordat bet voorzieningennivo van een gebouw achtergeb1even 

is bij de a1gemene ontwikke1ingen 

door de dynamiek van bet gebruik 

doordat de exp1oitatie-uitgaven uit de hand 1open. 

De tota1e omzet van bouw- en insta11atiebedrijven op de 

onderhoudsmarkt (dus exc1usief doe-het-ze1f, zwartwerk, eigen 

beheer), is vo1gens ramingen van bet EIB momentee1 ca. 7,5 

mi1jard/jaar (2). De productie in herste1 en verbouw 

(bouwvergunningen boven f.20.000) is momentee1 vo1gens bet CBS ca. 

1 miljard/jaar. 

Kaartbee1d uti1iteitsbouw -TUE- 5 



2.2. Aanpak 

Om de in de inleiding genoemde doelstelling voor dit onderzoek 

operationeel te maken, zijn drie vragen onderscheidenr 

1. wat wordt beheerd? - een beschrijving van de voorraad 

utiliteitsgebouwen in m2 naar soort gebouwen en naar de aard 

van het bedrijf van de gebruiker. 

2. wie beheert? - welke partijen zijn bij het beheer van de 

diverse delen van de voorraad betrokken, welke vormen van 

beheer komen voor bij de diverse delen van de voorraad en 

waar en op welke wijze zijn beheerders georganiseerd c.q. 

aanspreekbaar. 

3. hoe wordt beheerd? - wat is de positie van het beheer binnen 

het bedrijf en hoe is de positie van de beheerder geregeld, 

hoe wordt het beheer uitgeoefend en hoe is de positie van 

andere belangrijke participanten (adviseurs en bouwbedrijven) 

in dat verband. 

Deze, reeds beperkte, vraagstelling loopt tegen een aantal problemen 

op. 

Er is geen goed bereikbare kennis over de voorraad gebouwen en 

er zijn nauwelijks gegevens over de technische samenstelling 

van de voorraad utiliteitsgebouwen voorhanden. De 

belangrijkste bron van gegevens over de voorraad ligt in de 

bedrijventelling van het CBS '78 (3). 

Mede daardoor is sterk de nadruk komen te liggen op de aard 

van het bedrijf van de gebruiker en op de funktie van gebouwen. 

Er is een grote diversiteit in de wijze waarop beheerders zijn 

georganiseerd. Over het algemeen zijn overheid en budgetsector 

redelijk aanspreekbaar en zijn institutionele beleggers en 

particulieren niet collectief op beheer aanspreekbaar. 
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Dit heeft geleid tot een tweeledige aanpakt interviews bij 

overheid, budgetsector en landbouw, een telefonische enquete 

bij de belangrijkste overige particuliere sectoren. 

Er bestaan grote schaalverschillen in het beheer, lopend van 

beheerders over enkele tientallen m2 tot beheerders over 

miljoenen m2. 

2.3. Werkwijze 

Bij de uiteindelijke aanpak van het onderzoek zijn drie sporen 

onderscheiden en gevolgdt 

1. vraaggesprekken met overkoepelende organisaties. 

2. een herschikking van de gegevens uit de bedrijventelling 1978 

van het CBS. 

3. een telefonische enquete bij bedrijven en instellingen die 

niet onder (1) te vatten zijn. 

ad 1. Vraaggesprekken hebben gezien de beperkte opzet van het 

onderzoek, zin, daar waar een centraal aanspreekbare 

organisatie aanwezig is, die beheert of die in het beheer een 

adviserende of normerende taak vervult. 

Er zijn in de loop van 1986 vraaggesprekken gevoerd mett 

IMAG (agrarische bedrijfsgebouwen) 

PIT 

NS 

Nationaal Ziekenhuis Instituut (NZI) 

Ministerie van Onderwijs (scholen en universiteiten) 

VNG (zwembaden) 

NSF (sportzalen en hallen) 

Rijksgebouwendienst 

Ministerie van Defensie 
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De resu1taten van deze vraaggesprekken zijn in de bij1agen 

weergegeven. 

P1aatsen we deze resu1taten terug in een bee1d van de tota1e 

voorraad in m2, dan hebben zij betrekking op g1obaa1 50%. 

De vraaggesprekken hebben in het bijzonder informatie 

opge1everd over de voorraad, de aard van het beheer, de wijze 

van beheren en de budgettering. 

ad 2. De bedrijvente11ing '78 1evert gegevens over het 

v1oeropperv1ak van bedrijfsvestigingen per bedrijfsklasse en 

per bedrijfsgroep. Deze gegevens, aangevu1d met gegevens uit 

de interviews, zijn omgebouwd naar m2 per gebouwsoort. Dit 

ombouwen gaat gepaard met enige onnauwkeurigheid. 

ad 3. Bij een nadere beschouwing van de samenste11ing van de 

voorraad bedrijfsgebouwen, dringt zich een ana1ogie met de 

woningvoorraad op. Een be1angrijk dee1 van de voorraad is van 

een zodanige omvang dat binnen het bedrijf van de gebruiker 

een professione1e aanpak van het beheer onmoge1ijk is. Een 

situatie die verge1ijkbaar is met die van eigenaar-bewoners 

bij woningen. 

Om een inzicht te verkrijgen in het ver1oop van de grens 

tussen een "professione1e" aanpak en een "niet-professione1e" 

aanpak van het beheer, is deze grens op basis van aannames 

ongeveer bepaa1d (uitgedrukt in m2/vestiging). In het gebied 

rond die grens is een steekproef getrokken uit het 1ande1ijke 

gegevensbestand van de Kamer van Koophande1 (4). 

Het betrof hier bedrijven uit de bedrijfstakkena 

industrie, met 200-999 werknemers. 

groothande1, met 100-999 werknemers. 

detai1hande1, met 100-499 werknemers. 

horeca, met 100-499 werknemers. 

transport, ops1ag en communicatie, met 100-999 

werknemers. 
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bank en verzekeringswezen, met 200-999 werknemers. 

Op basis van deze steekproef is een telefonische enquete 

gehouden, waarbij o.a. gevraagd is naarz 

aantal m2 van de gebouwen 

soort gebouwen 

eigendomssituatie 

organisatie van bet beheer 

gebruiker of eigenaar 

zelf of anderen 

verzelfstandigd (hoeveel personen) of bij andere taken 

ondergebracht (bij welke) 

indien uitbesteed, op welke wijze 

- ontwikkeling van bet bedrijf (omvang, buisvesting). 

In de maanden november en december 1986 zijn voor deze 

enquetes 138 bedrijven benaderd op een totale populatie van 

1439 bedrijven. 

In bet totaal bebben 94 bedrijven (68%) meegewerkt, waarvan 81 

in bet onderzoek zijn verwerk~ . Van de 13 bedrijven waarvan de 

gegevens niet opgenomen zijn, waren 8 bedrijven te klein, <100 

werkzame personen en <2.500m2; 1 bedrijf te groot, 12.000 

werkzame personen en 284.000m2 en van 4 bedrijven waren de 

gegevens incompleet. 

Tabel 1 geeft een overzicbt per bedrijfstak en "klasse 

werkzame personen" van bet enquetegebied met bet totaal aantal 

bedrijven en de steekproefgrootte in aantallen en procenten 

van de populatie. 

De verscbillen in percentages komen grotendeels voort uit de 

grote verscbillen in populatie per bedrijfstak. 
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..... 
0 

popu1atie • 1439 

ateekproef • 81 ( •5,6~ v/d popu1atie) 

waarvan : 

lt1aaae verltzame oersonen steek2ebied 100 - 199 

lbedrijfatalt l:.v.K. ateelt ~ lt.v.l:. ateelt 

industria 694 29 4,2 989 -

groothande1 278 21 7,5 I ~~!! ~ 1 11 1 11 ' 
I Ill' 

~etailhandel 
! . ILJ!.I:I!I 

125 5 4,0 

1 ~~ ~ ·1·:1: !1 1 
II ~ " liol! ! pl l" 

boreca 29 6 20 , 7 'jll il i! ~ llli IIlii 
tranaport/opa1ag/comm. 173 9 5 , 2 ~~~ !ll,li ljJ 

!JJ i i liliiU I 

bank,varz . wezen,zak . d . 140 11 7,8 290 - -

1439 81 5,6 

l:.v.lt . • aanta1 bedrijven vo1gena ~r van Koophande1 en fabrielten 1985 

•taelt • aanta1 bedrijveo .. t bruiltbere enqultagegevena 

Tabel 1 

200 - 499 500-999 > 1000 

~ l:.v.K. ateelt ~ l:.v. K. ateelt '1 lt.v.lt. ateelt 't 

- 65 - -

I 2 - -
I 

8 - - 3 - -

0 - - 1 - -

I 8 - -
I 

23 - -
II 



(1) Innovatiegericht Onderzoeksprogrammabouw, Werkp1an 

technisch beheer, Rotterdam, 1985. 

(2) J. Sche11evis, De onderhoudsmarkt voor gebouwen, 

Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid, Amsterdam 

1979. 

(3) C.B.S., 4e A1gemene bedrijfste11ing, 1978. 

(4) Kamer van Koophande1 en fabrieken, gese1ecteerde adressen, 

Woerden, 1986. 
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3. WAT WOR.DT BEBBBR.D, Dl VOORRAAD UTILITEITSGIBOUWEN 

Een omvattend bee1d van de voorraad uti1iteitsgbebouwen zou 

gegevens kunnen bevatten over: 

grootte 

funk tie 

eigendom 

1eeftijd (in re1atie tot technische en funktione1e 

samenstelling) 

1okatie 

(vervangings)waarde 

Op a1 deze punten zijn over de voorraad uti1iteitsgebouwen weinig 

gegevens voorhanden. Het databestand van de onroerend goed 

be1asting zou gedee1te1ijk uitkomst kunnen bieden, maar is niet 

toegankelijk. 

Op basis van de nationa1e rekeningen is door het EIB (2) een raming 

gemaakt van de vervangingswaarde van de voorraad vanaf 1949. 

Ramingen in m3 op basis van ver1eende bouwvergunningen, zijn vanaf 

1962 te maken, maar worden bemoei1ijkt door een door de jaren heen 

wisse1ende opbouw van de door het CBS verzame1de gegevens. 

Pas sinds 1982 worden door het CBS de ver1eende bouwvergunningen 

per bedrijfstak gere1ateerd aan de funkties van de op te richten 

gebouwen. 

Onttrekkingen aan de voorraad worden niet bijgehouden. 

Het best bruikbare materiaa1 om een raming van de voorraad te 

maken, b1ijkt de 4e A1gemene Bedrijfste11ing 1978 te bevatten. Deze 

1evert gegevens op over de grootte in m2 en de verde1ing van 

groottek1assen per bedrijfstak en bedrijfsko1om. 

Op basis van ver1eende bouwvergunningen (5), economische 

basiste11ingen (6), interviews en enquete, is dit materiaa1 

aangevu1d en globaal uitgesp1itst naar functies. De resu1taten zijn 

terug te vinden in tabe1 2. 
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ARTBEELD UTILITEITSBOUW (samenstelling van de voorraad) 

2 
m Bedrijfstak waarvoor het bouwwerk bestemd ~ S (volgens SBI 1974, CBS) 

agra 
risch 

nl.Jverhel.d, handel en verKeer overige dienstverlening TOTAAL 
~n~l.J~v-e-r--~h-,a-n~ld~,e-:~l----------------~~h-,o-r_e_c __ a-T-r~e~p~a~---~~t~r~a~n~s~p~o~r~t-,~o~psrag--,~c~o~rn~m~.--nb~•a~n~lr--K.-,~~l.~n-s-t-e-¥1~1~1.-n-g-e-n--v-a-n--:----~4-o-v-e-r~h~e-Tl.~d------------------------------------------~GEBOUW-

~bouwtype (zie bijlage 2,tabel 2) 

heid ~g~r~o-o~t--~t~u-s~s~e~n~f~d~e~t~a~l.~.lr·-~ ratie PTT fNS 1 over1.ge verz.w. gezond- 1
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Als in de specificaties in deze tabel de gegevens afkomstig zijn 

van de 4e algemene bedrijfstelling 1978, dan zijn deze cursief 

weergegeven. De overige getallen in de specificaties zijn afkomstig 

uit recentere informatie (CBS '85, interviews '86). 

Eigendom, leeftijd en lokatie zijn in dit overzicht geheel buiten 

beschouwing gebleven. 

Een nadere specificatie van de bedrijfstakken en gebouwtypen is te 

vinden in bijlage 2. 

Hoewel de enquete primair tot doel had enig inzicht in de aard van 

bet beheer te krijgen, levert ze ook enige aanvullende gegevens op 

t.a.v. de voorraad. Binnen bet onderzochte gebied is de verdeling 

in bet gebruik van gebouwen per bedrijfstak als volgt. 

in % kantoor produktie magazijn winkel horeca overigen 

industrie 16 59 24 

groothandel 34 10 54 0 0 2 

detailhandel 9 17 26 48 0 

horeca 8 3 79 9 

transport/comm. 12 12 76 

bank/verzekeringen 94 3 2 

Tabel 3. Het gebruik van bet vloeroppervlak van gebouwen per 

bedrijfstak. 
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Hoewel een veralgemenisering van deze verdeling voor de gehele 

voorraad niet verantwoord is, lijkt bet op bet eerste gezicht niet 

voor de hand te liggen dat de verdeling bij andere bedrijfsgrotteen 

geheel anders zal uitpakken. 

Een globaal inzicht in de aard van bet gebruik van de gebouwen bij 

een aantal bedrijfstakken, is vooral bruikbaar waar bet gebruik 

grote verschillen in funktionele eisen (zoals klimaat) met zich 

meebrengt. 

De bedrijfstelling geeft ook een indeling in grootteklassen in m2 

vloeroppervlak. Deze is vooral interessant in die bedrijfstakken 

waar bet beheer grotendeels een zaak van eigenaar-gebruikers is en 

dus veelal op vestigingsniveau plaatsvindt: de agrarische sector, 

nijverheid, handel en verkeer. Een samenvatting ziet er als volgt 

uit• . 
o-25oo.2 > 2500 .,2 

'X , .... 't aeao. totaal 'X 

grootte groot te 

lnduatrle veet lglngen 72169 93,0 5432 7,0 15700 77601 100 

.2 • 106 21,0 19,8 291 85,4 80,2 106,4 100 

aroothendel veetlgtngen 34677 92,2 2953 7,8 37630 100 

.,2 • 106 13,1 40,8 378 19,0 59,2 6434 32,1 100 

tuaeenhandel veat i&lngen 4534 94,3 26 5, 7 4560 100 

.,2 X 106 0,4 74,0 88 0,134 26,0 51S4 0,5 100 

detail handel veetlgtngen 121647 99,3 883 o, 7 122530 100 

•2 ,. 106 10,1 80,4 165 4,9 19,6 5550 2~.0 100 

horeca veattgtnsea 34052 99,3 222 0, 7 34274 100 

.,2 • 106 5,6 76,7 164 1, 7 23,3 7658 7,3 100 

reparatte veattgingen 12317 97.7 289 2,3 12606 100 

.2 x to' 4,7 79,0 382 1,2 21,0 4152 5,9 100 

tranaport/ veattgingen 20616 95,5 971 4,5 21589 100 

opolas/ .2 x to6 4,0 26,0 194 11,4 74,0 11740 15,4 100 

c:omnuntcatie 

bank en verz ./ 65891 99,0 659 1,0 66550 100 

zakel t jke dvl. m2 x 106 7,2 41,9 109 10,1 58,1 15326 17,3 100 

overtge dvl. 

Tabel 4. Aantal en gemiddelde grootte in m2 van 

bedrijfsvestigingen per bedrijfstak (bron: CBS, 1978). 
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Het aantal bedrijfsgroepen dat in belangrijke mate bijdraagt aan de 

omvang van de voorraad van vestigingen )2500m2 is beperkt (tabel 5). 

aantal 
vest. 
)2500 ,.2 

getn tniljoen ,.z 
grootte 

Industrie totaal: 5432 
waarvan: 
voedings-/genottniddelen 
chetnische industrie 
bouwmat, aardew, glasind. 
baoia tnetaalinduatrie 
tnetaa1producteninduatrie 
tnachine-induatrie 
e1ectrotechn. industrie 

915 11.300 
275 45.700 
417 14.500 

67 102.700 
596 8.700 
506 11.300 
184 25.000 

2960 (54,51) 

Groothande1 totaal: 2923 
waarvan• 
akkerb.,aiertee1t,veev.,mestst. 294 6.500 
erteen,tnet., minerale o1iepr. 148 8.500 
hout,v1akg1.,aanitair,bouwmat. 563 7.200 
mach.,techn.ben.voertuigen 496 6.100 
huieh.art.,tnetaa1w.,verf, beh. 216 6.100 
p1anta.,voeding,genot, 1evenatn. 436 6.300 

2153 (7 3, 7%) 

Detailhande1 totaall 883 
waarvan• 
woningtext. pr., v1oerbed. 152 4.800 
tneube1en e.a. woninginr. 102 4.800 
ijzerw.,verf,g1as,aardew., 
huish art. 97 5.100 
blaetnen,p1anten,tuin- en 
dierenbenodigheden 94 5.700 
warenh., overige alg. goederen 145 8.500 

590 (66,8"7.) 

Reearatie totaal: 289 
waarvan1 
autoreparatiebedr. 289 4.200 

Horeca totaal: 222 
waarvant 
restaurants 18 5.000 
hotels 121 8.100 

139 (62,6%) 

85,40 

10,31 
12,58 
6,03 
6,88 
5,16 
5,72 
~ 
51,28 (60,0%) 

18,98 

1,91 
1,26 
4,07 
3,05 
1,31 

~ 
14,34 (75,6%) 

4,89 

0,73 
0,49 

0,49 

0,54 
..l..a.Q 

3,48 (71,21) 

1,22 

1,22 

1,68 

0,09 
~ 

1,07 (63,6%) 

Transeort,oeal.,cOtntn. totaal: 971 11,41 
waarvanz 
goederen, wegvervoer 
zeevaart, verwante bedr. 
veem-, pakhuizen 

383 6.200 
66 26.700 

262 19.700 m (73,2%> 

2,39 
1,76 

.2....!Z. 
9,30 (81,5%) 

Bank- en verzekeringswezen, zakelijke dienstver1ening, overige 
dienatver1ening. 

totaal: 659 17,30 
waarvan1 
centrale en a1g. ban ken 60 9.800 0,59 
verzekeringstnaat., pensioenf. 51 10.400 0,53 
accountants,boekh.,belaating 101 9.000 0,91 
ing. architecten,adviesburo 58 9.100 0,53 
overige zakel. dienstverl. 116 24.700 2,87 
bibliotheken,musea,enz. 47 26.200 1,23 
recreatieparken e.d. 14 141.400 ~ 

508 (77, 1%) 11,85 (68,5%) 

Tabel 5. Bedrijfsgroepen die in belangrijke mate bijdragen aan de 

omvang van de voorraad van vestigingen > 2500 m2 (Bron: 

CBS, 1978). 

Kaartbeeld utiliteitsbouw -TUE- 16 



Zoals in hoofdstuk 5 nader beschreven zal worden, is de grens van 

2500m2 in de optiek van dit onderzoek van geen belang. Een 

relevantere grens ligt voor de meeste sectoren rond de 24.000m2, 

voor horeca en kantoren rond de 15.000m2. 

Een uitdraai van de CBS gegevens op deze limieten levert het 

volgende beeld op. 

industrie vestigingen 
m2 x 106 

groothande1 vestigingen 
m2 x 106 

transport/ veatigingen 
op6lag/com-
municatie m2 x 106 

bank en vestigingen 
verz.wezen/ m2 x 106 
zake1ijke dienatv.** 

overige 
dienst
verl. *** 

vestigingen 

v1oeropperv1ak 

2.500-24.000 

4905 ( 6,3%) 
32,5 (30, 5%) 

2873 ( 7,6%) 
15,7 (48,9%) 

903 ( 4,2%) 

5,7 (37,0%) 

2.500-15.000m2 

335 ( 0,9%) 
1,6 (21,17.) 

324 ( 1,1%) 

1,2 02,4%) 

v1oeropperv1ak 

)24.000m2 

527 ( 0,7%) 
52,9 (49, 7%) 

80 ( 0,2%) 
3,3 (10,3%) 

68 ( 0,3%) 

5,7 (37 ,0%) 

>15.000m2 

50 ( 0,1%) 
1,4 (18,4%) 

68 ( 0,2%) 

5,8 (59,87.) 

* lnc1uaief nutabedrijven (1,9) 

totaa1 

77601 (1007.) 
106,4* (100%) 

37630 (100%) 
32,1 (100%) 

21589 (1007.) 

15,4 ( 100%) 

totaa1 

35695 (lOO%) 
7,6 (100%) 

30855 (100'%.) 

9' 7 0001.) 

** 

*** 

Exc1usief overige zake1ijke dienstver1ening (CBS code 849) 

lnc1uaief overige zake1ijke dienstverlening. 

Voor de specificatie zie bij1age 2, tabe1 1. 

Tabel 6. Het aandeel van vestigingen )2500m2 in de voorraad 

gebouwen van een aantal bedrijfstakken uit nijverheid, 

handel en verkeer (bronz CBS, 1978,1987). 

VOORAL DUS IN DE INDUSTRIE EN DE OVERIGE DIENSTVERLENING**** EN IN 

lETS MINDERE MATE IN TRANSPORT, OPSLAG EN COMMUNICATIE, IS EEN 

AANZIENLIJK DEEL VAN DE VOORRAAD GEBOUWEN IN GEBRUIK VAN EEN ZEER 

BEPERKT AANTAL BEDRIJFSVESTIGINGEN. OVER HET TOTAAL HEBBEN 793 

VESTIGINGEN 69,1 x106 M2 OFTEWEL 33% VAN DE TOTALE VOORRAAD 

GEBOUWEN VAN HANDEL, NIJVERHEID EN VERKEER IN GEBRUIK. 

**** Tot deze bedrijfstak zijn in de bedr1jfste111ng ook muses en 

bibliotheken gerekend. Deze horen vanuit ooze optiek veelal 

onder gemeentelijke overheid thuis. 
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VAN DE TOTALE VOORRAAD GEBOUWEN IS EEN RELATIEF AANZIENLIJK DEEL IN 

EIGENDOM VAN OF IN BEHEER BIJ GEMEENTEN: 714 GEMEENTEN BEHEREN 

TEZAMEN CA. 24 MILJOEN M2. BIJ BENADERING DE HELFT, 12 MILJOEN M2, 

WORDT BEHEERST DOOR DE 51 GEMEENTEN GROTER DAN 50.000 INWONERS. 

(5) CBS, Maandstatistieken Bouw, tabel 2-8 j, 1981-84 

(6) CBS, Economische basistellingen, overheidsdiensten 

en- organen, gemeenschappelijke regelingen, 1977. 
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4. WII BEHEERT? 

In hoofdstuk 2 is al gezegd, dat de beheerder een centrale rol 

speelt in bet proces van beheren van gebouwen en dat de kern van 

die rol er in is gelegen, dat bij de beheerder de 

beslissingsbevoegdheid berust inzake alle ingrepen en transakties 

met betrekking tot dat gebouw. Deze positie ontleent de beheerder 

in principe aan bet eigendom van bet gebouw. 

Het zou dus voor de hand liggen bij een beschrijving van bet beheer 

te vertrekken vanuit een beschrijving van de eigendomsverhoudingen 

binnen de voorraad. Maar juist deze gegevens zijn voor de 

particuliere sector niet toegankelijk. Noodgedwongen moeten we ons 

beperken tot de in bet vorige hoofdstuk gegenereerde gegevens op 

vestigingsniveau. Hierdoor blijven in bet bijzonder de situaties 

bij filiaalbedrijven en ketens van bedrijfsvestigingen in dit 

onderzoek buiten bet gezichtsveld. o.a. nederlands grootste 

kruidenier wordt nu beschreven als een grote vestiging en alle 

kleintjes waar hij op let, blijven in de bulk van kleine 

vestigingen verscholen. Hetzelfde geldt voor de grote 

bankinstellingen en voor bet eigendom van beleggers. Het eigendom 

is minder versnipperd dan de beschrijving op bet niveau van 

vestigingen suggereert. 

Daar staat tegenover dat we ons beperken tot bet technisch beheer. 

Op dat niveau vallen beheer en eigendom lang niet altijd samena 

in de particuliere sector is verhuren onder bet opleggen van 

een beheerplicht niet ongebruikelijk en bet beheer van een 

groot deel van bet eigendom van institutionele beleggers is 

ondergebracht bij makelaars en beheermaatschappijen. 

in de budgetsector heeft de rijksoverheid in veel gevallen de 

verantwoordelijkheid voor bet beheer van gebouwen op een 

lager nivo ondergebracht. 
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Uit de enquete is enig inzicht verkregen in de 

eigendomsverhoudingen. Het is niet verantwoord deze gegevens naar 

de gehele voorraad te veralgemeniseren. Toch blijkt in tabel 8 voor 

kantoren de uitkomst van het beleggersaandeel te stroken met de 

algemenere gegevens zoals die bij Zadelvast (7) zijn genoemd. 

eigenaar eigenaar- belegger holding overig onbekend 

gebruiker 

bedrijfstak 

industrie 90 7 3 

groothandel 65 32 3 

detailhandel 74 26 

horeca 32 13 54 

transport/ 61 22 9 8 

comm. 

bank/verz./ 52 43 5 

tabel 7. Eigendomsverhoudingen in% van het vloeroppervlak 

bij de geinqueteerde bedrijfstakken. 
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Een representatief gemaakt overzicbt van bet gebruik van gebouwen 

uitgezet tegen de eigendomsverboudingen ziet er als volgt uitz 

eigenaar buur vanz on-

in % gebrui- be leg- bol- overige be 

ker ger ding kend 

23% kantoor 65 28 1 6 100% 

35% productie 84 6 9 1 100% 

36% magazijn 75 16 1 4 4 100% 

3% winke1 66 34 100% 

1% boreca 22 22 56 100% 

1% overige 100 100% 

100% totaa1 75 15 4 5 1 100% 

tabe1 8. Het gebruik van gebouwen uitgezet tegen de eigendoms

verboudingen in % van bet v1oeropperv1ak. 

Daarnaast is nog een overzicbt te geven van de aangetroffen 

bedrijfsstructuur, gespecificeerd naar een enke1e vestiging of dee1 

uitmakend van een groter gebeel. Hierbij moet aangetekend dat waar 

sprake was van een groter gebee1 in 49% van de geva11en bet 

boofdkantoor werd aangetroffen. 
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enige meer 

vesti- vesti-

ging gingen 

industrie 31% 69% 

groothandel 43'%. 57% 

detailhandel 20% 80% 

horeca 50% 50% 

transport/comm. 33% 67% 

bank/verzekeringen 82% 18% 

totaal 42% 58% 

tabel 9. De bedrijfsstruktuur van de geenqueteerde 

bedrijven per bedrijfstak. 

De voorgaande resultaten gelden slechts binnen bet bereik van de 

enquete. Het is derhalve niet mogelijk om voor nijverheid, handel 

en industrie diverse vormen van beheer te kwantificeren naar hun 

aandeel in m2. 

De belangrijkste categorieen beheerders, opgesomd in willekeurige 

volgorde, zijn danr 

- agrarische bedrijven 

- overige bedrijven (nijverheid, handel, 

verkeer) 

- commerciele beheerders (makelaars, beheer

maatschappijen) 
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- institutionele beleggers 2,5 " 
- de rijksoverheid 5,6 " 
- de gemeenten 24,2 II 

- semi-overheid (NS, PTT) 4,4 II 

- defensie 8,1 II 

- instel1ingen van gezondheidszorg (intramura1e 

gezondheidszorg en bejaardenoorden) 22,9 II 

- onderwijsinste11ingen (schoolverenigingen, 

ins te 11 ingen voor voortgezet, boger en 

universitair onderwijs) 12,9 II 

totaa1 469,3 II 

overig ___2.d " 
totaa1 474,6 miljoen m2 

Voor een nadere beschrijving zij verwezen naar bijlage 1. 

(7) interview, augustus 1986. 
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5. HOI WORDT BBHEBRD 

5 .1. Inleiding 

Bij de bescbrijving van de structuur van bet bebeer, zoals we die 

aantroffen in vraaggesprekken en enquete, is gedeeltelijk 

aangesloten bij gedacbtengangen die Hendriks ontwikkeld beeft bij 

de bescbrijving van de positie van de opdracbtgever bij nieuwbouw 

(8). Hendriks brengt een aantal zaken naar voren die, als men bet 

woord opdracbtgever door bebeerder vervangt, ook voor bet 

bebeerproces geldig lijken. Het gaat dan vooral om de taken van de 

bebeerder, de mogelijkbeden om deze aan andere deelnemers aan bet 

proces over te dragen en om bet "beberend bedrijf": de 

bedrijfsbuisbouding die gericbt is op bet uitvoeren van de 

bebeerderstaak. 

Op deze basis zijn de volgende drie te onderzoeken zaken 

onderscbeiden: 

1. De bedrijfsstructuur van bet beberend bedrijf: "de 

continuiteit in bet verricbten van bebeerderstaken zal van 

invloed zijn op de wijze waarop de bebeerder de uitvoering 

van zijn taak organiseert" •••••• "Is bet deelnemen 

incidenteel, dan is bet niet doelmatig over een eigen 

bedrijf te bescbikken voor bet verricbten van de 

bebeerderstaak, voorzover deze kan worden overgedragen". 

Inzicbt bierin is van belang bij inscbatting van de 

mogelijkbeden tot kennisaccumulatie en 

deskundigbeidsontwikkeling, de aanspreekbaarheid op een 

boger scbaalniveau (verenigingen van tecbniscb bebeerders 

bijvoorbeeld) en de toelevering van middelen en instrumenten 

ter verbetering van bet tecbniscb bebeer. 

2. De taakverdeling tussen de participanten aan bet proces. 

Het initiatief tot bet uitvoeren van onderboud en 
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verbetering kan slecbts door de bebeerder worden genomen. De 

overige taken (vergelijk procesfuncties bij Hendriks (8)) 

kunnen door de bebeerder overgedragen worden aan adviseurs 

en/of bouwbedrijven. 

Een deel van de voor overdracbt in aanmerking komende taken 

kan vervuld worden of door een adviseur, of door een 

bouwbedrijfz 

programmering/planning, 

bet maken van bet bestek/de tecbniscbe omscbrijving, 

de organisatie van de uitvoering. 

