
 Eindhoven University of Technology

MASTER

Mottenballenregeling voor gebouwen?
een onderzoek naar de mogelijkheid om een 'karakteristiek' gebouw te behouden door
conservering

Regeer, Wendy

Award date:
2006

Link to publication

Disclaimer
This document contains a student thesis (bachelor's or master's), as authored by a student at Eindhoven University of Technology. Student
theses are made available in the TU/e repository upon obtaining the required degree. The grade received is not published on the document
as presented in the repository. The required complexity or quality of research of student theses may vary by program, and the required
minimum study period may vary in duration.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

https://research.tue.nl/nl/studentTheses/d81f1a2e-a417-4787-af43-75699d7fdb51


ARR 
2006 3589 
BWK 

Mottenballenregeling voor gebouwen? 

Een onderzoek naar de mogelijkheid om een 'karakteristiek' 
gebouw te behouden door conservering. 

Afstudeeronderzoek 
Technische Universiteit Eindhoven 

Faculteit Bouwkunde 
Mastertrack Real Estate Management & Development 

Leerstoel Vastgoedbeheer 

W. Regeer 
0520061 

Januari 2006 



Afstudeerrapport 
Technische Universiteit Eindhoven 
Faculteit Bouwkunde 
De Wielen, Vertigogebouw 
Postbus 513 
5600 MB Eindhoven 

Afstudeercommissie: 
Voorzitter 
Ors. J.J.A.M. Smeets 
Technische Universiteit Eindhoven 
Faculteit Bouwkunde 
Real Estate Management & Development 

Eerste begeleider 
Ir. H.A.J.A. Appel-Meulenbroek 
Technische Universiteit Eindhoven 
Faculteit Bouwkunde 
Real Estate Management & Development 

Tweede begeleider 
Ors. R.M. Weisz 
Technische Universiteit Eindhoven 
Faculteit Bouwkunde 
Real Estate Management & Development 

Derde begeleider 
Dr.Ir. P.C.Beekman, 
Oud medewerker faculteit Bouwkunde Technische Universiteit Eindhoven 
lid Mon. cie Gemeente Eindhoven 

Afstudeerbed rijf 
Rijksgebouwendienst 
Keizersgracht 5 
Postbus 2025 
5600 CA Eindhoven 

Begeleider RGD 
Ir. M.E. Vermijs-H ijman 

Student 
Wendy Regeer 
Studentnummer: 0520061 
wregeer@hotmail .com 

a c. { cJO J d: 

(rSJ/01/ub 

) --
zL,,~ 



Voorwoord 

Voor u ligt het onderzoek getiteld "Mottenballenregeling voor gebouwen?". Dit onderzoek is ter 
afsluiting van mijn studie Real Estate Management & Development van de faculteit Bouwkunde aan 
de Technische Universiteit Eindhoven. 

Mijn verwondering over de afbreuk van talloze 'karakteristieke' gebouwen en mijn voorliefde voor deze 
panden, gecombineerd met de actuele leegstand van kantoren en het onderzoeksvoorstel van dhr. 
Beekman, om een mottenballenregeling voor gebouwen te maken, vormden de ingredienten van dit 
onderzoek. 

Allereerst bedank ik mijn begeleiders van de Technische Universiteit Eindhoven, Rianne Appel en 
Robert Weisz. Rianne voor het waarborgen van de structuur en de 'rode draad' in mijn onderzoek en 
Robert voor het uitzoomen van het onderwerp door het in hedendaags perspectief te zetten. Ohr. 
Beekman wil ik bedanken voor zijn vakinhoudelijke kennis. Het enthousiasme waarmee hij zijn kennis 
heeft overgebracht en zijn liefde voor deze gebouwen heeft erg inspirerend gewerkt. 

Mijn collega's van de Rijksgebouwendienst wil ik bedanken voor het 'altijd kunnen binnenlopen met 
vragen ', in het bijzonder Marianne Vermijs en Nicole Verblakt. Verder wil ik familie en vrienden 
bedanken voor het steunen tijdens mijn afstudeerperiode door af en toe een 'hart onder de riem te 
steken'. 

Eveneens bedank ik alle ge"interviewde personen en diegene die tijd vrij hebben gemaakt om mij te 
voorzien van informatie. 

Eindhoven, december 2005 

Wendy Regeer 
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Samenvatting 

Wanneer de economie afneemt daalt de vraag naar kantoren. Hierdoor ontstaat veelal leegstand. 
Naast herontwikkeling of sloop met nieuwbouw warden vaak aanpassingen gedaan om het gebouw te 
behoeden voor langdurige leegstand. Bij markante karakteristieke gebouwen is het wellicht 
aantrekkelijker om ze in hun huidige staat te behouden. Op deze manier behouden ze hun 
bestaansrecht totdat een passende bestemming zich voordoet. 

Door het behoud van deze gebouwen krijgt de stad een bouwkundige gelaagdheid en blijft de balans 
tussen oud en nieuw bestaan . Uit onderzoek (Guyt, 1991 & Bijsterveld, 2005) is gebleken dat de 
burger graag wil wonen in een omgeving met herkenningspunten en waar heden en verleden een 
goede plek hebben. Waar vroeger gebouwen verdwenen omdat ze slecht gebouwd waren of van 
ouderdom inzakten, verdwijnen nu gebouwen al voordat ze technisch 'op' zijn. Vaak is sloop met 
nieuwbouw makkelijker en nauwkeuriger te berekenen dan herontwerp. Het financiele rendement 
wordt hierbij veelal boven het maatschappelijke rendement gekozen. Dit terwijl veel kwaliteiten voor 
het oprapen liggen en als het ware verzilverd kunnen warden door ze in te zetten bij een stedelijk 
vernieuwingsproces. 

In dit onderzoek is gekeken of een overbruggingsconstructie gevormd kan warden voor deze 
'bedreigde' leegstaande gebouwen, ofwel een mottenballenregeling voor gebouwen waardoor het 
gebouw een 'langere bedenktijd ' krijgt. De volgende doelstelling is hieruit voortgekomen: 

Het doel van dit onderzoek is een model te ontwikkelen waarmee de haalbaarheid van beheer bij 
leegstand van kantoren, zonder fysiek ingrijpen, geverifieerd wordt om meer bedenktijd te creeren 
voor een altematieve bestemming. 

Het beheren van een leegstaand gebouw met alle bijkomende aspecten zodat het gebouw technisch 
en economisch in stand gehouden wordt, heet in dit onderzoek conserveren. Met leegstaande 
kantoorgebouwen warden kantoorgebouwen bedoeld die niet in gebruik zijn door een huurder, geen 
huurcontracten hebben !open en die direct beschikbaar zijn voor ingebruikneming. Doordat de 
'markante karakteristieke' gebouwen over het algemeen al 'op leeftijd' zijn en daardoor niet meer aan 
de hedendaagse eisen voldoen, specificeert dit onderzoek zich met name op zogeheten operationele 
leegstand, die als gevolg van uitstraling, structuur, maatvoering, geleding en voorzieningenniveau een 
zodanig prestatieniveau kent, dat niet voldaan kan warden aan de door de markt gestelde 
gebruikerseisen. De actoren van de vastgoedmarkt waarvoor dit onderzoek interessant is, zijn diegene 
die zelf leegstand hebben en/of vanuit een maatschappelijk belang in dit 'maatschappelijk' vastgoed 
willen investeren. Met de actoren in dit onderzoek warden de financiers, eigenaren, 
vastgoedhandelaren en de overheid (voornamelijk op gemeentelijk niveau) bedoeld. Uiteraard kan 
elke actor van de vastgoedmarkt investeren in 'maatschappelijk' vastgoed maar sommigen zullen dit 
wellicht minder snel doen vanwege het winstoogmerk. 

Het onderzoek is uit twee delen opgebouwd. Enerzijds wordt het gebouw zelf gewaardeerd en 
anderzijds warden factoren die van buitenaf van invloed kunnen zijn getoetst. Gesproken wordt dan 
respectievelijk over objectwaarden en de externe invloedsfactoren. 

Uit alle objectwaarden die van toepassing kunnen zijn op een gebouw zijn diegene geselecteerd die 
van toepassing zijn op leegstaande gebouwen. Uit deze objectwaarden is de waarde geselecteerd die 
'markante karakteristieke' gebouwen beschrijft. Dit kan bijvoorbeeld zijn omdat het gebouw een relatie 
met de omgeving, een maatschappelijke en/ of cultuur(historische) waarde, een bepaalde 
beeldkwaliteit of uniciteit heeft. De objectwaarde waaraan het gebouw moet voldoen om 
geconserveerd te warden, wordt in dit onderzoek de 'maatschappelijk esthetische objectwaarde' 
genoemd. Het gebouw wordt bij deze 'maatschappelijke esthetische objectwaarde' getoetst op vijf 
aspecten die op hun beurt uit deelvragen bestaan . De toetsingsaspecten zijn : 

Cultuur(historische) waarde; 
Architectonische waarde; 
Gaafheid; 
Uniciteit; 
Stedebouwkundige- ensemble waarde. 

2 



Omdat het gebouw bouwtechnisch potentie moet geven voor de toekomst wordt het gebouw ook 
getoetst aan de technische objectwaarde. De technische objectwaarde bestaat uit drie aspecten die 
op hun beurt ook weer uit deelvragen bestaan. De technische objectwaarde betreft de volgende 
toetsingsaspecten : 

Technische kwaliteit buitenschil; 
Technische kwaliteit dragers en vaste interieur; 
Functionele kwaliteit 

De externe invloedsfactoren zijn die factoren waarop de eigenaar geen invloed kan uitoefenen maar 
die wel ten goede of ten laste van het gebouw kunnen komen . Allereerst is een inventarisatie gemaakt 
van alle invloeden die van buitenaf hun werking op het gebouw kunnen hebben. Deze zijn 
gerangschikt tot drie hoofdfactoren namelijk: 

Financieel ; 
Locatie; 
Markt 

Om te bepalen of een gebouw waardevol genoeg is om te conserveren wordt eerst getoetst aan de 
objectwaarden. Ondanks dat de technische objectwaarde ondergeschikt is aan de maatschappelijk -
esthetische objectwaarde moeten beide positief zijn wil het gebouw kans maken om geconserveerd te 
warden. Vervolgens warden de externe invloedsfactoren getoetst deze moeten ook positief 
beoordeeld warden. In het onderzoek wordt niet ingegaan op de financiele haalbaarheid van het 
conserveren. Het financiele aspect betreft de kosten en de eventuele inkomsten die het gebouw 
tijdens het conserveren kan hebben. De locatie- en de marktcomponent bevatten ieder deelvragen 
waaraan respectievelijk de kwaliteit van de locatie en marktconditie getoetst wordt. De objectwaarden 
en de externe invloedsfactoren zijn samengebracht in een conserveringsmodel, zie figuur 1. 

Objectwaarden 

NH. niet consenw.n 

J .. 0- door ,., .. , de 

technischetoetsJng: Toetsi ng 

F1guur 1: conserveringsmodel 

techn isc he 
waarde 

Ja, ~door,, .. , de 
toetsing v•n de exteme 
inv*>edsl.ctoNKI : 

Toets ing 
factor 

T oe tsi ng 
factor 
ma rkt 

Externe lnvloedsfactoren 

Pr»itie< 

Posit/et 

Om het model in de praktijk te toetsen op volledigheid en doeltreffendheid is het model tweemaal 
getoetst op een gebouw (case studie) en is het eenmaal grondig onder de loep genomen door een 
expert (kritisch oog) . In samenwerking met de experts zijn de case studies ingevuld waarbij de experts 
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goed bekend waren met het gebouw. Op voorhand van het afnemen van de toetsingsvragen van de 
objectwaarden werd de volgende vraag aan de expert gesteld: Om welke waarden is/ wordt het 
gebouw in stand gebleven/ gehouden? Bij beide case studies kwamen hier componenten uit naar 
voren die niet duidelijk in het model vermeld waren. Bij de maatschappelijke esthetische waarden zijn 
met name vragen uitgebreid om ze veelzijdiger te maken of zijn begrippen toegevoegd om de vraag te 
verduidelijken. Bij de technische objectwaarden zijn subjectieve vragen objectief gemaakt door de 
technische kwaliteit te specificeren met normen. 

Ook bij het toetsen van de externe invloedsfactoren is op voorhand een vraag gesteld aan de expert: 
Met welke invloeden, van buitenaf, is rekening gehouden bij de overweging om het gebouw te 
behouden/ af te stoten? Bij beide case studies bleken afwegingen niet gebaseerd te zijn op de externe 
invloedsfactoren. Ondanks dat bleken de vragen met betrekking tot de externe invloedsfactoren wel 
doeltreffend om te kunnen concluderen of het gebouw wel of niet geconserveerd moest worden. 

Het onderzoek heeft een afwegingsmodel opgeleverd, waarmee naast sloop en (ongepaste) 
herbestemming een optie wordt gecreeerd om een gebouw te conserveren totdat een nieuwe 
bestemming zich voordoet. Wei heeft het model een bepaalde subjectiviteit doordat de 
maatschappelijke esthetische waarden niet altijd feitelijk hoeven te zijn. Ook de visie op sommige 
marktcomponenten hoeft niet voor elke gebruiker hetzelfde te zijn. 

Door het maatschappelijke belang van deze gebouwen zouden met name de gemeentes zich moeten 
richten op conserveren om een stad leefbaar te houden en te zorgen voor een goede balans tussen 
oud en nieuw. Vastgoedhandelaren zouden naast het financieel uitbaten van deze gebouwen ook 
voor nazorg, in de vorm van de karakteristieke waarden te behouden, kunnen zorgen. Doordat de 
cultuurhistorische waarde steeds meer maatschappelijk gedragen wordt, is de waarde van deze 
gebouwen op termijn steeds meer in geld uit te drukken. Als eenmaal gebleken is dat het conserveren 
financieel aantrekkelijker gemaakt kan worden, zullen meerdere actoren zich hiermee bezig gaan 
houden. 

Uit de Nederlandse wetgeving is gebleken dat een maximale conserveringstijd van zeven jaar mogelijk 
is. Na deze zeven jaar is de economie meestal weer aangetrokken en kan dit maatschappelijk erfgoed 
verzilverd worden voor een passende herbestemming. Zo liggen er meer kwaliteiten in een stad voor 
het oprapen dan soms wel eens beseft wordt. 
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Hoofdstuk 1 Aanleiding 

Ondanks dat de groei van de wereldeconomie in twintig jaar1 niet meer zo hoog is geweest krabbelt 
Nederland uit een diep conjunctureel dal. Voor het eerst sinds het begin van de jaren tachtig was er 
weer sprake van een recessie. Volgens de huidige inzichten heeft het dieptepunt in de eerste helft van 
2003 gelegen (Berben , 2004). Een verandering in de economische groei heeft mede via een 
verandering in de werkgelegenheid grate invloed op de vraag naar vastgoed. Zo leidt een 
vermindering in de economie tot een vermindering van de vraag naar nieuwe kantoorruimte. Zowel de 
FGH bank (2004) als DTZ/Zadelhoff (2004) 
constateren dat de laatste jaren het aanbod van 
kantoren niet evenredig opgelopen is met de 
vraag en opname ervan zodat we vandaag de 
dag met een relatief grate leegstand te maken 
hebben. Actueel hierbij zijn de 
herbestemmingsvraagstukken van kantoren 
naar woningen. Echter de mogelijkheid om een 
gebouw te beheren bij leegstand is nag niet 
onderzocht. 

Wanneer een kantoorgebouw leeg komt te staan 
en het er niet naar uitziet dat het binnen 
afzienbare tijd weer verhuurd wordt, zijn er 
zwart-wit gezien twee opties mogelijk: sloop of 
herontwikkeling. In het grijze gebied tussen 
sloop en herontwikkeling warden veelal fysieke 
ingrepen gedaan om het gebouw tijdelijk te 
verhuren en de marktwaarde te behouden. 
Ge neraliserend gezegd hebben eigenaren het 
gevoel dat er 'iets' moet gebeuren met een 
leegstaand pand omdat leegstand vaak met 

• t--...-.-..-.---..--.-....-...-..--.......,.-,.--.---,-~-r-.--~ 

! I i t I I I I i I I I i I i 

Grafiek 1: Aanbod en opname van 
kantoorruimte in m2 1985-2003 VGM (2004) 

negativiteit geassocieerd wordt. Hierdoor warden vaak fysieke ingrepen gedaan voor ('niet-passende') 
huurders die wellicht, bij een positief gestemde markt, niet waren gedaan. Bij markante c.q 
karakteristieke2 gebouwen is het misschien aantrekkelijker om geen ingrepen te doen en ze te 
behouden in de huidige staat totdat er een definitieve 'passende' herbestemming is. De kosten, 
uitgaven en inspanningen die gepaard gaan met het upgraden zouden in een later stadium 
doelmatiger gebruikt kunnen warden voor de wensen van een passende huurder. Beheer bij 
leegstand vormt op deze manier een overbruggingsconstructie waardoor het gebouw een langere 
'bedenktijd ' krijgt; een mottenballenregeling voor gebouwen. Door een gebouw in de 
'mottenballenregeling' op te nemen, kan tevens warden ingespeeld op de waardeontwikkeling in de 
toekomst en het milieuvriendelijke hergebruik. 