De uitvoering kan alleen aan een uitvoerend bouwbedrijf 

worden overgedragen; op basis van een bestek en 

inscbrijving, op basis van een onderboudscontract, of op 

basis van verrekening acbteraf. 

taken prima ire secundaire taken 

taken 

(initiatief) advies- aannemers-

taken taken 

deelnemers 

bebeerder X X X 

adviseur X 

aannemer X X 

Het is moeilijk, bij gebrek aan een algemeen geldig 

tbeoretiscb kader, in deze verkenning aan te geven welke 

constellaties van taakverdelingen in bet tecbniscb bebeer in 

bet bijzonder een rol spelen. Processen van tecbniscb bebeer 

zijn veel meer cycliscb en samenvallend dan processen bij 

nieuwbouw. Bovendien vormt de verwevenbeid van klacbten 
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onderhoud, preventief onderhoud, groot onderhoud en 

verbetering een sterk complicerende factor. 

Het moge evenwel duidelijk zijn, dat waar gezocht wordt naar 

ingangen en mogelijkheden voor innovatie, bet van wezenlijk 

belang is om een inzicht te krijgen in hoe de taken verdeeld 

zijn: 

DE BEHEERDER DIE ALLE VOORKOMENDE WERKZAAMHEDEN OP BASIS VAN 

VERREKENING ACHTERAF OPDRAAGT AAN EEN UITVOEREND 

BOUWBEDRIJF, ZAL NOOIT DE MOTOR VAN EEN INNOVATIEVE 

ONTWIKKELING KUNNEN ZIJN, EVENMIN ALS DE BEHEERDER DIE ALLE 

MOGELIJKE TAKEN AAN EEN ADVISEUR OVERDRAAGT. MAAR OOK HET 

BOUWBEDRIJF DAT,OP BASIS VAN DOOR OPDRACHTGEVERS c.q. 

ADVISEURS GEMAAKTE BESTEKKEN INSCHRIJFT EN UITVOERT, ZAL 

GEEN INVLOED OP DE ONTWIKKELING VAN DE ONDERHOUDSTECHNIEK 

KUNNEN DOEN GELDEN. 

3. De bedrijfsvoering van bet beherend bedrijf, zoals die zijn 

neerslag vindt in de planning/programmering van onderhoud en 

in de financiering/budgettering van de onderhoudsinspanning. 

Aangezien bet materiaal over deze drie vraagstellingen op twee 

geheel verschillende wijzen is verkregen, vraaggesprekken en 

enquete, worden in bet navolgende ook de resultaten separaat 

weergegeven. 

5.2. De situatie bij de landbouw, overheid en budgetsector, zoals die 

uit de vraaggesprekken naar voren komt. 

De structuur van bet beherend bedrilf 

In de landbouw beheert over bet algemeen de gebruiker, ook als deze 

geen eigenaar is. Aanpassingen aan een veranderende bedrijfsvoering 

hebben aanmerkelijk meer prioriteit dan onderhoud. 
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De situatie is veelal vergelijkbaar met eigenaar-bewoners in de 

woningbouw. 

In de gezondheidszorg wordt bijna uitsluitend beheerd op object- of 

complexniveau. Instellingen voor intramurale gezondheidszorg zijn 

over het algemeen groot genoeg om het beherend bedrijf binnen de 

organisatie te verzelfstandigen. De uitgaven voor onderhoud zijn, 

als deel van de totale exploitatie, object van onderhandeling met 

de ziektekostenverzekeraars. Verschuivingen tussen begrotingsposten 

zijn mogelijk. Bejaardenoorden zijn over het algemeen niet groot 

genoeg om het beheer als specialisme te verzelfstandigen. 

In het onderwijs is de situatie divers. Bij het wetenschappelijk 

onderwijs is het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen 

eigenaar. De instellingen zijn echter zelf verantwoordelijk voor 

het beheer van hun onroerend goed en hebben hier een eigen apparaat 

voor. Het Ministerie stelt budgetten en controleert de exploitatie. 

Het beheer binnen het lager onderwijs vindt plaats door school- of 

gemeentebesturen, dit laatste voor het openbaar onderwijs. Bij het 

voortgezet onderwijs bestaan buiten deze twee mogelijkheden ook 

enkele grote overkoepelende organisaties die verantwoordelijk zijn 

voor het beheer. Het Ministerie van 0 en W blijft eigenaar van de 

gebouwen. 

Sportaccommodaties en zwembaden worden beheerd door gemeenten 

(43%), verenigingen (28%), stichtingen (15%), partikulieren (5%) en 

overigen (9%). Meestal heeft de beheerder maar een object onder 

beheer. Er bestaan ook omvangrijker beheersverbanden. Zo laten 

sommige gemeenten hun zwembad(en) door de Sportfondsen (10% van de 

voorraad) beheren. Sommige grotere gemeenten hebben een aparte 

afdeling voor het beheer van het gebouwenbestand. 

Op deze wijze kan het zijn dat meer sporthallen en/of zwembaden 

gezamenlijk worden beheerd. Over het algemeen is de gemeentelijke 

overheid eigenaar van de recreatie-faciliteiten. Verenigingen, 

stichtingen en dergelijke, kunnen de accommodaties beheren. Het 

gemeentebestuur controleert door het goedkeuren van de begroting. 
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Het beheer bij Rijk (RGD), Defensie en semi-overheid (NS, PTT) 

speelt zich op een andere schaal af. Deze organisaties, met een 

groot aantal vestigingen, hebben speciale afdelingen die belast 

zijn met bet onderhoud. Op een bepaald organisatienivo worden de 

begrotingen opgesteld om weer op een boger nivo getoetst te worden. 

Het Rijk is de eigenaar van de gebouwen van de genoemde 

organisaties, maar brengt de verantwoordelijkheden voor bet beheer 

op een lager nivo onder. Hiervoor zijn een aantal constructies in 

bet leven geroepen. 

Advisering 

In de inleiding is aangegeven dat adviestaken zowel in eigen beheer 

als via de markt door advies- en bouwbedrijven vervuld kunnen 

worden. 

Een tussenvorm is te vinden waar advisering als een collectieve 

voorziening voorkomt. Deze figuur zien we voornamelijk optreden als 

de problemen specifiek doch eenvormig zijn bij een versnipperde 

schaal van bet beheer of als de problematiek veel specifieke 

deskundigheid vereist. 

Dat de geinterviewde organisaties niet altijd even nauwkeurig in 

''n categorie te plaatsen zijn, blijkt uit bet volgendea 

Vooral de grotere organisaties, zoals de NS de instellingen 

in bet wetenschappelijk onderwijs de RGD, de PTT en bet 

Ministerie van Defensie verrichten adviestaken in eigen 

beheer. Binnen de organisatie is genoeg kennis aanwezig om 

met grotere onderhoudsingrepen om te kunnen gaan. 

De advisering vindt plaats op bet gebied van de budgettering; 

de nieuwbouw; de installaties; bet bouwkundig onderhoud en 

bet onderhoud van installaties. De RGD treedt soms als 

adviseur voor de PTT op. 
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Advisering als collectieve voorziening is te vinden bija De 

N.S.F.*; bet N.Z.I.**; de V.N.G.; de Sportfondsen; bet 

I.M.A.G.*** en de gemeenten. Voor zelfstandig opererende 

organisaties bestaat de mogelijkbeid om voor advies bij deze 

collectieve organisaties aan te kloppen. De advisering kan 

gaan over bet bele scala van budgettering, nieuwbouw, 

installaties, bouwkundig- en installatietecbniscb- onderboud, 

zoals dit plaatsvindt bij de N.S.F. N.Z I. en de 

Sportfondsen. Het I.M.A.G. en de gemeenten bebben een iets 

minder uitgebreid programma, aan budgettaire advisering wordt 

daar niet gedaan. Het V.N.G. tenslotte adviseert alleen bij 

zaken die te maken bebben met nieuwbouw en bouwkundig 

onderboud. 

Externe advisering vindt plaats bij de land- en tuinbouw. Ook 

bij de PTT wordt, indien de capaciteit van de PTT-afdeling 

Tecbniscb Bebeer & Onderboud, de PTT afdeling Installatieg en 

bet districtsbureau van de RGD niet voldoende is, gebruik 

gemaakt van externe adviseurs. 

Uitvoering van onderboud 

De grote organisaties zoals de NS, de instellingen in bet 

wetenscbappelijk onderwijs en de gezondbeidszorg, voeren onderboud 

gedeeltelijk in eigen bebeer uit. 

Zij bescbikken biervoor over een eigen onderboudsafdeling. Het 

grootste deel van de onderboudswerkzaamheden wordt uitbesteed. Bij 

de NS is dit zo'n 80-90%, terwijl bet wetenscbappelijk onderwijs 

en de gezondbeidszorg alleen onderboud plegen aan kleine tecbniscbe 

storingen. De NS besteedt meestal onderbands aan. 

* Nederlandee Sport Federatie 

** National• Ziekenhuie Inetituut 

*** lnetituut voor Mechanieatie, Arbeid en Gebouwen. Dit 

1net1tuut advieeert voor de agrarieche eektor. 
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Hetzelfde zien we bij de RGD, waar bet bouwkundig onderhoud 

eveneens onderhands wordt aanbesteed. Bij bet installatie-technisch 

onderhoud werkt de RGD veelal met onderhoudscontracten. De PTT 

besteedt bet bouwkundig onderhoud in zijn geheel uit. Het 

installatie-technisch onderhoud wordt, afhankelijk van de 

personeelsbezetting per district, gedeeltelijk uitbesteed. Bij de 

gemeenten neemt bet afsluiten van onderhoudscontracten toe. Dit 

omdat bet een doelmatige werkwijze binnen bet gemeentelijke 

apparaat zou bevorderen. 

De uitvoering van bet klein onderhoud wordt bij Defensie veelal 

door locale aannemers verricht. 

Budget ten 

Budgetten kunnen tot stand komen op basis van opnames, normen of 

ervaringscijfers. We troffen de volgende situatie aanr 

Er wordt zonder onderhoudsbudgetten gewerkt bij zwembaden, 

sportaccommodaties en de land- en tuinbouw. Bij zwembaden en 

sportaccommodaties is bet mogelijk om subsidies te krijgen 

van bet Ministerie van WVC voor verbeteringen die 

energiebesparend zijn. De land- en tuinbouw betrekt bij grote 

investeringen zijn geld van de kapitaalmarkt. Tevens was bet 

in deze sector mogelijk om via de WIR-premie extra gelden te 

verkrijgen. 

Daar waar de structuur van de organisatie omvangrijker is, 

dienen vaak gelden aangevraagd te worden bij een boger 

organisatienivo. 

Op dit hogere nivo wordt dan de aanvraag in een groter geheel 

bekeken en vervolgens al dan niet goedgekeurd. Bij de NS 

wordt op dienstkringnivo aan de hand van opnamens de 

onderhoudsbehoefte bepaald. Op bet centrale nivo worden 

vervolgens de budgetten vastgesteld. Bij de RGD bestaat een 

soortgelijke constructie. Binnen de Rijksbegroting wordt aan 

de RGD een budget toegekend, hetgeen de RGD op haar beurt 

weer verder verdeelt. 
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De krijgsmacht-delen binnen Defensie stellen jaarlijks een 

begroting op. Het budget wordt echter door de regering 

vastgesteld. De onderhoudsgelden worden door de Centrale 

Directie van D.G.W.T. (Dienst Gebouwen, Werken en Terreinen) 

aan de hand van onderhoudsbehoeften verdeeld. Deze 

onderhoudsbehoeften zijn door middel van opnamens verkregen. 

Budgetten op basis van normen zijn te vinden bij bet 

onderwijs. Bij bet lager onderwijs wordt door bet Rijk een 

norm gehanteerd met bet gebouwtype, bet aantal 

ruimte-eenheden, bet aantal formatieplaatsen en bet aantal 

leerlingen als variabelen. De gemeenten krijgen de 

onderhoudsgelden van bet Ministerie van Onderwijs en zouden 

hiervan ook gelden moeten reserveren voor onderhoud op 

langere termijn. 

Het voortgezet onderwijs kent een norm die is opgesteld door 

middel van de kosten die gemaakt worden op 55 rijksscholen. 

Bij bet wetenschappelijk onderwijs worden de 

exploitatiekosten van de instellingen door de overheid 

vergoed. Voor onderhoud op basis van 1,51. van de 

vervangingswaarde, minus de uit een andere post betaalde 

personeelslasten (0,3-0,41.) en een korting van 201.. 

Uiteindelijk blijft er 0,91. van de vervangingswaarde over. 

De gezondheidszorg, de zwembaden en de PTT stellen hun 

budgetten samen op basis van ervaringscijfers. Bij de 

gezondheidszorg is dit 51. van bet exploitatiebudget, bij de 

zwembaden is dit 1-31. van de stichtingskosten. De PTT baseert 

zijn onderhoudsbudgetten op de begroting van bet gewenste en 

noodzakelijke onderhoud, getoetst aan ervaringscijfers van 

voorgaande jaren. 
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Onderboudsplanning 

Bij de NS, bet wetenscbappelijk onderwijs, de gezondbeidszorg, de 

RGD, de PTT en bet ministerie van Defensie is sprake van 

onderboudsplanning. Het wetenscbappelijk onderwijs gebruikt de 

planning voor bet opstellen van de exploitatie-opzet. Bij de 

onderboudsplanning van de RGD dient opgemerkt te worden, dat er 

nog weinig rekening wordt gebouden met preventief onderboud. 

Defensie daarentegen legt bier wel nadruk op. Bij de PTT wordt 

jaarlijks door de boofden van dienst een ontwerp-begroting 

opgesteld, waarin bet te verwacbten onderboud is verwerkt. 

Uit de vraaggesprekken bleek, dat de gemeenten in zeer geringe 

mate aan onderboudsplanning doen. Tocb worden zij bijvoorbeeld 

voor bet lager- en voortgezet onderwijs geacbt reserveringen te 

plegen voor bet onderboud op langere termijn. 

5.3. De situatie bij de particuliere sector (industrie, grootbandel, 

detailbandel, boreca, transport, opslag en communicatie (zonder 

NS, PTT) en bank- en verzekeringswezen), zoals die uit de enqu@te 

bij vestigingen van 3.500-120.000m2 naar voren komt. 

De structuur van bet beberend bedrijf 

We bebben bier de vraag gesteld of de bebeerder beschikt over een 

eigen bedrijf voor bet verricbten van de bebeerderstaken, de 

uitvoering buiten bescbouwing gelaten. Waar dit niet bet geval 

was, is gevraagd bij wie dan de verantwoordelijkbeid voor bet 

tecbniscb bebeer berust. 

De resultaten zijn ala volgt: 
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verde1ing overig 

ze1f- overig op op midde1- op buis-

standig directie baar meester-

niveau niveau niveau 

totaa1 44% 56% 18% 80% 2% 

k1einste ~ 18% 82% 16% 841.. 

grootste ~ 68% 32% 23% 69% 8% 

industrie 34% 661. 11% 841. 51. 

grootbande1 40% 60% 100% 

overige bedr. 

takken 55% 45% 46% 54% 

Tabe1 10 De p1aats van bet bebeer in de bedrijfsorganisatie 

De omvang van de taken van de bebeerder za1 sterk afhangen van de 

omvang van bet te beberen bezit (daarnaast in mindere mate van aard, 

gebruik en 1eeftijd). Voor bet management bevestigt de tabe1 deze 

veronderste11ing. 

De industrie b1ijft iets acbter, de boreca neemt een bijzondere 

positie in1 of de omzet in de horeca wordt voor een re1atief groot 

dee1 door de inventaris bepaa1d, of de service-ver1ening vereist een 

vee1 grotere investering in het k1acbtenonderboud. 
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Waar geen sprake is van een zelfstandig beherend bedrijf valt het 

op dat de noodzakelijke beheerderstaken in industrie en 

groothandel op een veel lager niveau in de organisatie van het 

bedrijf worden verricht dan bij de overige bedrijfstakken. 

Dit lijkt verband te houden met het feit dat bij industrie en 

groothandel vaak al vanuit de aard van het bedrijf een technische 

dienst aanwezig is, die dan het technisch beheer van de gebouwen 

als neventaak krijgt. 

OM HET MANAGEMENT VAN HET TECHNISCH BEHEER BINNEN EEN 

BEDRIJFSORGANISATIE TE VERZELFSTANDIGEN, IS EEN MINIMALE OMZET IN 

ONDERHOUD EN VERBETERING NOODZAKELIJK. ENIGE THEORETISCH 

EXCERCITIES OP BASIS VAN KENGETALLEN VOOR ONDERHOUD EN VERBETERING 

PER M2 PER TYPE GEBOUW/PER JAAR EN VOOR DE VERHOUDING 

MANAGEMENT/UITVOERING, GETOETST EN BIJGESTELD AAN DE HAND VAN DE 

RESULTATEN UIT DE ENQUETE, LEVEREN OP DAT DE GRENS WAARBIJ HET 

BEHEREND BEDRIJF BINNEN EEN BEDRIJFSORGANISATIE VERZELFSTANDIGD 

KAN WORDEN, LIGT BIJa 

INDUSTRIE, GROOTHANDEL, TRANSPORT/OPSLAG/COMMUNICATIE OP 

ca.24.000m2 

BANK- EN VERZEKERINGSWEZEN EN OVERIGE ZAKELIJKE 

DIENSTVERLENING 

DE DETAILHANDEL 

HOTELS 

op ca.15.000m2 

op ca.25.000m2 

op ca.15.000m2 

Bij deze waarden wordt het gemiddelde mogelijk een funktionaris 

full-time met het beheer te belasten. 

Toetsing van de enqu@te-resultaten op deze waarden Ievert op dat 

waar verzelfstandigd beheer mogelijk zou zijn, dit in 75% van de 

gevallen ook daadwerkelijk aanwezig is. Voldoende resultaat om 

deze waarden op gegevens over de voorraad utiliteitsgebouwen toe 

te passen. 
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De CBS uitdraaien over de voorraad gebouwen in de desbetreffemde 

bedrijfstakken op basis van de bovengenoemde grenzen zijn reeds 

in hoofdstuk 3 (tabel 6) weergegeven. De daar gemelde resultaten 

krijgen er nu dus een dimensie bija VAN 793 OP DE MEER DAN 

200.000 VESTIGINGEN MAG VERONDERSTELD WORDEN DAT HET BEHEER 

VERZELFSTANDIGD EN DAARMEE GEPROFESSIONALISEERD IS. 
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Advisering 

Over advisering werd slechts incidenteel gemeld, dat deze binnen 

bet eigen bedrijf plaatsvindt, bij deze bedrijfsomvang voor de 

hand liggend. 

Het betrof bier vooral uitzonderingsgevallen, zoals 

bouwbedrijven en bouwadviesburo's. 

Maar daarnaast ligt ook de score van advisering door adviseurs

en aannemersbedrijven gemiddeld niet bepaald hoog. De 

verschillen per bedrijfstak zijn extreem. 

advise ring 

+ 

totaal 56~ 44% 

kleinste ~ 55'%. 43~ 

grootste ~ 55~ 45'%. 

industrie 72~ 28% 

groothandel 70'1 30'%. 

overige bedr. 

takken 29% 71'%. 

bij verzelf-

standigd beheer 49'%. 51~ 

Tabel 11. Bedrijven waar taken aan adviseurs 

worden overgedragen. 
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Bij verze1fstandigd bebeer is een geringe toename van bet 

inscbake1en van adviseurs te constateren. Deze toename is niet 

afhanke1ijk van de bedrijfsgrootte. 

Een verde1ing naar participanten aan bet proces ziet er a1s 

vo1gt uita 

binnen bet bedrijf 

van de bebeerder 

door adviseur 

door aannemer 

geen 

overig 

7% 

23% 

14%, waarvan insta11ateurs 10% 

52% 

4% 

bouwbedrijven 4% 

Tabe1 12. Participanten waaraan adviestaken worden over

gedragen. 

Uitvoering van onderboud 

Bij de uitvoering van tecbnisch beheer is het zeer gebruike1ijk, 

dat de beheerder dit gedee1te1ijk in eigen beheer doet. In bet 

bijzonder voor die werkzaamheden waar continuiteit in aanwezig 

is. 

Uit de resu1taten van de enquete was het niet moge1ijk het 

aandee1 van het werk in eigen beheer t.o.v. het totaa1, 

vo1doende nauwkeurig te bepa1en. 

Daarom is a11een onderscheid gemaakt tussen niet en gedee1te1ijk 

in eigen beheer. 
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uitvoering in eigen 

beheer 

+ 

totaa1 19't 81't 

k1einste ~ 29't 71't 

grootste ~ 10't 90't 

industrie 17't 83't 

groothande1 25't 75't 

overige bedr. 

takken 17'%. 83't 

bij verze1f-

standigd beheer 9't 91't 

bi j advisering 15't 85't 

Tabe1 13. Uitvoering van onderhoud in eigen beheer. 

De verde1ing over de bedrijfstakken 1aat geen grote verschi11en 

zien. Gecorrigeerd op de uitkomsten bij verze1fstandigd beheer, 

zijn de resu1taten voor de k1einere ongeveer ge1ijk aan die voor 

de groten. Waar sprake is van verze1fstandigd beheer, blijkt 

niet altijd ook een eigen onderhoudsploeg aanwezig te zijn. 

Verder is gevraagd naar de wijze waarop onderhoud wordt 

uitbesteed, feitelijk het onderscheid tussen aanbesteden en 

verrekening achteraf. 
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offer- vaste onderh. 

ten be- contrac-

drijven ten 

totaa1 42't 26% 32% 

k1einste ~ 40% 29% 31'%. 

grootste ~ 44% 24% 32'%. 

industrie 32% 34% 34% 

groothande1 41'%. 31% 28'%. 

overige bedr. 

takken 55'%. 13% 32% 

bij verzelf-

standigd beheer 38'%. 26% 36% 

bij advisering 43% 27% 31'%. 

bwk + 
bij inst. ond. 42'%. 23% 35% 

onderh. p1oeg 

in eigen 

beheer ond. 

p1oeg 43% 28'%. 29% 

a1gemeen 

Tabe1 14. De wijze van uitbesteden van onderhoudswerkzaamheden. 
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De verscbillen liggen in de eerste plaats bij industrie en 

overig. 

Opvallend is verder dat juist de bebeerders met een 

verzelfstandigd beberend bedrijf wat minder vaak tot 

aanbesteding overgaan. 

Daarnaast valt op dat waar er sprake is van advisering, er in de 

wijze van overdracbt van taken aan de aannemer geen verscbil 

optreedt. 

Met bet onderboud in eigen bebeer is geen bijzondere relatie te 

ontdekken. 

Budget ten 

Het budget waarover een bebeerder kan bescbikken om bet 

onderboud te verricbten, wordt op zeer verscbillende wijzen 

bepaald. 

Het valt op dat de verscbillen gering zijn, maar de score van 

geen of een bedrijfsresultaat-afhankelijk budget is boog, 

gemiddeld 40%. 

Ook waar sprake is van een eigen beberend bedrijf is er nog in 

341o van de gevallen onzekerbeid over bet budget. Waar sprake is 

van uitvoering in eigen bebeer, ligt de score gemiddeld en waar 

sprake is van advisering, scoort de onzekerbeid zelfs boger dan 

gemiddeld. 
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geen afh.v. vast ervarings- opname 

budget bedrijfs- bed rag cijfer 

resu1taat 

totaa1 20'%. 20'%. 3'%. 42'%. 15'7. 

k1einste ~ 28'%. 13'%. 46'7. 13'%. 

grootste ~ 14'%. 26'%. 6'%. 38'%. 16'%. 

industrie 17'%. 23'%. 10'%. 37'%. 13'%. 

groothande1 27'%. 18'%. 41'%. 14'7. 

overige bedr. 

takken 19'%. 19'%. 46'%. 16'%. 

bij verzelf-

standigd beheer 3'%. 31'%. 5'%. 44'%. 18'%. 

bij adviaering 18'7. 29'%. 37'%. 16'%. 

bwk + 
bij uit- inst. ond. 12'%. 27'%. 4'%. 41'%. 16'%. 

voering p1oeg 

in 

eigen ond. 

beheer p1oeg 21'7. 21'%. 3'7. 40'%. 15'%. 

a1gemeen 

Tabel 15. De wijze van bepalen van onderhoudsbudgetten. 
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Onderhoudsplanning 

onderhouds-

planning 

+ 

totaal 79'%. 21'%. 

k1einste ~ 84'7.. 16'7.. 

grootste ~ 75'7.. 25'7.. 

industrie 76'7.. 24'7.. 

groothande1 86'%. 141. 

overige bedr. 

takken 79'%. 211. 

bij verzelf-

standigd beheer 65'7.. 35'7.. 

bij advisering 88'7.. 12'7.. 

bwk + 
bij uit- inst. ond. 78'7.. 22'7.. 

voering p1oeg 

in 

eigen ond. 

beheer ploeg 81'%. 19'7.. 

algemeen 
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De totale animo voor bet maken van onderboudsplanningen is niet 

bijzonder groot. De bedrijven met een verzelfstandigd beberend 

bedrijf zijn duidelijk boven modaal, zij bet dat ook daar zicb 

slecbt 35% aan bet plannen van onderboud waagt. 

Het leek aannemelijk dat als er onderboud in eigen bebeer wordt 

uitgevoerd, bet plannen van onderboud meer aandacbt zou krijgen. 

De continuiteit van de eigen onderboudsploeg/dienst is immers in 

bet geding. In de enqu8teresultaten is ecbter geen enkele 

relatie aan te wijzen die deze verwacbting steunt. 

Het inscbakelen van adviseurs om tot planning van onderboud te 

geraken, lijkt niet veel voor te komen. 
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Verhuisgezindheid 

Er bestaat theoretisch de mogelijkheid dat bedrijven achteloos 

met de onderhoudsproblematiek omgaan, als ze niet voornemens 

zijn lang op dezelfde plaats gevestigd te blijven. 

Daarom is ook naar de verhuisgezindheid gevraagd. Deze is in de 

industrie duidelijk boven modaal, maar eventuele negatieve 

bijverschijnselen vinden geen bevestiging in de andere 

uitkomsten. 

industrie 

overige bedrijfs

takken 

verhuis

gezindheid 

+ 

86% 14% 

94% 6% 

Tabel 17 Bedrijven waar sprake is van verhuizen binnen enkele 

jaren. 

Daarbij dient wel aangetekend te worden, dat veelal de 

beslissingen over andere ingrepen en transakties waarover de 

beheerder, naast onderhoud en verbetering, te beslissen heeft, 

niet op hetzelfde niveau in de organisatie genomen worden als 

waar het technisch beheer plaatsvindt. 

TECHNISCH BEHEERDERS ZIJN DAARDOOR LANG NIET ALTIJD VOLDOENDE 

GEINFORMEERD OVER DE TOEKOMST VAN DE GEBOUWEN DIE ZIJ BEHEREN. 

Recente publicaties over Defensie laten zien dat 

communicatieproblemen op dat vlak in de beste beheerdersfamilies 

voorkomen. 
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Tens lotte 

Voor deze enquete bebben wij verondersteld dat er een samenbang 

te vinden zou zijn tussen de omvang in m2 van een bedrijf en de 

mogelijkbeid om bet beberend bedrijf binnen bet bedrijf van de 

bebeerder te verzelfstandigen. Deze veronderstelling bleek 

juist. Tabel 6 brengt de verdeling van m2 en aantallen 

vestigingen met al dan niet verzelfstandigd bebeer redelijk 

scberp in beeld. 

Daarnaast is bet, binnen bet beperkte bereik van dit onderzoek 

(van 5000 - 100.000 m2), interessant om na te gaan of meer van 

de gevraagde kenmerken met de omvang van bet bebeerde 

gebouwenbestand samenbangen. 

Het blijkt dan dat bij afnemende omvangr 

bet niveau waarop bet bebeer - waar niet verzelfstandigd -

plaatsvindt, daalt. 

de mate van inscbakelen van adviserende bedrijven ongeveer 

gelijk blijft. 

er iets minder vaak wordt aanbesteed. 

de berkomst van budgetten nauwelijks verandert. 

bet maken van onderboudsplanningen afneemt. 

bet in eigen bebeer uitvoeren van onderboud feitelijk 

constant blijft, indien de samenbang verzelfstandigd 

bebeer/uitvoering in eigen bebeer verdisconteerd wordt. 

Kortom bet lijkt erop alsof voor deze zaken opvallende 

veranderingen pas op een ander omvangniveau zullen zijn te 

vinden. 

(8) A. Hendriks, De prijsvorming in bet bouwbedrijf, 

Rotterdam, 1957. 
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6. BABISCROUWIRG 

Bij de aanvang van dit onderzoek hebben wij drie vragen 

onderscheidenr wat wordt beheerd, wie beheert en hoe wordt beheerd. 

Binnen de beperkte mogelijkheden van een verkennend onderzoek zijn 

deze vragen in de voorgaande hoofdstukken grotendeels beantwoord. 

Een samenvatting van de resultaten lijkt niet op zijn plaatsr 

enerzijds is het beschrevene feitelijk al niet meer dan een 

samenvatting, anderzijds zouden te veel nuances en slagen om de 

arm daarbij verdwijnen. Wel zijn na afloop enige wat algemenere 

constateringen naar voren te halenr 

het technische beheer heeft in het veld veelal niet die 

prioriteit die naar innovatie dorstende onderzoekers en 

programmamakers verwachtten aan te treffen. Het is veelal 

bij het beheer van de primaire productiemiddelen (machines, 

autobussen, enz.) ondergeschoven, of gaat samen met het 

beheer van inventaris en kantines. Een aantal van de door 

ons voor de enquete benaderde beheerders had zelfs geen 

gestruktureerde informatie over de omvang van hun 

gebouwenbestand ter beschikking. 

Daarnaast bleek bij 401. van de middelgrote bedrijven in de 

particuliere sector de beheerder in het geheel niet over een 

onderhoudsbudget te beschikken. De grootste prioriteit in 

het onderhoud lijkt bij het wegwerken van klachten 

(storingen) te liggen. Ook bedrijven zonder onderhoudsbudget 

hebben veelal eigen personeel dat onderhoudswerkzaamheden 

verricht. In het hotelwezen, waar klachten (storingen) 

klanten kunnen kosten, bleek de aandacht voor het beheer 

groter dan in andere sectoren. 

de gemeenschappelijkheid in de utiliteitsbouw, die de 

formulering van de voor dit onderzoek gestelde en 

gedeeltelijk beantwoorde vraag veronderstelt, lijkt 
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vooralsnog een fictie. 

Zelfs bet meest voor de handliggende gemeenschappelijk 

forum, een tijdschrift Verbetering en Onderhoud (VenO), 

zoals de woningbouw dat kent, ontbreekt. De grote 

verscbillen in problemen, wijze van omgaan met bet beheer en 

scbaal, lijken bier debet aan. 

de infrastructuur van bet veld, zoals wij die aantroffen, is 

zodanig, dat ons inziens de beste mogelijkheden tot 

scbaalvergroting en daarmee tot kennisaccumulatie en 

deskundigheidsverwerving, liggen in de adviseursfunctie. Dit 

wil niet zeggen, dat de huidige op de markt opererende 

adviseursbedrijven in bet algemeen op deze taak berekend 

zijn. Uit de enqu8teresultaten is af te lezen, dat bij de 

middelgrote bedrijven bet inscbakelen van een adviseur de 

wijze waarop bet bebeer is gestruktureerd niet of nauwelijks 

beinvloedt. 

Het lijkt niet ondenkbaar dat de bestaande adviesbedrijven 

niet voldoende zijn toegerust voor de kleinschalige en met 

andere beheerstaken verweven structuren, waarin een 

belangrijk deel van bet technisch beheer zich afspeelt. 

Aanpassing wordt bemoeilijkt doordat een duidelijk 

gearticuleerde vraag op de markt ontbreekt. 

Nader onderzoek naar de resultaten, mogelijkheden en 

beperkingen van de enkele beheer- en onderhoudsbedrijven die 

een integrale aanpak op de markt brengen, lijkt zinvol. 

Eveneens zinvol lijkt onderzoek naar de vraag wat de 

bestaande advisering bij de kleine en middelgrote beheerders 

nu feitelijk inhoudt. 

nauw verbonden met bet voorgaande punt is de verzucbting van 

de onderzoeker dat fundamenteler onderzoek naar de 

taakverdeling en taakvervulling in bet beheerproces, 

gekoppeld aan de diverse soorten van onderhoud en aan bet 

marktgedrag van de participanten, zeer gewenst lijkt. 

Slechta vanuit dergelijk onderzoek is specifieker aan te 
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geven op welke wijze en naar welke participanten toe 

pogingen tot bet op gang brengen van innovatieve 

ontwikkelingen vrucbtbaar kunnen zijn. 

Ret blijkt niet eenvoudig bet bebeer van de voorraad 

utiliteitsgebouwen op een banteerbare wijze in kaart te brengena 

De omvang van de voorraad gebouwen is bescbreven en een 

differentiatie naar bedrijfsdoelen van de gebruikers en naar 

de in de gebouwen ondergebracbte functies, is globaal 

gemaakt. Een differentiatie naar leeftijd, grootte en 

tecbniscbe samenstelling, factoren waarmee de beboefte aan 

onderboud en verbetering nauw verweven is, zou uitgebreid 

nader onderzoek beboeven. 

De feitelijke eigendomsverboudingen in de particuliere 

sector blijven een grotendeels onbescbreven blad zolang de 

data van de onroerendgoed belasting niet ter bescbikking 

zijn. Slechts van de agrarische sector is bekend dat bet 

grosso-modo om eigenaar-gebruikers gaat. Concentraties in 

eigendom (en daarmee wellicht in beheer) van vestigingen in 

nijverheid, handel en verkeer, bleven buiten ons 

gezichtsveld. Hier ligt nog een belangrijk terrein om nader 

te onderzoeken. 

Afgezien van de hiervoor genoemde concentraties in eigendom, 

is op vestigingsniveau aangegeven, dat in nijverbeid, handel 

en verkeer een zeer beperkt aantal vestigingen een 

aanzienlijk deel van de voorraad beheert. Om van dit 

statistisch niveau af te dalen en de bijbehorende (700) 

namen in te vullen, is ecbter een ander verbaal. Weer een 

ander verhaal zou bet zijn om uit te zoeken langs welke 

kanalen deze beheerders zijn aan te spreken. 

Aan bet omvangrijke gebouwenbestand dat door gemeenten 

beheerd wordt, hebben wij slechts zijdelings geroken. 

Een belangrijk gebied ligt bier nog grotendeels braak. 
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-----------------------------INHOUD BIJLAGE 1-----------------------------

BIJLAGE 1, Beschrijving van de bedrijfstakken. 

Agrarische sector 
- Landbouw 
- Tuinbouw 

Nijverheid, handel en verkeer 
Nijverheid 
Handel 

Horeca 
Reparatie 

- Groothandel 
- Tussenhandel 
- Detailhandel 

Transport opslag en communicatie 
- PTT 
- NS 
- Overige 

Bank- en verzekeringswezen, zakelijke dienstverlening en overige 

blz. 

2 
3 
5 

7 
7 

9 
10 
11 
14 
16 
17 
18 
23 

dienstverlening (gedeeltelijk) 26 

Overige dienstverlening 
Instellingen van: 

Overheid 

- Gezondheidszorg 27 
*Intramurale gezondheidszorg 27 
*Bejaardenoorden 30 

- Onderwijs 32 
*Scholen 32 
*Universiteiten 37 

- Andere 39 
*Overdekte zwembaden 39 
*Overdekte sportaccommodaties 
*Overige 

- Rijk (excl. De£.) 
- Defensie 
- Provincie 
- Gemeenschappelijke regelingen 
- Gemeenten 
- Waterschappen 

42 
47 
48 
48 
55 
59 
61 
63 
67 
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-----------------------------AGRARISCBE SECTOR----------------------------

VOORRAAD 

De voorraad van de land- en tuinbouw is bepaald a.h.v. cijfers zoals 
vermeld in het rapport "kwaliteitszorg in bet agrarisch bouwproces"l en 
a.h.v. cijfers van het CBS2 waarmee de procentuele groei sinds 1980 te 
berekenen is. De volgende cijfers volgen hieruit: 

Huisvesting agrarische sector 
jaar 
rundvee 
varkens 
pluimvee 
opslag ruwvoer 
opslag akkerbouw 
teelt tuinbouwgewassen 
TOTAAL 

(*1000 m2). 
1980 

37.000 
17.000 
5.270 

14.000 
2.400 

84.000 
159.670 

19851 
39.516 
18.156 
5.628 

14.952 
5.263 

89.6813 
164.196 

Het cijfer van 1985 is verkregen door het cijfer van 1980 te sommeren met 
een benadering van de groei sinds 1980. Deze groei is afgeleid van de 
groei, zoals deze heeft plaatsgevonden bij de teelt tuinbouwgewassen. 
Hier vond sinds 1980 een toename plaats van 6,8% (Landbouwtelling CBS). 
Het totaal van 164.196.000 m2 komt volgens de CBS-tabe12 overeen met 95% 
van de voorraad agrarische gebouwen. De voorraad van de gebouwtypen: 
"hallen en loodsen" (1%) en "nog te verdelen" (3,9%) zijn daarmee verder 
bepaald. 
De landbouwtelling 19844 geeft het aantal bedrijven, verdeelt over vier 
categorieen: 
Veehouderijbedrijven 85.806 
Akkerbouwbedrijven 17.469 
Tuinbouwbedrijven 27.706 
Gecombineerde bedrijven 6.662 
Totaal aantal bedrijven 137.743 
Interviews zijn gehouden bij het "Consulentschap voor Algemene Dienst 
voor Bedrijfsuitrusting in de Veehouderij" en bij het "Consulentschap 
voor Algemene Dienst voor Bedrijfsuitrusting in de Tuinbouw". 

(1) Inleiding technische dagen 1980; "kwaliteitszorg in het agrarisch 
bouwproces"; NVTL, ir. de Brabander. 
(2) "Bouwvergunning verleend naar sector en soort bouwwerk" 1982 t/m 84 
in procenten. Maandstatistiek bouw CBS tabel 2.8J. 
(3) Voor de voorraad "kassen" is gebruik gemaakt van de gegevens uit de 
landbouwtelling 1985. 
(4) Landbouwtelling 1984, CBS 1986 
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- - - - - - - - - - - - - - LANDBOUW - - - - - - - - - - - - - - - - -

voo~ 

Algemeen 

Gemiddeld 6% van de totale bouwinvesteringen komt voor rekening van de 
agrariscbe gebouwen. Tijdens de bouwexplosie gedurende de jaren 70 was 
dit binnen de landbouw ongeveer 8%. Deze bouwexplosie ontstond door de 
invoerin van de WIR-regeling. 
De bouwinvesteringen per dier voor bet gebouw + inricbting bedraagt 
momenteel: 
mestvarkens 
fokvarkens 
rundvee 
slacbtkippen 
legkippen 
De economiscbe 

!500-!600; 
!3500-!5500 afb. van bet systeem en de regio; 
j3000-j5000; 
flO; 
!25. 

levensduur bedraagt 20 jaar. In de praktijk is de 
levensduur langer. 
Vooruitlopend op de wet Meststoffen, is tijdelijk een bouwstop voor de 
gebele agrariscbe sector van kracbt. In de toekomst zal bet alleen nog 
mogelijk zijn de mest in bet najaar op bet land uit te rijden. Hierdoor 
zal de mest voor ongeveer 9 maanden opgeslagen moeten worden. De 
mestkelders onder de gebouwen zijn biervoor niet toereikend, waardoor de 
komende 4 jaar 30.000 silo's met een gemiddelde inboud van 1.000 m3 
gebouwd moeten worden. Tevens zal naar alle waarscbijnlijkbeid, bet 
ruimtegebruik in de pluimveebouderij met 20-25% toenemen. 

Gebruik 

De stallen die zijn afgescbreven en niet meer voldoen aan de wensen van 
de tijd, degraderen in functie. Rundveestallen worden dan bijvoorbeeld 
gebruikt als booiscbuur of jongveestal. 

Eigendom 

De gebouwen Z1Jn in 61%5 van de gevallen in banden van eigenaar
gebruikers of van erfpacbters. 
De volgende typen van bebeerders zijn te onderscbeiden: 
- eigenaar-gebruiker; 
- pacbter: deze pacbt de grond en de gebouwen van de verpacbter; 
- erfpacbter: deze pacbt de grond. Hij is de eigenaar van de gebouwen; 

(5) Structuurenquete akkerbouwbedrijven, 1975/76, deel 2, CBS. 

Kaartbeeld utiliteitsbouw -TUE- 3 



- zetboer1 deze heeft de verantwoordelijkheid voor het bedrijf waarop hij 
in loondienst werkzaam is (bij zetbaas); 

- cooperaties1 dit zijn samenwerkingsverbanden tussen verschillende 
personen. 

De gebouwen in de landbouw verkeren gemiddeld genomen in slechte staat 
van onderhoud. Een uitgezondering hierop vormen de gebouwen van de 
erfpachters. Er is vaak een onderhouds-clausule in het erfachtcontract 
opgenomen. Hierdoor wordt de erfpachter contractueel verplicht om zijn 
gebouwen in goede staat te houden. Een waardevermindering van de grond 
wordt op deze wijze voorkomen. 

TECHNISCB BEBEER 

Management 

Het voor de investeringen benodigde kapitaal wordt over het algemeen 
geleend op de kapitaalmarkt. Daarnaast zijn er van de zijde van de 
overheid enkele subsidie-regelingen. De WIR-premie6 was bedoeld voor 
investeringen voor gebouwen, inventaris en machines. Deze susidie kon 
oplopen tot 40% van de kosten. Dit leidde in het begin van de jaren 80, 
mede door een lage rentestand en een exportvergroting, tot een 
bouwexplosie van agrarische gebouwen. 

Advisering 

Het Instituut voor Mechanisatie, Arbeid en Gebouwen (IMAG) adviseert 2% 
van de stichtingskosten te besteden aan het onderhoud. Deze 2% zou als 
norm moeten gelden voor de onderhoudsbudgetten binnen de landbouw. In de 
praktijk wordt hier niet naar gekeken. Het achterstallig onderhoud in de 
totale agrarische sector is dan ook opgelopen tot ongeveer !500 miljoen7. 

Uitvoering 

Technisch onderhoud is een vergeten factor. Vaak wordt het technisch 
onderhoud tijdens het functioneel onderhoud (aanpassing van de 
huisvesting) gepleegd. Een verdeling van het onderhoud bij de 
veehouderijen is a1s vo1gt + 90% functionee1- en + 10% technisch 
onderhoud. 
De huisvestingssystemen voor rundvee zijn vanaf 1965 (1igboxen) niet 
wezenlijk veranderd. Hierdoor vindt weinig functioneel onderhoud plaats, 
uitgezonderd de renovaties aan stalinrichtingen. 

(6) WIR =wet investeringsregeling (afgeschaft mei 1986). 
(7) Schatting Instituut voor Mechanisatie, Arbeid en Gebouwen (IMAG). 
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Bij de varkenshouderijen zijn de ontwikkelingen in de huisvesting de 
laatste tijd erg snel gegaan. Hierdoor heeft veel functioneel onderhoud 
plaatsgevonden: mestkelders, vernieuwing van de inrichting, e.d .. 

- - - - - - - - - - - - - - - - TUINBOUW - - - - - - - - - - - - - - - - -

VOORRAAD 

Algemeen 

De glastuinbouw in Nederland heeft een voorraad van ongeveer 9000 ha. 
glas. De economische levensduur van een kas is 15 jaar. De fysische 
levensduur is echter langer dan deze 15 jaar. Op basis van de economische 
levensduur is al 2200 ha van de kassenvoorraad voor de groenteteelt als 
verouderd te beschouwen. In het algemeen staan er nog veel verouderde 
kassen waarin nog steeds wordt geproduceerd. 
Bij iedere kas hoort een schuur of een bedrijfsruimte. De grootte is 
afhankelijk van de teelt die men heeft. Gemiddeld is het oppervlak van 
zo'n ruimte 300-500 m2. Bij de containerteelt is het 600-1000 m2 (planten 
staan in verrijdbare containers en bakken). Deze ruimte worden ook door 
de gespecialiseerde kassenbouwers (ongeveer 30 bedrijven met een 
gezamelijke productie van 450 ha.) gebouwd. 
Bepaalde gebieden kennen reconstructies, bijv.Aalsmeer (1500 ha.). Dit 
heeft een ander bedrijfsopzet tot gevolg. Door middel van een soort 
ruilverkaveling worden bedrijven gecombineerd, opgedeeld of gesaneerd. 

Gebruik 

De ontwikkeling op het gebied van de kassentechnologie werkt een korte 
afschrijvingstijd in de hand. Ret gaat hierbij vooral om ontwikkelingen 
die te maken hebben met energie en lichtdoorlatendheid. 
De lichtdoorlatendheid is zeer belangrijk. Een verlies van 1% geeft bij 
de groenteteelt een productieverlies van 1% en bij de sierteelt een 
verlies van0,5-1%. 
Oude kassen blijven met de productie achter op nieuwe kassen. De 
lichtdoorlatendheid is hiervoor een reden. In het begin van de jaren 70 
was deze 60% of lager. De kassen van de jaren 78/79 hebben een 
lichtdoorlatendheid van 64-65%. Nieuwe kassen halen 71-72%. 

Eigendom 

De tuinder is in het algemeen de eigenaar. 

TECBNISCH BEHEER 
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Management 

Ret kapitaal voor het opbouwen van een tuidersbedrijf wordt geleend op de 
kapitaalmarkt. Ook zijn er een aantal subsidie-regelingen zoals de 
rente-subsidie-regeling en de WIR-regeling (afgeschaft mei 1986). 
Door de afschaffing van de WIR-subsisies heeft men nu te maken met het 
negatieve WIR-effect. Men tekende snel bouwcontracten om nog van de 
subsidie-regeling gebruik te kunnen maken. Ret gaat hierbij om ongeveer 
450 ha •. 
Besparingen op uitgaven aan energie en personeel worden gedaan door 
automatiseringen (bijv. een transportsysteem binnen het bedrijf, het zelf 
opwekken van energie, enz.). 

Advisering 

De energiecrisis heeft geleid tot onderzoek naar energiebesparende 
maatregelen voor bestaande en nieuwe kassen. 

Uitvoering 

Ret onderhoud wordt hoofdzakelijk, met of zonder vriendenhulp door de 
mensen zelf verricht. Ret wordt veelal tussen de arbeidspieken door 
uitgevoerd. Er wordt echter steeds vaker, met name voor het onderhoud aan 
de installaties, met onderhoudscontracten gewerkt. 
Volgens het IMAG is het totale onderhoud te verdelen naar 30% technisch 
onderhoud en 70% functioneel onderhoud. 
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-------------------------------NIJVERBEID-------·-------------------------

VOORRAAD 

Algemeen 

De gebouwenvoorraad van de nijverheid beslaat 106.442.000 m2. Dit cijfer 
uit de 4e Algemene bedrijfste11ing C.B.S. 1978, is bij benadering verder 
onder te verde1en. De CBS-tabe1 "bouwvergunning ver1eend naar sector en 
soort bouwwerk 82-85" maakt een verde1ing in percentages tussen de 
bedrijfstakken en gebouwtypen voor de periode 1982-85 moge1ijk. 

Bouwvergunning verleend naar sector en soort 
------ ---- -

bouwwerk 1982 t/m 1985 in 
--------------

procenten. 

bedrijh.tak Agrarische Bedri ]h&l::bouwen Bi Jzondere sebouwen Overheidti- Totaal 
gebouwen nijve rhe id hande 1 en gezond- onder- andere gebouwen U-bouw 

soort bouv..·erk verkeer heidszorg wijti 

hallen en lood1en 1,0 19,0 16,9 0,1 7,8 13,2 8,81 

kant oren 0,1 9,4 24,5 0,5 1,2 41,0 8,90 

fabrieken/Dlagazi jnen 0,1 49,6 13,5 0,2 3,8 11,88 
kantoren met hallen en 
loodeen 

kasaen 47,2 0,4 0, 7 0,2 19,33 

&churen en 1Ullen 47,6 0,1 0,4 0,2 0,2 22,06 

'"'inkel& 0,1 15,0 3,41 

&cholen 94,1 4,56 

&cholen (nood) 3,3 0,14 

geen gebouw 0,1 I, 3 0,4 1,4 1,0 0,47 

overige en onbekend 3,9 20,5 29,2 98 1,1 89,0 41,0 23,54 

1001. 1001. 100'1. 100'1. 100'1. 100'1. 100'1. 100'1. 

gemiddelde van 1982 ,;,. 1985 io II . 626 xl03 m2/jaar. 
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M.b.v. deze percentages is een g1oba1e verde1ing te maken naar gebouwtype: 

fabrieken, magazijnen, kantoren 
met ha11en en 1oodsen ••••••.••••••• = 54.924.000 m2 
ha11en en 1oodsen ••••••••.••••...•• = 21.045.000 m2 
kantoren .••••••...••.•••••..•••••.• = 4.468.000 m2 1 
gebouwen voor openbare 
diensten •••••••..•••..•••••.••••..• = 1.867.000 m2 
nog te verde1en ..•.•.•••••••••••••• = 24.138.000 ~ 
TOTAAL ••..•.••...•.••..•••••••••••• =106. 442.000 m2 

(1) De kantoren-voorraad is op een afwijkende manier achterhaa1d. Ret 
percentage kantoorgebouwen is over een 1angere periode bekend. Vo1gens de 
CBS-tabe1 "Aanta1 m3*1000 per bedrijfstak 1960-85 naar bouwvergunningen 
ver1eend" bedraagt bet aandee1 kantoren 4,1% van de tota1e 
uti1iteits-bouw. Tabe1 "Bouwvergunning ver1eend naar sector en soort 
bouwwerk 82-85" 1aat voor de periode 1982-85 een aandee1 van 8,9% zien. 
Dit is een stijging met een factor 2,2. Een cijfer over een 1angere 
periode verdient de voorke_ur. Ret percentage kantoorgebouwen zou 
teruggerekend kunnen worden naar bedrijfsk1asse over de periode 1982-85. 
Ret aandee1 kantoorgebouwen is a1s vo1gt benaderd: 
ij h id 9 4% * 104.575.000 2 

n ver e • · · · · · · · · · · • • · · · · · · , 2 , 2 = 4.468.000 m 

9,4%- zie tabe1. 
104.575.000 m2- zie overzicht 11kaartbee1d uti1iteitsbouw". 
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-------------------------------GROOTHANDEL--------------------------------

VOORRAAD 

alg81Uen 
De omvang van de voorraad van de groothandel is verkregen uit de 4e 
Algemene Bedrijfstelling deel 2 algemene sectorale gegevens. B. 
groothandel; tussenpersonen in de handel; detailhandel en reparatie van 
gebruiksgoederen, CBS, 1978. Uit deze bedrijfstelling blijkt dat de 
gebouwenvoorraad van de groothandel neer komt op 32.068.000 m2. 
Gezien de diversiteit van eigenaars is in deze bedrijfstak geen interview 
gehouden. De resultaten van de telefonische enquete, die betrekking 
hebben op de groothandel, zijn in hoofdstuk 5 gemeld. 
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------------------------------TUSSENHANDEL--------------------------------

De 4e Algemene Bedrijfstelling laat zien, dat de voorraad gebouwen van de 
tussenhandel 450.000 m2 bedraagt. 
Gezien de geringe omvang is geen interview gehouden en is het niet 
meegenomen bij de telefonische enquete. Daarom is er geen verdere 
onderverdeling gegeven. 
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-------------------------------DETAILHANDEL-------------------------------

VOORRAAD 

Algemeen 

De<-.omvang van de voorraad van de detailbandel is verkregen a.b.v. de 4e 
Algemene Bedrijfstelling (C.B.S., 1978). Het aantal m2 vloeroppervlak 
bedraagt 24.960.000. Dit is verder te splitsen naar gebouwtypen: 
"gebouwen voor bet wegverkeer" (benzine-service stations, detailbandel 
auto's en rijwielen e.d.) en "winkels" • 
Door middel van cijfermateriaal dat door bet CIMKl is verzameld, is bet 
mogelijk de voorraad nog verder te specificeren. Hierbij mag niet 
vergeten worden, dat de berkomst van bet cijfermateriaal verscbilt van 
die van bet c.B.S •• 

Totale winkelaanbod Nederland (situatie 1978)4 

v.v.o. b.v.o. 

food 2.775.000 m2 5.092.000 m2 
non-food 10.037.000 m2 15.561.000 m2 

totaal 12.812.000 m2 20.653.000 m.2 
Bron CIMK. 

, I ~.J "''.} ;_~, 

(1) Centrad Instituut "''Sbr Midden- en Kleinbedrijf. 
(2) VVO•= verkoop vloeroppervlak.···' '· I j 

Het verkoop vloeroppervlak beeft betrekking op de voor publiek zicbtbaar 
en toegankelijke besloten en overdekte winkelruimten'(incl~ 
etalageruimten) bestemd en gebruikt voor bet 'en detail~ verkopen en 
leveren van roerende goederen, welke niet ter plaatse geconsumeerd en/of 
gebruikt worden. 
(3) BVO = bruto vloeroppervlak. 
De totale bedrijfsruimte (B.V.O.) omvat de verkoopruimte, de opslagruimte 
en alle overige voor de bedrijfsuitoefening benodigde ruimten (kantoortje 
en toiletgroep). 
(4) Niet ge1nventariseerd binnen deze tabel zijn: apotheken, autobandel, 
benzinebandel, handel in bloembollen, pootaardappelen, landbouwzaken, 
tuinbouwzaken, scheepsbenodigdheden en caravans. 
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De volgende tabel geeft CIMK-cijfers van bet jaar 1978. 
Verdeling in hoofd-branchegroepen4 

FOOD 
NON-FOOD 
waarvan: schoeisel 

textiel 
won. inr. 
huish. art. 
elect. art. 
warenhuis 
pers. verzorging 
overige 

TOTAAL 
Inwoners in 1978: 13.9 mln 

Gebruik 

1978 
aantal 
winkels 

41.850 
84.150 

3.950 
15.525 
7.550 
9.550 
6.050 

375 
6.400 

34.750 
126.000 

nederlanders 

gem. VVO/ 
nederlander 
in m2 

0,20 
0,72 
0,022 
0,133 
0,196 
0,057 
0,039 
0,065 
0,017 
0,188 
0,92 

totaal 
VVO 
in m2 
2.780.000 

10.008.000 
305.800 

1.848. 700 
2.724.400 

792.300 
542.100 
903.500 
236.300 

2.613.200 
12.788.000 

totaal 
BVO 
in m2 

5.092.000 
15.561.000 

493.876 
2.985.705 
4.399.987 
1. 279.588 

875.506 
1.459.179 

381.632 
4.220.396 

20.653.000 

Binnen de telefonische enquete is getracht, meer inzicht in verschillende 
bedrijfstakken te krijgen. De detailhandel is hierbij ook meegenomen. 
Hierbij dient opgemerkt te worden, dat een aantal beperkingen aan deze 
enquete verbonden zijn. Zo is de steekproefgrootte beperkt en is alleen 
waargenomen in de grootte-klasse 5.ooOm2-35.000m2. 
Uit de telefonische enquete blijkt dat in vergeli~king met de andere 
bedrijfstakken de detailhandel bet minst aantal m kantoren kent. En, hoe 
kan bet ook anders, de meeste m2 winkelruimte. 

Eigendom 

De gebouwenvoorraad van de detailhandel is in de meeste gevallen in 
handen van eigenaar-gebruikers.lO% Van de winkelvoorraad is in handen van 
beleggers. 
Met cijfers van bet CIMK is bet mogelijk een aantal grote eigenaar
gebruikers met meer vestigingen binnen de organisatie weer te geven, zie 
tabel. 
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Aantal bekende warenhuisvestigingen in Nederland in 1972, 1977 en 1981 en 
de verkoopoppervlakte ultimo 1981 5 

naam exploitant 1972 1977 1981 1981 
verkoop- gem. 
opp.tot. verkoopopp. 

per vestiging 

Bijenkorf KBB 4 5 5 61.000 12.200 
HEMA ev. KBB 60 68 72 95.000 1.320 
HEMA ab KBB 49 75 108 89.000 824 
Trefcenter KBB 2 3 20.000 6.665 
MAXIS KBB 1 1 11.000 11.000 
GaleriesMod. KBB 5 2 1 4.000 4.000 
Subtotaal KBB 118 153 190 280.000 36.009 

V&D Warenh. V&D 56 58 58 423.000 7.293 
Vendet V&D 9 16 18 33.000 1.833 
Su12er Vendet V&D 2 8 7 22.000 3.143 
Subtotaal V&D 67 82 83 478.000 12.269 

MIRO Ahold 4 10 10 54.000 5.400 
Autorama A&O 5 8 8 12.000 1.500 
Famila Centra 1 3 2 10.000 5.000 

Totaal 195 256 293 834.000 2.845 

TECHNISCH BEBEER 

Algemeen 

Binnen de grotere winkelorganisaties vindt bet beheer op verschillende 
manieren plaats. De een werkt met winkels die volledig zelfstandig 
functioneren en alleen centraal hun inkoop regelen. Ret onderhoud wordt 
hierbij op bet bedrijfsniveau verricht. Andere organisaties houden bet 
onderhoud en beheer zoveel mogelijk in handen van de centrale 
organisatie. 

(5) MIRO incl. MIRO-markt. MAXIS excl. vestiging Zoetermeer (3.000m3). 
Excl. de door V&D overgenomen Konmars; de nu bestaande 6 vestigingen 
hebben een oppervlakte van 20.000m2. Voorts excl. bet door KBB 
overgenomen z.b.w. Berko te Ede met een oppervlakte van 6.000m2 b.v.o. 
Famila behoort nu tot Ahold. 
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---------------------------------HORECA-----------------------------------

VOORRAAD 

Algemeen 

De 4e a1gemene Bedrijfste11ing geeft bet aanta1 m2 van de voorraad van 
gebouwen in de borecasector. 
De cijfers uit de te1efoniscbe enquete zijn door de keuze van de 
steekproef, niet op de be1e boreca-voorraad toepasbaar. De steekproef is 
name1ijk bij grotere vestigingen genomen. Het merendee1 van de boreca is 
daardoor buiten scbot geb1even. 

Gebruik 

Bij bet bedrijfsscbap boreca is de voorraad gegeven in aantal1en en m2. 

NEDERLAND TOTAAL Bedrijfst;x)2e en grootte 

aantal bedrijven met .. m2 verkoopoppervlakte <35 35-49 50-99 100-199 200·499 "'500 totaal 

cat81bar 231 2.470 6.189 2.798 1.189 119 13.004 
aantalm2 6.183 103.169 423.o78 371.430 330.626 85.509 1 :319.995 
soci8teit 1 6 16 9 15 2 49 
aantalm2 33 263 1.119 1.227 4.404 1.112 8.156 
coffeeshop 373 609 540 70 7 1.599 
aantatm2 9.283 24.425 34.725 8.555 1.773 78.761 
kiosk 65 9 8 3 1 1 87 
aantatm2 1.002 364 453 397 200 520 2.936 
IJSS&Ion 64 40 81 21 206 
aantal m2 1.474 1.635 5.285 2.608 11.002 
horeca-afdehng b1j recreattebedrijt 17 57 298 390 198 18 978 
aantalm2 396 2.339 21.270 53.508 53.582 11.329 142.424 
bedrijtskanline 30 26 221 139 106 23 545 
aantalm2 658 1.067 13.491 18.491 30.582 22.866 87.155 
strandbedriJf 15 57 134 46 8 2 262 
aantal m2 244 2.309 9.263 5.924 2.103 1.112 20.955 
buftetexploitatie sportaccommodat•e 57 162 549 582 251 34 1.635 
aantatm2 1.341 6.575 39.667 78.432 70.374 40 928 237.317 
ontmoetingscentrum 37 29 169 454 748 206 1.643 
aantalm2 752 1.190 12.446 63.763 226.317 179.409 483.877 
zalenexploitat1e 8 47 103 136 71 369 
aantalm2 190 168 3.611 14.314 42.460 186.268 247.011 
restaurant 98 353 1.443 1.064 293 25 3.276 
aantal m2 2.455 14.610 103.315 139.456 78.707 22.215 360.758 
cafe-restaurant 13 68 682 1.050 939 266 2.998 
aantalm2 321 2.886 49.813 146.984 279.572 251.557 731.133 
cafetaria 2.475 1.596 1.574 272 49 1 5.967 
aantal m2 54.705 84.121 100.850 33.302 13.346 594 266.918 
restaurat1e 6 5 41 44 20 5 121 
aantal m2 143 216 3.083 6.151 6.630 9.709 25.932 
b1stro 32 257 694 279 55 5 1.322 
aantal m2 830 10.603 47.614 35.639 14.172 4.474 113.332 
wegrestaurant 1 1 22 32 27 15 98 
aantat m2 20 42 1.567 4.249 9.049 10.004 24.931 
crepene 7 23 69 49 19 1 168 
aantalm1 144 924 4.936 6.234 4.854 500 17.592 
automatiek 73 7 9 1 91 
aan1a1 m' 1.258 274 552 147 336 2.567 
ho1el·cale 28 36 111 70 34 4 283 
aantal m' 100 1.463 8.134 9.157 10.020 2.550 31.424 
hotel-restaurant 6 9 39 73 46 16 189 
aantal m2 53 385 2.859 10.115 14.336 13.795 41.543 
hotel-cafe-restaurant 18 195 438 541 195 1.394 
aantalm2 732 15.015 62.836 166.436 212.884 457.683 

totaal aantal bedri1ven 3.644 5.850 13.111 7.987 4.683 1.009 36.284 
1otaal aantat m2 verkoopoppervlakte 81.585 239.760 902.146 1.072.919 1.359.879 1.057.315 4.713.604 

Bron: Horeca in cijfers, bedrijfsscbap boreca, september 1985. 
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Eigendom 

Uit gegevens van bet bedrijfsschap horeca blijkt dat ongeveer de helft 
van de vestigingen hun bedrijfsgebouw buren. 