Bijsterveld (2005) geeft aan dat gebouwen met een cultuurhistorische waarde zorgen voor 
leefbaarheid en herkenningspunten in een stad. Volgens Bijsterveld willen burgers graag wonen in 
een omgeving waarin verleden en heden een goede plek hebben. Een balans tussen oud en nieuw is 
daarom belangrijk. Deze balans zou niet bepaald moeten warden door de financiele aantrekkelijkheid 
van bouwprojecten. De Back (2004) omschrijft dat gebouwen, voordat ze hun waarde hebben 
bewezen, verdwijnen door menselijk aandoen. Hierdoor vallen gaten in de opvolgende bouwstijlen, 
wat het historisch besef in een stad aantast. Waar vroeger gebouwen verdwenen als ze slecht waren 
gebouwd of van ouderdom inzakten, verdwijnen nu gebouwen voordat ze 'op' zijn . De Back (2004) 
onderzocht waarom in vrijwel alle gevallen waar het gaat om nieuwe huisvesting ter plaatse van 
bestaande bebouwing, gekozen wordt voor sloop en nieuwbouw en zo zelden voor hergebruik en/of 
uitbreiding. De Back geeft aan dat sloop en nieuwbouw vaak makkelijker en nauwkeuriger te 
calculeren is dan herontwerp en/of transformatie en dat de financiele waarden bijna altijd boven de 
culturele waarden warden gekozen. In veel gevallen zijn de berekeningen onvolledig uitgevoerd en 
lijkt er financieel voordeel, maar is de economische schade, zeker op langere termijn gezien, veel 
grater dan het op korte termijn geldende voordeel van een enkeling. Bijsterveld (2005) geeft tevens 

1D.d. september 2004 
2Met markante karakteristieke gebouwen worden die gebouwen bedoeld die een maatschappelijk esthetische waarde 
vertegenwoordigen, dit zal uit hoofdstuk 3 blijken. 
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aan dat we af moeten van het hardnekkig misverstand dat een oud gebouw per definitie te slecht is 
om te gebruiken. 

1.1 Probleemstelling 

Uit de aanleiding kan de volgende probleemstelling geformuleerd worden: 

Hoe kan de haalbaarheid van 'beheer bij leegstand' van kantoren, zonder fysiek ingrijpen, bepaald 
worden zodat meer bedenktijd gecreeerd wordt voor een altematieve bestemming? 

1.2 Deelvragen 

De probleemstelling valt uiteen in de volgende deelvragen: 
1 Wat is leegstand en welke kenmerken/belanghebbenden hebben leegstaande kantoorgebouwen 

a. Wat is de definitie van leegstand? 
b. Hoe ontstaat leegstand? 
c. Welke soorten leegstand zijn te onderscheiden? 
d. Op welke locaties bevindt zich de meeste leegstand? 
e. Wie zijn de gedupeerde/ belanghebbende bij leegstand en het behoud van een gebouw? 

2 Wanneer komt een gebouw in aanmerking om te behouden? 
a. Welke waardes zijn van toepassing op een gebouw? 
b. Wat zijn criteria voor behoud? 
c. Welke invloed heeft de monumentenstatus? 

3 Wat houdt beheer bij leegstand in? 
a. Welke factoren/ aspecten zijn van toepassing op een leegstaand gebouw? 
b. Kan er geexploiteerd worden tijdens een periode van leegstand? 
c. Welke factoren bepalen de duur van de bedenktijd? 

4 Hoe kunnen de van toepassing zijnde aspecten worden vormgegeven in een beslissingsmodel om 
de haalbaarheid te bepalen? 

a. Welke modellen/ methodieken/ stappenplannen (in vervolg als model beschreven) 
bestaan er? 

b. Zijn deze (geheel of ten dele) toepasbaar? 

1.3 Doelstelling 
Op basis van de probleemstelling en de geformuleerde deelvragen is de doelstelling van het 
onderzoek als volgt geformuleerd: 

Het doel .van dit onderzoek is een model te ontwikkelen waarmee de haalbaarheid van beheer bij 
leegstand \lan kantoren, zonder fysiek ingrijpen, geverifieerd wordt om meer bedenktijd te creeren 
voor een altematieve bestemming. 

1.4 Grafisch model 

In het figuur 2 worden de deelvragen van § 1.2 schematisch weergegeven. Elke hoofdvraag met 
bijbehorende deelvragen vormt een hoofdstuk. De hoofdstukken 2, 3 en 4 vormen in respectievelijke 
volgorde een gedeeltelijke afbakening voor het volgende hoofdstuk en hiermee een afbakening van 
het onderzoek. De hoofdstukken 3 en 4 vormen de ingredienten van het model dat in hoofdstuk 5 
wordt gevormd. Het model wordt in hoofdstuk 6 getoetst waaruit een feedback volgt die tot 
aanpassingen van het model kan leiden. Als laatste worden de conclusies en aanbevelingen 
geschreven over het ontwikkelde model. Hierbij zal de vraag beantwoord worden of het haalbaar is 
een gebouw voor een bepaalde tijd te conserveren om zo meer bedenktijd te creeren. 
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Wat is leegstand en welke 
kenmerken/ belanghebbenden 

hebben leegstaande 
kantoorgebouwen? (H2) ~-~------'------~ 

Wanneer komt een gebouw in 
aanmerking om te behouden? 

(H3) 

- ~ 
Beslissingsmodel (HS) 

Case studie (H6) 

Conclusies & Aanbevel ingen 

Wat houdt beheer bij leegstand in? 
( H4) 

Figuur 2: schematische weergave deelvragen 

1.5 Uitvoering onderzoek 

F 
e 
e 
d 
b 
a 
c 
k 

In dit onderzoek wordt gekeken of beheer bij leegstand met alle bijkomende aspecten, zodat het 
gebouw technisch als economisch in stand gehouden wordt3, een optie is om het gebouw te 
behouden tot een passende (her)bestemming zich voordoet. Om verschillende beweegredenen is 
gekozen om het onderzoek bij een bedrijf uit te voeren. Gezien het (maatschappelijke) onderwerp kon 
dit niet bij elk willekeurig vastgoedbedrijf plaats vinden. De Rijksgebouwendienst (RGD) bleek hier wel 
geschikt voor te zijn omdat: 

De RGD een maatschappelijke functie vertegenwoordigt waarin zij zich bekommert om de 
leefbaarheid van een stad, de architectonische kwaliteit en de stedenbouwkundige inpassing bewaakt 
en bevordert (rijksbouwmeester.nl, 2005) . 

De RGD is een rijksorganisatie die gebouwen van het Rijk in portefeuille heeft en daarover de regie 
voert. Het te vormen model zal niet specifiek worden toegespitst op de RGD. De hoofdstukken 2, 3 en 
4 zullen met name gebaseerd worden op literatuur; voor de informatie uit de praktijk worden interviews 
gehouden. Bij het vormen van het beslissingsmodel zal naar bestaande modellen gekeken worden, 
mochten deze niet toepasbaar zijn dan wordt een nieuw model ontworpen. De financiele haalbaarheid 
zal geen onderdeel van tiet beslissingsmodel zijn omdat dit een onderzoek op zich is, wel zullen de 'te 
verwachten kosten ' tijdens het conserveren worden opgenomen. 

3 In dit onderzoek conserveren genoemd 
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Hoofdstuk 2 Leegstand 

Als eerste zal het begrip leegstand gedefinieerd warden. Om het begrip 
inzichtelijk te maken warden de kenmerken van leegstand en de typen 
leegstand behandeld. Door de kenmerken van de huidige leegstand en de 
belanghebbenden in kaart te brengen kan bepaald warden waar de huidige 
leegstandsproblemen zich voordoen en voor wie het te ontwikkelen model 
interessant is. 

2.1 Het begrip leegstand 

De begrippen leegstand en aanbod warden vaak door elkaar gebruikt omdat beide begrippen niet 
eenduidig gedefinieerd zijn . Dit vertroebelt het beeld over leegstand. Om een eenduidig beeld van 
leegstand te krijgen warden de begrippen aanbod en leegstand hier verder uitgewerkt. Twijnstra 
Gudde (1996) gaat in haar rapport, Leegstand in kantoren, een nadere analyse, nader in op de 
begrippen aanbod en leegstand zoals die door verschillende instanties omschreven zijn . Uiteindelijk 
koos Twijstra Gudde voor de begrippen zoals gedefinieerd door Van Halen (1996): 

Aanbod: het aantal vierkante meters dat in de VGM (Vastgoedmarkt) in objecten te huur of te koop 
wordt aangeboden. Het gaat hierbij uits/uitend om het aanbod van gebouwen die reeds bestaan, in 
aanbouw of renovatie zijn. Bouwplannen val/en hier niet onder. De vierkante meters kunnen 
aangeboden warden terwijl er nag een huurder is. 

Leegstand: kantoorruimte die niet in gebruik is door een huurder en waarvoor geen huurcontract is 
afgesloten. De leegstand heeft betrekking op zowel geheel als gedeeltelijk lege objecten en is 
gemeten in m2 v. v.o .. Kantoorruimten die een andere bestemming krijgen of gerenoveerd warden op 
verzoek van de (toekomstige) huurder, behoren niet tot de /eegstand. 

In de definitie aanbod gebruikt Twijnstra Gudde de vierkante meters aanbod zoals die aangegeven 
staan in de VGM om de orde van grootte te bepalen. Afgezien van het feit dat VGM een landelijk 
onafhankelijk nieuwsblad voor commercieel onroerend goed is, hoeft dit niet te betekenen dat hiermee 
het gehele aanbod is aangegeven. Beter zou zijn om in deze omschrijving te spreken van de 
'Nederlandse vastgoedmarkt' . In het begrip leegstand wordt expliciet gesproken van m2 v.v.o .. 
Aangezien niet alle organisaties hun leegstand in m2 v.v.o. aangeven kan niet gesproken warden van 
een algemene maat voor leegstand. 

De begrippen aanbod en leegstand volgens de Vastgoedbeheer Lexicon (Keeris, 2001 ); 

Aanbod: de voorraad aan (commerciele) vastgoedobjecten per ultimo van het betreffende 
kalenderjaar, welke voor de vraag in de onderhavige markt beschikbaar is voor verhuurl verkoop en 
waarbij gerekend wordt vanaf een per categorie vastgoed verschillende minimale oppervlakte. 

Leegstand: een begrip waarmee in het a/gemeen de situatie van het niet-verhuurd zijn wordt 
aangeduid met betrekking tot het ter beschikking staande perceel, dan we/ het totaal aan percelen van 
het betreffende vastgoedobject. 

Hierbij wordt de kanttekening geplaatst dat het begrip leegstand 
niet eenduidig gedefinieerd wordt. Zo kan onder leegstand oak ' 
de niet in gebruik zijnde ruimte binnen een vastgoedobject 
warden begrepen. Tevens wordt het begrip uitgedrukt in zowel 
de omvang van de theoretische dan wel feitelijke gederfde 
inkomsten, als in de betreffende oppervlakten van de ruimte(n) . 

Resumerend op voorgaande omschrijvingen kan gezegd warden 
dat het verschil tussen aanbod en leegstand is dat bij leegstand 
geen sprake is van een huurcontract. Zo maakt leegstand wel 
een onderdee I uit van het aanbod maar is aanbod geen 
leegstand, zie figuur 3. Voor dit onderzoek is leegstand als volgt 
gedefinieerd: 

Aanbod 
/ 

Leegstand 

\. 
L, 

Figuur 3: Overzicht 
versus leegstand 

' ro.., 

' • 

,I 

"' ,, 

aanbod 
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" 
Kantoorgebouwen die geheel niet in gebruik zijn door een huurder, waaNoor geen huurcontract is 
afgesloten en die direct beschikbaar zijn voor iRgebr:uikneming ~ 

~ 

2.2 Leegstandsoorzaken 

Het ontstaan van leegstand kan meerdere oorzaken hebben. In dit onderzoek warden twee 
hoofdoorzaken onderscheiden, namelijk het cyclisch karakter van de vastgoedmarkt en de wisselende 
behoefte van de gebruikers. 

2.2.1 Cyclisch karakter 
Het cyc/ische karakter van de vastgoedmarkt wordt veroorzaakt door economische schommelingen, 
lange voorbereidings- en bouwtijd van gebouwen, emoties en andere marktimperfecties (Van Goal, 
2001 ). 

Van Gaol omschrijft dat geen 
golfbeweging van een vastgoedcyclus 
gelijk is, maar dat ze wel ongeveer 
hetzelfde gedrag vertonen. Zo'n 
cyclus begint met het oplopen van de 
vraag naar te huren of te kopen .~ 

ruimte, meestal als gevolg van een leettt.4 

economische groei. Aan deze vraag 
kan op een bepaald moment echter 
niet meer op korte termijn warden 
voldaan. Hierdoor ontstaan tekorten, 
die tot een stijging van de markthuren 
en -prijzen leiden. Wanneer die 
prijzen boven de stichtingskosten 
komen te liggen, beginnen de 
marktpartijen te bouwen. Op een 
gegeven moment begint echter het 

Figuur 4: Schematische voorstelling van de 
vastgoedcyclus (Pyhrr, Roulac en Born, 1999) 

aanbod de vraag te overtreffen, waardoor leegstand ontstaat. De omslag vindt plaats als de vraag 
naar ruimte afneemt, bijvoorbeeld door een afzwakking in de economie. Omdat kantoren nag in 
aanbouw zijn en de bouw zelden wordt stopgezet ontstaat een overschot. Wanneer de economie weer 
aantrekt zal de cyclus opnieuw beginnen; dit wordt oak wel de varkenscyclus genoemd 

2.2.2 Wisselende behoeftes 
Eldonk (2001) geeft drie hoofdtrends aan waardoor organisaties in beweging blijven en dus 
wisselende behoeftes hebben op het gebied van huisvesting. Dit zijn de technologische, 
maatschappelijke en economische trends. De technologische ontwikkelingen zijn over het algemeen 
de grondleggers voor de hedendaagse trends. De informatie wordt toegankelijker, de afstanden 
verkleinen en de productcycli wordt steeds korter waardoor wereldwijde concurrentie mogelijk is. Door 
de snelheid waarmee marktontwikkelingen elkaar opvolgen warden organisaties gedwongen snel en 
efficient te handelen (= economische ontwikkelingen). Onder maatschappelijke trends kunnen a.a. de 
toenemende individualisering, de vergrijzing en meer aandacht voor de balans tussen werk en prive 
verstaan warden. Volgens Eldonk geven de geschetste trends een duidelijke weerslag op de wijze 
waarop vandaag de dag organisaties opereren. Gevolgen hiervan zijn dat er meer aandacht voor 
flexibiliteit is, meer oog voor onderscheidend vermogen en een toenemend belang van effectiviteit en 
efficientie. Eldonk (2001) geeft aan dat bij de wisselende behoeftes van organisaties, met betrekking 
tot kantoorpanden, gedacht kan warden aan flex plekken (het wisselen van kantoorconcepten), 
schaalveranderingen (het centraliseren of decentraliseren binnen of buiten het centrum) of dat van 
pand gewisseld kan warden om een bepaald imago uit te stralen. Om een voorbeeld te geven van de 
wisselende behoeftes met betrekking tot kantoren: DTZ/Zadelhoff (2004) geeft aan dat trendmatig 
gezien de leegstand van kantoren in 2004 op stadsniveau vooral bij de periferie locaties en 
satellietsteden te vinden is en dat de stadscentra redelijk presteren. In 1996 komt de langdurige 
leegstand voornamelijk voor in de stadscentra en op locaties direct grenzend aan het centrum (Van 
Halen, 1996). Dit duidt op een tegengestelde leegstandssituatie zeven tot acht jaar geleden. 
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2.3 Typen leegstand 

Er zijn verschillende typen leegstand te definieren. Aangezien dit onderzoek zich richt op geheel 
leegstaande panden zijn niet alle soorten van toepassing. Hieronder worden verschillende typen 
leegstand omschreven en naar categorie ingedeeld. Naast de omschrijving wordt tevens verklaard 
waarom ze wel of niet tot het onderzoek behoren. 

2.3.1 Waardegerelateerde leegstand 
Keeris (2001) geeft aan dat leegstand kan worden uitgedrukt in de omvang van de theoretische dan 
wel feitelijke gederfde inkomsten. Oftewel leegstand kan respectievelijk kosten4 en uitgaven5 met zich 
meebrengen. Wanneer leegstand gerelateerd wordt aan het totaal van de gederfde inkomsten uit de 
verhuur ten gevolge van onbrekende huurcontracten wordt gesproken van financiele leegstand 
(Keeris, 2001 ). Het betreft dan de theoretisch gederfde inkomsten omdat het om geplande inkomsten 
ging. Het deel van de voorraad dat onvoldoende rendement oplevert (Keeris, 2001) wordt de 
economische leegstand genoemd. Dit kan voorkomen door uitgaven die gedaan worden om het 
gebouw te onderhouden. Hier betreft het de feitelijk gederfde inkomsten omdat uitgaven worden 
gedaan of minder inkomsten worden ge'ind. Ondanks dat financiele of economische leegstand niet 
hoeft te betekenen dat een gebouw geheel leeg staat, brengt elke leegstand kosten en eventueel 
uitgaven met zich mee. Leegstand wordt dan ook vaak uitgedrukt in termen van financiele (of 
economische) leegstand. Daarom zijn beide van toepassing en worden beide meegenomen in dit 
onderzoek mits het gebouw geheel leeg staat. 

2.3.2 Tijdsgerelateerde leegstand 

Er kan gesproken worden van leegstand en langdurige leegstand. Langdurige leegstand kan 
uitmonden in structurele leegstand. Langdurige en structurele leegstand hebben gedeeltelijk een 
overlapping. Onder langdurige leegstand wordt de financiele leegstand, waarbij de periode van 
leegstand op het moment van beoordeling tussen een en drie jaar ligt bedoeld (Keeris, 2001 ). Met 
structurele leegstand wordt de financiele leegstand bedoeld, waarbij de periode van voortdurende 
leegstand aan het einde van de periode al meer dan twee jaar bedraagt (Keeris, 2001 ). Langdurige en 
structurele leegstand geven een tijdsmaat weer die van toepassing kan zijn op gebouwen uit dit 
onderzoek. Daarom worden beide soorten leegstand meegenomen in dit onderzoek. 