Eigendom/huur van bet bedrijfspand (basis alle bedrijfstypen) 

Naam bedrijfstype tot. hotel pens. cafe/bar kant/buff. cafe- rest. 
% % % % % taria % % 

pand is gehuurd 49 27 14 49 34 66 so 
pand is eigendom 45 69 76 47 58 27 43 
geen antwoord 6 5 9 4 8 7 7 

Bron: Horeca onderzoek 1985 
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--------------------------------REPARATIE---------------------------------

De 4e Algemene Bedrijfstelling geeft aan, dat de voorraad van gebouwen 
bij de bedrijfstak "reparatie" 5.920.0QOm2 bedraagt. Het 93% hiervan valt 
onder "gebouwen voor bet wegverkeer" de rest valt onder "nog te verdelen". 
Bij de bedrijfstak "reparatie" is geen interview gehouden en hebben geen 
telefonische enquetes plaatsgevonden. Vandaar dat een verdere onderver
deling niet is gegeven. 
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-------------------TRANSPORT, OPSLAG EN COMMUNICATIE----------------------

De bedrijfstak "transport, opslag en communicatie" is onderverdeeld in de 
"PTT", de "NS" en de "overigen". 
De PTT en de NS zijn apart beschreven. 
Onder "overigen" vallen: wegvervoer; zeevaart; binnenvaart; luchtvaart en 
hulpbedrijven van bet vervoer. De gebouwenvoorraad hiervan bedraagt 
volgens de 4e Algemene Bedrijfstelling 15.230.000m2. 
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---~-------------------------------PTT------------------------------------

VOORRAAD 

Algemeen 

Een interview is gebouden bij de Centrale Afde1ing Gebouwen (CAG), een 
onderdeel van de boofddirectie Tecbniscbe Zaken (TNZ). Het CAG kent een 
personeelssterkte van ±170 personen. De 4 Bouwkundige rayonbureau's van 
bet CAG + 70 personen 
Binnen bet CAG zijn de afdelingen C (Insta11aties) en D (Tecbniscb Bebeer 
en Onderboud) belast met de zorg voor bouwkundig onderboud en 
voorzieningen aan gebouwen, terreinen en insta11aties. 
De Afdeling C beeft de zorg voor: 
a. bet geven van functione1e leiding aan de Warmte-Licbt-Kracbt 

(WLK)-diensten op bet gebied van insta11atie-onderboud; 
b. bet aanbrengen van nieuwe installaties en bet wijzigen en vervangen 

van bestaande installaties (binnenk1imaat, veiligbeid, 
watervoorziening e.d.). 

De afde1ing D is belast met bet 1everen van advies en management op bet 
gebied van bouwkundig onderboud en verbouwingen. 

Ret aanta1 gebouwen PTT (stand per juli 1986): 

Post tecbniscbe gebouwen 
Post administratiegebouwen*) 
Telecommunicatie tecbniscbe gebouwen 
Telecommunicatie administratiegebouwen*) 
Overige tecbniscbe gebouwen 
Overige administratiegebouwen 
Totaal 
*)Vaak in combinatie met een tecbniscbe funktie. 

Eigendom 
833 

25 
1628 

14 
42 
16 

2558 

Huur 
646 

9 
88 

6 
13 
38 

800 

Het tota1e vloeropperv1ak van de 2558 gebouwen in eigendom 
3.174.260m2. 

bedraagt 

Gebouwtypen: 
Administratiegebouwen, postkantoren, voorsorteercentra, 
expeditieknooppunten, te1efoongebouwen (apparatuurgebouwen: 
eindcentrales, knooppuntcentrales en districtscentra1es), 
straalverbindingstorens, buitendienstgebouwen, zendgebouwen, 
te1efoonwinke1s, garages. 
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Grootteklassen: 
0 - 500 m2 - 2123 

500 - 1000 m2 - 506 
1000 - 1500 m2 - 235 
1500 - 2000 m2 - 113 
2000 - 2500 m2 - 96 
2500 - 3000 m2 - 51 
3000 - 3500 m2 - 37 
3500 - 4000 m2 - 36 

> 4000 m2 161 
Totaal 3358 gebouwen 

Leeftijdsklassen: 
Gegevens zijn niet volledig bescbikbaar; bet volgende overzicbt is 
verkregen d.m.v. extrapolatie van de gegevens die wel bekend zijn. 

100 jaar e.o. 50 
75 100 jaar 170 
50 - 75 jaar 350 
40 - 50 jaar 400 
30 - 40 jaar 370 
20 - 30 jaar 750 
10 20 jaar 750 
< 10 jaar 518 

Totaal 3358 gebouwen 

De buidige vervangingswaarde van de voorraad PTT-gebouwen bedraagt 
ongeveer 6.595 miljoen gulden. 
De afscbrijvingsduur van de gebouwen is 40 jaar, voor installaties is dit 
gemiddeld 15 jaar. De levensduur van postkantoren en telefoongebouwen 
blijken in de praktijk sterk afbankelijk te zijn van de locatie. 

Eigendom 

De staat beeft bet onroerend goed van PTT in eigendom. De PTT is de 
materiele bebeerder. 
Overzicbt aantal PTT-gebouwen in bebeer bij de Bouwkundige Rayonbureaus 
van PTT-CAG en bij de Districtsbureaus van de Rijksgebouwendienst. 

In bebeer bij: PTT-gebouwen PTT-gebouwen Totaal 
in eigendom in buur 

PTT-CAG-BRB 710 369 1079 
Rijksgebouwendienst 1848 431 2279 
Totaal 2558 800 3358 
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De beheerstaak is gedelegeerd naar de hoofddirecteurenl en via deze naar 
de gebouwenbeheerders (de post- en telefoon-districtsdirecteuren enz.). 
Afhankelijk van de aard en omvang van de beheerstaak kan de 
gebouwenbeheerder delen daarvan binnen de eigen districtsorganisatie 
door-delegeren naar bijv. chef Warmte, Licht, Kracht (cWLK), lokale 
beheerder enz. 

TECHNISCH BEHEER 

Management 

De hoofden van dienst nemen de beheersbeslissingen. Afhankelijk van de 
omvang van de financiele consequenties is voor bet effectueren van de 
beslissing hogere goedkeuring nodig. 
Ret is niet mogelijk de totale beheerskosten te bepalen. Deze zijn 
namelijk verweven in de begrotingen van bet CAG, de districten en bet WLK. 
Uitgaven van bet CAG per soort aktiviteit zijn: 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 
Nieuwbouw en uitbreiding 
inclusief installaties 156,5 151,1 183,0 197,3 203,3 
Verbouwingeninclusief 
installaties 58,8 56,8 79,4 66,4 88,2 
Installaties los van bouw 
inclusief hulpwerken 23,3 38,1 40,0 36,4 32,9 
Bouwkundig onderhoud ~ ~ ~ ~ 44,0 
Totaal 278,9 289,0 345,0 344,7 368,4 
Bedragen in miljoenen guldens, prijspeil 1984 

(1) De gebouwen zijn in beheer bij de volgende hoofden van dienst: 
- postdistrictsdirecteuren 
- telefoondistrictsdirecteuren 
- directeur Directoraat Kabel- en Radioverbindingen 
- hoofd Centrale Afdeling Telefonie 
- hoofd Afd. Gebouwen en Beveiliging hdrie Gelddiensten 
- directeur Dienst Omroepbijdragen 
- hoofd Bedrijfsgeneeskundige Dienst 
- hoofd Centrale Afd. Opleiding, Vorming en Training 
- directeur Directoraat Materieelvoorziening 
- hoofd Centrale Werkplaats 
- directeur Dr. Neher Laboratorium 
- hoofd Nautische Dienst 
- hoofd Radiocontroledienst 
- directeur Rijksautomobielcentrale 
- hoofd Centrale Afdeling Gebouwen 
- hoofd Interne Dienst van de Centrale Directie 
- directeur Postmuseum 
- directeur Directoraat Automatisering 
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Het kapitaal komt uit de Rijksbegroting. 
Er zijn jaarlijks onderboudsbudgetten. Deze zijn gebaseerd op een 
inventarisatie van gewenst en noodzakelijk onderboud. 
De boofden van dienst stellen jaarlijks een ontwerp-begroting op voor bet 
komende begrotingsjaar. De voorzieningen aan gebouwen en terreinen vormen 
daarvan een onderdeel. De biervoor op te nemen bedragen bebben betrekking 
op: 

a. bouwkundig onderboud; 
b. installatietecbniscb onderboud; 
c. verbouwingen inclusief installatietecbniscbe bulpwerken; 
d. installaties los van bouw inclusief bulpwerkzaambeden; 
e. lokale bebeerderswerkzaambeden. 

Het totaalbedrag dat per jaar nodig is wordt getoetst aan de omvang van 
de onderboudsbudgetten van voorgaande jaren. Van jaar tot jaar wordt een 
geringe procentuele stijging aangebouden. Er kunnen zicb niettemin 
fluctuaties in de jaarlijkse onderboudsbudgetten per bebeerder voordoen. 
Landelijk gezien verstoren deze bet totaalbeeld ecbter niet, temeer omdat 
bet welstandsonderboud de sluitpost op de begroting is. 
Verdeling onderboud is als volgt: 

Bouwkundig onderboud 43,3 mln. (CAG) 
Bouwkundig onderboud 13,8 mln. (districten) 
Installatie onderboud 29,6 mln. (WLK) 
Totaal 1985 86,7 mln. 
Dit is 11,1% van de totale jaarlijkse buisvestingslasten • 

Verbouwing incl. installaties (1985) is 93,2 mln. 
Er worden energiebesparende maatregelen getroffen en maatregelen ter 
beperking van bet scboonmaakonderboud. 

Advise ring 

De Afdeling Tecbniscb Bebeer en Onderboud is belast met bet leveren van 
advies en management op bet gebied van: 
a. Bouwkundige onderboudsprogramma's, waarbij onderscbeid wordt gemaakt 

tussen: 
l.Instandboudingsonderboud 
Dit zijn werkzaambeden die bij een gebouweninspectie kunnen worden 
voorzien en waarvan de uitvoering noodzakelijk is om de tecbniscb 
vereiste kwaliteit van een gebouw te bandbaven. 
2.Welstandsonderboud 
Dit zijn werkzaambeden die dienen om bet vereiste leefklimaat en/of 
de representatieve functie van een gebouw te bandbaven en/of te 
verbeteren. 
3.Dagelijks onderboud 
Dit zijn werkzaambeden die bij een gebouweninspectie niet kunnen 
worden voorzien en waarvan de uitvoering in bet lopende jaar 
noodzakelijk is. 
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De post- en telefoondistricten zorgen voor: 
a. installatie-onderhoud (WLK) 
b. de uitvoering van werkzaamheden die geen speciale bouwkundige of 

installatietechnische kennis vereisen en die een spoedeisend 
karakter hebben. Deze werkzaamheden mogen door de lokale 
beheerder worden opgedragen tot een bedrag van f5.000,
inclusief BTW per werk. 

b. Verbouwingen binnen de bestaande muren en de inrichting van gekochte 
of gehuurde gebouwen, waarvan de uitvoeringsfase is voltooid. 
Programma's voor verbouwingen/uitbreidingen buiten de bestaande 
muren alsmede het inrichten van gekochte of gehuurde gebouwen 
waarvan de uitvoeringsfase nog niet is voltooid, worden verzorgd 
door het CAG/B (Afdeling Nieuwbouw). 

Uitvoering 

Verbouwingen en welstandsonderhoud worden ge1nitieerd door de districten. 
Van het bouwkundig onderhoud uitgevoerd door het CAG (en 
Rijksgebouwendienst) heeft ca. 60% betrekking op instandhoudingsonderhoud 
en 40% op welstandsonderhoud. 
Bouwkundig onderhoud wordt geheel uitbesteed: installatie-onderhoud wordt 
geheel of gedeeltelijk in eigen beheer uitgevoerd. Dit is per district 
verschillend afhankelijk van de personeelsbezetting. 
Procentuele verdeling van het bouwkundig onderhoud naar soort: 

Buitenschilderwerk 19,0% 
Binnenschilderwerk 14,7% 
Dakbedekking 14,8% 
Vloerafwerking/bedekking 5,7% 
Sanitaire voorzieningen 6,4% 
Beton-, metsel- en voegwerk 8,9% 
Timmer-/metaalwerk/zonwering 4,8% 
Grondwerk en bestratingen 9,0% 
Diverse onderhoudswerken 16,7% 

100,0% 
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-------------------------NEDERLANDSE SPOORWEGEN---------------------------

VOORRAAD 

Algemeen 

Bij de Nederlandse Spoorwegen (NS) is een interview gehouden bij de 
Onderhoudsdienst Gebouwen en Instal1aties (Od.G.I.). 
In 1985 bedroeg het totaa1 v1oeropperv1ak 1.228.000 m2 , verdee1d over 
648.000 m2 stations, 269.000 m2 kantoren en 311.000 m2 dienstgebouwen. 
Daarbij komt nog 43.000 m2 woningen. 

Gebruik 

Verdeling naar gebruik: 
338 stations 
115 goederenloodsen 
277 seinhuizen 
515 onderstations (trafohuisjes e.d.) 
810 dienstgebouwen 
900 dienstwoningen 

Eigendom 

Alle gebouwen zijn eigendom van de NS. Naast genoemde gebouwen worden er 
nog enkele kantoorgebouwen gehuurd. Door nieuwbouw zullen t.z.t. alle ge
bouwen in eigendom van de NS zijn. 
De afschrijvingstermijn van de gebouwen is 50 jaar. In werkelijkheid kan 
de levensduur meer zijn. 

TECHNISCH BEHEER 

Algemeen 

De NS kent een trapsgewijze organisatiestructuur: centrale organisatie, 5 
dienstkringen en 32 secties. De organisatie voor het beheer en onderhoud 
onroerend goed van de NS is de Onderhoudsdienst Gebouwen en Insta1laties. 
Deze is gescheiden in een tak gebouwen en een tak installaties. 

Management 

De jaarlijkse Rijksbijdrage op de exploitatie begroting is ongeveer fl,3 
miljard per jaar. De rijksbijdrage is onderwerp van een contract tussen 
de NS en de minister van Verkeer en Waterstaat, en heeft een taakstellend 
karakter. 
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Voor 1985 zijn de investeringsuitgaven voor nieuwbouw en grote aan
passingen van gebouwen 86 miljoen. Geld wordt geleend op de 
kapitaalmarkt. Nieuwe voorzieningen komen voor rekening van het 
Ministerie van Verkeer en Waterstaat. 
De exploitatie van onderhoud gebouwen en installaties bedraagt flOO 
miljoen per jaar. 
De verdeling hiervan is: 

f38 miljoen technische kredieten 
fl2 miljoen personeelskosten Ode. (onderhouds-

dienst centraal), dienstkringen en secties. 
f50 miljoen energie- en huurkosten. 

De technische kredieten kunnen als volgt onderverdeeld worden: 
70% instandhouding, technisch onderhoud 
12% opheffen storingen 

2% vandalisme 
12% technische wijzigingen en aanpassingen 

gebouw/installatie 
4% functionele kleine wijzigingen 

100% 
Grote functionele wijzigingen worden op de investeringsrekening geboekt. 

De centrale organisatie te Utrecht heeft een beleidsvoorbereidende en 
beleidsbepalende functie op centraal niveau. 
De chef van de dienstkring stelt de begroting voor het onderhoud aan de 
gebouwen op en client deze in bij de centrale organisatie. Tevens geeft 
hij de prioriteiten voor het onderhoud aan. Op centraal niveau worden de 
begrotingen met de prioriteiten van de 5 dienstkringen bekeken en worden 
aan de hand van de prioriteiten (heel het land) de budgetten beschikbaar 
gesteld. De dienstkringen kunnen deze budgetten voor onderhoud tamelijk 
vrij besteden. Voor ingrepen beneden de flOO.OOO is geen goedkeuring van 
de Directieraad nodig. 
De 32 sectieleiders stellen de jaarbegroting en de meerjarenbegroting 
voor het onderhoud aan gebouwen en installaties op; hebben de zorg voor 
de kwaliteit van het onroerend goed; inventariseren; besteden aan; 
handelen rekeningen af en keuren het werk. Voor werken hoven de f3000 is 
vooraf toestemming van de dienstkringchef nodig, beneden de f3000 niet. 
Ret gehele beheer van gebouwen wil men zoveel mogelijk automatiseren. 
Het gebruik van een computer moet zodanig zijn, dat elke dienstkring en 
sectie de informatie direct op kan vragen. 
Bij nieuwbouw worden door de NS aan de architect nauwelijks materiaal
eisen opgelegd, wel wordt geeist dat de totale kosten van rente/afschrij
ving, onderhoud, schoonmaak, energie en belasting/verzekering (dus de 
beheerskosten) niet hoger mogen zijn dan een bepaald maximum uitgedrukt 
in f/m2. 
Door de afdeling Marketing Reizigers (MR) wordt regelmatig onderzocht 
welke "eisen" de gebruiker (client) stelt aan gebouwen en omgeving. 
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Volgens onderzoek hecht de client niet zo'n waarde aan de goede 
technische staat (onderhoud) van bet gebouw, maar wel aanz 

Advisering 

*bet veilig stallen van auto/fiets 
*goede verbinding met ander openbaar vervoer 
*makkelijk de weg kunnen vinden naar loket, 
perron, toiletten, e.d. 

*beschut zitten wachten 
*uniform toegepaste kleuren en materialen 

Bij onderhoudsposten voor dakbedekking en schilderwerk, groter dan 
£25.000, zijn de dienstkringen verplicht zich te laten adviseren door 
twee interne specialisten van de centrale organisatie. 
Veel nieuwbouw wordt ontworpen door eigen NS-architecten.Over bet 
schetsplan van de architect wordt aan diverse N.S.-diensten advies 
gevraagd. De onderhoudsdienst Gebouwen en Installaties geeft o.a. de te 
verwachten onderhoudskosten aan. 

Onderhoud 

D.m.v. inspecties door de dienstkringen/secties wordt bepaald wat aan 
onderhoud gepleegd zal moeten worden. Een meerjarenbegroting dient 
daarbij als basis. 
Van bet onderhoud wordt 80-90% uitbesteed. Veel van dit werk wordt onder
hands aanbesteed omdat de omstandigheden waaronder gewerkt moet worden 
gevaarlijk zijn (bovenleidingen, rijdende treinen). Ervaring in dit werk 
is erg belangrijk. 
Kleine storingen worden door de secties zelf opgelost. 

Onderverdeling technische kredieten (38 miljoen) naar categorie: 
18,00% electrische installaties 
14,89% overig bouwkundig onderhoud 
12,56% schilderwerk 
12,15% timmerwerk 

9,40% klimaatinstallaties 
7,90% dakbedekking 
7,39% loodgieterswerk 
3,57% schoonmaakkosten 
3,20% glaswerk 
2,66% metsel-/betonwerk 
2,46% staalconstructies 
2,17% vloerbedekking 
1,10% technisch schoonmaken 
0,80% hang- en s1uitwerk 
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------------BANK- EN VERZEKERINGSWEZEN, ZAKELIJKE DIENSTVERLENING---------
---------------EN OVERIGE DIENSTVERLENING (GEDEELTELIJK)------------------

Algemeen 

De 4e Algemene Bedrijfstelling geeft aan dat de voorraad gebouwen voor de 
bedrijfstak "bank- en verzekeringswezen, zakelijke dienstverlening en 
overige dienstverlening" 18.556.000m2 vloeroppervlak beslaat. Ret 
grootste gedeelte hiervan valt onder het gebouwtype kantoren. 
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------------------------------GEZONDHEIDSZORG-----------------------------

De kolom gezondheidszorg is samengesteld uit de intramurale 
gezondheidszorg en de bejaardentehuizen. 

- - - - - - - - - - - -INTRAMURAL! GEZONDBEIDSZORG- - - - - - - - - - - -

VOORRAAD 

Algemeen 

De informatie van intramurele gezondheidszorg is verkregen a.d.h. van een 
interview bij bet Nationale Ziekenhuis Instituut (NZI). 
Het NZI maakt in de intramurale gezondheidszorg onderscheid in1 
ziekenhuizen, psychiatrische ziekenhuizen/zwakzinnige inrichtingen, 
verpleegtehuizen en overige instellingen. Per 1-1-'86 zijn er 774 
instellingen in Nederland in de intramurale gezondheidszorgl. 

Gebruik 

Onderstaande tabel geeft een overzicht naar soorten instellingen, aantal 
instellingen en aantal m2. Uit een inventarisatieonderzoek2 is van de 
eerste drie genoemde soorten instellingen bet gemiddeld bruto 
vloeroppervlak per bed berekend, terwijl de bij overige instellingen de 
norm3 uit 1986 is gehanteerd. 
Per soort instellingstype is bet totale bruto vloeroppervlak berekend. 

(1) "Instellingen van intramurale gezondheidszorg" deel 1 basisgegevens 
1-1-1986 van bet Nationaal Ziekenhuis te Utrecht. 
(2) Potentiele energiebesparing in Nederland deelonderzoek 
Gezondheidszorg maart '85 DHV 
(3) Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur 
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A. ziekenhuizen 
B. psychiatrische 

ziekenhuizen/ 
zwakzinnige 
inrichtingen 

C. verpleegte
huizen 

D. overige 
instellingen 

aantal 
erkende 
ins tel-
ling 

204 

193 

326 

51 
774 

aantal 
erkende 
bed den 

68.991 

54.668 

49.269 

4.108 

brutovloer- totaal gem. grootte 
o~pervlak bruto ins telling 
m /bed vloer- in bedden 

opper-
vlak 

86 5.933.200 340 

89 4.867.200 285 

58 2.857.600 150 

35 143.800 80 
13 • 861. 800m2 

De CBS-tabe14 laat zien dat kantoorgebouwen een klein percentage van 
de totale gezondheidszorg zijn. 
Verp1eeg- en ziekenhuizen zijn in het algemeen gehuisvest in een 
gebouwencomplex. Zwakzinnige inrichtingen en psychiatrische 
ziekenhuizen zijn gehuisvest in meer paviljoens op grotere terreinen. 
De gemiddelde leeftijd van de gebouwen van de ziekenhuizen is ca. 18 
jaar. Bij aanpassingen aan de eisen van deze tijd blijkt de levensduur 
van de afdelingen verschillend te zijn: rontgenafdelingen ca. 8 jaar, 
verpleegafdeling ca. 15 jaar. 
Ontwikkeling en bouw van een ziekenhuis kost 10-12 jaar, waardoor bij 
oplevering het gebouw reeds is verouderd. 
Momentee1 vindt er nog weinig nieuwbouw van ziekenhuizen plaats. 
A1leen bij fusies en verplaatsingen uit de binnensteden wordt nog 
nieuwgebouwd. 

Eigendom 

De instellingen zijn eigendom van particulieren, verenigingen, 
gemeenten, provincies en stichtingen. Eigendomverhoudingen zijn niet 
bekend 5. 

{4) Tabel "bouwvergunning verleend naar sector en soort bouwwerk" over 
de periode 1981 t/m '85, CBS 
(5) Uitgezonderd die informatie uit de 4e economische basistel1ing 
overheidsdiensten en -organen: gemeenschappelijke regelingen 1977 CBS 
Voor de gezondheidszorg wordt voor het Rijk en Gemeenschappelijke 
rege1ingen reap. 70.000 en 27.000 m2 opgegeven. Bij de gemeente is dat 
voor ziekcnhuiz~n, psychiatrische inrichtingen, verpleegtehuizen,e.d. 
565.000 m2. 
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----------------------------INHOUD BIJLAGE 2------------------------------

Bij1age 2, Toelichting "overzicht kaartbee1d utiliteitsbouw" 
- Tabe1 1, Bedrijfstak waarvoor bouwwerk bestemd is. 
- Tabe1 2, Overzicht gebouwtypen 
- Tabe1 3, Voorbee1d berekening gebouwtype kantoren 
- Tabe1 4, Buiten beschouwing geb1even ondernemingen, 

beroepen, inste11ingen, e.d •• 
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BIJLAGE 2 

OVERZICHT KAARTBEELD UTILITEITS-BOUW NAAR SECTOR 

Met gegevens, verkregen uit de interviews, de 4e Algemene Bedrijfstelling 
en de Economische Basistellingen is het mogelijk de voorraad 
utiliteits-gebouwen naar bedrijfstak weer te geven. De gegevens zijn 
hierbij geordend volgens de Standaard Bedrijfs-Indeling (SBI) van het 
CBS. In tabel 1 is een overzicht gegeven van hetgeen onder de 
verschillende bedrijfstakken wordt verstaan. 
Met behulp van de MISSET 0-Matrix zijn deze gegevens uitgezet tegen de 
verschillende typen van gebouwen. Wat onder deze typen verstaan wordt is 
te zien in tabel 2. 
Op deze wijze is een relatie verkregen tussen gebruikers en gebouwtypen. 
Er is geprobeerd de verschillende rijen en kolommen te specificeren. Als 
voorbeeld hiervan is in deze bijlage het gebouwtype kantoren in 
uitgewerkte vorm opgenomen (zie tabel 3). 
De bedrijfsgroepen die hierbij niet bij de 20 gebouwtypen waren onder te 
brengen zoals musea, bioscopen, e.d., zijn ondergebracht bij "overigen". 
De groep "nog te verdelen" vertegenwoordigt die bedrijfsgroepen waarvan 
nauwelijks bekend is in welk gebouwtype en samenstelling deze gehuisvest 
zijn (bijv. zeevaart, binnenvaart, luchtvaart, enz.). 
Tabel 4 bevat een lijst van activiteiten, ondernemingen, beroepen e.d. 
die bij bet onderzoek buiten beschouwing zijn gebleven, omdat ze niet in 
de verschillende bronnen waren opgenomen. 
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Tabel 1 

BEDRIJFSTAK WAARVOOR BOUWWERK BESTEMD IS. 

Agrarische sector 

Nijverheid 

Bandel 

Horeca 
Reparatie 

Transport, opslag en 
communicatie 

- VEEHOUDERIJ 
- AKKERBOUW 
- GLASTUINBOUW 

- DELFSTOFWINNING 
10.00 DELFSTOFWINNING 

- INDUSTRIE 
20.000 VOEDINGS- EN GENOTMIDDELENINDUSTRIE 
22.000 TEXTIELINDUSTRIE 
23.000 KLEDINGINDUSTRIE 
24.000 LEDER, SCHOEN- E.A. LEDERWARENINDUSTRIE 

(EXCL. KLEDING) 
25.000 ROUT- EN MEUBELINDUSTRIE (EXCL. METALEN 

MEUBELEN) 
26.000 PAPIER- EN PAPIERWARENINDUSTRIE 
27.000 GRAFISCHE INDUSTRIE, UITGEVERIJEN 
28.000 AARDOLIE-INDUSTRIE 
29.000 CHEMISCHE INDUSTRIE 
30.000 KUNSTMATIGE EN SYNTHETISCHE GAREN- EN 

VEZELINDUSTRIE 
31.000 RUBBER- EN KUNSTSTOFVERWERKENDE INDUSTRIE 
32.000 BOUWMATERIALEN-, AARDEWERK- EN GLASINDUSTRIE 
33.000 BASIS METAALINDUSTRIE 
34.000 METAALPRODUKTENINDUSTRIE (EXCL. MACHINES EN 

TRANSPORTMIDDELEN) 
35.000 MACHINE-INDUSTRIE 
36.000 ELEKTROTECHNISCHE INDUSTRIE 
37.000 TRANSPORTMIDDELENINDUSTRIE 
38.000 INSTRUMENTEN- EN OPTISCHE INDUSTRIE 
39.000 OVERIGE INDUSTRIE 

- BOUWNIJVERHEID EN INSTALLATIEBEDRIJVEN 
51.000 BOUWNIJVERHEID 
52.000 BOUWINSTALLATIEBEDRIJVEN 

61.000 GROOTHANDEL EN TUSSENPERSONEN IN DE HANDEL 
65.000 DETAILHANDEL 
67.000 HOTELS, RESTAURANTS, CAFE'S E.D. 
68.000 REPARATIEBEDRIJVEN VOOR GEBRUIKSDOELEN 

PTT 
NS 
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Overige 
72.000 WEGVERVOER 
73.000 ZEEVAART 
74.000 BINNENVAART 
75.000 LUCHTVAART 
76.000 HULPBEDRIJVEN VAN HET VERVOER 

Bank- en verzekerings- 81.000 BANKWEZEN 
wezen, zake1ijke 82.000 VERZEKERINGSWEZEN 
dienstver1ening 83.000 EXPLOITATIE VAN DE HANDEL IN ONROEREND GOE-

Overige dienstver-
1ening 

Onderwijs 

Andere 

DEREN 
81.000 BANKWEZEN 
82.000 VERZEKERINGSWEZEN 
83.000 EXPLOITATIE VAN EN HANDEL IN ONROEREND GOE-

DEREN E.D. (EXCL. GEBOUWEN VOOR DE VERHUUR) 
83.119 GEBOUWEN VOOR DE VERHUUR 
84.000 ZAKELIJKE DIENSTVERLENING 
85.000 VERHUUR VAN MACHINES E.A. ROERENDE GOEDEREN 

92.9 
95.4 

95.6 

95.7 

96.2 

98.1 

98.2 
98.3 
98.4 
98.5 
98.9 

OVERIG ONDERWIJS (VOOR ZOVER AUTORIJSCHOLEN) 
BIBLIOTHEKEN, MUSEA EN CULTUUR-
BEHOUD (GEDEELTELIJK). 
FILMWEZEN (EXCL. VERENIGINGEN EN ORGANISA
TIES OF FILMGEBIED) 
SCHOUWBURGEN, CONCERTGEBOUWEN E.D. (EXCL. 
VERENIGINGEN E.D.) 
RECREATIE (EXCL. VERENIGINGEN, ORGANISA
TIES OP RECREATIEGEBIED) 
REINIGINGS- EN ONTSMETTINGSBEDRIJVEN (INCL. 
POLDERBEMALING) 
SCHOONMAAKBEDRIJVEN 
WASSERIJ, CHEMISCHE REINIGING EN VERVERIJEN 
KAPPERSBEDRIJVEN EN SCHOONHEIDSINSTITUTEN 
FOTO-ATELIERS 
OVERIGE PERSOONLIJKE DIENSTVERLENING 

- ONDERWIJS 
92.100 KLEUTERONDERWIJS 
92.200 BASISONDERWIJS 
92.300 BUITENGEWOON ONDERWIJS 
92.400 ALGEMEEN VOORTGEZET ONDERWIJS 
92.500 LAGER EN MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS 
92.600 HOGER BEROEPSONDERWIJS 
92.700 WETENSCHAPPELIJK EN VERGELIJKBAAR ONDERWIJS 

- RELIGIEUZE ORGANISATIES E.D. 
91.000 RELIGIEUZE ORGANISATIES E.D. (EXCL. KERK

GEBOUWEN) 
91.119 KERGEBOUWEN 
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tabel 2 

OVERZICHT GEBOUWTYPEN 

21 spoorweggebouwen 
211 eindstations, stations in het algemeen 
211 plaatselijke stations 
212 vrachtgoederenstations 
215 lijnwerkershuisjes, seinhuisjes 
217 werkplaatsen, reparatiewerkplaatsen, locomotief- en wagenremisis 
218 wasplaatsen 

22 gebouwen voor het wegverkeer 
222 garages algemeen 
224 tank-, was-, servicestations, showrooms 

26 landbouwbedrijfsgebouwen 
262 massagoedopslaggebouwen met weerstandbiedende muren 
263 algemene opslagruimten met niet-weerstandbiedende muren of omrasterd 

4. voor vee 
5. voor schapen 
6. voor varkens 
7. voor pluimvee 
8. inpandige magazijnen, werkplaatsen 

265 geklimatiseerde gebouwen, dierenstallen, melkerijen, etc. 
4. veestallen in het algemeen 
5. schapenstallen 
6. varkenshokken 
7. pluimveehokken 

268 tuinbouwkassen 

27 fabrieken 
272 fabrieken, industriele verzamelgebouwen of bedrijfshallen 
273 voedsel, drank, tabak, abattoirs, melkfabrieken 
274 chemische en aanverwante industrieen 
275 metaalbedrijf en aanverwante industrieen 

1. technische en electronische artikelen 
2. scheepsbouw, marinebedrijf 
3. voertuigen 
4. metalen goederen niet elders genoemd 

276 textiel, leer, kleding 
1. textiel 
2. leer, lederen goederen, bont 
3. kleding 

277 kleiwaren, cement en hout, papier 
1. bakstenen, keramische industrie, glas, cement etc. 
2. hout, meubilair etc. 
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3. papier, drukkerijen, uitgeverijen 
4. andere industriebedrijven 

278 bouwbedrijf 
constructiebedrijven, bouwbedrijven, b.v. bouwbedrijfswerven 

32 kantoorgebouwen 
Met inbegrip van ontwerpstudio's, kantoren voor vrije 
beroepsuitoefening, direktiekantoren, kantoren van 
genationaliseerde industrieen, secretariaten, 
landschapskantoorinrichtingen. 
- kantoren in specifieke gebouwtypen zie type gebouw; 
- kantoren in fabrieken zie 27; 
- kantoren in winkels zie 34. 

321 multifunktionele kantoorgebouwen 
322 multifunktionele handelsgebouwen 
328 banken, kluizen 

34 winkels, etc. 
342 winkelgalerijen, winkelcentra 
343 winkels in bet algemeen, warenhuizen 
344 levensmiddelenwinkels, bakkerswinkels 
345 snoepwinkels, tabakswinkels, kiosken 
346 kleding, schoeisel 
347 andere huishoudelijke artikelen etc. 
348 kolenhandelaars, bouwmaterialenhandelaars etc. 

38 gebouwen voor openbare diensten 
384 gebouwen voor de Nutsbedrijven 

41 ziekenhuizen 
412 algemene streekziekenhuizen, klinieken 
413 psychiatrische inrichtingen 
414 kraaminrichtingen 
415 isoleerinrichtingen 
416 andere speciale ziekenhuizen, b.v. voor kinderen, tandheelkunde, 

neuro-chirurgie 
418 militaire ziekenhuizen 

44 tehuizen 
442 verzorgingstehuizen, revalidatiecentra, sanatoria 
443 tehuizen of centra voor chronisch invaliden, verslaafden 
444 tehuizen voor lichamelijk gehandicapten, poliopatienten, spastici, 

blinden, doven 
446 weeshuizen, kindertehuizen 

51 restaurants, cafe's, bars 
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512 restaurants, commerciele restauratiegebouwen in bet algemeen 
515 cafe's, snackbars, koffiebars, melksalons 
517 kroegen, bars, herbergen 

54 zwembaden 
541 overdekte zwembaden 

56 sporthallen 
562 sporthallen, inclusief speelhallen, gymnastiekzalen en banen voor 

badminton, basketbal, biljart, kegelen, boksen, schermen, kaatsen, 
rolschaatsen, tafeltennis, tennis, zaalrugby en -voetbal 

71 scholen 
711 kleuterscholen 
712 lagere scholen 
713 middelbare scholen 
714 v.w.o. 

72 universitaire, hogescholen 
bibliotheken 

721 universiteiten, universiteitsafdelingen 
722 polytechnische scholen, technische scholen, volksuniversiteiten, 

volkshogescholen 
724 academies, conservatoria etc. 
728 militaire academies, trainingsinrichtingen 

84 bijzondere woongebouwen in bet algemeen 
842 kazernes, woningen voor getrouwde militairen 
843 bejaardentehuizen 
845 vakantiehuizen, chalets 
846 tehuizen zoals jeugdherbergen, jeugdhotels 

kampeerbedrijven 

85 hotels, etc. 
852 hotels 
853 motels 
854 pensions 
855 restaurants (met logeeraccomodatie) 

overige zoalsz 
bibliotheken, musea en cultuurbehoud 
openbare archieven 
schouwburgen en concertgebouwen e.d. 
researchdiensten 
muziekscholen 
religieuze organisaties, kerkgebouwen 
filmwezen 
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nog te verdelena 
reparatie: schoen, rijwiel, uurwerken, electrische 
gebruiksgoederen, muziekinstrumenten 
transport: opslag en communicatie, binnenvaart en zeevaart, 
luchtvaart 
bank en verzekeringen: verhuurbedrijven, reiniging en 
schoonmaakonderhoudsbedrijven, wasserijen, overige, persoonlijke 
dienstverlening 
gemeenschappelijke regelingen: woonwagenwerk en -voorzieningen 
gemeenten: maatschappelijke dienstverlening, begraafplaatsen e.d. 
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tabel 3 

VOORBEELD BEREKENING GEBOUWTYPE KANTOREN 

1978r 

BANK- EN VERZEKERINGSWEZEN EN OPENBARE DIENSTVERLENING 

centrale bank en algemene banken 
cooperatieve bankenr spaarbanken e.d. 
verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen 
assurantie tussenpersonen 
makelaars in o.g. 
accountants-, boekhoudbureaus, belastingconsulenten 
computer servicediensten 
ingenieurs-, architecten-, e.a. techn.ontw.bureaus 
reclame- en advertentiebureaus 
economische adviesbureaus 
persbureaus, nieuwsbureaus 
uitzendbedrijven van arbeidskrachten 

TRANSPORT, OPSLAG EN COMKUNICATIE 

reisbureaus 

OVERHEIDr 

* Rijk 

waterstaatdiensten 
bank- en verzekeringswezen 
exploitatie o. g. 
accountants- en administratieve diensten 
technische ontwerp- en adviesdiensten 
computercentra, arbeidsbemiddelingsbureaus e.a. 
algemeen overheidsbestuur 
diensten voor overheidstoezicht 
politie, bescherming bevolking 
fiscale- en justitiele diensten 

* provinciea 

waterstaatdiensten 
algemeen bestuur en griffie 

kaartbeeld utiliteitsbouw -TUE-

AANTAL M2 x 1.000 
1.270 
1.080 

707 
393 
259 

1. 782 
232 

1.265 
328 
187 

16 
71 

7.588 

126 

297 
249 

22 
258 

97 
114 
605 
121 
170 
976 

2.909 

90 
203 

9 



p1ano1ogische dienst 
diensten voor overheidstoezicht 
bescherming bevo1king 

* gemeenschappe1ijke rege1ingen 

a1gemeen overheidsbestuur e.d. 

* gemeenten 

openbare werken 
financiele inste1lingen 
exp1oitatie o.g. 
zakelijke dienstverlening 
sociale diensten 
algemeen overheidsbestuur 
be1astingkantoren + kadaster 
diensten voor overheidstoezicht 
politie 
brandweer 

* waterschappen 

a1gemene diensten 

NIJVERHEID 

overige nijverheid, handel en verkeer 3 jaren 
TOTAAL KANTOREN 1978 

1985: 
gezondheidszorg 
defensie 
N.S. 
TOTAAL 

kaartbee1d uti1iteitsbouw -TUE-

19 
2 
2 

319 

180 

922 
22 
23 

401 
208 

1.631 
9 

178 
509 
250 

4.153 

124 

8.472 
23.871 

371 
1.485 

269 
25.996 

10 



tabel 4 

ALFABETISCHE LIJST VAN ACTIVITEITEN, ONDERNEMINGEN, BEROEPEN, 
INSTELLINGEN, E.D. WELKE BIJ BET ONDERZOEK KAARTBEELD- UTILITEITSBOUW 
BUITEN BESCHOUWING ZIJN GEBLEVEN 

administratiekantoren voor effecten 
adviesbureau's voor school- en beroepskeuze 
advocatenkantoren 
agrarische visserijproefstations en dergelijke instelling 
algemene maatschappelijke organisaties 
ambassades, gezantschappen en consultaten, 
artiesten 
artsenpraktijken 

balletscholen 
bedrijfsschappen 
bedrijfsverenigingen 
beheerskantoren (beheer van aandelen) 
beleggingsinstellingen 
beoefening van toneel, muziek, ballet, e.d. 
beroepsorganisaties 
bijbelgenootschappen 
bosbouw 
bosbouwbedrijven 

consultaten 
consumentenverenigingen 
consumentvoorlichting en gezinsdiensten, e.d. 
consumptief kredietstellingen en afbetalings- en 
huurkoopfinancieringsinstellingen 
creches 

deurwaarderskantoren 
dierenbeschermingsverenigingen 
discontohandelaren 

effectenbeurzen 
effectenmakelaars 
exploitatie van handel in onroerend goederen 
exportfinancieringsmaatschappijen 

factoorbedrijven 
film, foto- en amateurorganisaties 

geldwisselkantoren 
gerechtshoven 

kaartbeeld utiliteitsbouw -TUE- 11 



gezinsverzorging en gezinshulp 
grondexploitatiemaatschappijen 

havenkantoren 
hobbyclubs e.d. 
hypotheekbanken en bouwkassen 

industriefinancieringsmaatschappijen 
internationaal gemeenschapsorganen 
investeringsmaatschappijen 

jacht 
jachthavens 

kamer van koophandel en fabrieken 
kinderbescherming e.d. 
kinderdagverblijven creches 
kindertehuizen 
kredietbanken (volks en gemeentelijke) 

landbouwproefstations 
letterkundigen (auteurs e.d.) 

markkantoren 
medische laboratoria 

notariskantoren 

octrooibureaus 
optiebureaus 
organisaties op het gebied van de recreatie 

pedicure e.d. 
poliklinieken 
politieke partijen 

radio- en televisieomroeporganisaties 
radio- en televisiestudio's 
rechterlijke organisaties 
rechtskundige adviesbureaus 
reclasseringsverenigingen 

sociale tehuizen e.d. 
sportclubs 
sportscholen en sportinstructeurs 
supportersverenigingen 

kaartbeeld utiliteitsbouw -TUE- 12 



tandartsenpraktijken en tandheelkundige poliklinieken e.d. 
technische en medische en natuurwetenschappelijke proefstations en lab. 
tehuizen voor daklozen, huislozen 
tehuizen voor niet-gehandicapte jongeren en volwassenen 
tehuizen voor werkende jongeren 
trustkantoren 

vakbonden 
verloskundige praktijken, zelfstandige verpleegkundigen e.d. 
veterinaire inspecties, vee-artsenkundige diensten 
vormingswerk 

werkgevers- en ondernemersorganisaties 
werknemersorganisaties 
wetswinkels 
wettelijke sociale verzekerorganen 
wijkcentra 
wisselmakelaars 

kaartbeeld utiliteitsbouw -TUE- 13 



-----------------------------INHOUD BIJLAGE 3-----------------------------

BIJLAGE 3, Overzicht telefonische enquite 

Kaartbeeld utiliteitsbouw -TUE- 1 



INOUSTRIE. 

O\J SIH-rode aetteuven- tot••t •l vearvefl: "•r.Jeelt In: 

'· b•drljf aent•l luhtjd vloeropp. eta....sa. ...... luntoor produttle -auljn vlnl<•l horece 

1 Jill 4 7-40 J. 700 . ).700 
2. 200 I 1.700 . I . 

2 5211 2 ll-16 ).800 ).800 . 1.700 l. SOD • 600 I . . 

!- S1JL. 1. 
l~=~~- ~H~~-1-t:~~ t--~- ·-· -. 4 -~~~-+- - - ----- ... -_ - -~~~] 1 --,. l,f,OU 

' 4021 ... lS s. 210 '. 210 ).200 7'H1 1.400 
6 1711 2. 1·7 8.000 8.000 . 200 7.000 )00 . -
1 2911 1" 15·85 8. 200 8.200 8.200 . . . . 
8 1811 2 6 9.875 . 9.875 1.400 4. 37~ 4. )75 . . 
9 2711 1 .1.. 10.000 . 10.000 9.150 850 . 
10 2949 1 1·19 14.000 14.000 2.000 6.000 6.000 . . 
11 1699 1 76 14.000 14.000 . 2. 500 IO.ISO I. )50 . . 
12 2941 29 6·IJl 13.000 13.000 . l. JOO 4. JOO ).600 . . 
11 147• ) 1·20 15 .ooo 15.000 . J .000 12.000 . . . 
14 2111 6. 10·6S 16.055 16.055 . 4.000 9. 5SS 2. soo . . 
u )461 t• 5·45 16 210 16 2!0 . 

l-~~-~-~0 I.JlO 
16 )69) 2" 17·20 18.200 16.600 l.bOO IO.lOO 3.100 . 
17 5121 6 1·20 20.000 20.000 . 4.000 16.000 . . . 
18 2114 lA 2·30 20.700 _20.700 . 2.400 14 6QQ _). 700 . . 
19 4012 15" )·50 22.500 22.500 . 15.980 5.020 . . 
20 2949 40 1·100 21.1851 2l.18SI . 2. nst 21.0101 . . 

~I_ ~~+-t"-i~ 1~ ~~:!~}- :::~~ I-- c-- -~ -j~H~- _10.42, !.•.~~~~ . - ------
" 71. '·l1 7.1h0 

I 

~ 
I 

ll 1711 '" S·2l 
~;:~~~ ~::~: 900 

). '"·~ l1.h I, 4.91\ 
4 : )61 2·5 

2.)~} f--!-~~QIJQ 4 000 . 
25 2292 I 15 36.000 36.000 21.500 10.000 100 . 
26 2014 lA 20·50 40.000 . 40.000 500 19.500 . . . 
27 2111 tA 15·40 48. )00 48.)00 . ).)00 )0.000 u.ooo . . 
28 2611 1 1·85 90.000 90.000' . 2.000' 61. ooo• 27.000 -
29 2911 40 1·65 80.000 80.000 . 7.500 17.500 55.000 . . 

GROOTHANDEL. .,. Sit-code aat.o..vn- totaal • warvan: •ardaa t "' E Nlrijf aantal \urtljd vloeropp. ela•M- .. .. lr.antoor proclucth aaauijr~ vlntr.•l horae: a 

1 6186 I I 4.200 4.200 . ).800 . 400 . 
2 6195 2 II 7 .15S 6.405 750 1.180 ). 550 2.425 . 
) 6187 ) 15 7.500 1. 500 . 

!~~{~ r-B~%- ~00 
. 

4 6261 I 12 8.000 8.000 . . 
5 6179 I 10 8.600 s.ooo ).600 8.100 - po- . 
~- 6226 2 2 CJ.400 ~~()0_ t------!-.:000 2.400 --- --·- _ _7_.000 

-- - -----6Tf1 I 24 11.000- -9-.aoo 1 11.000 1. 200 . . 
a 6174 tL 6·)0 11.650 9.900 1.750 1.700 500 4. 7SO . . 
9 6142 1 1·18 11.706 II. 706 . ).216 1. 275 220 . . 
10 6192 2 -1 n.ooo 1.000 12.000 12.)00 . 700 . 
11 6247 1 5 ll.200 . lJ. 200 1.200 12.000 . . 
12 6179 4 7·10 ll.450 12.550 900 11.150 ~·~ ~-'-)()()_ _.___ '--~ --·-·-·-ll 6241 ) ll 14.560 14. S60 . l. )20 1

~:~ f:ooo 
14 6289 ) 11·16 17.000 u.soo l. 500 l. 500 soo 
15 6169 I 35 18.000 18.000 . 2.000 16.0()()_ :..~. 

~---=~ 16 6147 ) 10·26 )) .000 . )).000 n.ooo-- . . 
17 6221 ) 5·25 46.000 18.400 7.600 JJ.OOO 7.000 4.000 L. 
18 6187 s ll ~~:~~~ 4-H~ . B._QO_Q_ 

25:)44-~.o.ooo 1 
-·~--r--:~ 19 6241 )4 9·72 . 2L930 24.712 -

20 6165 25 1·100 10.600 . 110.600 12.700 97.)00 -
21 6241 1A I·SO 45 .ooo 45.000 _j_.O<!ll !JLQOO -

r-••111. verhult- ilt"'Muv•n- &ebOtJvll!n- t••kverd. reUat. 
overia• b...tr ijf ani.nd ei&•ndo. beht'er ond,nhoud beheer 

. AD . HHO HHU HU . 

. I . ECN EEC . . 
- :~ ... ECN -- EF.C - ---

. 
-

P.(;N n:1: 
860 ··" ECN [F.G 
soo I . ECN EEC . . 

AD" + ECN EEC . . 
. 1 . HOY HE.G-HBH EI-HH 1 (2 

ADH . HOY HHU HV . . AD . ECN EEC . . 
. •• . ECN EEC . . 

).400 KO + ECN EEG . 1 . I . ECN EEC . . 
. BBH . ECN EEC . 1 

t---: . •c• ••c . 
•• . !GN-HOV EEC-HHU HU I . ACH ECN !EG . . . _AI!_ . •c• .. c . . 

1.500 ACH . ECll EEC . 2 . ••" ECN !EG . tO 

t - -:--- t-- :~Jr ---- r--~CN --r.r.c . -- . 
~-

I':C:N r:r:r. 1 
550 •• !:CN-HOV !F.G-JI!(; El . _AI!_ ••c . . 

2.000 1 . ECN EEC . 1 . AC . RHO HEC EH . 
. + ECN EEC . . . 1 . ECN EEC . 

4h . I + EGN EEC . 

positie verhuis- ........... aabouve- uatverd. ulht. 
over is• bordrijf aezind eiaeftllo. beheer onderhouc!: beheer 

. 1 . ECN EEC . . 

. 1 . ECM·HOY EEG-HEG EI . 

. . ECN EEC . . 
I . ECN EEC . . 

Ac" ECN-HBL H.C-HEC EI-HU . 
- Ac" r-~-- -~~i~:_!l~ ~[i-i~-"~ ~u 

. 
-a.~ . 

4. 700 •c" + ECN·I !EC·I I . 
~.n 1 . !Cll EEC . . 

. AC" ECJI·HIIL EEG-HEG EH 1 . AD . HHO HHU HV ? 

r-+-j--~-1-ECN·HIL EEG-HEG HU 2 
--~ITo- ECN EEC . . 

. •• . EGH-HHO E[C-HBH EI-HU 1 . •• . ECll EEC . . r-- . A.,...- I HBL HEC El 1 
2.000 ACH . EGN-HIIL EEC-HEG EI ) 

_ _2._00_0 
:~- ECN EEG . 1 

BB ECN EEC . 4 
Ac" . HBL HEG-HHU HU 2 

. . _LQi EEC . . 

nevent.advie• ui.tvoering onderhoud van: 
behe•r behee-r bouwk. in1t. lllilch. kant. IChoO 

OV CE + . + . . 
BL AA . + + . . 
ov cr. + + + + . .. •• II. + + + + --..--
TO CE . . nvt nvt . 
BL CE + + + . . 
HH CE . . . + . 
CE AA·lL . . . . . 
ov CE . . . . . 
TO CE . . + + . 
PR GE + . + . . 
GE CE + + + . . 
ov : . 
CE + + + + + 
01 CE . . + + + 
GE lL . + + . . 
DI CE + + + + + 
TD CE . + + . . 
CE CE . . . + . 
CE CE + + + + + 
TO CE + + + + + - - r-~--f:F. AA -.-- .. 
TO (;r. . + + + 
BL C! + + + + + 
CE CE . + . . . 
TD CE + + + + . 
ov CE - + + + + 
CE CE + + + . . 
CE CE + + + . . 

nevent. &dviea uitvoariq onderhoud van: 
•hur_~ bouvlt, inet. uch. kant, •choo 

ov GE + + nvt . + 
TD CE + + + + + 
OV CE + . + + . 
OV CE . . nvt + . 
OV IK . . + . 
ov CE . . . . . 
ov CE +. + nvt + . 
ov lL + . nvt . . 
ov GE + + + .. + 
CE CE + . . . . 
1 1 + nvt + + + 
CE C! + . nvt . . 
cw AA + + + + + 
CE lL + + nvt + . 
OV CE + . nvt + + 
CE CE + + nvt + . 
CE AA 1 1 ? 1 ? 
CE AA . + + + . 
CE CE + + + + + 
CE CE . - . . . 
TD GE . + . + 

uitbeat. h .. rlu....,,t plo~.n-

.ond .. rhoud budgf'tten ning 

OF-VB EC 
VR I 
VII IIR -
VII (; .. : 
OF F.t: 
OF EC -

or-oc •• -
oc I BR -
oc EC* + 
VB EC + 

OF-OC CB . 
V8-0C EC + 
, •• uc u• . 
V8-0C EC 
V8-0C C;[ 

VB · -.:c-·01"- -.--
VB CE . 

F·VB·OC EC . 
OF OP + 
OF RR . 

or-oc f;8-V8 
Vft-~1: RR 
VR-OC .t.:-CR-OP-RR 

OF OP 
OF-OC EC + 

OF CE . 
OF·OC EC . 

OF VB -
VB-OC BR* + 

(I• bebouwd t"nelnoppervlak. 
(2• alleen inatallatie behaer. 
o- alleen bouvtundia beheer. 

uitben. ber~•t plan-
.onderhoud bu~tun nina 

VB CE 
OF-VB CE . 

OF EC-OP + 
OF-OC --cr--- ---=-
OF-OC EC . 
VB-OC EC -:--. ---- ---lC~-VB 
OV-VB .. . 
OF-OC EC . 
YB-OC •• . 

I I OP . 
OP-OC BR . 

f--=of- CE 
OF •• . 
OF CE . 
VB EC . 
OF •• . 

VB-OC EC-OP . 
VB-OC EC + 

OF·VB·O< EC + 
OF CE . 
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DETAILHANDELo 

vole Sil-eO<!• aebouven- toual •2 -•rvan: 
bedrijf .UMal leeftljd vlot!ropp. •iaend<l'!l huur 

venhelt in: 
k.llf'ltoor productle 

6691 

I 
2 100 5.000 s.ooo 400 

&691 I 1 7o8~4 7 .8S4 400 1.089 
6691 I n II. ~00 -~r--:---~~Q_ mTs 65SJ ! 2~ 8-l) 15.425 ).908 
6S28 20·2~ ]4.141 27.907 6. 7]4 ~00 

~ 
vnla S~l-c:ode t•tw>,ver>- tote• a waarvant .... , •• t "' hedrtJf .. nul h•hljd vlo•ropp. eia•ndm. ...., k•ntoor produ~tl• 

6741 I. 60 4 o700 4.700 -I.~ 0-----
6734 22 1~·80 10olSO IOoi~O 2.000 
6741 I 9 11.000 11.000 1.000 
6741 3-12~ 12o~OO 12 o~OO ~00 ~00 

6741 12 22 o88~ 22 o885 ~8~ 

6741 24 2~ oOOO 2~o000 2o000 

TRANSPORT, OPSLAG EN COHHUNICATIEo 

ola 11-co.te a•bouwn- totaal • warvan: "ardeelt "' '· Mrtjf aantal leaftljcl vloeropp. •laand<M~ ..... , ltantoor producth 

I 7234 4. 1~·20 9o400 9o400 - 400 9.000 
2 7Sll 4 4-H lJoOOO 2o000 11.000 11.000 -
J 2.~.9. 1 12-21 llo825 IJ.825 - ·: ~2-~-

4 -4.900- -
621 4 17-20 HoiOO 1.600 2J. ~00 

5 6)1 4 10·)0 28.100 28 o300 800 -
6 7629 10 15·4~ l0o900 lOo 900 4o000 -
1 76)1 ) 10-IS 32 oOOO 32 oOOO - 1. 200 -
8 76)1 I 18 43o000 - 43o000 6o400 l9o 200 
9 7239 1 9-19 ~~ 0 000 l5o000 20.000 2 oOOO 2o000 

BANK- EN VERZEKERINGSWEZEN, ZAKELIJKE DIENSTVERLENINCo 

o I ~-~~~~· ••bouwa- totaal •l war-raa: verdeelt .. , 
~·0 .trijf .. ntal le•fttj• "loeropp. •l1eftdo. .... , tr.entoor productle 

I )811 I IS 3o700 lo 700 ). 700 
2 ~139 1 17 4o800 4o800 4o800 
3 is211 1 15 ~ o380 5o380 4o380 1.000 
4 8221 2 1,5-6 6.000 6o000 S.400 

' 8221 I 16 6 .2")0 6.250 1..2')0 
ft/'11 2 no 7,000 ,,ann '1 .non 7.000 

~··· 2 •0-95 10.500 10.500 lO.'liOO 

~221 1 2~ 13 o~OO 13 0 ~00 12.700 400 
9 ~_211 3 , 5-~o 16o700 

:::~~~-
___ : ___ 1").680 _41o0_ 

10 ~441 IS 19.000 16.000 2. 500 
11 is221 ~-60 Ho~oo H-~00 'H.800 

)00 4.100 
710 s.ouo 9~ 

~--_1~-- r--'_!-00 __ --:------
I ~o701 18.440 

-aul)n vlntr.•t toor•~• o"•rla• 

3.200 
8otSO 

~00 9o ~00 
~00 11.000 

22 0 300 
1.300 21.700 

-auljn vinkal horae a overia• 

- -
2.000 - -

~!-~-J~~- ------ ----- -- --~ -
27."io00 - -
26 0 900 - - -
31.200 - -
l1o400 - -
HoOOO - - -

-a•alJn vlnkel horae a ovarlae 

600 

400 
- ~80 

r,oo t--- -----· 

)00 2. 700 

po'itie 
bedri.jf 

l 
AC 

verhuis
aui.nd 

-

&t!bouven
beheer 

HBL HEG 

ta.akverd, 
onderhoud 

EH 
EH 

zetfst. nevrnt, Advies uitvoeri.na onderhoud van: uitbeat, hert.o.at plan 
beh@er beheer behel!'r bou!Jk.i.nst. -th. kant. IJChoo .onderhoud budaetU!tl nine 

AA + + OF EC 
- ov nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt 

HRL I HBH - l 0[ 

- ~~,.--- --:----- EGNJ:!'G 
t-_l_ __ hGE AA + f---~ + + r-~ 

oc EC• 
-~ EEC- - ov AA 

c- + OF GE 
AcH , EGN-IU!l. !EC-HEG EH I GE AA + + + OF GE 

VPfh11 I~- Aab<>uven- a•bou..,rn- taakvO!'rd. 1alru. ntvrnt. advi•• fttvoarin& onderhoud van: ultbeu. herk.-u pl•n 
b.drijf aezi.nd •ia11ftd0ftl behe11r ond11rhoud h11h11•r bt~h•er beheer ~uwk..in•t. aach. kant. •choo onderhoud buda•t tfl'l nina 

88 ECN EEC CE CE + + nvt + + OC OP~~ 
ECM EEC CE GE + + + + OF GB 
HBL HHU HV GE GE + + + + OF OP* + 
EGM EEG CE AA + + nvt + + OF-VB BR 

88 HOY HHU HV GE GE + + + + + OF EC 
AO HOV HHU HU GE AA + + nvt + + OF-OC c-aR• + 

pos tt• verhuu- gebouven- 1ebou-n- taakverd. :r:elht. nevent. adviea uitvoedna onderhoud van: uitbeat. herlr.C.Il plan 
bedrijf aednd eigendo. beheer onderhoud beheer beheer beheer bouwk.ln•t. -ch. kant. '"'"" .onderhoud budcetten nina 