Frictie/eegstand is de financiele /eegstand waarbij de periode van /eegstand tussen twee 
aansluitende verhuur perioden maximaal een jaar mag bedragen (Keeris, 2001 ). 

Frictieleegstand wordt ook wel mutatieleegstand genoemd. Vermijs6 geeft aan dat de RGD definieert 
frictieleegstand nagenoeg hetzelfde alleen wordt hier de leegstandsperiode tussen twee aansluitende 
huurcontracten gezien als de periode die verloren gaat bij het verlaten van de oude hu urder en het 
intrekken van de nieuwe huurder. Het begrip frictieleegstand wordt dus niet eenduidig gedefinieerd. Zo 
geeft Keeris (2001) ook aan dat frictieleegstand ook wel omschreven wordt als de gewenst geachte 
mate van /eegstand in de totale voorraad met het oog op het beter kunnen functioneren van de huurl 
verhuurmarkt als geheel . Hulsman (1996), minVROM (1998) en Hek (2003) geven aan dat CNer het 
algemeen een leegstand van 4 a 5 procent als gezond wordt gezien. Deze dient als doelmatige buffer 
voor de toekomstige vraag waardoor verschuivingen mogelijk zijn. lndien de (frictie) leegstand boven 
de vijf procent uitkomt en een overaanbod ontstaat spreken we van substantiele leegstand . Op 
frictieleegstand is het onderzoek niet gericht omdat deze nodig is voor een goed functionerende 
markt. De substantiele leegstand geeft aan wanneer de frictieleegstand boven de 4 a 5 procent 
uitkomt en vormt daarmee een maatstaf voor de frictieleegstand. Substantiele leegstand wordt daarom 
niet meegenomen in het onderzoek. 

4 Met kosten worden de in geld uitgedrukte offers, welke verbonden zijn aan het verlenen van een dienst of het maken van 
een product, dan we) de economische doelmatig opgeofferde waarden (Keeris, 2001) 
5 Met uitgaven worden de fei telijk uitgaande geldstromen bedoeld. 
6 Mevrouw Vermijs is het hoofd van de afdeling Vastgoed van de RGD in Eindhoven. Gesproken over leegstand in december 
2004. 
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2.3.3 Oorzaakgerelateerde leegstand 

De leegstand die zich voordoet wanneer de economie zich in een neergaande lijn bevindt is 
conjuncturele leegstand. 

Conjuncturele /eegstand is het gevolg van schommelingen in vraag en aanbod door conjuncturele 
veranderingen (Hek, 2003). 

Dit betekent dat bij een opgaande conjunctuur deze leegstand opgenomen zal worden (Hulsman, 
1996 en Hek 2003). Operationele en locationele leegstand zijn twee vormen van leegstand die kunnen 
voorkomen door de conjuncturele veranderingen. Onder operationele leegstand wordt de leegstand 
verstaan die als gevolg van uitstraling, structuur, maatvoering, geleding en voorzieningenniveau een 
zodanig prestatieniveau kent dat niet voldaan kan worden aan de door de markt gestelde 
gebruikerseisen, waardoor het object niet (meer) voor gebruik in aanmerking komt (Keeris, 2001 ). 
Wanneer de locatie niet meer voldoet aan de door de markt gestelde vestigingsplaatsfactoren, 
waardoor het niet meer voor gebruik in aanmerking komt wordt volgens Keeris (2001) gesproken van 
locationele leegstand. Omdat leegstand, in dit onderzoek, verschillende soorten oorzaken kan 
hebben vallen de conjuncturele, operationele en locationele leegstand binnen het bereik van dit 
onderzoek. 

2.3.4 Niet onderzoek gerichte soorten leegstand 

In de onderstaande alinea's worden de soorten leegstand omschreven die geen betrekking hebben op 
dit onderzoek. Na de omschrijving volgt waarom zij buiten het onderzoek vallen. 

Gebouwen in renovatie of nog wel verhuurd maar niet meer behuisd of voorverhuurde gebouwen 
vallen onder het kopje feitelijke leegstand. Hier is nog sprake van een kostendekkend huurcontract 
waardoor deze leegstand buiten het onderzoek valt. 

Aanvangsleegstand is de financiele leegstand welke ontstaat aansluitend aan de oplevering van de 
nieuwbouw dan wet renovatie van het vastgoedobject tot aan het eind van het eerste (aansluitende) 
volledige jaar van exploitatie (Keeris, 2001 ). 

In dit onderzoek gaat het om bestaande gebouwen die, in hun huidige status, een waarde hebben 
voor stad en samenleving. Door de jaren heen krijgt het gebouw zijn waarden en bestaansrecht, bij 
nieuwbouw is hier nog geen sprake van. Bij renovatie kan niet gesproken worden van een gebouw in 
zijn huidige status. Daarom is aanvangsleegstand niet van toepassing in dit onderzoek. Zowel de RGD 
(2004) en Van Halen (1996) spreken van verborgen leegstand, wat inhoudt dat de klant een te ruim 
pand huurt. Dit gaat ten koste van het resultaat van de klant en niet van de eigenaar. Deze leegstand 
zegt niets over het gebouw maar heeft meer betrekking op de organisatie en is daarom ook niet van 
toepassing. ________ - . ." 

Conjuncturele leegstand 1 

2.3.5 Resume 

Resumerend op het voorgaande hebben 
de langdurige en structurele leegstand 
betrekking op het onderzoek die 
bijvoorbeeld het gevolg kunnen zijn van 
operationele en/of de locationele 
leegstand. De operationele en locationele 
leegstand kunnen weer het gevolg zijn 
van schommelingen in de conjunctuur. De 
langdurige en/ of structurele leegstand 
hebben financiele consequenties (kosten), 
wat kan leiden tot economische 
consequenties (uitgaven). In figuur 5 is 
hiervan een schematische weergave 
gegeven. 

Figuur 5: Typen leegstand van dit 
onderzoek in verhouding tot elkaar 
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2.4 Huidige leegstand 

Door behoefteverandering van de kantoorgebruiker en het cyclische karakter van de vastgoedmarkt 
kan niet per definitie gezegd worden dat bepaalde typen gebouwen op bepaalde locaties niet in trek 
zijn. In § 2.2.2 wordt aangegeven door DTZ/ Zadelhoff dat, anno 2004, kantoorgebouwen in het 
stadscentra nog redelijk in de markt liggen ten opzichte van de periferie locaties. Tevens geeft DTZ 
Zadelhoff (2004) aan dat bij efficientieslagen van ondernemingen de grote steden veelal de voorkeur 
hebben gehad boven de buurgemeenten en satellietsteden. Zowel Property NL (2004) als de FGH 
bank (2004) verwachten dat de leegstand tot een grote tweedeling in de markt zal leiden. Enerzijds is 
er een blijvende behoefte aan goede, courante objecten, waarvoor ook in de komende jaren nog 
nieuwbouwmogelijkheden bestaan. Anderzijds zijn er toenemende problemen voor verouderde, 
incourante gebouwen die steeds vaker uit de markt worden gedrukt. DTZ/ Zadelhoff (2005) bevestigt 
dit. Zij geeft aan dat aan de jarenlange aanbodstijging van kantoren een eind lijkt te zijn gekomen. De 
gebouwen met een slechte kwaliteit, weinig tot geen parkeerplaatsen op een slechte locatie zijn als 
kansloos bestempeld. Met name de satellietsteden in de Randstad en grote steden zoals Amsterdam 
en Eindhoven hebben te kampen met een hoog leegstandspercentage. Eind 2004 staat 12, 1 procent 
van de kantorenvoorraad daadwerkelijk leeg, ofwel 5,2 miljoen m2 is niet meer in gebruik, bijna 0,9 
miljoen meer dan ultimo 2003 (DTZ/ Zadelhoff, 2005). Terwijl aan de bovenkant van de markt, de 
gebouwen met een goede kwaliteit, op goede locaties en voldoende parkeerplaatsen steeds 
schaarser worden. De vraag naar de bovenkant van de kantorenmarkt zal dus in de loop van de jaren 
stijgen. Venema (2004) geeft aan dat bereikbaarheid en voldoende parkeergelegenheid belangrijke 
kwaliteitseisen zijn die de gebruiker aan zijn locatie stelt. Vanwege de gebrekkige bereikbaarheid en 
beperkte parkeergelegenheid kwamen binnensteden en stationslocaties in voorgaande jaren niet als 
geliefd uit de bus. Het is opvallend dat in 2004 de beeldvorming van deze locaties beduidend 
positiever is. Ook geeft het onderzoek aan dat de kantoorgebruiker in de huidige economische situatie 
minder behoefte heeft aan luxe dan enkele jaren geleden. Kantoren worden minder dan enkele jaren 
gelden ingezet ter verbetering van het imago op de personeelsmarkt. Daarentegen is voor de 
overgrote meerderheid van de kantoorgebruikers het kantoor nog steeds het visitekaartje van de 
organisatie. Met andere woorden kantoren worden ingezet voor het corporate image (Venema, 2004). 

De FGH bank (2004) verwacht dat de Nederlandse kantorenmarkt te maken gaat krijgen met een 
hoge structurele leegstand. Structurele leegstand wordt volgens Venema (2004) gevormd door een 
deel van de kantoorvoorraad die in begin jaren negentig van de vorige eeuw op ongunstige locaties 
zijn gerealiseerd. Voor een deel van de panden uit de jaren zestig, zeventig en tachtig dreigt ook 
structurele leegstand, vooral wanneer het technisch en functionele veroudering betreft, die op minder 
gunstige plekken staan. Maar zelfs voor nieuwe, grote kantoren (5.000 m2 of meer) met een (te) hoog 
prijsniveau, perifeer ge/egen op monofunctionele snelweglocaties, dreigt het gevaar van /angdurige 
leegstand (Venema, 2004 ). 

De oorzaak van de huidige leegstand wordt door DTZ/Zadelhoff (2004) gekenmerkt door: 
1 De reorganisaties en concentraties die tot aanbod hebben geleid. Er zijn twee 

verschijningsvormen aan te merken, namelijk: organisaties huren op een centraal gelegen 
locatie en verlaten de huidige huisvesting of huurders concentreren zich in Mn van de 
bestaande vestigingen en brengen de overtollige kantoorfilialen aan de markt; 

2 In 2003 is opnieuw een substantieel aantal voorgenomen verhuizingen afgeblazen als gevolg 
van economische tegenwind. De reeds gehuurde, veelal in aanbouw zijnde of recent 
opgeleverde, kantoorruimten worden momenteel in onderhuur aangeboden. Daarnaast 
hebben veel organisaties last van verborgen leegstand. 

3 Faillissementen en opheffingen zijn verantwoordelijk voor een gedeelte van de aanbodstijging. 

Samenvattend kan gezegd worden dat de huidige leegstand voornamelijk een hoeveelheid 
verouderde incourante panden (operationele leegstand) op ongunstige locaties (locationele leegstand) 
betreft. 
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2.5 Actoren van de kantorenmarkt 

Op de kantorenmarkt zijn diverse actoren betrokken bij de leegstandsproblematiek. Onderscheid kan 
gemaakt worden in actoren die in leegstand willen investeren en de actoren die zelf leegstand hebben 
of een combinatie hiervan. lnvesteren in een (karakteristiek) leegstaand pand kan gebeuren met het 
oog op een later renderende belegging of vanuit een maatschappelijk oogpunt om het pand te 
behouden. Gesproken wordt dan over investeerders met een respectievelijk profit of een non profit 
instelling. 

Non-profit wit zeggen dat een positief exploitatieresu/taat een randvoorwaarde is, maar er geldt geen 
specifiek winstoogmerk en de winst wordt weer gei"nvesteerd in de betreffende markt of sector (Keeris, 
2003) 

For-profit wit zeggen dat de investering wordt gedaan vanuit het oogmerk winst te behalen (Keeris, 
2003). 

In figuur 6 wordt onderscheid gemaakt in de investeerder en de bezitter van (leegstaand) vastgoed, 
hierbij worden verschillende actoren aangegeven. Zoals te zien is kunnen de actoren zowel tot de 
investeerder horen als tot de bezitter. In § 2.5.1 wordt een beschrijving gegeven van de verschillende 
actoren. Vanuit de primaire doelstelling van de actor wordt gekeken of dit onderzoek een waardevolle 
toevoeging zal zijn . 

2.5.1 Actoren 

Be/egger 

Ac:toren van de 
vastgoedmartk 

Figuur6 

lnvesteerder 

• Ondirec:te) Belegger 
• Financier 
• Projec:tontwikkelaar 
• Vastgoedmanagement organisatie 
• Vastgoedhandelaar 

Bezitter 

- (direc:te) Belegger 
- Eigenaar verhuurderfgebruiker 
- Vastgoedmanagement organisatie 
- Overheid 
- Vastgoedhandelaar 

Beleggers kunnen warden onderscheiden in particuliere beleggers en institutionele be/eggers. Tot de 
laatste categorie warden de pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen en de 
beleggingsinstellingen gerekend (Van Gool, 2001 ). 

Beleggen kan oak we/ omschreven warden a/s het nu opgeven van een bepaald bedrag in ruil voor 
onzekere opbrengsten in de toekomst (Keeris, 2003). In principe is conserveren ook een soort 
beleggen. Eerst wordt geTnvesteerd en later komt het rendement. Het rendement kan dan van 
financiele of van maatschappelijke aard zijn. Beleggers hebben over het algemeen een financieel 
winstoogmerk en geen maatschappelijk rendement voor ogen. Het financiele rendement zal dus vrij 
zeker moeten zijn, wil een belegger investeren. Dit zou kunnen voorkomen als in de toekomst in het 
gebied waar het gebouw staat, gebiedsontwikkelingen gepland zijn . Metals gevolg dat het gebouw in 
de toekomst goed te exploiteren zal zijn. Waarschijnlijk zal conserveren een te onzekere factor zijn 
voor beleggers. Ondanks dat worden zij wel meegenomen in het onderzoek als potentiele actor. 
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Financier 
In de dikke van Dale (1991) wordt een financier omschreven als een beheerder van gelden of als een 
persoon of instelling die krediet verschaft. Een financier wordt door Prins ( 1996) ook omschreven als 
een vermogensverschaffer voor een vermogensvrager. Veelal zijn het de banken 
(vermogensverschaffer) die tegen een bepaald percentage gelden ter beschikking stellen aan de 
vermogensvrager. Prins (1996) noemt naast banken ook nog andere financiers die hun gelden 
aanbieden op de kapitaalmarkt namelijk fondsen, particulieren, de overheid en bedrijven. Onderscheid 
kan gemaakt worden in de commerciele financier of de niet-commerciele financier. De commerciele 
financiers zullen alleen als een geldverstrekker dienen bij het conserveren. De niet-commerciele 
financiers kunnen belang hebben bij het behoud van een gebouw vanuit cultureel, maatschappelijk 
en/of emotioneel oogpunt. Vandaar ook dat alleen de niet-commerciele financiers worden 
meegenomen in het onderzoek. 

Eigenaar 
Hulsman en Knoop (1996) maken onderscheid in een eigenaarverhuurder, veelal beleggers, en 
eigenaargebruiker. De eigenaargebruikers hebben panden in eigendom voor eigen gebruik, fiscale 
status of andere belangen. Tot de eigenaargebruikers behoren onder andere het bedrijfsleven, 
overheid, particulieren en maatschappelijke organisaties. Tevens kan onderscheid gemaakt worden in 
non-profit en profit eigenaars. In dit onderzoek zullen zowel de eigenaar verhuurder als de eigenaar 
gebruiker worden meegenomen. Waarschijnlijk zal alleen de eigenaar met een non-profit doelstelling 
overgaan tot conserveren. 

Projectontwikkelaar 
Een partij binnen de vastgoedmarkt, welke actief a/s initiator en drager van financie/e risico 's en 
betrokken is bij projectontwikkelingsactiviteiten in de vastgoedmarkt (Keeris, 2001 ). 

Een projectontwikkelaar kan zich richtten op nieuwbouw en op renovatie werkzaamheden. Nieuwbouw 
is in dit onderzoek niet aan de orde omdat dit onderzoek zich richt op leegstand bij bestaande 
gebouwen en niet op aanvangsleegstand (zie § 2.3.3). Bij renovatie zal het werk met name voor een 
opdrachtgever zijn en heeft de projectontwikkelaar niet te maken met eventuele leegstand. Wanneer 
het gebouw wel van de projectontwikkelaar is zal deze, vanwege zijn 'core business', het niet 
opzettelijk leeg laten staan. Om deze redenen zal de projectontwikkelaar niet meegenomen worden in 
het onderzoek. 

Vastgoedmanagement organisatie 
Een vastgoedmanagement organisatie (vmo) kan vastgoed voor een andere organisaties beheren 
maar ook een eigen portefeuille hebben. Bij het beheren van vastgoed voor een andere organisatie is 
de keuze om te conserveren niet aan de orde omdat vmo daar geen zeggenschap over heeft. 
Wanneer een vmo een eigen portefeuille heeft behaald de vmo de winst voornamelijk uit de verhuur 
van vastgoed. Wanneer een vmo een kantoorgebouw aankoopt wordt bekeken wat voor een 
rendement dit kan opleveren. Als een kantoor leeg komt te staan wordt dit waarschijnlijk zo snel 
mogelijk weer afgestoten7

. Vanwege deze 'core business' wordt de vmo organisatie niet meegenomen 
in dit onderzoek. 

Vastgoedhandelaar 
Vee/ vastgoedhandelaren treden op a/s specu/ant. Deze handelaren zijn uit op (snel te realiseren) 
handelswinsten of proberen sterk verouderde kantoorpanden voor een /age prijs te verwerven en deze 
vervolgens voor relatief /age huren te verhuren. Omdat er verder nauwelijks kosten aan het pand 
warden gemaakt, kan dit commerciee/ een interessante activiteit zijn (Hulsman, 1996). Ook steeds 
meer anti-kraak organisaties gaan leegstaande panden commercieel exploiteren en verdienen hier 
een goede boterham aan volgens Wassenaar" . Het doel van een vastgoedhandelaar is om uit een 
leegstaand pand winst te halen door exploitatie, de uiteindelijke eindbestemming van het object is 
minder van belang. De korte termijn visie van de vastgoedhandelaar is niet wat dit onderzoek 
nastreeft. Oat een partij nog toekomst ziet in een leegstaand gebouw is wat dit onderzoek wel 
nastreeft en daarom wordt deze partij wel meegenomen in dit onderzoek. 

7 Er zijn natuurlijk uitzonderingen zoals Bouwfonds die een speciaal cultuurfonds heeft opgezet voor dit soort gebouwen. Dit 
is echter we! een fonds naast de organisatie wat niets te maken heeft met de ' core business' van Bouwfonds. 
8 Dhr. Wassenaar is een medewerker van de RGD die zich bezig houdt met bet leegstandsprobleem van de RGD. Over de 
leegstandsactoren/ problematiek is met dhr. Wassenaar gesproken in oktober 2004. 
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Overheid 
De RGD is de corporate real estate (CRE) organisatie van het Rijk . Dit betekent dat de RGD het 
vastgoed van het Rijk beheert en ontwikkelt, waarbij rekening wordt gehouden met de belangen van 
zowel het Rijk (eigenaar) als de departementen (gebruikers)(min.VROM, 1998). De RGD heeft een 
specifieke rol hiermee op de vastgoedmarkt omdat zij zowel een privaatrechtelijke als een 
publiekrechtelijke rol heeft. Het vastgoed dient niet tot maximalisatie van de winst, maar ter 
ondersteuning van het primaire proces van de departementen, alsmede als middel om de 'corporate 
identity' van het Rijk uit te dragen (min. VROM, 1998). De overheid/ RGD streeft niet naar leegstand 
omdat zij werken met een kosten-batenstelsel waarin met belastinggelden wordt gewerkt. Anderzijds 
vertegenwoordigt de overheid een maatschappelijk belang waarin zij een cultuurhistorisch behoud 
nastreven. Onder de overheid vallen ook de provincies en de gemeenten. Volgens Smit (1994) is de 
rol van de provinciale overheid nihil bij de be"invloeding van de leegstand op de kantorenmarkt. In 
principe geeft de provincie grove richtlijnen en (prestatie) eisen waar de gemeenten hun invulling aan 
geven. De provinciale overheid zal hier buiten beschouwing worden gelaten. De gemeenten zullen in 
eerste instantie ook geen leegstand nastreven maar het is wel in hun belang dat de stad leefbaar is en 
een stedebouwkundige gelaagdheid heeft. 

De overheid wordt als actor in het onderzoek meegenomen. In tabel 1 wordt de overheid vermeld als 
potentiele actor, hieronder vallen dus het Rijk/ RGD en de gemeenten. 

2.5.2 Belangen 

Uit § 2.5.1 zijn de actoren gefilterd die meegenomen worden in dit onderzoek, in deze paragraaf 
worden zij onderverdeeld in primaire en secundaire actoren. Voor de primaire actoren zal dit 
onderzoek het meest van belang zijn. Voor de secundaire actoren zal dit onderzoek wellicht inzicht 
kunnen geven in de visie op langere termijn. Onder primaire actoren worden die actoren verstaan die 
in leegstand willen investeren vanuit maatschappelijk, cultureel of emotioneel belang of vanuit een, op 
termijn, (maatschappelijk) renderende investering. De secundaire actoren zullen in eerste instantie 
niet snel in leegstand investeren vanwege hun winstoogmerk voor de kortere termijn en de onzekere 
belegging. De benoeming tot primaire of secundaire actor kan ter discussie gesteld worden omdat 
bijvoorbeeld niet elke 'eigenaar' of 'financier' dezelfde belangen vertegenwoordigt en daardoor zowel 
als primaire en als secundaire actor benoemd kan worden. Gekeken is naar het 'overall' beeld. 

Onder de primaire actoren vallen financiers, eigenaren, de vastgoedhandelaren en de overheid. De 
niet-commerciele financier en de overheid hebben beide een non profit doelstelling. Seide hebben zij 
een maatschappelijk belang bij het behouden van karakteristieke panden. Onder de verzamelnaam 
eigenaar vallen meerdere soorten organisaties, met name de non profit eigenaar zal investeren in 
leegstand met een maatschappelijk rendement. De vastgoedhandelaar heeft wel een profit 
doelstelling maar is gespecialiseerd in het overbruggen van een leegstandsperiode. Hij zou een stap 
verder kunnen doen door het gebouw, na de tijdelijke verhuur, terug op de markt te zetten met behoud 
van de 'karakteristiek' waarden. De belegger is een secundaire actor. Door de profit doelstelling wordt 
de kans klein geacht dat deze in leegstaand vastgoed zal investeren met een maatschappelijk 
rendement. 

In tabel 1 staan de primaire actoren met een (P) en de secundaire actoren met een (S) vermeld. 
lndien we het in dit onderzoek hebben over actoren worden hier de primaire actoren mee bedoeld, 
secundaire actoren worden expliciet vermeld. 

Karaktertype 
Actoren die Actoren die in ondememings-
leegstand leegstand willen 

doelstellina 
N-P F-P 

hebben investeren 

Beleaaer IS\ x x 
FinancierlPl x x 
Eigenaar (P) x x x 
Vastooedhandelaar IPl x x 
Overheid IP\ x x x 

Tabel 1: belangen van de verschillende partijen 

18 

, 



2.5 Conclusie 

Dit onderzoek betreft kantoorgebouwen die niet in gebruik zijn door een huurder, geen huurcontracten 
hebben lopen en die direct beschikbaar zijn voor ingebruikneming. Momenteel komt de leegstand 
voornamelijk voor bij oudere panden 9

. Hierbij gaat het om panden op ongunstige locaties (locationele 
leegstand), zoals in de buurgemeenten, satellietsteden en stedelijke periferie locaties. Bij de panden 
uit de zestig, zeventig en tachtiger jaren zijn ook de technische en de functionele veroudering 
(operationele leegstand) oorzaken van de leegstand. Gezien dat naast de economie de behoefte van 
de consument ook wisselend (cyclisch) van karakter is, kan niet gesproken worden van een soort 
leegstand met bepaalde kenmerken. Gaande weg kunnen de kenmerken veranderen. In dit onderzoek 
wordt dan ook gesproken van operationele en locationele leegstand welke het gevolg kunnen zijn van 
dit cyclische karakter. Een uitgangspunt van dit onderzoek is dat bij een verandering in de cyclus, door 
een opgaande conjunctuur of wisseling van behoefte, de leegstand weer opgenomen zal worden. Bij 
een passende huurder kunnen veranderingen gedaan worden met betrekking tot de operationele 
leegstand zonder de karakteristieke kenmerken aan te tasten. 

De actoren die leegstand kunnen hebben en baat hebben bij dit onderzoek worden gevormd door 
primaire actoren. Hieronder vallen de financier, eigenaar en de overheid. Ook de vastgoedhandelaar 
behoort tot de primaire actoren omdat deze ervaring heeft in het overbruggen van 
leegstandsperioden. De beleggers vormen de secundaire actoren, zij zullen vanuit financieel oogpunt 
minder snel in leegstand investeren. 

9 Kantoren uit de jaren zestig, zeventig, tachtig en negentig. 
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Hoofdstuk 3 Waardebepaling 

Plato noemde de waardebepaling een van de moeilijkste vraagstukken uit a/le wetenschappen. En 
thans is men er nog steeds niet uit en overpeinst men nog de complexiteit van het concept ( Have, 
1995). 

In dit hoofdstuk zal gekeken warden wanneer een gebouw die 
'markante karakteristieke' waarden heeft waarover in de aanleiding 
gesproken wordt. Om dus te kunnen oordelen of een gebouw 'de 
moeite waard' is om te conserveren zal naar de waarde van het 
gebouw (=objectwaarde) gekeken warden. De waarde vaststellen 
van een gebouw is na uw verwant met de kwaliteit. Onder de 
kwaliteit ·· verstaat Van der Voordt (2000) de mate waarin een 
product voldoet aan de gestelde eisen. In dit geval zijn de 
'gestelde eisen ' 'de kwaliteit van het leven' die de gebouwen voor 
de inwoners van de stad brengen. 

Een objectwaarde kan meerdere waarden betreffen. In dit hoofdstuk wordt een afweging gemaakt 
tussen de waarden die deze objectwaarde kunnen vertegenwoordigen. De gekwalificeerde 

· objectwaarden warden verder uitgewerkt en aan de hand hiervan wordt beoordeeld welke 
objectwaarden warden meegenomen in de beoordeling om het gebouw wel of niet te conserveren. De 
overgebleven objectwaarden warden verder geconcretiseerd en vertaald in meetbare variabelen. 

. 

3.1 Objectwaarden 
Uit verschillende literatuurbronnen zijn in tabel 2 objectwaarden 
verzameld. In de onderste rij van de tabel staat de afweging 
omschreven waarom sommige objectwaarden niet warden 
meegenomen in het onderzoek. De gekwalificeerde 
objectwaarden warden in de laatste kolom vermeld en zullen in 
de volgende subparagrafen uitgewerkt warden. Dit houdt in dat 
wordt gekeken in hoeverre de objectwaarden de 'gestelde eisen' 
vertegenwoordigen en hiermee de 'karakteristieke' waarde wordt 
beschermd . 

Een gebouw kan een monumentenstatus hebben waardoor het gebouw een exclusieve waarde krijgt. 
Welke invloed een monumentenstatus heeft op de waarde van een gebouw zal ook in dit hoofdstuk 
ook behandeld warden. 

20 



Hek,2003 T~ri Have, 1995 Bis & Verkerk, 2003 Janssen & Jaspars, 2004 Voordt & Wegen, 2000 
Gekwalificeerde objectwaarden 

Haalbaarheidsonderzoek voor Taxatieleer onroerende Gemeentelijk vastgoed als Waardebepaling van Architectuur en gebruikswaarde (warden meegenomen in het 
herbestemming van leegstaande zaken bedrijfsmiddel?! gemeentelijk vastgoed. onderzoek) 
kantoren 
Flnancll:ile/A.,,. :;·}·":.;:<;< •·· economlsche Economisch~ waarde < •.•·• .F1p a.n~!~1~ v,t~ar9~ •','):·<······•··•·•·•··.· Financil:ile waarde / Economi~ridische Financieel/ economische waarde 
haalbaarheid :•; .'>.'. asoecten · · +•· '·· · 

':· .. ;-:·-:· ,. 
•· .. ., .. ... . 

Technische haalbaarheid Technische asoecten Technische waarde 
Procedurele haalba arheid 

Juridische waarde 
Functionele waarde Functionele asoecten Functionele waarde 

Risicobeheersina 
Stu ring bij het doorvoerer 
van veranderinaen 
Personeel 
Efficil:int omaaan met ruimte 
Biidraae aan het imaao 

Gebruikerswaarde 
Strateaische waarde Strateaische'waarde 

Maatschappelijke haalbaarheid Maatschappelijke waarde Esthetische aspecten Maatschappelijke• en 
esthetische waarden 

.. 
Toelichting 

Aan ieder project gaan procedures Met de juridische waarde Bis & Verkerk behandelen Janssen & Jaspars waarderen Voordt & Wegen hebben items 
vooraf. De proced urele word! de waardering de 'toegevoegde waarde van hun vastgoed op de functie in het geselecteerd voor het evalueren · 
haalbaarheid is in dit onderzoek bedoeld m.b.t. de vastgoed '. Omdat zij het object en de waarde van het van gebouwen. Met evalueren 
niet relevant en vertegenwoordigt Nederlandse wetgeving. vastgoed inzetten als object. Bij leegstand is de functie bedoelen zij het vaststellen van 
zeker niet de gestelde eisen of Wet- en regelgeving wordt bedrijfsmiddel in de in het object niet van toepassing , de waarde. Deze zijn alle 
gee ft bescherming aan in dit onderzoek als externe gebruikersfase zijn alleen de daarom vervalt de geschikt als objectwaarde. 
karakteristieke waarden. In dit invloedfactor gezien en financil:ile en gebruikerswaarde. Zo ook voor 
onderzoek zal de procedure le word! dus niet als maatschappelijke waarde de functionele waarde maar 
waarde niet meegenomen warden. objectwaarde gezien. van toepassing bij leegstand omdat het gebouw wel potentie 

als objectwaarde. moet bieden voor de toekomst 
zal de functionele waarde van 
het gebouw onderdeel zijn van 
de technische obiectwaarde. 

Tabel 2: Verschillende objectwaarden om een gebouw te behouden 
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3.1.1 Financiele- en economische objectwaarde 
De financiele waardering wordt gebaseerd op de interne huur van een object. Hieraan wordt een 
waardering gegeven door vergelijking met de huur van mogelijke alternatieve objecten in de 
portefeuille en in de markt (Janssen, 2004). 

Bij conservering kan eventueel tussentijds geexploiteerd worden maar deze inkomsten liggen 
waarschijnlijk lager dan bij een marktconforme huur. De waardering aan de hand van de huur zal 
daarom niet opgaan. Wei kan op grand van het hebben van een (te) hoge boekwaarde10 gekozen 
worden voor het conserveren van een gebouw, aangezien sloop kapitaalvernietiging is (Hek, 2003). In 
dit onderzoek ligt de nadruk niet op het maken van een sluitende begroting maar op het behoud van 
een waardevol gebouw, vandaar dat de financiele waarde ondergeschikt is. Wei moeten de 
kostenconsequenties die gemaakt worden om een gebouw te conserveren meegenomen worden in 
het onderzoek. 

Hek (2003) geeft aan dat bij de economische waardering een afweging wordt gemaakt tussen de 
lasten van het investeringsproject en de baten die daar uit voort vloeien. Op basis van een gunstig 
toekomstbeeld kan gespeculeerd worden waardoor overgegaan kan worden tot conserveren. De 
verwachte ontwikkelingen kunnen tot een hogere marktwaarde11 leiden. In dit onderzoek wordt het 
gebouw geconserveerd vanwege zijn karakteristieke waarde zoals uitstraling en beeldkwaliteit die het 
heeft in een omgeving. Ondanks dat een economische objectwaarde het maatschappelijk rendement 
kan beschrijven wordt met deze waarde niet de waarde van het gebouw beschreven. De financiele en 
de economische objectwaarden worden om de bovenstaande redenen niet als de objectwaarden 
gebruikt. De consequenties met betrekking tot kosten en eventuele inkomsten komen in hoofdstuk 4 
terug als externe invloedsfactor. 

3.1.2 Technische objectwaarde 
Een reden om een gebouw te conserveren kan zijn dat de technische levensduur nog niet verstreken 
is. De technische levensduur is, in tegenstelling tot de economische levensduur, nog wel steeds lang 
(Korteweg, 2002 en Madena, 2002). Have (1995) geeft aan dat in principe de technische levensduur 
eindigt zodra het gebouw instort of wanneer het gevaar oplevert. lndien een casco voortdurend 
vernieuwingen heeft weten op te vangen kan gesproken worden van een waardeontwikkeling, denk 
bijvoorbeeld aan de grachtenpanden (Keeris, 2003). Deze waardeontwikkeling is daarbij wel 
afhankelijk van de kwaliteitsstandaard van de markt en de mogelijkheden die het gebouw 
bouwtechnisch en fu nctioneel biedt. In dit onderzoek wordt gekeken naar de bouwtechnische staat 
van het gebouw en naar de functionele waarde 'in het algemeen'. Met name bij de operationele 
leegstand is de algemene functionele waarde van belang. Tijdens de conserveringsperiode moet het 
gebouw natuurlijk ook aan de veiligheidsvoorschriften voldoen, in die zin is de technische staat ook 
van belang. De technische objectwaarde is niet het hoofddoel om het gebouw te conserveren maar 
weegt wel mee in de keuze om wel of niet te conserveren. 

3.1.3 Strategische objectwaarde 

Het beleid geeft richting aan de onderneming, hoe deze zich moet ontwikkelen om de gestelde doelen 
te realiseren en de continu"iteit van de onderneming veilig te stellen. Uit het beleid van een bedrijf 
komen de missie, de visie, de geformuleerde doelen en de strategie voort. In de strategie worden de 
hoofdlijnen van de te voeren plannen geformuleerd. 

De strategie geeft de inhoud en het karakter weer van de te ontwikkelen activiteiten in de tijd gezet en 
in relatie tot de omgeving waarbinnen gefunctioneerd moet warden (Keeris, 2003). 