ACH J - I EGN EEC -
11iJ81 I or AA + - + + + OF GE 

I 
-

lJ!C-HGH EH GE IK - + + - - OF-VB EC -
.;~~--=----~:~=~=~L EEG - 01 AA __ + + nv.t rnvt OF pr-r.c 

-- "lT ---- --~--~ --
1 + '-GN-HOV EF.C-HF.G TO GE + + + + - OF GE 

•• 1 - EGN EEG - GE GE + + + - oc C-8R + 
I - EGN EEG - Dl AA - - + - + VB GE -
B8 

I 
EGM EEG - 2 

I 
GE IL-IK + + + + - OF OP + 

I HBL HHU HU 1 CE AA + + + + - OF-OC EC -
•c" - EGN·/ EEG·Hitl El - Dl GE - - + + + OF GE -

posith "•rtwh- a•bou-.a~ sebouven- taakverd. ulfat. nevant. advie• ltvoerin& onderhoud van: uitbe•t. heTko.•t plan-

..trijf anlnd aiaando. behear onclarhoud he hear beheer beheer ~uwk.inat. aa~h. k.ant • achoon ond11rhoud budJIItt•n ning 

I HBL HBU ., nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt I nv< 
\ ~:~ 1 RBL REG El-HU nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt 

1 ~~:--~•c 
ov AA-IK + nvt 

~ 
- OF:OC Ec• + 

1 EEC OV IL nvt nvt nvt + OC F.C 

I F.c:N n:r. 01 r.r. VII-OC I H" 

I P.f:N-IIOV r.r.c;-ur.c; P.l-llll OV AA Of- l hM 

•ell' EGN EEG 1 GE IK + + nvt + OF-OC ! •• 
AQH + EGN 

EEG t-- TO AA + + + + + or-oc GE 
I 

-------
1-----l-~f! ___ EEG - GE IL +_ VR-OC F.C: +--- . --- -

cr. 
--· 

+ + OF ',ch-OI' I EGN EF.G - !K 
HBL HBH P:H 2 0 ~ GE IK + + nvt OF-OC I •• ---



OVERZICHT GEBRUIKTE AFKORTINGEN 

* SBI-code volgens CBS 

* Aantal gebouwen 
(L) - over verschillende lokaties verspreid 
(A) - aanbreidingen in de loop der jaren 

* Leeftijd gebouwen in jaren 

* Totaal vloeroppervlak in ~ 
waarvan eigendom in mZ 

• huur in m2 

* Functie vloeroppervlak in ~ 
- kantoor 
- productie 
- magazijn 
- winkel 
- horeca 
- overigen 

* Positie van het bedrijf binnen de onderneming 
(1) - enige vestiging 

(AC) 
(BB) 
(OB) 

(AD) 
(KO) 
(.H) 

- meedere vestigingen met de volgende positie van het beheer: 
• alles centraal 

hoven bepaald bedrag - centraal 
onderhoudsbegroting wordt decentraal opgesteld; deze wordt 
ter goedkeuring bij de centrale overheid voorgelegd 
alles decentraal 
kollectief 

- indien interview gehouden met het hoofdkantoor bedrijf 

* Wil 
(+) 
(-) 
(/) 
(?) 

al of niet verhuizen 
- ja 
- nee 
- weet niet 
- onbekend 

* Eigendomssituatie 
(EGN) - eigenaar/gebruiker 
(RBL) - huur van belegger 
(RHO holding 
(ROV) overigen 
(/) onbekend 

* Beheer 
(EEG) 
(EBH) 
(REG) 
(RBR) 
(RHU) 
(HGR) 

(/) 

van de gebouwen 
- eigendom eigenaar 

huur 

- weet niet 

beheerder (extern) 
eigenaar 
beheerder (extern) 
huurder 
grootste huu,rder binnen gebouw is contractueel 
verplicht gebouw te beheren 
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* Taakverdeling bouwkundig- en installatietechnisch onderhoud bij huur 
(EH) - eigenaar buitenzijde -/huurder binnenzijde gebouw 
(EI) - eigenaar 
(HH) - huurder 
(HV) - verhuurder bepaalt en huurder voert uit 
(/) - weet niet 

* Personeelsbezetting bij zelfstanaig beheer (full-time) in aantal 
personen 

* Neventaken naast het bouwkundig en installatietechnisch beheer 
(GE) - geen (= zelfstandig beheer) 
(PR) - productie 
(BL) - bedrijfsleider 
(DI) - directie 
(CW) - chef werkplaats 
(TD) - technische dienst gebouwen/machines 
(BA) - part-time bouwkundig adviseur 
(HM) - huismeester 
(OV) - overigen zoals diensthoofd van interne zaken; 

huishouding algemene zaken; personeelszaken; procuratiehouder 

* Advisering bij beheer 
(GE) - geen (alles in eigen beheer) 
(AA) - architecten/adviesbureau's e.d. 
(IL) - installateurs 
(IK) - interne kennis bedrijf 

* Onderhoudsplanning eigen bedrijf 
bouwk. bouwkundig onderhoud 
inst. installatie onderhoud 
mach. machine onderhoud 
kant. kantine onderhoud 
sch. 

(+) 
(-) 
(nvt) 
(?) 

schoonmaak onderhoud 

- ja 
- nee 
- niet van toepassing 
- onbekend 

* Op welke basis wordt onderhoud uitbesteed 
(OF) - offerten 
(VB) - vaste onderhoudsbedrijven 
(OC) - onderhoudscontracten 

* Onderhoudsbudgetten komen voort 
(GE) - geen onderhoudsbudget 
(EC) - ervaringscijfer 
(BR) - afhankelijk van het bedrijfsresultaat 
(GB) - afhankelijk van het gebruik 
(VB) - vast bedrag in % van de stichtingskosten 
( OP) - opname 
(CO) - aan de hand van contracten 
(.*) - vaststelling budget door onderhandeling derden 

* Onderhoudsplanning aanwezig 
( +) - ja 
(-) - nee 
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TECHNISCR BEHEER 

Algemeen 

De instellingen zijn zelfstandige organisaties; een beperkt aantal tot 
zogenaamde koepelorganisaties. 

Management 

Ret beheer wordt per instelling geregeld, zo ook het onderhoud. Per 
instelling is een technische dienst aanwezig. In een groat ziekenhuis 
van ± 600 bedden is naast 15-20 personeel voor bouwkundig en technisch 
onderhoud, een bedrijfsbureau van ± 6 personen aanwezig. 
Ervaringscijfers geven aan dat van de exploitatierekening ongeveer 5% 
nodig is voor onderhoud en instandhouding (functioneel en technisch 
onderhoud inclusief inventaris en terreinen). Dit terwijl ongeveer 70% 
van de expoitatiekosten gebruikt wordt voor het personeel. 
Veranderingen worden vaak doorgevoerd als er op de personeelskosten 
kan worden bezuinigd. Zo zijn bijvoorbeeld om te bezuinigingen veel 
poliklinieken uitgebreid om het aantal beddagen terug te brengen. 
Om de onderhoudsuitgaven beter te beheersen worden oplossingen gezocht 
in de richting van een betere onderhoudsplanning. Ret NZI gaat zich 
bezig houden met onderzoek naar en advisering over onderhoudsplanning. 
Daarnaast werken enkele grate instellingen zelfstandig aan het 
opzetten van een onderhoudsplanning. 
De exploitatie van de instellingen worden betaald uit de inkomsten van 
Oremies van ziekenfondsen en particuliere ziektekostenverzekeraars. 
Instellingen leggen jaarlijks hun exploitatierekening ter goedkeuring 
bij het Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg (C.O.T.G). 
Rierop bevindt zich ook de post onderhoud. Binnen de verschillende 
begrotingsposten mag worden geschoven. 
Voor de intramurale gezondheidszorg was in 1985 voor nieuwbouw, 
verbouw en groat onderhoud ca. 550 miljoen beschikbaar. Bij eventuele 
bouwplannen is goedkeuring van ministerie van WVC nodig. 
Momenteel vinden vanwege overheidsregelingen, weinig investeringen in 
energiebesparende maatregelen plaats. Van de besparingen is % voor de 
overheid en~ voor de instelling zelf. Een nieuwe regeling is in de 
maak. 

Advise ring 

Ret NZI geeft advies aan instellingen t.a.v. huisvestingsvraagstukken. 
Deze instellingen zijn niet verplicht hiervan gebruik te maken. 

Uitvoering 

Ret onderhoud wordt per instelling geregeld door de technische dienst. 
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De Hoofden Technische Dienst van de instellingen zijn in bet algemeen 
lid van de Nederlandse Vereniging van Technici in de Gezondheidszorg 
(N.V.T.G). 
Doordat onderhoud steeds meer in de management sfeer (door besparingen 
en/of geldgebrek) komt te liggen zal er meer onderhoud worden 
uitbesteed en minder in eigen beheer plaatsvinden. 

- - - - - - - - - - - - - - - BEJAARDENOORDEN - - - - - - - - - - - -

VOORRAAD 

Algemeen 

Nederland kent diverse vormen van bejaardenhuisvesting. Naast 
particuliere woningen komen diverse vormen van huisvesting in groter 
verband voor. Deze laatste woonvorm valt onder de gezamenlijke 
verantwoording van bet Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en 
Cultuur en bet Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening 
en Milieubeheer. 
De hiernavolgende gegevens hebben betrekking op de verzorgingstehuizen 
voor bejaarden zoals is omschreven in de Wet Bejaardenoorden. 
Hieronder kunnen zowel verzorgingstehuizen a1s combinaties van 
verzorgingstehuizen en zogenaamde aanleunwoningen behoren. 
Onder een aan1eunwoning wordt een woning verstaan voor een bejaarde 
(a1leenstaand of echtpaar) die organisatorisch en geografisch zeer 
dicht tegen een verzorgingshuis aan1eunt. De bewoners kunnen se1ectief 
gebruik maken van de diensten en de verzorging die bet 
verzorgingstehuis biedt. 

Gebruik 

Volgens bet CBS6 bedroeg op 31-12-1983 bet aanta1 bejaardenoorden 
1.499 en aantal bedden 144.624. 
Het totaal aantal m2 v1oeropperv1ak is aan de hand van de 
overheidsnorm bepaald. Door bet Ministerie van WVC wordt per bed een 
gemiddeld v1oeroppervlak aangehouden van 52m2. 
Het totaal aantal m2 vloeroppervlak wordt voor: 
verzorgingstehuizen: 

m2 van: gemeenten 5.143 X 52 267.000 
overige (104.624 - 5.143) X 52 = 7.253.000 m2 

en aanleunwoningen: 43.500 X 52 2.262.000 ud 
totaal 9.782.000 m2 

(6) Statistiek van bejaardenoorden 1983, CBS 
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Tevens b1ijkt dat een gemidde1d bejaardenoord beschikt over ongeveer 
97 bedden. De gemidde1de grootte (uitgedrukt in bedden per 
bejaardenoord) is voor bejaardenoorden van stichtingen 104 en voor die 
van particu1iere personen 18. 

Onderscheidt men bejaardenoorden naar 
32S minder dan SO bedden te1len 
290 van S0-74 bedden tellen 
301 van 7S-99 bedden tellen 
481 van 100-199 bedden tellen 
102 200 en meer bedden tellen 

hun grootte 
(21,7%) 
(19,3%) 
(20,1%) 
(32,1%) 

(6,8%) 

dan blijkt dat: 

Uit een vergelijking van bovenstaande cijfers met de overeenkomstige 
gegevens van voorgaande jaren blijkt, dat bet percentage kleine 
bejaardenoorden (met minder dan SO bedden) blijft afnemen (van 27% op 
31 dec. 1983). 
In CBS-tabel6 zijn gegevens opgenomen over bet bouwjaar van de 
bejaardenoorden. Indien een bejaardenoord ingrijpend is verbouwd, 
(bijv. als gevolg van renovatie) dan is bet jaar waarin deze 
ingrijpende verbouwing is voltooid, maatgevend voor de bepaling van 
bet bouwjaar. Uit de betreffende gegevens kan worden afgeleid dat van 
de bejaardenoorden bijna 3% v66r 194S is gebouwd. Bij een verder 
onderscheid van dit gegeven naar grootte van de bejaardenoorden blijkt 
dat 10% van de kleine bejaardenoorden (met minder dan 50 bedden) v66r 
194S is gebouwd. De overige bejaardenoorden zijn vrijwel allen (99%) 
na 194S gebouwd. Van de bejaardenoorden van stichtingen is slechts 1% 
v66r 1945 gebouwd, terwijl bet overeenkomstige percentage;voor de 
bejaardenoorden in handen van een particulieren 18% bedraagt. 

Eigendom 

Uit CBS-gegevens6 blijken bejaardenoorden van stichtingen (84% van bet 
totaal) te beschikken over 91% van bet totale aantal bedden, terwijl 
bejaardenoorden van particulieren (6% in van bet aantal) 1,2% van bet 
totale aantal bedden bezitten. 
Van de 1.499 bejaardenoorden beheren 722 bejaardenoorden ook 
afzonderlijke woningen voor 43.SOO zelfstandige bejaarden. 
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--------------------------------ONDERWIJS---------------------------------

VOORRAAD 

Algemeen 

De kolom onderwijs is verdeeld in scbolen en Universiteiten. 
Interviews zijn gebouden bij de Direkties Basis Onderwijs, Voortgezet 
Onderwijs en bet Wetenscbappelijk Onderwijs van bet Ministerie van 
Onderwijs en Wetenscbappen: 

dir. BO 

dir. HW 

- Basis Onderwijs ~Bijzonder Basis Onderwijs 
Openbaar Basis Onderwijs 

- Speciaal Onderwijs 
AVO. algemeen voortgezet 

/onderwijs 
- Voortgezet Onderwijs 

"Bo. beroepsonderwijs 

~
Tecbniscbe Hogescbolen 

- Hoger Onderwijs Universiteiten 
en Wetenscbappelijk Academiscbe Ziekenbuizen 
Onderzoek Onderzoekinstituten 

- - - - - - - - - - - - - - - - -SCHOLEN- - - - - - - - - - - - - - - - -

VOORRAAD 

Algemeen 

Onderstaande geeft de voorraad scboolgebouwen van bet basisonderwijs (BO) 
en voortgezet onderwijs (VO) weer, onderverdeeld naar aantal m2 en 
bouwjaar. Tevens is bij bet BO bet aantal scboolgebouwen bekend, terwijl 
bij bet VO de belangrijkste gebouwdelen in percentage van bet 
vloeroppervlak gegeven zijn. 
Het CBS boudt ook cijfers over bet onderwijs. Deze cijfers worden ecbter 
niet gecontroleerd. Volgens bet MvO zijn ze daarom ook niet betrouwbaar. 
In de praktijk wordt een verscbil van 40% gevonden tussen de CBS-cijfers 
en de realiteit. 

BasisondPrwi.js 
Aantal basisscbolen 8300 
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Aanta1 gebouwen 11600 waarvan: 
aanta1 t/m 1975 

- nood bouw 210 140 
- permanente bouw 11390 9.140 

na 1975 
70 

2.250 

Bruto v1oeropperv1ak 7.900.000 m2 waarvan: 
t/m 1975 na 1975 

20.000 
1.565.780 

- nood bouw 38.420 
- permanente bouw 6.275.800 

Voortgezet onderwijs 
Bruto v1oeroppervlak 

waarvan: 
1980-1985 
1970-1979 
1960-1969 
1946-1959 
1920-1945 
voor 1920 

7.7% 
23.0% 
26.8% 
22.8% 
10.4% 

9.3% 

924.000 
2.760.000 
3.216.000 
2.736.000 
1. 248.000 
1.116.000 

12.000.000 

12.000.000 m2 
met: m2 dak 

554.000 
1. 656.000 
1. 930.000 
1.642.000 

749.000 
667.000 

7.198.000 

m2 buitenkozijn 
185.000 
552.000 
643.000 
547.000 
250.000 
223.000 

2.400.000 

Belangrijke gebouwdelen in percentages van bet bruto vloer 
oppervlak zijn: 
- dak 60% 
- gevel 45% 
- buitenkozijnen/ramen/deuren. 20% 
- binnenwanden 60% 
- binnenkozijnen/ramen/deuren 12% 
- radiatoren 5% 

Bron: M.v.O. 
Het MvO stelt de levensduur van een schoolgebouw op 60 jaar (bij 
tijdelijke huisvesting is dit 15 jaar). 

Gebruik 

In bet BO is vanaf 8-1985 een minimum aantal leer1ingen per school van 
kracht. Aangezien de scholen op een adres (in een gebouw) gelocaliseerd 
moeten zijn, wordt geen verhoogde vraag naar nieuwbouw verwacht, maar wel 
meer vraag naar permanente uitbreiding van bestaande schoolgebouwen. 
Bij bet VO is er sprake van een soortgelijke fusiewet: HEFVO (= Herbe
schikking En Fusie Voortgezet Onderwijs.) Hierin zouden scholen met 
dislocatie (dat is nu 1 op de 3 scholen) in een gebouw op een adres 
moeten komen. Fusies geven volgens de HEFVO-wet recht op nieuwbouw en/of 
uitbreiding. Aangezien de scholen gebonden zijn aan een minimaa1 aantal 
leer1ingen en aangezien de leerlingenaantallen met zo'n 30% teruglopen, 
zijn veel fusies te verwachten. 
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Eigendom 

Het economisch eigendom van de scholen ligt bij bet BO in nagenoeg alle 
gevallen bij de gemeenten (= 7.900.000 m2); bij bet VO bij de 
Rijksoverheid. Ret juridische eigendom ligt bij bet school- of 
gemeentebestuur. 
In bet voortgezet onderwijs hebben volgens CBS-gegevensl, gemeenten 
1.810.000 m2, gemeenschappelijke regelingen 158.000 m2 en rijksoverheid 
282.000 m2 in eigendom. 

TECHNISCHE BEHEER 

Algemeen 

Er zijn schoolbesturen met een school onder hun beheer, er zijn er ook 
die enkele tientallen of honderden scholen onder hun beheer hebben 
(O.M.O. Tilburg, Z.L.M., O.L.M.). Deze grote besturen kennen eventueel 
regiobesturen en gewone schoolbesturen onder zich. De financien voor bet 
onderhoud gaan naar bet hoogste bestuur. Daar wordt bet geld verder 
verdeeld naar de lagere besturen. 
Bijzondere scholen worden beheerd door schoolbesturen. Openbare scholen 
van bet BO worden beheerd door de gemeenten en die van bet VO door de 
Rijksgebouwendienst. 
Aangezien bet Rijk geen juridische eigenaar is, heeft bet Rijk maar 
weinig invloed op bet onderhoud. Ret ministerie kent in principe geen 
dwangmiddelen t.o.v. de juridische eigenaren. De verantwoordelijkheid 
ligt bij de gemeente- en schoolbesturen. Het Rijk toetst alleen de 
aanvragen van de gemeenten en stelt budgetten beschikbaar. 
De gemeente- en schoolbesturen lopen de risico's. 

Management 

Voor nieuwbouw en jaarlijkse afschrijving staat 1.014 miljard gulden op 
de begroting van MvO. Voor materiele instandhouding is 1.2 miljard per 
jaar bestemd. 

Ret vergoedingenstelsel bij bet basisonderwijs is opgebouwd uit taak
stellende normen, gebaseerd op programma's van eisen (bet zgn. Londo
vergoedingensysteem). Er bestaan 3 groepen van programma's van eisen1 

-voorzieningen in de huisvesting; 
-materiele instandhouding van de voorzieningen; 
-andere voorzieningen. 

(1) Economische Basistelling overheidsdiensten en -organen, gemeenten 
1977 CBS. 
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De Rijksvergoeding voor de "voorziening in de huisvesting" en de "andere 
voorzieningen" van de openbare en bijzondere basisscholen gaan naar de 
gemeente. De Wet regelt de aanspraak van de schoolbesturen op een 
vergoeding voor deze voor- ziening uit de gemeentekas. 
De Rijksvergoeding voor de "materi~He instandhouding" gaat rechtstreeks 
naar de desbetreffende bevoegde gezagsorganen voor openbare en bijzondere 
scholen. Deze gebouwgebonden vergoedingen, genormeerd naar m3, m2, 
typologie, enz., gaat naar de eigenaar van het gebouw. Dit is in 90% van 
de gevallen de gemeente. 
Het onderhouds-vergoedingenstelsel is geredeneerd vanuit de nieuwbouw en 
de materialen die daarbij worden gebruikt. Voor oude gebouwen gelden, 
sinds het moment van het in werking treden van het vergoedingenstelsel 
dezelfde normen. De gebruikte onderhoudsnormen zijn gebaseerd op 
onderzoeken, die gemaakt zijn door externe bureau's. 

[ 
VuurzlenlnH~ 
d~ huisvest lng 

I 
nieuwbouw F: 

l 
onderw!joleer-
pakket en 
meubtlair 

• ultbreld!ng 
• ..algt:ht.!le 

aanpassing 
part !l!le 
aanpassi ng 
lngrljpend 
onderhoud 

1 ve rgoedingsatelse 1 baaloondeN!Jal 

l 
11 Andc re voorz1en1ngcn I 
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Bron: Londo-rapport 1985 
MvO. 

De niet-gebouwgebonden vergoeding gaat naar de gebruiker. Dit is het 
schoolbestuur, of zoals bij openbare scholen het gemeentebestuur. 
Voor het technisch onderhoud, met een cyclus van 10-40 jaar dient het 
schoolbestuur een aanvraag in bij de gemeente. De gemeente toetst de 
aanvraag en geeft al of niet toestemming. Ze financiert het onderhoud. De 
gemeente krijgt hiervoor jaarlijks geld van de overheid. 
Er is gekozen voor een indeling van onderhoudsactiviteiten naar 
genormeerde onderhouscycli1 
1 t/m lOjaar : preventief onderhoud, 
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11 t/m 39 jaar 1 technisch onderhoud, 
40 t/m 60 jaar 1 ingrijpend onderhoud. 

De hoogte van het onderhouds-vergoedingenstelsel is afhankelijk van: 
* schoolgebouw; 
* ruimte-eenheid - oppervlak schoolterrein/tuin in m2 

- bruto m2 vloeroppervlak schoolgebouw 
- m2 buitenomwanding schoolgebouw 
- m3 aantal formatieplaatsen 

* aantal formatieplaatsen 
* aantal leerlingen. 

Voortgezet 
Bij het VO 
tiebasis: 

I. 

onderwijs 
vinden de vergoedingen plaats op exploitatie- en declara-

exploitatievergoeding voor: 
(normkostenvergoeding) 

- leermiddelen 
- energie 
- onderhoud gem. 24% 
- schoonmaak 

II. onderhoudsvergoeding op declaratiebasis, 
Dit is alleen voor bouwkundig onderhoud (ook installaties). 

I. De exploitatie- of normkostenvergoeding is afhankelijk van: 
*aantal leerlingen 
*aantal formatieplaatsen 
*schoolgebouw 
*ruimte-eenheden: • oppervlak schoolterrein c.q. tuin in m2 

• bruto vloeroppervlak schoolgebouw m2 
netto volume schoolgebouw in m3 
buitenwanden schoolgebouw in m2 

55 Rijksscholen treden op als referentiekader voor de normatieve ver
goedingen. Van deze scholen wordt de mate van onderhoud nagevraagd en 
toegepast op de voorraad. 
Ret AVO. krijgt exploitatievergoeding van de overheid voor leermiddelen, 
energie, onderhoud en schoonmaak. Dit zijn normbedragen. 
Ret beroepsonderwijs kent een afgeleid normensysteem. 
Ret gemeente- of schoolbestuur is vrij de normkostenvergoeding te 
besteden. Op deze wijze kan het onderhoud tekort worden gedaan. 

II. De onderhoudsvergoeding op declaratiebasis. 
In theorie zouden vergoedingen voor onderhoud in de door de gemeente- en 
schoolbesturen gevormde fondsen moeten worden ondergebracht om zo langere 
termijn onderhoudswerkzaamheden te kunnen bekostigen. In de praktijk 
blijkt dit niet toereikend te zijn en moet er veel op declaratiebasis 
vergoed worden. 
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De onderhoudsnorm is f10-13/m2 (exclusief ingrijpende maatregelen). 
Het Rijk gaat uit van £65 miljoen/jaar voor onderhoud. 
Door de afname van bet leerlingaantal zal de vergoeding die ook daarop is 
gebaseerd, afnemen. Onderhoud kan dan in de verdrukking komen. 

Uitvoering 

Bij bet BO wordt na 40 jaar een algehele aanpassing uitgevoerd, waarbij 
de investeringen maximaal 30% van de nieuwbouwwaarde mogen zijn. De ge
bruiksduur voor bet onderwijs wordt daarbij met minimaal 25 jaar verlengd 
en bet gebouw wordt dan aangepast aan de veranderde onderwijskundige 
en/of gebouwgerichte programma's van eisen. 
Bij bet VO komt om de 20 jaar een gebouwaanpassing (functioneel 
onderhoud) aan de gestegen onderwijsnormen. Deze aanpassing gaat vaak 
samen met groot onderhoud. 
In theorie zouden vergoedingen voor onderhoud in de door de gemeente- en 
schoolbesturen gevormde fondsen moeten worden ondergebracht. Dit om 
langere termijn onderhoudswerkzaamheden te kunnen bekostigen. Nog al eens 
worden deze reserveringen niet gepleegd. Ook zijn de gemeente- of school
besturen vrij om de normvergoedingen binnen bet onderwijs te besteden. Op 
deze wijze kan bet onderhoud tekort worden aangedaan. 
Doordat bij bet BO in 90% van de gevallen de gemeenten eigenaar zijn, kan 
per school op basis van bet vergoedingensysteem een aparte begroting voor 
onderhoud en instandhouding worden opgesteld. 
Een aantal gemeenten brengt de onderhoudssituaties van scholen in kaart 
om tot een onderhoudsplanning te komen en de begrotingsgelden te kunnen 
inschatten. Vaak vindt bet onderhoud echter op basis van ad-hoc 
beslissingen plaats. 
In bet BO wordt voor bet inschakelen van externe adviseurs en de 
ontwikkeling van bet professioneel onderhoud f3/m2 per jaar door bet Rijk 
verstrekt. Bij bet VO komt een soortgelijke regeling. 
Door de te gebruiken materialen bij nieuwbouw, wil men bet toekomstig 
onderhoud minimaliseren. Door gebruik van duurzame materialen 
worden de stichtingskosten wel boger, maar de exploitatiekosten lager. 
Uiteindelijk zal men naar verwachting op de lange termijn goedkoper 
uitkomen. 

- - - - - - - - - - - - - - - UNIVERSITEITEN - - - - - - - - - - - - - - -

VOORRAAD 

Algeaeen 

Ret totaal bruto vloeroppervlak van de Universiteiten bedraagt ± 
3.200.000 m2 Elke instelling heeft haar eigen gebouwgegevens in de eigen 
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computer opgeslagen en stuurt de gewenste gegevens jaarlijks naar bet 
M.v.O. De geleverde gegevens zijn o.a. eigendom, ouderdom, 
ruimtecategorie-groepen, enz. 

Gebruik 

In de jaren '60-'70 was er sprake van een grote bouwexplosie. Momenteel 
is er geen groei meer, maar stabilisatie of zelfs inkrimping van de 
instellingen. Verbouw en vervangende nieuwbouw is nog aan de orde. Zo 
zijn academische ziekenhuizen hun voorraad van 40 tot 80 jaar oude 
gebouwen aan bet vervangen door nieuwbouw (AMC te 
Amsterdam/Utrecht/Leiden). Optimalisering van gebruik en instandhouding 
wordt voor de voorraad steeds belangrijker. 

Eigendom 

Ret economisch eigendom van de instellingen ligt bij de Rijksoverheid, 
terwijl voor bet juridisch eigendom en bet beheer de verantwoordelijkheid 
bij de instellingen zelf ligt. 

TECHNISCH BEBEER 

Algemeen 

Het beheer van de instellingen gebeurt per instelling door bet College 
van Bestuur. Het CvB draagt de zorg voor de huisvesting en is wettelijk 
ver- antwoordelijk. 
Voor nieuwbouw/verbouw/aanbouw groter dan f. 10.000,- moet goedkeuring 
door de minister worden gegeven. Indien een instelling een gebouw ver
koopt, gaan de geldmiddelen terug naar de overheid (in principe naar bet 
Ministerie van Financien). 

Management 

Voor investeringen voor nieuwbouw/verbouw/aanbouw was in 1986 beschikbaarz 

hogeschool + univ. + 150 milj. 
acad.ziekenhuis + 350 milj. 
onderzoeksinst. + 25 milj. 

waarvan: 
nieuwbouw 

40% 
60-70% 

verbouw 
50% 
30% 

aanbouw 
10% 

0-10% 

Door de directie Wetenschappelijk Onderwijs worden aan universiteiten en 
hogescholen de gehele exploitatiekosten (zoals energie, personeel, 
onderzoek, onderhoud gebouwen e.d.) normatief (minus 20%) vergoed. 
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- - - - - - - - - - - - - - - - -~BIU&- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -OVERDBKTB ZWBMBADEN- - - - - - - - - - - - - -

VOOI.ltAAD 

Algeaeen 

Voor zwembaden is een interview gehouden bij de Vereniging Nederlandse 
Gemeenten (VNG). Volgens CBS-gegevensl uit 1986 zijn in Nederland 451 
overdekte zwembaden en 683 openlucht zwembaden (excl. zwembaden van 
hotels, recreatiecentra e.d.). De gemiddelde vervangingswaarde voor een 
overdekt zwembad is 4 a 4,5 miljoen en die van een openluchtbad ca. 1 
miljoen gulden. De totale vervangingswaarde van de voorraad zwembaden is 
ongeveer 2,6 miljard gulden. 

Gebruik 

Doordat recente CBS-gegevensl (uitgezonderd aantallen naar eigenaar en 
type) nog niet bekend zijn wordt gebruik gemaakt van gegevens uit 19812 
zie tabel. Van 1986 is wel bekend is dat er 404 overdekte zwembaden en 
623 openlucht zwembaden in Nederland aanwezig waren. Het bruto 
vloeroppervlak van een gemiddeld overdekt zwembad is ca. 1500 m2 wat neer 
komt op ca. 680.000 m2 overdekte zwembaden in 1986. 