Strategisch vastgoed is onroerend goed dat in de vastgoedportefeuille wordt gehouden op basis van 
het beleid. De RGD heeft bijvoorbeeld drie categorieen waaronder een gebouw kan vallen, nam elijk 
de strategische voorraad, de flexibele voorraad of de categorie afstoot. De landelijke portefeuille 
strategie van de RGD (2003) stelt dat een pand aan bepaalde voorwaarden moet voldoen, die 

10 Het totaal van de nominale aanvangs- en (eventuele) bij- investering(en), verminderd met de nominale jaarl ijkse 
afsc hrijvingsbedragen per kostencomponent over de verstrekkende exploitatieperiode (Keeris, 200 I) 
11 Het bedrag dat het betreffende vastgoedobject bij onderhandse verkoop naar schatting op zal brengen ( .. . ) (Keeris, 2001) 

22 



voortvloeien uit het beleid van de RGD, om tot de strategische voorraad te behoren (zie bijlage 1). Dit 
kan zijn dat een pand op een strategische locatie staat, het pand heeft een 'langdurige innige klant
pand relatie' of het pand betreft een monument. De waarde van de locatie is in dit onderzoek 
ondergeschikt aan de waarde van het gebouw en is tevens opgenomen bij de externe 
invloedsfactoren. Van een klant-pand relatie is geen sprake bij leegstand alleen de monumenten 
status kan de waarde van het pand weergeven zoals bedoeld in dit onderzoek. Uit § 3.1.6 zal blijken 
waarom een monument niet tot de gebouwen behoort van dit onderzoek. De strategische waarde kan 
op meerdere argumenten gebaseerd zijn maar is niet per definitie op karakteristieke waarde van het 
gebouw gebaseerd. Vandaar dat de strategische waarde niet als objectwaarde wordt gebruikt. Bij 
andere bedrijven of instellingen kan dit natuurlijk anders liggen. 

3.1.4 Maatschappelijke esthetische objectwaarde 

Maatschappelijk staat in van Dale aangegeven als: het betrekking hebben op de maatschappij. Een 
gebouw kan een maatschappelijke waarde hebben omdat het gewenst is door de maatschappij of 
doordat het een relatie met de omgeving heeft. De culturele waarde heeft veel gemeen met de 
maatschappelijke waarde. Volgens Van der Voordt (2000) verwijst de culturele waarde naar criteria 
zoals oorspronkelijkheid, zeggingskracht, de relatie met de omgeving, de cultuurhistorische factor, 
vormkwaliteit en de belevingswaarde van een gebouw. De maatschappelijke en/of culturele waarden 
komen vaak tot uitdrukking in de vormgeving , ofwel de esthetische waarde. De beeldkwaliteit, orde & 
complexiteit, representativiteit, betekenisverlening (symboliek, semiotiek 12

) en cultuurhistorische 
waarde geeft Van der Voordt (2000) aan als aspecten die een esthetische waarde bepalen. De 
maatschappelijke, culturele en esthetische waarden hebben veel overlapping en vallen in dit 
onderzoek onder de noemer maatschappelijke esthetische objectwaarde. Evenals de 
maatschappelijke waarde kan de esthetische waarde niet bepaald worden aan de hand van feiten 
maar is afhankelijk van trends, de gevoeligheid van de samenleving en de publieke opinie (Voordt, 
2000). 

Agricola (2003) geeft aan dat een stedelijke vernieuwing een culturele opgave is waarbij als eerste 
goed gekeken moet worden wat de stad al te bieden heeft, voordat men aan het vernieuwen slaat. 
Veel kwaliteiten liggen voor het oprapen, maar bevinden zich niet binnen het gezichtsveld van de 
plannenmakers. Het culturele kapitaal kan als het ware verzilverd worden door het in te zetten bij het 
stedelijke vernieuwingsproces. Agricola geeft aan dat over het inschatten van de waarden van 
naoorlogs vastgoed weinig consensus bestaat: Dit heeft voor een groat dee/ te maken met de factor 
tijd. We hebben nog maar weinig - emotionele - afstand tot dit vastgoed13 om ze net zo objectief te 
kunnen beoordelen a/s een 17e eeuwse grachtengordel of een 19e eeuwse stadsuitbreiding. Guyt 
(1991) geeft aan dat handhaving van de beeldwaarde belangrijk is voor het karakter van een stad. De 
bewoner kan zich op deze manier identificeren met de stad en haar bebouwde omgeving. Gebouwen 
zorgen hierbij vaak voor herkenningspunten. 

Dit onderzoek richt zich op die gebouwen die gewenst zijn in de omgeving, bijvoorbeeld door hun 
uitstraling, architectuur of historie, maar die door leegstand hun bestaansrecht wel eens kwijt zouden 
kunnen raken. Door het gebouw te conserveren en de tijd zijn werk te laten doen zou het uiteindelijk 
terug gezet kunnen worden in de markt. Hierdoor leidt de herbestemming tot een duurzaam 
maatschappelijk esthetisch ren dement, wat de stedenbouwkundige kwaliteit ten goede komt door het 
verenigen van eigentijdse architectuur en de bestaande bouw. Dit is dan ook de objectwaarde die de 
'karakteristieke' gebouwen beschrijft zoals in de aanleiding is bedoeld. Deze objectwaarde zal vertaald 
worden naar meetbare variabelen en gebruikt worden als de objectwaarde. 

3.1.5 De waarde van een monumentenstatus 

Monumenten kunnen tot karakteristieke gebouwen worden gerekend omdat zij erkend zijn om hun 
cultuurhistorische waarden. De grondbeginselen van deze erkenning zijn door de minister van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) vastgelegd in de monumentenwet van 1988 artikel 1 (zie 
bijlage 2). De monumenten kunnen benoemd worden door het Rijk (Rijksmonumenten) en door de 
gemeenten (beschermde stads- en dorpsgezichten). De gemeentelijke monumenten (GM) komen 
voort uit de gemeentelijke monumentenverordening. Deze kunnen, in tegenstelling tot de beschermde 
stads-en dorpsgezichten en rijksmonumenten, benoemd worden bij een leeftijd jonger dan 50 jaar. 

12 Semiotiek is de leer van de tekens 
13 In het artikel wordt gesproken van naoorlogse wijken 
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Een ander verschil is dat een GM een gebouw betreft en stads- en dorpsgezichten betreffen een 
bepaald gebied. Omdat monumenten karakteristieke panden vertegenwoordigen is het van belang 
om te beschrijven welke invloed de monumentenstatus nu op een gebouw heeft. Uit Engels 
onderzoek blijkt dat monumenten in het algemeen niet populair zijn bij beleggers, al verwerven ze 
soms "the very best listed office buildings" als "trophy building" (Redman, 1997). Whitehead (1994, in 
Redman, 1997) geeft aan dat dit komt doordat bij de aanwijzing van een kantoorgebouw tot 
monument de marktwaarde vermindert omdat hun potentiele ontwikkelingswaarde naar beneden gaat. 
Dit maakt het natuurlijk niet aantrekkelijk om te investeren in een monument. 

In een onderzoek van Smeets (2004) wordt geconcludeerd dat door de onwetendheid van de 
consument een monument vaak een negatief imago krijgt, terwijl de status van een rijksmonument 
ook waardeverhogend kan zijn. Dit komt enerzijds door de status op zich, anderzijds door de fiscale 
voordelen en de mogelijkheid om subsidies aan te vragen. Oat een monumentenstatus een negatieve 
invloed zou hebben op de waarde van het onroerend goed blijkt op niets gebaseerd aldus Smeets. 
Een aantal voor- en nadelen van monumenten staat beschreven in bijlage 3. Smeets geeft aan dat 
deze voor- en nadelen elkaar keurig in evenwicht brengen en dat de ligging, indeling en kwaliteit van 
een pand veel meer invloed hebben op de status. Deze genoemde factoren wegen voornamelijk bij de 
gemeentelijke monumenten, de status en de steer wegen bij rijksmonumenten juist zwaarder (Smeets, 
2004). In emotionele zin levert een monument vrijwel altijd rendement op, de status is het bewijs dat 
het pand uniek, bijzonder en historisch gezien van (algemeen) belang is. Sfeer, karakter en de 
beschermende status kunnen als algemene voordelen gezien warden (Smeets, 2004). Het 
instandhouden van het cultureel erfgoed wordt ook als een positief maatschappelijk voordeel gezien. 

De gebouwen die onder de monumentenwet en/of gemeentelijke monumentenverordening vallen 
worden echter niet meegenomen in dit onderzoek om de volgende twee redenen: 
1. Monumenten zijn beschermd en maatschappelijk erkend waardoor ze niet afgebroken worden of 

op zodanige wijze verbouwd worden dat de karakteristieke waarde van het gebouw verloren gaat. 
2. Monumenten die niet in het bezit zijn van het Rijk worden voorzien van subsidie waardoor 

eventuele verloedering tegen wordt gegaan. 

3.2 Criteria voor behoud 
Uit de voorgaande paragraaf is naar voren gekomen dat in dit onderzoek het gebouw op de 
maatschappelijke esthetische objectwaarde beoordeeld zal worden. Naast deze objectwaarde zal het 
gebouw potentie moeten hebben voor een uiteindelijke {her)bestemming. Met name op objectniveau 
is de technische waarde van het gebouw van belang. De technische objectwaarde zal dan ook als 
toetsingswaarde worden meegenomen. 

In hoofdstuk 3 is de term 'karakteriserend' al meerdere malen naar voren gekomen. Aangezien 
monumenten niet worden meegenomen in het onderzoek is de vraag welk type gebouwen dan 
karakteristiek zijn en daarbij een maatschappelijk esthetische waarde hebben. De toetsing met 
betrekking tot maatschappelijk esthetische objectwaarde kan gedaan worden door de karakteristieke 
waarde van een gebouw en de invloed daarvan op de omgeving uit te diepen. In § 3.2.1 zal dit begrip 
verder worden uitgewerkt zodat het meetbare variabelen worden. Tevens zal naar voren komen welke 
categorie gebouwen worden meegenomen in het onderzoek. De technische objectwaarden wordt in 
§3.2.2 uitgewerkt tot meetbare variabelen. 

3.2.1 Maatschappelijk esthetische objectwaarden 

Naast monumenten hebben zowel het Rijk als de gemeente gebouwen aangegeven die geen 
monument betreffen maar die wel beeldbepalend zijn voor de omgeving door hun authenticiteit, 
architectuur of uitstraling, aldus Romeijn1 

. Bij het Rijk worden deze gebouwen lnspirerende 
Bouwkunst (IB) genoemd en bij de gemeenten beeldbepalende panden (BP). De gemeente 
Eindhoven (1994) geeft aan dat het behoud van deze gebouwen belangrijk is voor de evenwichtige 
beeldbepaling van de stad. Met betrekking tot de IB beschrijft De Back (2004) dat de RGD, naast de 
monumenten ook veel cultuur historisch waardevolle gebouwen van na de Tweede Wereldoorlog in 
haar portefeuille heeft zitten. Voormalig Rijksbouwmeester dhr. Coenen en Directeur-Generaal RGD 

14 Ohr. J. Romeijn is beleidsmedewerker van de afdeling Bouwhistorie, archeologie en monumenten van de gemeente 's
Hertogenbosch. In februari 2005 is gesproken met dhr. Romeijn over beeldbepalende panden. 
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dhr. Van der Veen namen enkele jaren geleden het initiatief om juist deze groep, die door de steeds 
kortere levensloop van jonge architectuur wordt bedreigd, een vorm van bescherming te bieden; en 
wel in de vorm van extra aandacht bij beheer, onderhoud, verbouwingen en bij zaken als afstoot. In 
2001 kwam een ministerraadbesluit tot stand waarin het monumentenbeleid van de RGD voor de 
komende jaren werd vastgesteld . Onderdeel daarvan was het samenstellen van een lijst met 
bijzondere, relatief jonge gebouwen van de RGD die voortaan extra zorg zouden krijgen. Met deze 
operatie wil het Rijk laten zien hoe groot het belang is van deze architectuur. Deze groep kan niet tot 
de monumenten worden gerekend omdat ze jonger dan 50 jaar is. De selectiecriteria waaraan een 
gebouw moet voldoen om tot de IB te behoren worden door de Back (2004) omschreven: 

Vertegenwoordigt de recente architectuur van de Rijksoverheid; 
Bezit een hoge architectonische waarde; 
Behoort tot die karakteristieke architectuur die dusdanig consistent en dominant is, dat de 
belangrijkste voorbeelden van die stroming worden behouden. 

Een BP wordt door de gemeente Groningen (www.groningen.nl) als volgt omschreven; Een 
beeldbepalend pand heeft geen juridische status; het betreft een beeldondersteunend pand in een 
beschermd stadsgezicht. Romeijn geeft aan dat beeldbepalende panden om hun uitstraling, 
architectuur, bouw- en/of cultuurhistorische waarden worden behouden. In tegenstelling tot de 
monumenten worden de BP in de meeste gemeenten niet beschreven in een redengevende 
omschrijving 15

. De BP worden wet in het bestemmingsplan genoemd waardoor ze bekend zijn en 
enige mate van bescherming hebben. Romeijn geeft aan dat het verschil tussen een BP en een 
monument in principe alleen de juridische status is. Door deze juridische status worden monumenten 
beschermd. De gemeente 's-Hertogenbosch heeft bijvoorbeeld veel BP uiteindelijk een 
monumentenstatus gegeven. Dit houdt in dat BP, voor een groot deel, op criteria van monumenten 
beoordeeld kunnen worden. In tabel 3 wordt een aantal toetsingscriteria gegeven van verschillende 
publieke partijen. Om de kantoorgebouwen uit dit onderzoek te kunnen beoordelen op hun 
maatschappelijke esthetische waarden zullen veel voorkomende beoordelingsbegrippen nader 
worden toegelicht. Aangezien de gebouwen uit dit onderzoek geen monumenten zullen zijn maar 
meer neigen (/of zijn) naar IB en BP, zullen deze selectiecriteria als leidraad worden aangehouden. 
De beschrijvingen voor de monumenten zullen als aanvulling gebruikt worden. De verschillende 
beschrijvingen staan in tabel 3 opgesomd. In tabel 3 komt een aantal begrippen meerdere malen terug 
namelijk: 

Cultuurhistorische waarde 
Architectonische- en kunsthistorische waarde 
Gaafheid 
Herkenbaarheid 
Herinneringswaarde 
Zeldzaamheid/uniciteit 
Stedebouwkundige- en ensemblewaarden 

Deze begrippen worden in deze paragraaf verder uitgewerkt tot meetbare variabelen. 

De IB en BP worden in dit onderzoek meegenomen omdat ze als karakteristieke gebouwen worden 
gezien. Een tweede reden waarom deze worden meegenomen is omdat ze niet wettelijk beschermd 
zijn en geen aanspraak kunnen maken op subsidie. Gebouwen die niet behoren tot de IB of de BP 
maar die wel aan de maatschappelijke esthetische waarden voldoen worden uiteraard ook 
meegenomen. De maatschappelijke esthetische waarde ontstaat vaak door de jaren heen, daarom zal 
deze waarde met name de oudere gebouwen betreffen. Doordat oudere gebouw veelal niet meer aan 
de hedendaagse eisen voldoen hebben deze met name operationele leegstand. Bij de technische 
objectwaarde zal dan ook gekeken worden naar de algemene functionaliteit van het gebouw. De 
gemeente zal met name de actor zijn die bij leegstand in dit soort gebouwen zal kiezen voor 
conserveren wegens het maatschappelijk belang van de stad. Het behoud van deze gebouwen kan 
financieel gesteund worden door particulieren die zijn begaan met het lot van een stad, ofwel de 
particuliere financier(s) aldus Beekman 16

. Maar natuurlijk kan elke willekeurige eigenaar kiezen voor 
conservering. 

15 Een redengevende omschrijving is een omschrijving van de kenmerken die reden geven tot bet benoemen van een gebouw 
tot bijvoorbeeld monument of BP. 
16 Dhr. Beekman is oud medewerker faculteit Bouwkunde TU/e en lid van de Mon. cie Gemeente Eindboven. Meerdere 
malen is tij dens de onderzoeksperiode gesproken met dhr. Beekman over bet betreffende bet onderwerp. 
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Bepaling voor 18 
(Back, 2004) 

Redengevende 
omschrijvingen van 
gemeentelijke 
monumenten 
Eindhoven Beekman 

Tabel 3: Toetsingswaarden 

Bepaling voor GM 's
Hertogenbosch 
(Romeijn) 

Kenmerken van een BP gemeente 
Eindhoven (gem. Eindhoven, 1994) 
Panden kunnen als beeldbepalend 
worden aangemerkt als zij : 

Door hun herkenbaarheid bijdragen tot 
orientering binnen het stedelijke patroon 
of tot de vorming van een levendig 
silhouet 

17 geomorfologie: wetenschap die de vormen van de aardoppervlakte bestudeert 

Gehanteerde criteria van de cultuurhistorische lnventarisatie 
Noord-Brabant 
(1992, uit: Gruben, 2004) 

en 
kunsthistorische waarde 

Het object is een goed vb van een bepaalde bouwstijl of 
bouwtrant, of van het werk van een bekende architect, Gaafheid 
stedebouwkundige of kunstenaar; 
Het object is gaaf qua stijl en detaillering; Herkenbaarheid 
Het gebouw vertegenwoordigt een unieke (bouw)techniek, (bouw) 
type of is typerend voor de ontwikkeling van de industriele Herinneringswaarde 
techniek; 
Het object heeft een esthetische waarde op grond van de vorm en Zeldzaamheid/ uniciteit 
detaillering van exterieur en/ of interieur. 

en 
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Om meetbare selectiecriteria voor de maatschappelijke esthetische waarden vast te kunnen stellen is 
een afstudeerwerk van Beers (2004) gebruikt. Hij heeft in zijn afstudeerwerk een vertaling gemaakt 
van de multi-interpretabele aspecten waarop de Rijksdienst monumentenzorg de jongere bouwkunst 
beoordeelt, naar meetbare componenten 1 voor de lichttoren in Eindhoven (industrieel erfgoed). 
Onda nks het feit dat Beers zijn componenten toespitst op industrieel erfgoed en specifiek op een 
gebouw zijn deze veelal toepasbaar in dit onderzoek. Waar deze componenten niet toepasbaar zijn 
worden zij achterwege gelaten of aangepast op kantoorgebouwen. De zeven aspecten uit tabel 3 
komen voor een groot dee! overeen met die van Beers (2004). Wei zijn de leegstaande 
kantoorgebouwen over het algemeen jonger dan de gebouwen uit het onderzoek van Beers. Oat wil 
zeggen dat bepaalde componenten nog niet van toepass ing zijn of nog niet zo worden ervaren. 
Tevens wordt de waarde van de gebouwen uit dit onderzoek niet op nationaal niveau bekeken maar 
op gemeentelijk niveau. In de volgende subparagrafen worden de zeven aspecten toegelicht en 
gekoppeld aan de componenten van Beers (2004). Elke toetsingscriteria van de maatschappelijke 
esthetische waarde wordt afgesloten met meetbare selectiecriteria en aangegeven wordt waar de 
gegevens te vinden zijn. 

Cu/tuurhistorische waarde 
KEI (2005) geeft aan dat cultuur uit drie com ponenten bestaat, namelijk 

Fysiek (cultuurhistorisch erfgoed, stedebouw, architectuur en ontwerp); 
Sociaal (culturele identiteit van een wijk, participatie van bewoners, culturele activiteiten & 
voorzieningen); 
Economisch (ondernemerschap in de wijk, broedplaatsen). 

Fysiek: 
Architectuur en stedebouw zijn cultuurafhankelijk, op een fysieke manier wordt uiting gegeven aan 
de heersende cultuur. Hierdoor kan een stuk cultuurgeschiedenis achterhaald worden. 

Sociaal: 
De identiteit van een stad, streek of dorp werd vroeger gevormd door het bodemgebruik. Het 
bebouwingstype was afhankelijk van de bodemgesteldheid. Het wisselende bodempatroon van 
Nederland heeft geleid tot een divers gebruik van de grond. Dit diverse gebruik is terug te vinden 
in de bebouwingstype en stadsplattegronden. Door de technieken van tegenwoordig is men in 
staat de grond op zo'n manier te bewerken dat meerdere typen bebouwing mogelijk zijn. Het type 
bebouwing is daarom niet meer afhankelijk van het bodemtype maar van de wensen van de 
mensen, het bestemmingsplan en de dichtheid van de bevolking in een gebied. De identiteit van 
de stad, dorp of wijk worden tegenwoordig be'invloed door belangen organisaties of door 
participatie van de bewoners die zich bekommeren over het wel en wee van een stad, dorp of 
wijk. 

Economisch: 
De cu/tuur kan ook door middel van sociaal-economische ontwikkelingen gevormd worden (Beers, 
2004). In een stad kan werkgelegenheid ontstaan zijn doordat bepaalde werkgevers zich hebben 
gevestigd. Denk bijvoorbeeld aan Philips in Eindhoven of Van Nelle in Rotterdam. Tevens heeft de 
overheid overheidsinstanties geplaatst op plaatsen in Nederland waar de werkgelegenheid laag 
was, bijvoorbeeld het CBS en ABP in Heerlen en het IBG in Groningen. Over het algemeen 
hebben de fabrieken meer impact op een stad gehad dan de kantoorinstanties. Voor een groot 
deel ligt dit natuurlijk aan het feit dat de fabrieken in het begin van de twintigste eeuw zich 
vestigden en de steden daardoor enorm uitgroeiden terwijl de kantoorinstanties zich pas in de 
tweede helft van de twintigste eeuw vestigden in een kleinere orde van grootte en steden minder 
snel groeiden. 

In § 3.1. 7 wordt aangegeven dat door de factor tijd en de emotionele afstand er nog weinig consensus 
is wat betreft de betekenis van cultuur voor de jongere bouwkunst. In dit onderzoek zou het teveel 
ruimte in beslag nemen om de totstandkoming van cultuur verder uit te werken. Wei kan gezegd 
worden dat wat nu cultuur (historisch) waardevol is aan monumenten, ook over enkele decennia 
waardevol is aan de gebouwen die we met dit onderzoek willen conserveren. 

De drie facetten die hierboven worden aangegeven voor het begrip 'cultuur' zijn geen vast gegeven. 
Er hoeft niet aan alle facetten voldaan te worden om over cultuur te spreken. Cultuur ofwe I 
beschaving, kan op verschillende manieren tot stand komen. Wanneer in dit onderzoek over 

18 Componenten zijn meetbare elementen vertaald vanuit multi-interpretabele aspecten. 
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cultuurhistorisch wordt gesproken, wordt daarmee de historische achtergrond van de drie dee! 
facetten (fysiek, sociaal en economisch) bedoeld. 

Cultuurhistorische componenten lndustrieel erfgoed Afweging/ toelichting 
(Beers 2004) 
1 Bekendheid bii de buraer· Van toeoassina bii architectonische waarde 
2 Status van het gebouw; historische gebeurtenissen; De oorspronkelijke invulling van het gebouw geeft een status 

(Sociaal/ economisch) weer waardoor het gebouw waardevol kan zijn voor een 
oebied. 

3 Sociaal-culturele voorzieningen en activiteiten; visuele Wanneer een gebouw als sociaal culturele voorziening heeft 
herkenbaarheid. gediend heeft dit een maatschappelijke waarde. Dit kan 
(Socia al) bijvoorbeeld ook zijn wanneer de voormalige functie van het 

oebouw werkoeleoenheid heeft verschaft aan een oebied. 
4 Morfologie19

; geografie; natuurlandschap; Dit onderzoek rich! zich op de waarde van het gebouw en de 
cultuurlandschap; architectuur landschap; waarde van het gebouw in zijn omgeving, 
verkeerslandschap Herkenningspunten hebben een maatschappelijke waarde. 
(Fysiek) De morfologie geeft een fysieke uitdrukking/ beeld van 

cultuur. 
5 Stelsel van typologieen'" : typologie en ontwerp (totale Beers gee ft een aantal elementen die karakteriserend 

gebouw configuratie; grote constructieve elementen; kunnen zijn voor het gebouw en daarmee een 
decoratieve elementen) mate waarin gebruik is gemaakt maatschappelijke waarden hebben. 
van typologieen; 
<Fvsiek\ 

6 lnnovatieve en historische technieken; vemieuwende Nieuwe technieken kunnen inspringen op behoeften maar 
bouwmaterialen. kunnen ook uiting geven aan een heersende cultuur. 
(Sociaal) 

Tabel 4 

De cultuurhistorische componenten uit tabel 4 zijn omgezet naar cultuurhistorische componenten voor 
kantoren in tabel 5. 

Maatschappelijk esthetische componenten voor kantoorgebouwen 

TabelS 

Architectuur- en kunsthistorische waarde 
In dit onderzoek gaat het om gebouwen niet om kunstvoorwerpen. Vandaar dat het dee! 'kunst' in 
architectuur- en kunsthistorische waarde wordt weggelaten. De architectonische kwaliteit van een 
gebouw kan op meerdere manieren worden ge"interpreteerd. Vaak gaat het om de visuele esthetische 
kwaliteit van de bouwkunst. Veelal kunnen hier geen feiten aan verbonden worden. Wei kan gekeken 
worden of; 

Het uit een repertoire van een architect komt (zie tabel 3: Beekman); 
Het een bouwstijl , soort of techniek vertegenwoordigt (zie tabel 3: Beekman); 

Deze begrippen zijn in dit onderzoek minder concreet te controleren omdat de jongere bouwkunst nog 
in grotere getale aanwezig is. Bij de selectiecriteria wordt getracht juist de 'beeldbepalende' 
bouwkunst eruit te filteren. Hierna volgt een aantal passages die een omschrijving geven van de 
architectonische waarde van een gebouw. 

Van der Voordt (2004); 
In architectuurbladen en debatten over architectuur wordt architectonische kwaliteit doorgaans 
primair gekoppeld aan visuele en compositorische kwaliteiten en symbolische of culturele 
betekenissen. 

19 Leer van vorm en bouw 
20 Hier wordt de karakterschildering van bet gebouw bedoeld 
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Weeber, geciteerd door Van dijk en de Graaf (1990) (in: Voordt, 2000); 
Een gebouw wordt pas architectuur wanneer erover gesproken wordt, wanneer het functioneert in 
een culturele discussie. Een gebouw kan vakkundig goed in elkaar zitten, maar dit maakt het nog 
geen architectuur. 

Van der Voordt (2000); 
De architectonische kwaliteit wordt gedefinieerd als de mate waarin op een originele, boeiende en 
efficiente wijze een synthese is bereikt tussen vorm functie en techniek. 

Keeris (2001 ); 
De mate waarin een vastgoedobject door de uitstraling, vormgeving, opbouw of als ruimtelijk 
elementals een uniek object kan worden beschouwd. 

Om een eenduidige definitie van het begrip architectuur te geven wordt een aantal elementen uit de 
voorgaande passages samengevoegd. In dit onderzoek wordt er van uitgegaan dat een gebouw een 
herkenbaar uiterlijk heeft zodat het behouden kan blijven. Een gebouw moet zich onderscheiden of bij 
een geheel horen zodat verwijdering afbreuk doet aan het geheel. De benoemingswaardigheid van 
een gebouw kan komen doordat (passage 3) op een originele, boeiende en efficiente wijze een 
synthese is bereikt tussen vorm functie en techniek of doordat het gebouw (passage 4) uniek is. In dit 
onderzoek zal over de architectonische waarde van een gebouw gesproken worden als een gebouw 
een onderscheidende uitstraling, vormgeving of opbouw heeft in een gebied of deel uit maakt van een 
geheel waarbij verwijdering afbreuk doet aan het geheel. lndien over architectuurhistorische waarde 
wordt gesproken, wordt hiermee de historisch achtergrond van de architectuur bedoeld. 

Architectuurhistorische componenten lndustrieel erfgoed 
IBeers 2004) 
1 Geschiedenis van het verkavelingtype; ruimtelijke ordening; 

stedebouw; bouwperiode; heldere uitwerking van een 
stijlperiode; 

2 Bekendheid architect/ stedebouwer, oeuvre van architect/ 
stedebouwer; 

3 Relatie groen, water en openbare ruimte; herkenbaar ruimtelijk/ 
stedebouwkundig concept; samenhang van functies, schaal, 
verschijningsvorm van bebouwingen, wegen, wateren, 
groenvoorzieningen en openbare ruimten; ontwerp en 
constructie; harmonie en proportie; omamenten en detaillering; 
heldemeid en afleesbaameid concept; complexiteit; eenheid 
vorm en functie; maatsvsteeml rasters/ arids. 

4 lnnovatieve bouwmaterialen en technieken; zuiverheid van 
materiaalgebruik en detaillering; concept en detaillering; mate 
waarin het gebruik van materialen, textuur, kleur en licht 
biidraaen aan en volaen uit het architectonisch conceot. 

5 Context; compositie; eenheid van bebouwing en openbare 
ruimte; de relatie van het gebouw als object met de context van 
zijn vormgeving, de bijdrage die geleverd word! aan de kwaliteit 
van de openbare ruimte die er mede door gevormd word!; de 
wijze waarop de ruimten en elementen van het gebouw als 
object functioneren in de compositorische context van het 
aeheel. 

Tabel 6 

Afweging/ toelichting 

De geschiedenis van het verkavelingtype, r.o. en 
stedebouw zijn te uitgebreid en niet doeltreffende 
genoeg voor de architectuurhistorische componenten21

. 

De bouwperiode en de heldere uitwerking van een 
stijlperiode zijn wel doeltreffend. Architectuur wordt 
veelal gespiegeld aan de economie en het 'algemene' 
gevoel en emotie van de betreffende periode. 
Architectuur geeft hierdoor een stuk geschiedenis van 
een gebied weer. Dit heeft dus alles te maken met de 
bouwneriode en de uitwerkina hiervan. 
Speelt mee in de afweging 

De cursief gedrukte tekst zijn componenten die 
architectuur kunnen weergeven. De andere zijn 
stedebouwkundig gerelateerd en worden verder niet 
behandeld in dit onderzoek. De cursieve componenten 
kunnen samen met 'de heldere uitwerking van de 
stijlperiode' beoordeeld worden (punt 1 ). 

Dit deel vormt een overlapping met punt 6 van de 
cultuurhistorische componenten en punt 3 van de 
architectuurhistorische componenten. Wei kan het een 
bouwstiil soort of techniek verteaenwoordiaen. 
Vormt overlapping met punt 3. 

De architectuurhistorische componenten uit tabel 6 zijn omgezet naar architectuurhistorische 
componenten voor kantoren in tabel 7. 

21 Stedebouwk.'Undige elementen die wel van toepassing zijn worden bij de stedebouwkundige- en ensemble waarde 
opgenomen. 
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Maatschappelijk esthetische componenten voor kantoorgebouwen 

Meetbare selectiecriteria architectuurhistorische com onenten 
De stijluitwerking door b.v.: ontwerp en constructie; harmonie en proportie; ornamenten 
en detaillering; helclerheid en afleesbaarheid concept (de aan economie, gevoel en 
emotie); complexiteit; eenheid vorm en functie; maatsysteem/ rasters/ grids 

De architect en de bekendheid daarvan of vormt het gebouw een onderdeel u it een 
oeuvre van die architect. 
De bouwstijl, soort oftechnlek die het gebouw vertegenwoordigl 

De bekendheid van het gebouw bij de burger, lokaa I of bovenlokaal (overgenomen van 
de cultuurhistorische componenten) 

Tabel 7 

Gaafheid 

Ge evens te vinden in: 
Gemeentearchief/ literatuur over 
stijlperioden/ redengevende 
omschrijvingen 

literatuur over 

literatuur over 
redengevende 

Doordat andere eisen aan functies in een gebouw gesteld warden ka n het gebouw door de jaren heen 
veranderen. Hierdoor kan een groat deel van het oorspronkelijke ontwerp aangetast zijn. In dit 
onderzoek zal gekeken warden in welke mate het kantoorgebouw in zijn oorspronkelijke staat 
bewaard is gebleven, ook wel gaafheid genoemd. 

Componenten gaafheid van lndustrieel erfgoed Afweging/ toelichting 
(Beers 2004) 
1 Gaafheid van alle componenten van de architectonische waarde; Van toepassing. Het gebouw mag niet te veel 

verloederd ziin door aanbouwen e.d. 
2 Architectonische gaafheid van de bebouwingen; compositie; context; Kan samengevoegd worden met punt 1 

helderheid; 
3 Gaafheid van het architectonische/ natuurliik/ cultureel landschao: Niel van toeoassina oo een aebouw 

TabelS 

De componenten voor gaafheid uit tabel 8 zijn omgezet naar componenten voor gaafheid van 
kantoren in tabel 9. 

Maatschappelijk esthetische componenten voor kantoorgebouwen 

Tabel 9 

Herkenbaarheid 
Lynch (1960 in van der Voordt, 2003) geeft aan dat Landmarks herkenningstekens of orientatiepunten 
zijn die zich onderscheiden door hun schaal functie, vorm, kleur of materiaalgebruik. Deze 
herkenbaarheid kan gevormd worden door een functionele, emotionele, architectonische, 
stedebouwkundige, cultuurhistorische, symbolische of economische betekenis. De begrippen die 
Lynch noemt warden voor een groot deel in deze paragraaf uitgewerkt om de maatschappelijke 
esthetische waarde te bepalen. Daarbij wordt de bekendheid van een gebouw al behandeld bij de 
architectuur (historische) componenten. In dit onderzoek zal daarom de herkenbaarheid niet als apart 
item warden getoetst. 

Herinneringswaarde 
De herinneringswaarde wordt met name in de cultuurhistorische waarde opgenomen. Doordat 
gebouwen een sociaal en/of economisch doeleinde hebben gehad maakt het een deel uit van een 
herinneringswaarde. Dit onderdeel wordt daarom niet apart behandeld. 

Zeldzaamheid/ uniciteit 
lndien in een stad of gebied meerdere soortgelijke gebouwen staan is het gebouw niet uniek in zijn 
soort. Met name als meerdere van deze gebouwen verhuur problemen h ebben is het niet aan te raden 
dit gebouw te conserveren. lndien soortgelijke gebouwen niet of nauwelijks voorkomen in een stad of 
gebied of onderdeel vormen van een geheel kan het als uniek en feitelijk tot onmisbaar bestempeld 
warden. 
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Componenten zeldzaamheid industrieel erfgoed Afweging/ toelichting 
!Beers 2004) 

1 Ouderdom; architectuurhistorische, bouwtechnische, typologische Een gebouw kan zeldzaam in zijn soort zijn waardoor 
of functionele zeldzaamheid· het een maatschanneliike waarde kan hebben. 

2 De mate waarin de in andere onderdelen genoemde kwaliteiten Word! in punt 1 opgenomen 
aanwezia ziin . 

Tabel 10 

De componenten voor uniciteit uit tabel 10 zijn omgezet naar componenten voor uniciteit van kantoren 
in tabel 11 . 

Maatschappelijk esthetische componenten voor kantoorgebouwen 

Tabet 11 

Stedebouwkundige- en ensemblewaarde 
Complexen die bestaan uit meerdere objecten hebben volgens de RDMZ (Rijksdienst Monumenten 
Zorg) (in Beers, 2004) een hogere historische waarde dan losstaande objecten. Zo geeft Beers (2004) 
als voorbeeld aan dat in de binnenstad van Amsterdam het weghalen van een niet zo hoog 
gewaardeerd monumentaal woonhuis desastreuze gevolgen kan hebben voor het historische karakter 
van de gehele straat. Met betrekking tot dit onderzoek kan het zijn dat het kantoorgebouw in een 
gevelbeeld thuishoort of in een stedebouwkundige opbouw/ geheel. 