Zli~.!IIJ.!l_richUng naar bouwperiode en type, CBS 1981. 
VI>Or 1845 1845-IBS. lt55-lt59 1960-18~ 1885-1189 1870-1874 1875-1878 1810 Totul 

t-1~1 

'Ill obi. 

Openlucht 17.0 4,8 7,8 13.8 27,7 22,8 8,1 0.2 
Ovordol<l 8.5 0,8 1.8 2.3 16.3 41,5 26,4 2.7 
Combi 7,5 0,7 4,8 4,1 19,8 46,1 15.1 1,4 

TOIMI 12,9 3.0 5.5 8,9 23,0 32.1 13.5 1,1 

Van de openluchtzwembaden is 70% gebouwd voor 1970 terwijl bij de 
overdekte zwembaden 70% en bij de combinatiebaden3 63% tussen 1970-80 
gebouwd is. 

(1) Accommodatieonderzoek zwembaden 1986 CBS (nog niet gepubliceerd) 
(2) Accommodatieonderzoek zwembaden 1981 CBS 
(3) Zwembaden met overdekte en openlucht baden 
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Wordt er gekeken naar de verbouwactiviteit dan werd van de overdekte 
zwembaden van voor 1970 48% verbouwd. Bij overdekte zwembaden gebouwd 
tussen 1970-80 is 13% weer verbouwd. 
Zweminricbtingen per type naar jaar van bouw- en verbouw t.o.v. 1970, CBS 
1981. 

VIXlr 1170 g-uwd G-wd. 1170-1810 TotNII•l~l 

Totul W.'l. Totaal w.v. 

niet vert»ouwd .,..wortlouwd niM werbouwd -el verbo~o~wd 

wiXlr 1970 1970-1880 

'Ill lba. 

Op.,lucht 71,1 35,9 10,9 24,3 28.9 28,0 2.9 477 
O.ordlltt 28.5 15,1 3.5 10,9 70,5 au 8,9 258 
Comb• 37,0 12,3 6.5 19,2 63,0 48.8 14,4 148 

Eigendom 

Onderstaande tabe1 geeft informatie over de zweminricbtingen naar 
eigenaar en type. Gemeenten sticbtingen NV's en BV's zijn eigenaar over 
94,2% (97,4% overdekte zwembaden) van de tota1e voorraad. Gemeenten zijn 
de grootste eigenaren n.1. 73,1% in 1981. 

Zweminricbtingen naar eigenaar en type, CBS 1981. 
"ijk Provifttil lm-v•· Gemeente Commissit Stichhng Vet9niging '•rticu- NV/tN kooi<· TotNI 

moomoliJk 
··"· 81 

lior/ton· ·-· (IOCI'IIol ....... _., .. menuaak ochlp -
.... ..... 

Open Iucht o.• 1,0 73,0 0,1 "'·' 2,8 2.1 •.e 0.2 •n 
Owordoln o.• 0,, 78,4 l<l,O o.• u 7,0 251 
Combi I.' 17.1 "'·" I .• 0.7 12.3 "I 

TOINI 0,1 0,2 1.2 73,1 0,5 l<l,5 u 1.7 1,1 0.1 Ill 

Er dient te worden opgemerkt dat de CBS-gegevens uit 1986 een 
privatisering te zien geven t.o.v. 1981. Het gemeente1ijk eigendom is 
ongeveer met 5% gedaa1d, terwij1 bet eigendom van bet bedrijfs1even met 
5% stijgt. 

TECBBISCH BBHEER 

A1geaeen 
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Zweminrichting naar beherende instantie en type. CBS 1981. 
llijk P'rtlvint::lt lntlfVO· Gemeente Comminie Stithting V-iging PartiCU• 'lfii!BV KO<k- TotNI 

meentefijk • .,. 61 ...,,( .... gonoot· I•IOO'Io>l 
"''lN" ...,_.,, .. mans.zeek oehop -

'Ito obs. 

()pefth.tcht 1.0 52,0 e.s 24.1 5.0 2.7 1.4 0.2 477 
~. 1.8 53.5 1.2 21.3 0,4 1.9 15,1 258 
Con\bo 0.7 2.1 45.9 7.5 20.5 2.7 0.7 19,9 141 

T01ut 0.1 1,4 51.4 u 22.7 3.3 2.2 12.3 0.1 881 

De gemeenten zijn eigenaar over 73,1% van de totale voorraad maar beheerd 
hiervan zelf 51,4%. Ret overige gemeentelijk eigendom wordt beheerd door 
stichtingen en particulier commerciele bedrijven, bv. bet bedrijf 
Sportfondsen Nederland4. Sportfondsen Nederland beheert 115 baden in 78 
plaatselijke Raden van Beheer. Deze hebben een beheersovereenkomst met de 
gemeenten en vragen kredieten aan bij de gemeenteraad. De politiek is 
vaak sterk vertegenwoordigd binnen deze Raden van Beheer. De gemeente is 
en blijft eigenaar en blijft ook financieel verantwoordelijk. De 
gemeenteraad neemt de beheersbeslissingen. Zij betalen de exploitatie en 
stellen de begroting vast. De gemeente betaalt de exploitatie en een 
renumeratie aan de Sportfondsen (bij een bad van 10 x 25 m2 is dat 
!30.000-!40.000,- per jaar). Sportfondsenbaden zijn commercieler 
ingesteld dan gemeentebaden. 

Management 

Bijna 100% van bet geld voor de bouw van zwembaden komt van de gemeenten. 
Deze financieren uit eigen middelen of lenen op de kapitaalmarkt. Van de 
exploitatierekening wordt 60% besteed aan personeel, 20% aan energie en 
20% is voor overige posten waaronder ook bet onderhoud. 

(4) Artikel: "Overnameplannen Sportfondsen Nederland, Vendex in exploi
tatie sportaccommodaties" uit De Volkskrant 22 okt 1986: ( ••• )Sport
fondsen Nederland beheert momenteel meer dan honderd sportaccommodaties 
van ruim tachtig gemeenten verspreid door bet hele land. Dat zijn vooral 
zwembaden, maar ook sporthallen, sauna's, kegelbanen, campings en 
culturele ontmoetingsplaatsen in zowel grote als kleine gemeenten. 
Daar zijn ook Amsterdam en Rotterdam bij. Een van de motieven voor de 
geplande overname is "de constatering dat gemeenten in toenemende mate 
bet beheer van hun sportaccommodaties afstoten," aldus de 
Vendex-woordvoerder. De gemeenten maken liever gebruik van de 
managementcapaciteiten van professionele instanties. 
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Het onderhoud is 1-3% van de stichtingskosten. 
Het bezoek aan de buitenbaden is sinds 1976 geha1veerd. Het 
bezoekersaanta1 bij de overdekte baden is vrij constant geb1even. Toch 
zijn investeringen in bet micro-economische onderhoud gewenst. Om een 
groter bezoekersaanta1 te trekken, waardoor de rendementen op pei1 worden 
gehouden, wordt vee1 ge!nvesteerd in nieuwe recreatieve voorzieningen, 
aangepast aan de eisen van de moderne recreant. Verbouwingen/aanpassingen 
die gep1eegd worden zu11en attractief moeten zijn en 'n korte 
terugverdientijd moeten hebben. 

Advise ring 

Gemeenten kunnen advies inwinnen bij bet overkoepe1end orgaan VNG. 
Hiervan wordt echter nauwe1ijks door de gemeenten gebruik gemaakt. In die 
geva11en waar bet beheer is overgenomen door de Sportfondsen wordt de 
gemeente geadviseerd door de p1aatselijke Raden van Beheer van de 
Sportfondsen. Om meer bezoekers naar de overdekte zwembaden te trekken, 
wil men bet binnenklimaat zo aangenaam moge1ijk maken. De 1ucht- en 
watertemperatuur zijn daarom de 1aatste jaren verhoogd. Hierdoor is bet 
condensatiepunt van de vochtige 1ucht verder in de dakconstructie komen 
te 1iggen. Er ontstaan vee1 bouwfysische prob1emen door de vochtige, 
warme en agressieve (ch1oor)1ucht. In de toekomst wordt dan ook meer 
onderhoud verwacht m.b.t. de dakconstructies. Deze zu11en naar 
verwachting ge1ijk met renovaties worden opge1ost. 
Per gemeente is de aanpak van bet onderhoud verschi11end. De ene gemeente 
doet bet aan de hand van ad hoc op1ossingen (repareren wat kapot gaat), 
de ander p1eegt p1anmatig onderhoud. De Sportfondsen en de grote 
gemeenten p1egen meer p1anmatig onderhoud. Sportfondsen besteden vee1 
onderhoud uit d.m.v. onderhoudscontracten. Ook besteden gemeenten steeds 
meer onderhoud uit d.m.v. onderhoudscontracten. Dit werkt goedkoper (ook 
goedkoper dan de gemeentelijke diensten) en bet gebrek aan eigen kennis 
wordt daarmee opgelost. 

- - - - - - - - - - - OVERDEKTE SPORTACCOMMODATIES - - - - - - - - - - - -

VOORRAAD 

Algemeen. 

Voor de overdekte sportaccommodaties is een interview gehouden bij de 
Neder1andse Sport Federatie(NSF). 
In de vo1gende tabel wordt een overzicht gegeven naar type en aanta15. 

(5) Accommodatieonderzoeken overdekte sportaccommodatie 1985 CBS (nog 
niet gepubliceerd) 
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M.b.v. bet gemiddeld vloeroppervlak per ruimte6 is bet (sub)totaal 
vloeroppervlak berekend. 

aanta17 
vlgs CBS 
1985 

1 gymnastieklokaal 
2 sportzalen 
3 sportballen 
4 overige overdekte 
sportaccommodaties 
(niet specifieke 

7080 
928 
731 

2681 

sportaccommodaties) 29 
11.449 

gemiddeld 
bruto oppervlak 
ruimte5 in m2 

221 
600 

1243 

540 

(sub)totaal 
vloeroppervlak 
in m2 

1.564.680 
556.800 
908.333 

1.447.740 

4.477.553 

In 1985 bevond zicb in Nederland 4.477.500 m2 aan overdekte 
sportaccommodaties, verdeelt over vier typen accommodaties. Hierin is bet 
bezit van Defensie niet meegerekend. Doordat CBS-informatie6 nog niet 
recenter gepubliceerd is, wordt gebruik gemaakt van CBS-informatie7 uit 
1980 
Er zal nog een relatief kleine uitbreiding van de voorraad plaatsvinden. 
Momenteel worden er nog 30-40 sportballen/zalen per jaar gebouwd van 
gemiddeld 1,1-1,2 miljoen/stuk (+ zeven jaar geleden nog gemiddeld 2,5 
miljoen/stuk). Er worden bijna geen nieuwe tennisballen gebouwd. 
Verwacbte levensduur sportbal 20-40 jaar. 

Gebruik 

De Nederlandse Sportfederatie (NSF) verdeelt de overdekte 
sportaccommodatie in vier typen: 

1. gymnastieklokalen; met een maximum afmeting van 22 x 13 m2 en 7 m 
boog; 
2. sportzalen; dit zijn speciaal voor licbamelijke opvoeding en sport 
ingericbte zalen van minimaal 22 x 13 m2 en 7 m boog en maximaal 42 x 
22 m2 en 7 m boog; 
3. sportballen; de minimale afmetingen biervan zijn 42 x 22 m2 en 7 m 
boog; 
4. overige sportruimtes; dit zijn ballen en zalen, die primair voor 
een tak van sport bestemd zijn, nl. tafeltennis-, tennis- en 
badmintonballen, turn- en ijsbockeyballen; 

(6) Accommodatieonderzoeken overdekte sportaccommodatie 1980 CBS 
(7) Aantallen wijken af t.o.v. CBS 1980, doordat minimale afmeting voor 
de sportzaal (1980: 16 x 28 m2 en 7 m hoog) waardoor aantallen 
gymnastieklokalen en sportzalen zijn veranderd. 
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Onderstaande tabe1 verschaft enig inzicht in de ouderdom van de typen 
sportaccommodaties. 

Overdekte sportaccommodaties naar type en jaar van ingebruikname, CBS 
1980. 

w.v JNr van ingebruikname beklnd 

101 .. 1 voor 1845 1845-1854 1855-1958 1960-1864 1965-1989 1970-1974 11175-1980 
C•IOO'Io) 

ebs. "" 
GtmnastiekiOkalen f5 372 8 343 15.8 5.3 10,9 12.8 16.8 20.8 17.6 
Sponzolon 309 309 1,0 1.0 2.3 3.2 12.0 33.0 47.6 
Sponhollen 539 539 0.4 0.2 2.0 21.7 31.2 44.5 
C>Yerige aponaccommodetin 903 896 7,1 5.0 2.9 8.7 12.3 17.9 48.1 
Acc:ommodetin ntet·Pni'NIIr 

·--" 19 
19 5.3 10.5 10.5 36.8 31.6 5.3 

Totul 8 142 8 106 13.2 4,7 9.0 11,1 16.3 21.7 23.9 

Bijna de he1ft van a11e sportza1en, sportha11en en overige 
sportaccommodaties is gebouwd tussen 1975 en 1980. De bouw van de 
gymnastiek1oka1en is ge1ijkmatig over de tijd verdee1d, a1hoewe1 het 
zwaartepunt op de 1aatste 15 jaar 1igt. 

Overdekte sportaccommodaties naar jaar van ingebruikname en verbouwing, 
CBS 1980. 

Jear ven ingebruiknerne Toteel 

vbl>r 1945 1945-1954 1955-1959 1960-1964 1965-1969 1970-1974 1975-1980 onbekend 

J11r tlln .,.fbouwing 

VI>Or 1845 1 I 
1845-11154 16 3 19 
1955-1959 38 I 8 47 
1960-1864 78 10 11 17 2 118 
11185-1969 96 19 23 17 15 110 
1970-1974 107 25 32 37 36 22 259 
1975-1980 185 81 105 96 149 107 65 3 751 

GMn ¥ef'bouwmg 565 264 547 728 I 122 1 832 I 868 15 6741 
On belt end 1 1 2 4 1 1 4 16 36 

Totaet 1 073 384 728 899 1 323 1762 I 937 36 8142 

Bovenstaand overzicht van de renovatie van bestaande overdekte 
sportaccommodaties 1aat zien dat 17% van de accommodaties sinds de 
ingebruikname een verandering heeft ondergaan die de gebruikswaarde ervan 
verhoogd heeft. Van de accommodaties die voor 1945 in gebruik zijn 
genomen heeft 47% een verbouwing ondergaan, terwij1 s1echts 3% van de 
accommodaties die na 1975 in gebruik zijn genomen, is verbouwd. 

Eigendom 
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Overdekte sportaccommodaties naar type en eigenaar, CBS 1980. 
A•Jk Inter· GemHnte Common•• SltChtong Veren•g•ng Per1•cul•tr/ NV/8V .c .. , •. T'=-1Ul 

gemeentt· ••• , 61 Eenm1ns- genoot· ,_,CO". I 
hJir. orgun Gemnnte· Jallr. ""'P .... 

... abs 

G,.mnnt•eklokalen 5.9 0.1 54.6 0.1 24.9 12.9 0,3 0.2 0.9 6 372 
Spor1za1en 4,5 68.6 20.1 5.5 0,6 0.6 309 
Spor1h1llen 1.5 0.6 80.0 0.2 11.1 3.3 0,7 2.4 0.2 539 
O~ter•ge sponecc:ommodet•es 0.7 15.0 8.4 15.8 39.6 19.3 1.2 903 
Accommodet•ea nof1·promltr 
woor spon 52.6 5.3 31.6 5,3 5.3 19 

Totul 
flo 5.0 0.1 52.4 0.1 21.9 12.3 4,7 2.5 0.9 
lbt. 405 9 4 270 7 1 785 1 003 386 205 72 8 142 

Het grootste deel van de overdekte sportaccommodaties is eigendom van 
gemeenten8 nl. 52%. Wat het eigendom betreft is er een duide1ijke 
tweedeling te onderscheiden. Enerzijds is bij de overige 
sportaccommodaties veel in eigendom van het bedrijfsleven en aan de 
andere kant zijn de andere drie typen sportaccommodaties voora1 in 
eigendom van gemeenten. Van de gymnastiek1okalen is ruim 60% eigendom van 
gemeenten en rijk en bijna 38% van stichtingen of verenigingen 
(voorname1ijk schoo1besturen). Bij sportha1len is dit resp. 82% en 14% en 
ruim 3% is eigendom van het bedrijfs1even. 

TECHNISCH BEHEER 

Algemeen 

Overdekte sportaccommodatie naar type en beherende ins t~nt!_~, CBS 1980. 
Rtjk truer- Gemeente Commin•e Stichting Vereniging Part•cul•er/ NV/8V Kerk- Totael 

gemMnte- ... ,. 61 Eenmans- genoot· (•100'1oi 
hJk orgAin Gemeente- IUk schap -· 

% obs 

Gymnast•ekloi.elen 1.8 0.1 46.5 3.6 31,4 15,1 0.5 0.2 0.8 6 372 
Spon1a1en 3.6 54.7 7.8 25.6 6,5 1.3 0.6 309 
Sponhalltn 1,1 0.7 62.3 9,8 18.6 2.8 1.1 3.3 0.2 539 
Cherogt IPOrtiCCOmmodtl•es 0.4 5.9 0.7 10.0 23.6 41,3 17,6 0.6 903 
Ac;ommodet•es nttt·pnmt•r 
woor spon 36.8 10.5 5.3 36,8 5.3 5.3 19 

To~u• 

'"' 1.7 02 43.3 3,8 27.9 15.0 5.1 2.4 0. 7 
It>~ 135 13 3 526 313 2 269 1 220 418 194 54 8 142 

De tabe1 overdekte sportaccomodatie naar type en beherende instantie 
toont ongeveer hetzelfde beeld als de tabel naar eigendom. Het grootste 
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deel van de overdekte sportaccommodaties wordt beheerd door gemeenten nl. 
47%. Ook bier is duidelijk sprake van een tweedeling. De overige 
sportaccommodaties worden voornamelijk beheerd door bet bedrijfsleven en 
bij de andere typen sportaccommodaties ligt bet beheer in handen van 
gemeenten. Van de gymnastieklokalen wordt ruim 46% beheerd door 
stichtingen of verenigingen (voornamelijk schoolbesturen) en 46% door 
gemeenten. 
Beheerders met meer hallen zijn gemeenten en particulieren, NV's en BV's. 
Bij de laatstgenoemden verdwijnen langzaam de grote ketens, de bv's met 1 
of 2 sporthallen hebben de toekomst. 

Management 

De gemeente of bet bedrijfsleven (particulier/NV/BV) financiert de 
sportaccommodatie uit eigen middelen of trekt middelen aan op de 
kapitaalmarkt. Leningen voor sporthallen hebben een looptijd varieerd van 
30 tot 40 jaar. 
Sporadisch stellen Rijk of Provincie voor nieuwbouw/verbetering geld 
beschikbaar. Indien verbeteringen energiebesparend zijn dan is subsidie 
van WVC mogelijk. 
Voor bet gebruik van sportaccommodaties voor onderwijsdoeleinden vergoedt 
bet Rijk d.m.v. normvergoedingen de kapitaals- en exploitatiekosten aan 
de eigenaar. Verwacht wordt dat n.a.v. bet rapport Londo "Eindadvies 
vergoedingsstelsel basisonderwijs" bet Rijk in de toekomst nog maar een 
gedeelte voor de kapitaals- en exploitatiekosten zal gaan vergoeden met 
als gevolg huurverhoging voor overige gebruikers van de sportaccommodatie. 
Bij grote gemeenten (b.v. Amsterdam, Arnhem, Eindhoven) is bet beheer 
vaak bij de afdeling sportzaken ondergebracht. Bij kleine gemeenten is 
bet vaak de dienst Welzijn of de dienst gemeentewerken die beheert. 
Verenigingen en stichtingen beheren 43% van de totale voorraad. Voor 
gemeenten, verenigingen en stichtingen is de mate van deskundigheid 
bepalend voor de kwaliteit van bet beheer. Veelal hebben genoemde 
beheerders (ambtenaren, bestuurs- leden) andere kwaliteiten. 
Vrijwel geen enkel gemeentebestuur reserveert budgetten voor onderhoud 
van haar sportaccommodatie en er is nauwelijks sprake van onderhouds
planning. Het onderhoud vindt vaak op ad-hoc basis plaats. De N.S.F. 
heeft dan ook twijfels over de staat van onderhoud van de gemiddelde 
gemeentelijke sportaccommodatie. 
Een beter beheer van gemeentelijke sportaccommodaties is noodzakelijk. 
Grote uitgavenposten (b.v. energie) zouden drastisch kunnen worden ver
minderd. Proefprojekten tonen aan dat besparingen op gas tot 60% mogelijk 
zijn door gasinstallaties te vervangen door stralingsverwarming of 

(8) Uit nog niet gepubliceerde CBS-gegevens 1985 blijkt een opmerkelijke 
bet verlaging van gemeentelijk eigendom tot 44% en een verhoging tot 
13,5% (was in 1980, 7,2%) van bet eigendom van bet bedrijfsleven. 
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infrarood-installaties: De stralingselementen verwarmen alleen de eerste 
2 meter hoven de sportvloer en kunnen per zaaldeel worden gescbakeld. 
Op elektra kan tot 25% worden bespaard door toepassing van betere 
scbakelingen, armaturen en lampen (bogere licbtopbrengst, lagere 
energieverbruik). Ook door bet isoleren van sportballen, gebouwd voor 
1976-'78, kunnen de exploitatiekosten worden gedrukt. 
Particuliere bebeerders uit bet bedrijfsleven bebben een betere aanpak 
van beberen, doordat zij "bang zijn klanten te verliezen". 

Advise ring 

De Nederlandse Sportfederatie (NSF) is een overkoepeld orgaan van ruim 89 
landelijke sportorganisaties, 31.500 verenigingen met ruim 4 miljoen 
leden. Zij geeft voorlicbting en advies over sportontwikkeling, 
sportaccommodaties, sportfinanciering e.d. Tevens verricbt zij keuringen 
op sporttecbniscbe en bouwkundige zaken 10-15 jaar na de bouw van de 
accommodatie. 

Uitvoering 

Bij zowel grote als kleine gemeenten wordt meer dan 80% van bet onderboud 
aan derden uitbesteed. Bij sportaccommodaties van bet bedrijfsleven, 
verenigingen en sticbtingen wordt onderboud gebeel door derden uitgevoerd. 

groot onderboud: 

klein onderboud: 

sportvloer na 10-15 jaar vervangen. 
toestellen/meubilair na 10 jaar vervangen 
installaties na 12-15 vervangen. 
belijning na 5-7 jaar vervangen. 

bet bijbouden van sportvloer, toestellen, 
installaties, e.d. op kontractbasis door 
specialisten en bedraagt 1 a 1~% van de bouwkosten. 

- - - - - - - - - - - - - - - - -OVERIGE- - - - - - - - - - - - - - - - -

VOORRAAD 

Algemeen 

Onder overige zijn ondergebracbt: religeuze organisaties, kerken, ed. De 
1.375.000 m2 is een benadering op basis van CBS-informatie9. 

(9) tabel "bouwvergunningen verleend" over de periode 1960-1985. CBS. 
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- - - - - - - - - - - - - - - - OVKRHEID- - - - - - - - - - - - - - - - -

Algemeen 

Het CBS verdeelt de overheid in Rijk, Defensie, Provincie, Gemeenschap
pelijke regelingen, Gemeenten, en Waterschappen. Samen hebben deze een 
vloeroppervlak van ca 39,5 miljoen m2. Interviews zijn gehouden voor het 
Rijk bij de Rijksgebouwendienst en voor Defensie bij de Dienst Gebouwen 
Werken en Terreinen. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - RIJK - - - - - - - - - - - - - - - - - -

VOORRAAD 

Algemeen 

Een interview is gehouden bij de Rijksgebouwendienst (RGD). De RGD 
ressorteert als dienst onder het Ministerie van Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM). De minister van VROM is 
onder andere belast met de zorg voor de huisvesting van vrijwel alle 
rijksoverheidsorganen. De RGD is daarvoor het ambtelijke instrument. 
De taak van de RGDr 

- maatregelen ten behoeve van een doelmatig gebruik van de panden 
welke het Rijk in eigendom of in huur heeft; 

- aankoop en huur van panden en terreinen ten behoeve van de huis
vesting van de Staatsorganen; 

- nieuwbouw, verbouw, eerste inrichting en verbouw van de rijks
gebouwen; 

- exploitatievoorzieningen aan en onderhoud van panden, welke het Rijk 
in huur of eigendom heeft. 

Daarnaast heeft de Rijksgebouwendienst nog een aantal andere taken, zoals 
o.a.r de zorg voor de huisvesting van derden, waaraan het Rijk financiele 
middelen verstrekt, bijvoorbeeld PTT- en Marinegebouwen. Dit wordt per 
overeenkomst geregeld en hoeft niet voor alle gebouwen te gelden. 
De RGD beheert zowel de gebouwen in eigendom als de gehuurde gebouwen. 

Gebruik 

Voor de voorraadgegevens zijn twee bronnen beschikbaarr nl. het interview 
bij de RGD en CBS-gegevens1. In 1978 was het bruto v1oeropperv1ak 

(1) Economische basistellingen overheidsdiensten en -organen. 
Rijksoverheid 1978. CBS. 
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4.381.000 m2 en in 1983 was dat 5.629.000 m2 (exclusief huisvesting van 
derden). Een stijging van 32%. Sinds 1973 bedraagt de groei 61%. Dit 
bangt samen met de sterke groei van bet ambtenarenapparaat in deze 
periode. 

Het totale gebouwenbestand in eigendom, ongeveer 5000 gebouwen, is in 
procenten als volgt verdeeld: 

·* kantoren 
* rijksscbolen (AVO+ beroepsonderwijs) 
* gebouwen voor openbaar gezag (politie, justitie) 
* dienstwoningen 
* gebouwen voor culturele doeleinden (musea, etc.) 
* gebouwen voor opslag, stalling e.d. 
* gebouwen met overige bestemmingen (waaronder 

proefboerderijen, laboratoria, straalverbindings
torens, computercentra, e.d.) 

44% 
17% 
16% 

7% 
5% 
4% 

7% 

Er wordt bij de RGD gewerkt aan een indeling naar object, leeftijd e.d. 
Het systeem is ecbter op dit moment nog niet operationeel en levert dus 
nog geen gegevens op. De economiscbe basistelling 1978 geeft informatie 
naar (ver)bouw(ings)periode2 en vloeroppervlak3. Het totale 
vloeroppervlak 4 bedraagt 4.381.000 m2. 
Uit bet totale vloeroppervlak zijn die gebruikers gelicbt, waarvan mag 
worden aangenomen, dat deze in een bepaa1d gebouwtype gebuisvest zijn: 

- gebouwen voor bet wegverkeer 
- kantoren 
- overige instellingen g.b.z.5 
- scbolen 
- overige 
- niet toegekend 
- TOTAAL 

217.000 m2 
2.909.000 m2 

70.000 m2 
282.000 m2 
277.000 m2 
626.000 ~ 

4.381.000 m2 

(2) De bouw- of verbouwingsperiode is bepaald door bet tijdstip waarop 
met de uitoefening van de buidige activiteit(en) in de vestiging is 
begonnen, danwe1 t.b.v. de uitoefening van deze activiteit(en) een 
ingrijpende verbouwing of uitbreiding beeft p1aatsgevonden (bijv. de 
renovatie van een pand). 
(3) Bij de weergave van bet vloeroppervlak is bet van geen belang of deze 
gebuurd of gepacbt, danwel eigendom van de betrokken vestiging zijn. 
(4) De gegevens over de gezondbeidszorg, onderwijs en communicatiebe
drijven zijn in de ko1om Rijk vervallen, omdat recentere informatie 
bierover bekend is. Deze is ondergebracbt in de desbetreffende kolommen. 
(5) Ondergebracbt zijn o.a. bedrijfsgeneeskundige diensten. 
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Een overzicbt naar (ver)bouw(ings)periode is a1s vo1gtl 

Bouw of ver- aanta1 v1oeropperv1ak in % 
bouwings- vesti- in m2 totaa1 
peri ode gingen 
voor 1940 657 760.000 18% 
tussen '40 en '55 397 216.000 5% 
tussen '55 en '70 261 1.252.000 32% 
tussen '70 en '78 1.091 1. 727.000 43% 
onbekend 1.492 74.000 2% 
totaa1 3.898 4.029.000 100% 

Na 15 jaar komt er een andere gebruiker. Het gebouw wordt dan 
gerenoveerd. Door bet opnieuw buisvesten van een andere gebruiker, met 
1agere specifieke eisen, kan geste1d worden dat bet gebouw degradeert. 
De economiscbe basiste11ing geeft ook inzicbt in de grootte van bet 
v1oeropperv1ak. 

Grootte 
v1oeropper
v1ak 

aanta1 
vesti
gingen 

602 
765 

1.820 

v1oeropperv1ak 
in m2 

in % gem.vestigin!s
totaa1 grootte in m 

0 of onbekend 
tot 100 m2 
100 tot 1.000m2 
1.000 tot 5.0oOm2 
5.000 m2 en meer 
totaa1 

526 
185 

3.898 

32.000 
544.000 

1.197.000 
2.256.000 
4.029.000 

1% 
14% 
30% 
55% 

100% 

42 
300 

2.300 
12.200 

1.030 

Van de 185 vestigingen in de grootte k1asse v1oeropperv1ak 5.000 m2 en 
meer, zijn er in de categorie Bank- en verzekeringswezen 8 vestigingen 
met een v1oeropperv1ak 227.000 m2 wat neer komt op 28.400 m2 gemiddeld. 