Stedebouwkundige- en ensemble componenten lndustrieel erfgoed (Beers, Afweging/ toelichting 
2004) 
1 Duidelijke weergave van een architectonische, stedebouwkundige of In di! onderzoek word! op gemeentelijk 

cultuurhistorische oeriode die van nationaal belana is· niveau aekeken 
2 Vorm van de stad; stedelijk weefsel; ontworpen structuur; transformatie van het Niet van toepassing vanwege de 

stedeliik weefsel· ooenbare structuur uitaebreidheid naar stedebouw 
3 Typologie van de open ruimten, verkaveling, indeling, maatsystemen; Van toepassing 

comoositie· 
4 Herkenbaarheid van een streek stad of doro dankzii het aebouw Van toeoassina 
5 Geo-morfoloaie; historische elementen; Overlaooend met andere comoonenten 

Tabet 12 

De componenten voor stedebouwkundige- en ensemble waarden uit tabel 12 zijn omgezet naar 
componenten voor stedebouwkundige- en ensemble van kantoren in tabel 13. 

Maatschappelijk esthetische componenten voor kantoorgebouwen 

Tabet 13 

22 de samenhang 
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.--------- ------------------ -- - --·-

3.2.2 Technische objectwaarden 
Bij de technische toetsingswaarden wordt naar die specifieke factoren gekeken die de kwaliteit van 
het gebouw weergegeven. Hieronder vallen de technische kwaliteit van het gebouw en de potentie tot 
een nieuwe (kantoor)bestemming. 

Geraedts en Van der Voordt hebben in 2003 een Vacancy Risk Meter (VRM) ontwikkeld. Met dit 
instrument kan vroegtijdig de 'onderkant van de markt' in een bepaald stadsgewest in kaart gebracht 
worden. Het model richt zich daarom op drie belangrijke invloedsfactoren voor de verhuurbaarheid 
van kantoren, namelijk: 

Marktfactoren 
Locatiefactoren 
Gebouwfactoren 

Met betrekking tot de technische toetsingswaarden kan het deel van de VRM gebruikt worden waarin 
de gebouwfactoren worden getoetst. 

Doordat niet alle factoren voor elk project even belangrijk zijn is in de VRM een mogelijkheid gebouwd 
om een wegingsfactor in te voeren in de vorm van 1 = Niet belangrijk, 2 = Neutraal, 3 = Heel 
belangrijk. Een andere toepassingsmogelijkheid van de weging is het schrappen van de 
beoordelingsaspecten die minder belangrijk geacht worden. Hiermee worden alleen de belangrijk 
geachte aspecten uitgewerkt. Aangezien in dit onderzoek telkens een deel van de VRM wordt 
gebruikt23 en deze onderdelen niet met elkaar vergeleken worden en dat dit onderzoek zich op een 
gebouw richt en niet op een gebied is voor het schrappen van de irrelevante componenten gekozen. 
In tabel 14 zijn de componenten van de VRM weergegeven met een afweging/ toelichting erachter om 
ze wel of niet mee te nemen in dit onderzoek. Wanneer vragen van de VRM met 'ja' beantwoord 
kunnen worden draagt dit bij dat het kantoor (kwalitatief gezien) zich begeeft aan de onderkant van de 
kantorenmarkt. In tabel 15 staan de te gebruiken technische componenten weergegeven met de 
gegevens waar deze componenten te vinden zijn. 

1-'G~e~b~o~u~wfa'-'=ct=o=re~n__,v'""'o~I ~e~n=s~G~e~ra=e~d=ts~2=0~0=3~---------1 Afweging/ toelichting vanuit dit 
As ct Criterium onderzoek 
Bouwjaar 1. Bouwjaar tussen 1960 en 1980 Het bouwjaar is in dit onderzoek niet van 

toe assin . 
Ruimtelijk- 2. Verouderde (gedateerde De aspecten die bij de ruimtelijke visuele 

kwaliteit van toepassing zijn worden bij 
de maatschappelijke waarden al 
getoetst. 

visuele kwaliteit verschijningsvorm) 

Uitstraling, 
identiteit 

3. geen eigen identiteit t.o.v. andere 
gebouwen/ gebruikers 

4. eenvoudige afwerking exterieur (beton, 
plaatmateriaal) 

5. entree niet goed zichtbaar/ herkenbaar 
6. afwerkin entree eenvoudi 
7. sporen van vandalisme aan het gebouw 
8. gevels gebouw besmeurt met graffiti 
9. gebouw verpauperd 
10. gebouw niet representalief 
11 . specifiek gebouw voor (semi) overheid 

Wanneer het gebouw een solide 
technische basis heeft en de lijd geen 
onherstelbare afbreuk heeft gedaan aan 
deze kwaliteit zal het gebouw technisch 
geschikt zijn om le conserveren. Sporen 
van vandalisme en verpaupering 
kunnen verholpen worden. Pt 7 t/m 9 
zullen daarom niet worden 
meegenomen, pt 10 hoort bij de 

f-T-e-c-hn-is_c_h_e---+-1-2-. -s-le_c_h-te_kw_a_lit_e_it_d_ic-h-te_g_e_v-el-de-l-en---1 maatschappelijke componenten. Omdat 
kwaliteit 13. slechte kwaliteit open geveldelen in dit onderzoek ook gebouwen aan bod 
buitenschil 14. slechte kwaliteit daken (bedekking) kunnen komen die van de overheid zijn, 

is pt 11 ook niet toepasbaar. De punten 
o--------+------------------< 12 t/m 16 hebben betrekking op 
Technische 15. slechte kwaliteit draagconstructie technische kwaliteit en daarom van 
kwaliteit drager/ (kolommen, wanden, vloeren) toepassing. Het inbouwpakket is niet van 
inbouw 16. slechte kwaliteit inbouwpakket toepassing (pt 16), dit word! veranderd 

Technische 
kwaliteit 
installalies 
(ouderdom) 

(binnenwanden, deuren, cellen) naar het vaste interieur. 
17. verwarmingouderdan 10jaar lndien geconserveerd word! zullen de 
18. keeling ouder dan 10 jaar (of ontbreekt) technische installaties verouderen. Bij 
19. luchtbehandeling ouder dan 10 jaar (of herbestemming zal een deel vervangen 

ontbreekl} moeten worden. De technische 
20. water/ riolering ouder dan 12 jaar installaties worden in dit onderzoek 
21 . verlichling ouder dan 10 jaar daarom niet meegenomen. 
22. communicatie ouder dan 5 jaar (of 

ontbreekt) 
23. beveili in koelin ouder dan 7 ·aar of 

23 In hoofdstuk 4 worden de locatie toetsingsfactoren gebruik.t. 

Punten 
12 t/m 16 
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Milieukwaliteit 

Functionele 
kwaliteit 

ontbreekt) 
24. gebouwen beheersysteem ouder dan 5 

jaar (of ontbreekt) 
25. infrastructuurkoelin ouder dan 10 ·aar 
26. slechte energieprestaties (enkel glas, 

onvoldoende isolatie); 
27. slechte geluidsisolatie 
28. milieuonvriendelijk/ ongezond 

materiaalgebruik (hardhout, asbest) 

29. slechte verticale indeelbaarheid 
(verdiepingshoogte lager dan 2.60 m of 
hoger dan 3.70 m) 

30. slechte horizontale indeelbaarheid 
(wandplaatsing kleiner dan 3.60 m breed) 

31. unit grootte voor afstoten/ bijtrekken van 
van gebouwdelen kleiner dan 900 m2 

32. niet of nauwelijks herindeelbaar (geen 
flexibel inbouwpakket) 

33. aantal liften minder dan 1 per 1350 m2 
bvo 

34. gangbreedte kleiner dan 1. 70 m 
35. gebouw niet zelfstandig toegankelijk voor 

gehandicapten 
36. nuttige vloerbelasting minder dan 3.5 

kN/m2 
37. geen flexibele voorzieningen voor elektra 

en communicatie 

lndien het gebouw nog in vrij originele 
staat is, zit de kans erin dat de 
milieukwaliteit niet voldoet aan de 
huidige maatstaven. Pl 26 en 27 kunnen 
verholpen worden en bij pt 28 geldt dat 
bij geen grote ingrepen het niet van 
belan is. 
In welke mate een gebouw flexibel is om 
een nieuwe functie op te nemen valt ook 
ender de technische kwaliteit. Met name 
omdat de nieuwe functie nog niet 
bekend zal zijn wanneer voor 
conserveren word! gekozen. Omdat in 
dit onderzoek een geheel gebouw word! 
geconserveerd is punt 31 niet van 
toepassing. Een inbouwpakket is bij 
deze gebouwen niet relevant omdat na 
het conserveren het gebouw opnieuw 
word! ingericht. De herindeelbaarheid is 
wel belangrijk. Punt 32 zal zonder de 
aantekening gebruikt worden. Met 
betrekking tot punt 37 kunnen 
tegenwoordig makkelijk voorzieningen 
worden getroffen. 

Tabel 14: De beoordelingsaspecten op gebouwniveau (Geraedts, 2003) 

Punten 29,30 
en 32 Um 36 

In het aspect functionele kwaliteit komt de toegankelijkheidsprestatie naar voren. Aangezien de 
nieuwe bestemming niet bekend is zal het gebouw aan de minimale eisen moeten voldoen. Dit 
betekent dat een gebouw toegankelijk moet zijn voor minder valide mensen. Omdat het in dit 
onderzoek kantoorgebouwen betreft waar minder valide mensen kunnen komen te werken is de 
aanwezigheid van een lift, bij meerdere bouwlagen, verplicht. Geraedts geeft aan dat 1 lift op 1350 m2 
bvo aanwezig moet zijn. Bij deze oppervlakte wordt er vanuit gegaan dat een gebouw meerdere 
verdiepingen moet hebben en volgens het bouwbesluit moet 1/3 of meer van het gebouw toegankelijk 
zijn voor minder valide mensen. Wanneer geen lift in het gebouw (met meerdere bouwlagen) 
aanwezig is, zou dit een hoge kostenpost kunnen betekenen bij de herbestemming. Ook 
voorzieningen zoals een toilet en de toegang tot een gebouw moeten geschikt gemaakt kunnen 
worden voor minder valide (miva) mensen. Oat de mogelijkheid gecreeerd kan worden om de 
toegang en voorzieningen te verbeteren voor minder valide mensen heeft Geraedts niet meegenomen 
in zijn gebouwfactoren. De technische componenten uit tabel 14 zijn omgezet naar technische 
componenten voo r kantoren in tabel 15. 

Technische componenten voor kantoorgebouwen 

Tabel 15 

33 



3.3 Conclusie 

Door de criteria van behoud te koppelen aan de maatschappelijk esthetische waarde is geconcludeerd 
dat deze gebouwen met name operationele leegstand zullen hebben. Elke willekeurige eigenaar kan 
kiezen voor conservering wanneer sprake is van een gebouw met een maatschappelijke esthetische 
waarde. Toch zal de gemeente, vanwege het maatschappelijk belang, misschien eerder voor 
conservering kiezen. 

De maatschappelijk esthetische en technische waarden kunnen respectievelijk aan de hand van tabel 
16 en 17 bepaald warden. Om de informatie van deze twee waarden te achterhalen kan op voorhand 
een aantal stappen ondernomen warden waardoor het bepalen van deze waarden vereenvoudigd 
wordt. 

Het opvragen van de volgende gegevens: 
Taxatierapport; 
Bestek; 
Bouwtekeningen; 

De gegevens van de ontwikkeling van een stad en haar gebouwen zijn te vinden in het gemeente -
en/of streekarchief. Dit kan gebruikt warden bij het achterhalen van de geschiedenis van het 
gebouw. De afdeling bouwhistorie van de gemeente kan betreffende bestemmingsplannen leveren 
van het gebouw en, indien aanwezig, de redengevende omschrijvingen (r.o.) . 

Veldonderzoek: 
Gegevens die niet uit de bestaande documenten te krijgen zijn zullen ter plaatsen beoordeeld moeten 
warden. De staat van bepaalde onderdelen is soms ter plaatse beter te beoordelen. 

Specialist: 
Met name voor de kwaliteit van de draagconstructie zullen niet alle gegevens eenvoudig te 
constateren zijn . Hiervoor zou een deskundige aangetrokken kunnen worden. 
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lndien de vragen met 'ja' beantwoord kunnen worden komt dit ten goed van de maatschappelijke 
waarde van het gebouw. 

Aspect 

waarde 

Tabel 16 

Maatschappelijk esthetische componenten ten behoeve Gegevens te vinden Jal 
kantoor ebouwen nee 

Heeft het gebouw een status . of herkenbaarheid ( door ·· zijn 
oorspronkelijke functie? .Of hebben er historische gebeurterlissen plaats 
evonden?: · .. ;7 

Karl. de. maatSChappelijke waarde ontleend worden aan de flJnc;tie diE! 
het heeft vervuld · · · · · · · ······ · 

literatuur over 
stijlperioden/ r.o. 

Is het werk van een bekende architect of komt het uit het oeuvre van Gemeentearchief/ 
architect/ stedebouwer? literatuur over 

sti"I erioden/ 
Vertegenwoordigt het gebouw een bouwstijl, soort of techniek? 

Is het gebouw door zijn uitstraling en of vormgeving bekent bij de 
burger, lokaal of bovenlokaal? 

Literatuur over 
sti"I erioden/ r.o. 

over 

lndien de vragen met 'ja' beantwoord kunnen worden komt dit ten goede van de technische waarde 
van het gebouw. 

Technische kwa liteit een goede kwaliteit (kolommen, wanden, Specialist, 
drager/ inbouw taxatierapport/ 

Tabel 17 

makelaar 
Heeft het vaste interieur een goede kwaliteit? Taxatierapport/ 

lide voorzieriingen1e plaatsen.ioals 
·t :aah'<ie ·eisen? ·•··.••·•·······:·'•< ; ·:''ili·>•.)•.:'.•· 

makelaar, foto's, info 
ter laatse 
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Hoofdstuk 4 Beheer bij leegstand 

Zoals in de aanleiding al is aangegeven kan leegstand een overbruggingsconstructie vormen voor een 
markant karakteristiek gebouw totdat een passende herbestemming is gevonden. Tijdens deze 
leegstand moet het gebouw, zowel technisch als economisch, in stand gehouden warden. De 
bijkomende aspecten, ofwel externe invloedsfactoren, warden in dit hoofdstuk behandeld. De eigenaar 
kan geen invloed op deze factoren uitoefenen. Het is dan oak van belang om deze factoren zo 
compleet mogelijk vanuit verschillende invalshoeken te identificeren om zo risico's op te vangen. In 
tabel 18 zijn verschillende literatuurbronnen aangegeven om de beTnvloedende factoren van dit 
onderzoek te bepalen. Hieronder volgt de motivering waarom deze bronnen zijn gebruikt. 

Om de vastgoedcyclus in te kunnen schatten wordt veel onderzoek gedaan en methoden ontwikkeld. 
Aan de hand van deze onderzoeken en methoden warden grove inschattingen gemaakt om te 
bepalen op welk punt in de vastgoedcyclus de economie zich zou kunnen bevinden. Totdat de tijd rijp 
is om het gebouw weer aan te bieden op de markt zal de periode voorafgaand door conservering 
overbrugd kunnen warden. Door middel van forecasting kan overwogen een inschatting gemaakt 
warden of deze periode overbrugbaar is. In het onderzoek van Aben (2001) warden de regionale 
forecastingsfactoren gebruikt om beslissingen, ten aanzien van het vastgoedbeleid op strategisch 
niveau, te nemen. 

Ondanks dat in hoofdstuk 3 aangehaald is dat een sluitende begroting niet het belangrijkste is van dit 
onderzoek kan het oak niet buiten beschouwing gelaten warden. In hoeverre het gebouw succesvol 
terug wordt gezet in de markt is deels afhankelijk van het toekomstige rendement. Om deze reden zijn 
de rendementsbeTnvloedende factoren van Keeris (2003) meegenomen. 

Ondanks dat het conserveren nagenoeg betekent dat het gebouw bevroren wordt totdat de tijd rijp is 
voor ingebruikneming, 'draait de wereld erom heen verder'. Vandaar dat het van belang is om de 
beTnvloedende factoren tijdens het conserveren in kaart te brengen, dit wordt oak wel 
risicomanagement genoemd. Hiervoor is de bran Well-Stam (2003) met 'risicomanagement voor 
projecten' als bran gebruikt. Als laatste wordt Geraedts (2003) als bron gebruikt. Deze bran is in 
hoofdstuk 3 oak gebruikt om de technische kwaliteit van het gebouw te beoordelen. In dit hoofdstuk 
zijn de markt- en locatiefactoren van toepassing omdat deze factoren van invloed zijn op de 
gewildheid van een gebouw. 

De verschillende bronnen hebben overlappende factoren en factoren die niet relevant zijn. In de 
laatste kolom zijn de relevante factoren voor dit onderzoek samengebracht en genummerd. De 
nummers achter de factoren in de eerste vier kolommen komen overeen met de nummers in de 
laatste kolom. Zo is te herleiden hoe de factoren in de laatste kolom zijn samengesteld. Veel van deze 
factoren vormen containerbegrippen en omvatten meerdere factoren van de voorgaande kolommen. 
Oak deze zijn te herleiden met de nummers achter de factoren. Hieronder volgt een toelichting over 
de afweging van deze factoren, met name waarom sommige factoren niet zijn meegenomen. 

In rij 1 warden de juridisch bestuurlijke factoren besproken. De 'management- en organisatiefactoren' 
die Aben, Keeris, en Well-Stam aangeven zijn geen externe invloedsfactoren omdat hier wel invloed 
op uitgeoefend kan warden. Zo oak voor de 'eigendomsverhoudingen' van Aben. In de laatste kolom, 
rij 1, is de factor 'verzekeringen' toegevoegd omdat deze van invloed is op een leegstaand gebouw. In 
rij 2 staan de psychologische- en marktfactoren samen aangegeven. Gezien de markt voor een groat 
deel door de mens zelf, het sentiment, wordt beTnvloed zijn hier de psychologische factoren van Aben 
en Keeris met de marktfactoren samengezet. Ondanks dat het conserveren van kantoren duurzaam 
voor het milieu is, kan in dit onderzoek niet over een duurzaam beleid gesproken warden zoals Aben 
dit aangeeft. Deze factor wordt daarom niet meegenomen met de marktfactoren. 