Eigendom 

eigendom 
buur 
totaal 

1983 
4.554.000 m2 
1.075.000 ~ 
5.629.000 m2 

groei sinds 1973 
60% 
65% 
61% 

Van bet 5.629.000 m2 bruto v1oeropperv1ak (1983) is 80% in eigendom 
van bet Rijk en wordt de overige 20% gebuurd. 
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TECJDIISCB BIBEER 

Algemeen 

De structuur van de R.G.D. ziet er als volgt uit: 

Centrale Directie (Ministerie V.R.O.M.) 
(secretaris generaal, minister) 

I 
Centrale Directie Rijksgebouwendienst 

I 
Directeur Generaal 

Bureau Directeur Generaal---;--------------------Rijksbouwmeester 

Directie 
Bouw 

Directie 
Advisering 
Normering 
Onderzoek 

I 
I 

Hoofdafdeling 
Adviescentrum 

I 
afdeling 
kosten 

Management 

I 
afdeling 
alg.buis
tingsonder
zoek 

Directie 
Financiile, 
Juridiscbe 
en buisves
tingszaken 

I 
boofdafde ling 
Onderzoek en 

Ontwir•Ung 

afdeling 
bouwkunde 

Directie 
Intern 
Beleid 

Regionale birecties 

I 
afdeling 
bouwfysica en 
energie 

17 districten 

De RGD bestaat uit een Centrale Directie in Den Haag, 6 Regionale 
Directies en 17 districten. Het totale landelijke bebeer wordt centraal 
bepaald. Dit omvat onder andere de lange termijnplanning en bet 
sectorbeleid (bet beleid voor een bepaald soort gebouwen). De 
financiele-, personele- en juridiscbe zaken, bet bewaken van de 
plankwaliteit en de normen zijn bij de Centrale Directie geconcentreerd. 
Ook de adviesfunctie van de RGD. voor bouwplannen waarmee rijksgelden 
zijn gemoeid, wordt vanuit de Centrale Directie vervuld. 
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De Regionale Directies zijn belast met de buisvesting in de ruimste zin 
van bet woord. De districten dienen bet beleid, dat centraal wordt 
bepaald, uit te voeren. 
De Directeur Generaal kan instructies geven, die dwingend zijn voor de 
regio's en de districten. 
Een probleem binnen deze opzet is, dat op bet moment dat een gebouw wordt 
opgeleverd, bet wordt overgedragen aan een Regionale Directie 
(districten). De ontwerpers en de bebeerders bevinden zicb niet op 
betzelfde niveau. Op centraal niveau, binnen de Directie Advisering, 
Normering en Onderzoek, wordt daarom een terugkoppelingssysteem opgezet 
om ervaringen uit de onderboudsfase te vertalen naar bet ontwerpproces. 
Om baar taken te kunnen uitoefenen, krijgt de RGD in de Rijksbegroting 
jaarlijks budgetten toegekend. Deze budgetten bestaan uit 
begrotingsartikelen. Om een indruk te krijgen volgt een aantal van die 
artikelen van de begroting voor 1984: 

- bouw en aankoop 
- arcbitecten en adviseurs 
- buren 
- onderboud en exploitatievoorz. 
- bouw en aankoop derden 
- arcbitecten en adviseurs derden 
- buren, onderb. en expl. derden 
- bouw en aankoop voor spreiding 

rijksdiensten 
- overige 

Totaal 

begroting 
in milj. 
guldens 

331,6 
75,2 

160,1 
203,4 
93,0 

7,3 
129,0 
58,0 

143,2 
1203,5 

percentage 
v/d RGD 
begroting 

27,6% 
6,3% 

13,3% 
16,9% 

7,8% 
0,6% 

10,8% 
4,8% 

11,9% 
100,0% 

De kosten voor energie, scboonmaak en gevelreiniging zijn doorgaans voor 
de gebruiker. Er zijn ontwikkelingen gaande om gevelreiniging tot 
bouwkundig onderboud te rekenen. 
De districten stellen een begroting op om de onderboudsgelden te ver
krijgen, die zij nodig denken te bebben. 
De begrotingen van de districten worden centraal door Directie Financiele 
en Juridiscbe en Huisvestingszaken getoetst. 
De laatste jaren is gemiddeld !22 a !23 per bruto m2 inclusief B.T.W 
voor onderboud besteed (onderboud gericbt op functiebandbaving). 
Door een tekort aan geld bij de rijksoverbeid, wordt er zeer weinig aan 
preventief onderboud gedaan. 
De gebruikers en de politiek bepalen op grond van gegevens van de RGD 
(meerjarennormplan) over de toestandontwikkeling van de gebouwen en de 
financiele consequenties daarvan, welke middelen waarvoor bescbikbaar 
worden gesteld. Dit speelt zicb buiten de RGD af en resulteert in een 
goedgekeurde begroting, waarin een deel voor onderboud is gereserveerd en 
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waarin eventuee1 enke1e aanwijzingen voor de besteding zijn meegegeven. 
In bet proces a11ocatie worden de beschikbaar gekomen onderhoudsge1den 
over de Regiona1e Directies verdee1d. Daarbij wordt gebruik gemaakt van 
criteria afkomstig uit het proces "normste11ing ten behoeve van 
a11ocatie", die reeds in bet normp1an zijn verwerkt. 
Sinds de start van de energiebesparingsprogramma's in 1979, heeft de 
R.G.D. in dat kader voor ca. !150 miljoen aan energiebesparende maat
rege1en geinvesteerd (1984) (dit is ongeveer 2% van de tota1e begroting). 

De investeringen met de erbij behorende rendementen, zijn ala volgt: 

jaar investering jaar1ijkse besparing rendement m3 
(x !1 m1n) m3 gas eq. (x !1 mln) gas eq. per 

geinv.gulden 
1979 4,8 4,3 0,90 
1980 47,6 18,0 0,38 
1981 2,7 1,8 0,67 
1982 35,6 11,9 0,33 
1983 28,6 8,7 0,30 
1984 28 0 8 4 0 30 
totaa1 147,3 53,1 0,36 

De criteria voor het besparingsprogramma, dat via bet Ministerie van 
Economische Zaken wordt gefinancieerd, zijn: 

een totaa1 pakket van maatrege1en per energiegebruiker met een 
terugbetaa1tijd van maximaa1 6 jaar; 
iedere maatrege1 afzonder1ijk dient te worden terugverdiend binnen 
zijn verwachte 1evensduur. 

Advisering 

Bij de hoofdafdeling onderzoek en ontwikkeling is de benodigde know-how 
aanwezig. De regionale directies en de districten, kunnen hiervan gebruik 
maken. 

Uitvoering 

De RGD heeft geen eigen onderhoudsdienst. De districten brengen het 
grootste dee1 van de onderhoudswerkzaamheden op de markt. Het werk wordt 
meestal onderhands aanbesteed vanwege de bekendheid met bepaalde 
bedrijven en de ervaring die de RGD met deze bedrijven heeft. Zo worden 
bij verwarmingsinsta11aties dikwijls op voorhand al onderhoudscontracten 
afgesloten. Het klein onderhoud wordt gedaan door de gebruikers. De RGD 
wil naar een situatie toe waarbij de gebruikers zelf meer 
verantwoordelijk zijn voor bet onderhoud van de gebouwen. De wijze waarop 
dit moet gebeuren, is nog in ontwikkeling. 
Het planmatig onderhoud wordt centraal bepaald en de districten dienen 
bet uit te voeren. In de praktijk geeft dit wel wat prob1emen. Het 
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verhelpen van plotseling optredende storingen gaat voor de geplande 
onderhoudswerkzaamheden. Praktijk onderhoud gaat dus voor op planmatig 
onderhoud. Binnen de begroting is bier nog geen rekening mee gehouden. 
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- - - - - - - - - - - - - - - - DEFENSIE - - - - - - - - - - - - - - - - -

VOORRAAD 

Algemeen 

Bij Defensie gaat bet over zo'n 15.000 gebouwen. De voorraad gebouwen, in 
gebruik bij de krijgsmacbt, bedraagt 8.095.000 m2. Dit cijfer is 
verkregen bij de CD.DGWT (Centrale Directie Dienst Gebouwen, Werken en 
Terreinen) van bet Ministerie van Defensie. 
Een onderverdeling naar gebouwtype volgens Missetl ziet er ala volgt uitz 

- gebouwen voor bet wegverkeer 900.000 m2 
- fabrieken, magazijnen kantoren 179.000 m2 
- ballen en loodsen 2.089.000 m2 
- kantoren 1.485.000 m2 
- ziekenbuizen 16.000 m2 
- overige instellingen g.b.z. 4.000 m2 
- restaurants, cafe's, bars 475.000 m2 
- overdekte zwembaden 56.000 m2 
- overdekte sportaccommodaties 472.000 m2 
- universiteiten 17.000 m2 
- bijzondere woongebouwen 1.782.000 m2 
- overige 620.000 ~ 
- TOTAAL 8.095.000 m2 

De DGWT is de organisatie die belast is met de zorg voor buisvesting van 
de krijgsmacbt. 
De zaak van de DGWT omvat: 
- Het beberen en onderbouden van de totale infrastructuur van Defensie, 

welke naast gebouwen ook omvat de vliegvelden, wegen, oefenterreinen 
enz. 

- Het nieuw bouwen, verbouwen en eerste inricbting van gebouwen c.a. 
- Aankoop en buren van panden en terreinen ten beboeve van defensietaken. 

De infrastructuur dient te voldoen aan de eisen die bet krijgsmacbtdeel 
er aan stelt op grond van bedrijfsvoeringsoverwegingen; materieel en 
personeel vormen bierbij de belangrijkste invloeden. 
T.a.v. onderboud en nieuwbouw beeft bet betreffende krijgsmacbtdeel een 
dwingende invloed. 

(1) Misset, Classificatie en codering van gebouwen en ruimten, Misset
bebeer en onderboud, nr. 97. januari 1983. 
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Gebruik 

Gegeven bet feit, dat de infrastructuur dient te voldoen aan de eisen van 
bet krijgsmacbtdeel en deze eisen zijn afgeleid van o.m. de defensietaak 
in NAVO-verband, betekent dit in de tijd veranderende eisen. Nieuwe 
wapensystemen vragen aanpassingen en uitbreiding van de infrastructuur 
evenals zicb wijzigende opvattingen t.a.v. de uitvoering van de 
defensietaak. 
Zo beeft de aanscbaf van de F-16 geleid tot ingrijpende aanpassingen op 
diverse bases; zo bebben o.m. economiscbe omstandigbeden geleid tot bet 
afstoten van kleine objecten, bestemd voor opslag, en bet concentreren 
van deze opslag in grote objecten; zo bebben maatscbappelijke invloeden 
alsmede de ontwikkelingen op automatiseringsgebied er toe geleid, dat in 
toenemende mate simulatietecbnieken worden toegepast in plaats van 
praktijkoefeningen. 

Eigendom 

De eigendomsverbouding is in boofdzaak eigenaar-gebruiker, met dien 
verstande, dat alle onroerend goed eigendom is van Domeinen. Een 
fractioneel deel van de in gebruik zijnde gebouwen is gebuurd. 
De gebouwen, in gebruik bij de Centrale Organisatie van bet Ministerie 
van Defensie, worden bebeerd door de RGD. 

TECBNISCH BEHEER 

Algeaeen 

De DGWT ressorteert onder de Directeur Generaal Materieel en kent de 
volgende structuur. 

constituerend niveau CD-DGWT 

I 
reg. dir. dirigerend 

I 
DKR. Uitvoerend niveau 

Directie + staf 

niveau 9 reg. dir's in Nederland 
1 reg. dir in Duitsland 

totaal 34 dbr. en waarvan 
3 in Duitsland 

De DGWT is een functionele organisatie, waarbij op ieder niveau de zes 
functiegebieden zijn onderscbeiden t.w. tecbniek, controller, bebeer en 
onderboud, overeenkomsten, ruimtelijke ordening en projectmanagement. 

Management 

De centrale Directie te Den Haag beeft tot taak de regelgeving m.b.t. 
juridiscbe, financiele en tecbniscbe zaken o.m. voortvloeiend uit de 
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nauwe contacten met krijgsmacbtsdeelstaven, te verzorgen en te bewaken. 
De Regionale Directies bebben tot taak de onderbouds- en 
nieuwbouwactiviteiten te plannen, voor te bereiden en aan te besteden en 
de Dienstkringen bierin te coordineren en te sturen. Daarnaast verzorgt 
de Regionale Directie de nodige contacten op regionaal niveau, welke van 
invloed zijn op de taakuitvoering van Defensie. 
De Dienstkringen bebben tot taak de uitvoering te begeleiden en deel voor 
te bereiden. 
Het management t.a.v. onderboud is gericbt op een planmatige, en derbalve 
preventieve aanpak, waardoor bebeersing van exploitatiekosten mogelijk 
wordt en een terugkoppeling plaats kan vinden van onderboudservaringen 
naar de ontwerpfase. 
De DGWT stelt de tecbniscbe en functionele beboeften vast uit waarneming 
en overleg op Dienstkringniveau. 
Deze beboeften worden vertaald in budgetten. Gemiddeld wordt per jaar 
60-80% van de opgevoerde beboeften afgedekt door de bescbikbaar gestelde 
budget ten. 
De organisatie is v.w.b. de bezetting gebaseerd op een werklast, welke 
globaal 70% onderboud en 30% nieuwbouw activiteiten omvat. 
De jaarlijkse budgetten voor onderboud en nieuwbouw zijn gemiddeld !200 
resp. !500 miljoen. 

Advisering 

De DGWT is betrokken bij alle fasen van bet levensloopproces van bet 
onroerend goed. 
Zij adviseert inzake de planvorming aan de krijgsmacbtdelen. Zij verzorgt 
en coordineert de voorbereiding en de uitvoering van de projecten, zij 
begeleid bet gebruik van de infrastructuur middels bet klein onderboud, 
zij verzorgt tijdig functionele en tecbniscbe aanpassingen in bet kader 
van de instandbouding. Zij adviseert t.a.v. vernieuwbouw, renovatie, 
afstoting op grond van o.m. exploitatiekosten, levensduurverwacbtingen en 
onderzoeken. 

Uitvoering 

De uitvoering van projecten is te verdelen in onderbouds- en 
nieuwbouwprojecten. 
De opdracbt en bet programma van eisen voor nieuwbouwprojecten wordt 
verstrekt door bet krijgsmacbtdeel i.o.m. DGWT. DGWT zorgt voor 
realisatie. 
Bij onderboudsprojecten wordt bet programma van wensen opgesteld door 
DGWT. Dit programma wordt i.o.m. de krijgsmacbtdeelstaf omgezet in een 
programma van eisen. 
Het klein onderboud vormt een totaalbudget en wordt als zodanig als een 
totaalproject bescbouwd. De activiteiten zijn gericbt op bet verhelpen 
van defecten en bet oplossen van storingen. 
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Het klein onderhoud wordt sterk beinvloed door enerzijds de wijze van 
gebruik door de krijgsmacht, anderzijds de planmatige aanpak van de DGWT. 
Momenteel wordt binnen Defensie in dit kader per jaar f60 a f70 miljoen 
besteed, welk bedrag door verbetering van de organisatie en doelmatige 
verbeteringen in bet kader van groot onderhoud en nieuwbouw, verlaagd kan 
worden. 
Kleine vernieuwingen tot !20.000,- behoeven geen concurrentiestelling en 
kunnen enkelvoudig worden aanbesteed. 
Projecten tot fSO.OOO,- worden door de Dienstkring aanbesteed in 
concurrentie. 
Projecten hoven fSO.OOO,- tot fl miljoen behoeven flattering van de 
Regionale Directies, terwijl voor projecten hoven fl miljoen de 
machtiging van de Centrale Directie nodig is. 
Het aanbestedingsbeleid staat aanbestedingen voor, waarbij streng 
geselecteerd wordt op basis van bedrijfsgegevens. 
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- - - - - - - - - - - - - - - - PROVINCIE - - - - - - - - - - - - - - - -

VOORRAAD 

A1gemeen 

Voor bet uitoefenen van bestuurstaken hebben provincies gebouwen tot hun 
beschikking. 
Vo1gens de economische basiste11ing1 zijn er 475 vestigingen met een 
totaa1 v1oeropperv1ak van 791.000 m2. Een verde1ing naar gebouwtype is 
als vo1gt. 

- ha11en en 1oodsen 13.000 m2 
319.000 m2 

12.000 m2 
447.000 m2 

- kantoren 
- overigen 
- niet toegekend 
- TOTAAL 

Gebruik 

Een verde1ing over 
61% van bet tota1e 

Bouw of ver
bouwings
periode 
voor 1940 
1940-1955 
1955-1970 
1970-1977 
totaa1 

791.000 m2 

verschi11ende (ver)bouw(ings)perioden2 1aat 
v1oeropperv1ak ge- of verbouwd is na 1970. 
aanta1 v1oeropperv1ak in % 
vesti- in m2 totaa1 
gingen 

83 
46 

207 
139 
475 

79.800 
34.800 

198.000 
478.400 
791.000 

10 
4 

25 
61 

100 

zien, dat 

een aanta1 gegevens bekend over de grootte van bet Tevens zijn er 
grootte 
v1oeropper
v1ak 

aanta1 v1oeropperv1ak in % gemid. vestigings-
vesti- in m2 totaa1 grootte in m2 

tot 100 m2 
100-2000 m2 

gingen 
199 6.000 1 30 
226 101.000 13 450 

meer dan 2000 m2_...;5;...;0:..,_ ___ .;;..6.=..84...:...:...;. o;...;o;..;:o ____ ...;8;...;6;..._ __ ...:1;.;:;3.;;.. • ..:..70=0 
475 791.000 100 1.700 

(1) Economische basiste11ing overheidsdiensten en -organen, Provincies 
1977 CBS. 
(2) De bouw- of verbouwingsperiode is bepaa1d door bet tijdstip waarop 
met de uitoefening van de huidige activiteit(en) in de vestiging is 
begonnen, danwe1 t.b.v. de uitoefening van deze activiteit(en) een 
ingrijpende verbouwing of uitbreiding heeft p1aatsgevonden (bijv. de 
renovatie van een pand). 
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De 50 vestigingen in de groottek1asse 2000 m2 en meer, zijn er 43 te 
verde1en in drie hoofdgebruikerstypen. 

aanta1 gebruikerstype v1oeropper- gemid.vesti-
vestigingen v1ak in m2 gingsgrootte 

in m2 
8 waterstaatdiensten 50.900 6.300 

13 a1gemeen bestuur en 198.800 15.300 
griffie 

22 overige 404.500 18.300 
43 
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- - - - - - - - - - - - - -GEMEENSCBAPPELIJKE REGELINGEN - - - - - - - - -

VOORRAAD 

Algemeen 

Onder gemeenschappelijke regelingen wordt verstaan: regelingen voor het 
behartigen van bepaalde belangen die voor bet merendeel worden getroffen 
door twee of meer gemeenten; op grond van de Wet Gemeenschappelijke 
Regelingen d.d. 1 april 1950, kunnen ook provincies of waterschappen 
deelnemen. De gemeenschappelijke regelingenl hebben 1.246 vestigingen met 
1.814.000 m2 vloeroppervlak2. Uit deze gegevens die gebruikers gelicht, 
waarvan mag worden aangenomen dat deze in een bepaald gebouwtype zijn 
gehuisvest: 

- hallen en loodsen 
- kantoren 
- nutsbedrijven 

782.000 m2 
180.000 m2 
329.000 m2 

27.000 m2 
14.000 m2 

- overdekte sportaccommodaties 160.000 m2 
158.000 m2 
59.000 m2 

110.000 m2 

- overige instellingen 
- overdekte zwembaden 

g.h.z. 

- scholen 
- overige 
- niet toegekend 
- TOTAAL 1.814.000 m2 

Van het totale vloerop~ervlak nemen 247 vestigingen van sociale 
werkplaatsen 703.000 m en 95 vestigingen van openbare nutsbedrijven 
329.000 m2 voor hun rekening. 

Gebruik 

Bouw of ver- aantal vloeroppervlak in % 
bouwingsperiode vestigingen in m2 totaal 
voor 1955 94 47 3% 
1955-1970 524 615 42% 
1970-1977 628 793 45% 
totaal 1246 1455 100% 

Wordt er een verdeling gemaakt de naar ~rootte van bet vloeroppervlak, 
dan blijkt dat in de categorie 10.000 m en meer bij 23 vestigingen 
ongeveer een 

{1) Economische basistelling overheidsdiensten en -organen 
gemeenschappelijke regeling 1977 CBS 
{2) Het vloeroppervlak van onderwijs, overdekte zwembaden en overdekte 
sportaccomodaties is bij de betreffende kolommen in mindering gebracht. 
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derde van bet v1oeropperv1ak aanwezig is. Hiervan zijn 9 vestigingen van 
socia1e werkp1aatsen met 131.000 m2 v1oeropperv1ak en een gemidde1de van 
14.500 m2. De overige 14 vestigingen zijn openbare nutsbedrijven, 
zake1ijke dienstver1ening en reinigings-/ontsmettingscentra met 
369.000 m2 en een gemidde1d v1oeropperv1ak van 26.400 m2. Door de 
gebeimboudingsp1icbt voor bet CBS is een verdere verde1ing niet moge1ijk. 

grootte aanta1 v1oeropperv1akte totaa1 gemid. vesti-
v1oer- vesti- in m2 in % gingsgrootte 
opperv1ak gingen in m2 

tot 2.000 m 2 1067 295.000 21% 300 
2000-10.000 m2 156 660.000 45% 4200 
10.000 m2 en meer 23 ca. 500.000 34% 21700 
totaa1 1246 1.455.000 100% 1200 
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- - - - - - - - - - - - - - - - GEMEENTEN - - - - - - - - - - - - - - - -

VOORRAAD 

Algemeen 

Gemeenten beheren een aanzienlijk deel van de gebouwenvoorraad in ons 
land ca. 22,2 milj. m2. Ook bet merendeel van de gebouwen van de 
gemeenschappelijke regelingen worden beheerd door gemeenten, zodat de 
totale voorraad door gemeenten beheerd ca. 24,2 milj. m2 bedraagt. 

Gebruik 

De economische basistellingl geeft informatie over verdeling van een 
aantal gemeentelijke taken. Deze categorieen (gebruikers) zijn gebruikt 
om een verdeling in typen gebouwen te maken: 

353.000 m2 
860.000 m2 

4.153.000 m2 

- gebouwen voor bet wegverkeer 
- ballen en loodsen 
- kantoren 
- nutsbedrijven 
- ziekenbuizen2 
- psychiatrische ziekenh. + zwakz.inr.2 

verpleegtebuizen2 
- overige instellingen g.h.z. 
- overdekte zwembaden 
- overdekte sportaccommodaties 
- scholen 
- bijzondere woongebouwen in bet alg. 
- overige 
- niet toegekend 
- TOTAAL 

1. 538. 000 m2 
250.000 m2 
190.000 m2 
125.000 m2 
157.000 m2 
500.000 m2 

2.260.000 m2 
9.710.000 m2 

267.000 m2 
626.000 m2 

1.196.000 m2 
22.185.000 m2 

De verdeling naar (ver)bouw(ings)periode laat zien, dat ~ van de 
gebouwenvoorraad voor 1940 is gedateerd. Vergeleken met de hogere 
overbeden is dit een opmerkelijk hoog aandeelz 

(1) Economische basistelling overheidsdiensten en organen gemeenten 1977 
CBS. 
(2) Het totaal vloeroppervlak van 565.000 m2 is in dezelfde verbouding 
verdeeld als de kolom gezondheidszorg. 

Kaartbeeld utiliteitsbouw -TUE- 63 



Bouw- of ver- aantal vloeroppervlak in '7. 
bouwings- vesti- in m2 totaal 
peri ode gingen 

Voor 1940 1830 2.384.000 27'7. 
1940-1955 670 862.000 10'7. 
1955-1970 1985 2.883.000 32'7. 
1970-1977 1958 2.752.000 31'7. 
totaal bb4'3 8.882.000 100% 

Van de 6.643 vestigingen hebben in de categorie v1oeropperv1ak 2.000 m2 
en meer 915 vestigingen 6.336.000 m2 v1oeropperv1ak (ca 62'7. totaa1). Vijf 
categorieen gebouwen 1iggen hoven de gemidde1de vestigingsgrootte van ca. 
7000 m2, nl. 1 

openbare nutsbedrijven 
transport en wegverkeer 
zake1ijke dienstver1ening 
maatschappelijke dienst
ver1ening 
begraafplaatsen 

Eigendom 

aanta1 
vestigingen 

93 
38 
20 
48 

15 

aanta1 
m2 

1.424.000 
316.000 
377.000 
389.000 

226.000 

gemidde1de 
vestingings
grootte 

15.000 
9.000 

18.830 
8.000 

15.000 

In 1977 was het gemeente1ijk eigendom in de gezondheidszorg 722.000 m2, 
verdee1t in 565.000 m2 ziekenhuizen psychiatrische inrichtingen, 
verpleegtehuizen, e.d. en 157.000 mi medische en verp1eegkundige dienst3. 
In 1980 was van de voorraad sportaccomodaties on~eveer 60'7. in bezit van 
de gemeenten, wat neer komt op ca. 2,8 mi1joen m • 
T.a.v. scho1en is bet gemeente-aandeel in 1977 in het A1gemeen Voortgezet 
Onderwijs en Beroepsonderwijs 1.810.000 m2 en van het Basisonderwijs 
3.731.000 m2. Dit 1aatste cijfer wijkt nogal af van de gegevens van het 
Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. Uit interviews is geb1eken, 
dat van het 7.900.000 m2 v1oeropperv1ak bij het basisonderwijs in 
nagenoeg de meeste geval1en de gemeenten economisch eigenaar zijn. Het 
totaa1 v1oeroppervlak van scholen in gemeente1ijk eigendom komt dan op 
7.900.000 m2 + 1.810.000 m2. Meer informatie is bij de bedrijfstak 
"onderwijs" verme1d. 

(3) O.a. Ambu1ancediensten, geneeskundige en gezondheidsdiensten en 
schoo1artsendiensten. 
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TECHNISCH BEBBER 

Algemeen 

Aan de hand van interviews bij verschi11ende organisaties4 over scho1en, 
zwembaden en sportha11en e.d., was bet moge1ijk enig zicht te krijgen op 
de wijze van beheer van gemeente1ijke gebouwen (in de bedrijfstakken 
Onderwijs en Andere wordt bier uitvoerig op ingegaan). 
Scho1en, zwembaden en sportha1len omvatten ongeveer 60% van de tota1e 
voorraad gemeentegebouwen. Aangenomen mag worden, dat de wijze van beheer 
over de rest van de voorraad weinig za1 verschi11en. 
Net a1s bedrijven, hebben sommige gemeenten nauwe1ijks inzicht in de 
hoevee1heid gebouwen. Veela1 staan de gebouwen op de begrotingen van de 
verschi11ende diensten en worden ook door de verschi11ende diensten 
beheerd. 

Management 

Een aanta1 gemeenten is bezig de onderhoudssituatie van haar scho1en in 
kaart te brengen om zo tot een tota1e onderhoudsp1anning te komen en 
begrotingsge1den te kunnen inschatten. 
Voor bet (ver)bouwen van sportaccommodaties betrekt de gemeente de 
midde1en van de kapitaa1markt of financiert bet uit eigen middelen. Soms 
krijgt de gemeente een bijdrage van bet Rijk. Wel zijn er subsidies van 
WVC voor kostenbesparende verbeteringen. Voor bet gebruik van sportac
commodaties van onderwijs, vergoedt bet Rijk d.m.v. normvergoedingen een 
dee1 van de kapitaa1- en exp1oitatiekosten aan de eigenaar sport
accommodaties. De gemeentelijke uitgaven aan zwembaden zijn volgens bet 
VNG5 ongeveer 625 mi1joen per jaar en de inkomsten ca. 290 mi1joen per 
jaar. De gemeenten leggen dus per jaar 350-400 mi1joen bij. 
Van de voorraad sportha11en e.d. waren de gemeenten in 1980 voor 53% 
eigenaar en voor 43% beheerder. Ongeveer 10% wordt voor de gemeenten 
beheerd door stichtingen (6%), verenigingen 3% en 1% door bet bedrijfs-
1even. Bij zwembaden waren de gemeenten in 1980 in 73% eigenaar en in 57% 
beheerder. Ongeveer 16% wordt voor de gemeenten beheerd door stichtingen 
8%, verenigingen 2% en bet particu1iere bedrijfs1even 6%. 
In 1986 werden door bet particu1iere bedrijf Sportfondsen, 115 baden in 
78 gemeenten beheerd, wat neer komt op ca. 16% van de in eigendom zijnde 
zwembaden. Bij bet beheer door Sportfondsen b1ijft de gemeente financiee1 
verantwoorde1ijk. De gemeente betaa1t de exp1oitatie en een renumeratie 
aan de Sportfondsen (bij een bad van 10 x 25 m2 is dat f 30.000-
! 40.000,- per jaar). De Sportfondsen hebben p1aatse1ijk raden van 
beheer. Deze hebben aan beheersovereenkomst met de gemeenten. De Raad van 
Be beer 

(4) Ministerie van O&W, VNG, NSF. 
(5) Nota "Gemeentelijke uitgaven aan de sport", 29 mei 1986, VNG. 
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(Sportfondsenbaden) is binnen de begroting beleidsbepalend. Zij vragen 
verdere kredieten aan bij de gemeenteraad. De politiek is vaak sterk 
vertegenwoordigd binnen deze raden. De gemeenteraad neemt de beheers
beslissingen. Zij betaalt de exploitatie en stelt de begroting vast. 
Sportfondsbaden zijn commercieler ingesteld dan gemeentebaden. Zij doen 
b.v. ook aan propaganda. 
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- - - - - - - - - - - - - - -WATERSCBAPPEN- - - - - - - - - - - - - - - -

VOORRAAD 

Algemeen 

De in het onderzoek opgenomen waterschappen zijn gebaseerd op de 
Waterstaatswet van november 1900, ongeacht de naam waaronder deze 
voorkomen: waterschap; (hoog)heemraadschap; zuiveringsschap; veenschap; 
veenpo1der, e.d. In 1977 bedroeg vo1¥ens de economische basiste11ing het 
bebouwd terreinoppervlak 1.073.000 m • 

Gebruik 

Het grootste gedee1te van de voorraad wordt ingenomen door de categorieen 
(Rioo1)waterzuivering met 867.000 m2 en Waterstaatdiensten met 118.000 m2. 
De verde1ing naar grootte van het bebouwd terreinopperv1ak geeft het 
vo1gende bee1d: 

grootte v1oer- aanta1 
opperv1ak vesti

tigingen 

tot 1.000 m2 
1.000-10.000 m2 
10.000 m2 en meer 
totaa1 

1181 
114 

26 
1321 

v1oeropperv1ak 
in m2 

151.000 
356.000 
566.000 

1.073.000 

in % 
totaa1 

14% 
33% 
53% 

100% 

gem.vestigin¥s
grootte in m 

130 
3.100 

21.800 
800 

De categorie 10.000 m2 en meer, wordt gehee1 ingenomen door de 26 
vestigingen van (rioo1)waterzuiveringen. 
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