Omdat alle factoren van de auteurs geheel in tabel 18 zijn opgenomen zijn er oak factoren bij die in 
hoofdstuk 3 al behandeld zijn. Dit geldt voor rij 3 en 6. In rij 4 staat bij Aben de 'fase in de 
beleggingscyclus' vermeldt. Deze factor is in dit onderzoek niet relevant genoeg om te behandelen. 
De bouw- en grondkosten van Aben en Keersis zijn van toepassing na het conserveren en warden 
daarom niet meegenomen. De factor 'financieringsconstructie' van Aben en Keeris is een onderwerp 
op zich. In dit onderzoek is ervoor gekozen hier niet op in te gaan. De factor 'valuta' van Keeris gaat te 
diep op de 'financiele' kant van het verhaal in en is niet relevant genoeg om mee te nemen. De factor 
'afschrijving' is daarentegen toegevoegd in de laatste kolom van financieel. De waarde van vastgoed 
kan gerelateerd warden aan de huuropbrengsten maar oak aan de afschrijvingswaarde. Omdat bij 
leegstand geen sprake is van een huuropbrengst wordt in dit onderzoek de 'afschrijving' van een 
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gebouw behandeld. De locatie factoren van rij 5 vormen een containerbegrip en bestaat uit 
bereikbaarheid, nabijheid van voorzieningen, omgeving en de specifieke factoren locatie. Het 
kantoorklimaat is niet in grote mate van belang, aangezien de functie van de eindbestemming nog niet 
bekend is. De overige factoren van rij 5 worden behandeld in de stadsvisie en het bestemmingsplan, 
waarbij het bestemmingsplan een uitwerking is van de stadsvisie. 

Regionale forecasting 
(Aben, 2001) 

De 
rendementsbelnvloedende 
factoren (Keeris, 2003) 

Risicomanagement Good 

Psychologisch Psychologische factoren (2) 
• Perceptie t.a.v. marktpotenties 

(1) 
• Verwachting t.a.v. Economisch/ financieel 

rendementsontwikkeling en (1) monetaire factoren: 
• Toekomstige ontwikkelingen • Economie en conjuncturele 

markthuren (3) golfbewegingen (5) 
• Duurzaamheid beleid 

Juridisch organisatorisch bestuurlijk lnstitutionele omgeving: 
• lnvesteringscultuur (1/ 2/ 3) • lnvesteringscultuur (1/ 2/ 3) 

Ruimtelijk 
• Markt (3/ alg. begrip} 

voor projecten (Well
Stam, 2003) 

Economisch/ financieel monetair 
• Rente (1) 
• De- inflatie (3) 

Economisch/ 
monetaire factoren 

• Rente (1) 

financieel Financieel/ 
economisch 
(alg. begrip) 

• Economische groei (2) • De- en inflatie (3) 
• Fase in beleggingscyclus • Bouwkosten 
• Bouwkosten • Valuta 
• Grondkosten 
• lnkomenssituatie (4) 

Object specifieke factoren : 

Marktfactoren 
• Ontwikkeling-en 

marktaanbod 
(3) 

• Vraag naar 
kantoorruimten 
(3) 

• Trends op de 
kantorenmarkt 
(4) 

Belnvloedende 
Factoren 

(warden meegenomen) 

Marktfactoren 
1. Verwachtingen/ 

perceptie van de 
markt 

2. Sentiment 
3. Vraag- en aanbod 

verhouding 
4. Trends 
5. Conjuncturele 

golfbewegingen 

Financieel 
1. Renie 
2. Economische 

groei/ BBP 
3. lnflatie/ deflatie 
4. lnkomenssituatie 
5. Afschrijving 

• Financieringsconstructie 
lnkomenssituatie (4) 

:---:-:~:-""1-:"...,.,,-""'.'.7"---:'.:-"'.'.:"~ ...,.,,....~...,.,,....~-:t:::!7:"...,.,,-::::-:-~""""'"""'7'"1-:--::---::~"";"""7:-"'7:::-:::-f"~ 

Technologisch Object specifieke factoren Technisch Gebouwfactoren 

is hier niet Hoofdstuk 3 

Tabel 18: verdeling van de be"invloedende factoren 
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De verschillende factoren uit tabel 18 zijn opgenomen in figuur 7 en warden herleid tot drie 
hoofdfactoren. Dit komt doordat veel van deze factoren in relatie staan tot elkaar of (zoals bij de wet
en regelgeving) op meerdere factoren van toepassing zijn. De drie hoofdfactoren financieel , locatie en 
markt vormen de hoofdindeling van hoofdstuk 4, in deze drie paragraven warden de subfactoren 
(rechts van de hoofdfactoren, figuur 7) uitgewerkt. 

De in rood vermelde factoren zijn overgenomen uit tabel 18. Een aantal daarvan heeft een andere 
naam gekregen omdat die gepaster is. De 'inkomenssituatie' zoals deze in tabel 18 genoemd wordt, 
heet in fig uur 7 de 'tijdelijke verhuur' omdat dit van toepassing is bij leegstand. Wanneer alle locatie 
factoren een beeld van de locatie geven kan er oak wel gesproken warden over de 'kwaliteit van de 
locatie'. In figuur 7 wordt dan oak gesproken over de 'kwaliteit locatie' in plaats van 'locatie factoren '. 
Bij de factor 'markt' warden de financiele factoren uit tabel 18 grotendeels herleid tot de economische 
cyclus ofwel conjuncturele golfbeweging zoals deze in tabel 18 wordt genoemd. De blauwe factoren 
zijn een toevoeging om de externe invloedsfactoren zo compleet mogelijk te maken. De zwarte 
factoren hebben een samenvattende functie. 

Het element tijd is een belangrijk onderdeel van het conserveren, om de kosten te berekenen en 
onderhoudsplannen uit te stippelen is het van belang een indicatie van de tijd te hebben. Vandaar dat 
het element tijd , in de vorm van 'conserveringstijd ' is toegevoegd in figuur 7. 

(;;a~cieel 
\_ ____ _ 

(
~------~--\ i 

Markt j-<' 
, __________ ,/ 1 

I 

Figuur 7 

Externe invloedsfactoren 

Kosten tijdens het 
conserveren 

Vaste kosten 

Ener iekosten 

Onderhoudskosten 

Administratieve beheerkosten 

S ecifieke bedri'fskosten 

--{ Tijdelijke Verhuur ) >--------<( Wet- en regegeving ) 

Kwaliteit locatie 

Wet- en regelgeving 

Economische cyclus 

Vastgoed cyclus 

-( Conserveringstijd ) 

Geo rafische Ii in 

Bereikbaarheid 

Voorzienin en 

Parkeren 

Bestemmin s Ian/ stadsvisie 

Politiek 

Rente 

Economische roei/ BBP 

lnflatie/ deflatie 

Politiek 

Perce tie van de markt 

Sentiment 

Vraa - en aanbod 

Trends 
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4.1 Financieel 

Deze financiele factor is niet bedoeld om de financiele haalbaarheid van het conserveren uit te 
rekenen. Wei worden de kosten die van toepassing zijn tijdens het conserveren in deze paragraaf 
behandeld. Tijdelijke verhuur kan tijdens het conserveren in verschillende vormen voorkomen. Echte 
inkomsten zullen hier niet mee verdiend worden. lnkomsten zullen door middel van een lening, 
subsidie of andere financieringsmethoden aangetrokken moeten worden. In de paragraaf 'rente en 
afschrijvingen' wordt aan de hand van een afschrijving kort ingegaan op een financieringsconstructie; 
verder zal in dit onderzoek hier niet op ingegaan worden. 

4.1.1 Kosten tijdens het conserveren 

De NEN 2632 geeft een verdeling van de jaarlijkse kosten voor een gebouw, zie figuur 8. Hierin valt 
op dat 66 procent naar 'vaste kosten' gaat. Rente en afschrijvingen zijn hiervan de grootste posten. 
Ook tijdens het conserveren zal een groot deel van de 'vaste kosten' doorlopen. De 'vaste kosten' 
worden in dit onderzoek dan ook uitgebreider behandeld dan de andere kostenonderdelen. De 
onderhoudskosten vormen met hun 21,4 procent ook een grote post. Voor deze post geldt ook dat de 
kosten hiervan doorlopen alleen zal het onderhoud in een minder grote frequentie plaats vinden. 

Vaste kosten Energiekosten 

Rente; • Elektriciteit; 
Afschrijvingen; • Brandstoffen (gas, olie, 
Erfpachtcanon kolen) ; 
Belastingen • Stadsverwarming; 
Heffingen • Andere energiebronnen 
Verzekeringen (wind, zon , kernenergie) 
Overheids- • Centrale verwarming 
bijdragen • Specifieke apparatuur 

• Verlichting 

• Beveiliging 

• Ventilatie 
• Intern transport 

• Afvalwaterreiniging 

• Tele- en datacommunicatie 

• Elektronische aooaratuur 

Onderhoudskosten 

• Technisch • 
onderhoud; • 

• Schoonmaak 
onderhoud. 

•v.stakoan 
• spedfteke bedrjfskost:.n 
a an de d'lo u dsko ftll'I 
a 111 •11 i. ko st11n 

• idmlnistr.iitlcostan 

Administratieve 
beheerskosten 
Boekhoudkosten 
Administratieve 
personeelskosten 

Figuur 8: verdeling van de kosten volgens de NEN 2632 (Van Eekelen, 1996) 

Rente en afschrijvingen (vaste kosten) 

Specifieke 
bedriifskosten 

• Bewakingskosten 

• Beveiliging 

Als gevolg van technische of economische veroudering kan het pand in waarde verminderen. Deze 
waardevermindering wordt tot uitdrukking gebracht door op het gebouw af te schrijven. De periodieke 
afschrijvingskosten kunnen bepaald worden aan de hand van de volgende gegevens: 

Het totaal af te schrijven bedrag (kostprijs of marktwaarde); 
Het aantal jaren waarover dit totale bedrag afgeschreven moet worden; 
De wijze waarop het totaal bedrag over het vastgesteld aantal jaren wordt gespreid 
( afsch rijvingsmethode) . 

Aangezien het in dit onderzoek geen nieuwbouw betreft zal, in de meeste gevallen, het gebouw voor 
een groot gedeelte afgeschreven zijn. Vanwege het conserveren kan gekeken worden of de 
afschrijvingsmethode nog passend is. Kohnstamm (1996) geeft aan dat door het naar voren halen van 
de afschrijvingen een beter rendement ontstaat en dat hiermee financieringsmiddelen vrij gemaakt 
worden. Wanneer leegstand wordt verwacht kan gekozen worden om versneld af te schrijven (figuur 
9a). De vrij gemaakte gelden kunnen gebruikt worden om het conserveren te financieren. De 
afschrijvingskosten kunnen van de winst afgetrokken worden wat fiscaal voordeel oplevert. In de 
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meeste gevallen is een lening met een financieringsmaatschappij aangegaan om het pand te 
financieren . Dit betekent dat over de aflossingstermijn rente betaald moet worden. Deze rente zal ook 
tijdens een periode van leegstand door blijven lopen. Naast de rente die betaald moet worden voor de 
financiering moet de hypotheek zelf natuurlijk ook betaald worden. 

Wanneer de leegstand niet van tevoren ingecalculeerd is, kan gekozen worden om niet meer af te 
schrijven op het gebouw (figuur 9b) . De rentekosten blijven gelijk maar de afschrijvingskosten hoeven 
niet van de winst afgetrokken te worden. Consequentie hiervan is dat na de conserveringstijd de 
afschrijvingskosten hoger zijn dan wanneer over die tijd wel was afgeschreven . Deze zullen 
uiteindelijk vertaald worden in een hogere huur. Op basis van de markt moet een inschatting gemaakt 
worden of het pand in de toekomst voor een hogere huur te verhuren is. 
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Figuur a 

0 10 20 

Figuur b 

Figuur 9a:Versneld afschrijven 

- De 'normale' lineaire 
afschrijving 

Aangepaste afschrijving 

conserveringstijd ...____. 

30 

30 

40 

40 

Vrij gemaakte 
financieringsmiddelen 

50 60 

Afschrijftijd in jaren 

Tijd 

50 60 

Afschrijftijd in jaren 

Figuur 9b:Geen afschrijving 

In de bovenstaande voorbeelden wordt er vanuit gegaan dat het gebouw nog een boekwaarde heeft. 
Een andere mogelijkheid die zich hiermee voordoet is dat het gebouw geheel afgeschreven is en voor 
€1 ,- in de boeken staat. Hiervoor geldt dat er geen rentelasten betaald hoeven worden en dat de 
afschrijvingskosten niet van de winst afgetrokken hoeven worden. 

Fisca/e aspecten (vaste kosten) 
Onder de fiscale aspecten vallen de belastingen en heffingen die de gemeente of het Rijk kan 
vorderen. In de gemeentewet is de hefting en de invordering van de belangrijkste gemeentelijke 
belastingen geregeld, te weten de onroerendezaakbelasting, de roerende woon- en 
bedrijfsruimtebelasting, baatbelasting, bouwgrondbelasting, woonforensenbelasting en rioolrechten . 

De onroerendezaakbelasting 24 is gebaseerd op de waarde van een pand. Bij een leegstaand pand 
gaat de waarde omlaag en zal de aanslag van de onroerendezaakbelasting op het pand ook minder 
warden. Bij onroerendezaakbelasting is sprake van een eigenaarsdeel en een gebruikersdeel. Voor 
leegstaande panden komt de gebruikersbelasting te vervallen. Gezien het feit dat een leegstaand 
pand niet in gebruik is zal ook de bedrijfsruimtebelasting komen te vervallen . De bouwgrondbelasting 

24 Het eigenaarsdeel van de ozb wordt in 2006 afgeschaft. 
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en de baatbelasting zijn sinds 1995 samengevoegd in de 'baatbelasting-nieuwe-stijl' . In de praktijk 
wordt deze belasting nauwelijks geheven, de kosten zullen eerder via privaatrechtelijke wegen worden 
verhaald . Bij een leegstaand pand is de kans dat deze belasting wordt geheven klein (Limpt, 2004). 
De rioolrechten worden niet in alle gemeente geheven volgens Kousemaekers (2002). De maatstaf is 
meestal de hoeveelheid afgevoerd afval water. (Voor een verder toelichting op deze belastingen zie 
bijlage 4). Van Eekelen (1996) geeft aan dat heffingen zoals waterschap- en polderlasten, 
verontreinigingsheffingen, afvalstoffenheffing, precariobelasting, milieuheffingen en parkeerheffingen 
ook geheven kunnen worden door de gemeente of hoogheemraadschap. Op de precariobelasting na 
zullen deze heffingen vervallen bij leegstand. Wanneer sprake is van een precariobelasting kunnen bij 
leegstand alle uithangende onderdelen van het gebouw verwijderd worden , indien dat mogelijk is. 
Wanneer een pand tijdelijk verhuurd wordt, zullen belastingen wel geheven worden. Afhankelijk van 
het soort verhuur (bewoning of bedrijfsmatig) en de mate waarin zullen verschillende belastingen van 
toepassing zijn . 

Erfpachtcanon is een hefting die door gemeente of een andere pachter gevorderd kan worden over de 
grond. Het betreft een vast bedrag dat jaarlijks voor een erfpacht betaald moet worden. lndien sprake 
is van grond in erfpacht moeten deze kosten ook tijdens leegstand betaald worden. 

Verzekeringen (vaste kosten) 
Onroerende zaken worden verzekerd tegen schade in een schadeverzekering. Een schadeloosstelling 
betreft niet alleen de schade aan het gebouw maar ook de gederfde inkomsten. Bij een 
wilsovereenkomst, zoals een verzekering , weten beide partijen wat de overeenkomst betreft en onder 
welke voorwaarde dit moet gebeuren. Volgens Kousemaeker (1994) is de verzekerde bij een 
bestemmingswijziging van een gebouw, waarbij een risicoverzwaring optreedt, wettelijk verplicht dit 
door te geven aan de verzekeraar. 

Door gesprekken met verschillende verzekeraars (zie bijlage 5) kan geconcludeerd worden dat een 
(gedeeltelijk) leegstaand gebouw beperkt verzekerd is, indien het langer dan twee maanden leeg 
staat. (Tot twee maanden is het gebouw nog wel volledig verzekerd). De dekking wordt veelal terug 
gebracht naar een brand en stormdekking. Een nieuwe verzekering voor een al reeds leegstaand 
pand, als niet klant zijnde, wordt bij de meeste verzekeraars niet aangegaan omdat het risico te hoog 
is. 

Wanneer een pand gekraakt wordt, worden volgens Van Gennip (2004) de aan het pand gerelateerde 
verzekeringen door de verzekeringsmaatschappij beeindigd. In sommige gevallen wordt gekraakt 
expliciet genoemd als grond voor beeindiging. lndien dit niet het geval is zal de 
verzekeringsmaatschappij de verzekering beeindigen vanwege een gewijzigde bestemming van het 
bedrijfspand. Het pand heeft immers een woonbestemming gekregen. In principe heeft elke wijziging 
van gebruik consequenties voor de verzekering. 

De overheid verzekert haar gebouwen en bouwwerken niet vanwege haar grote portefeuille. Zij heeft 
5 miljoen m2 aan gebouwen en bouwwerken in eigendom, wanneer deze portefeuille verzekerd zou 
worden bij een verzekeringsmaatschappij kost dit kapitalen. Het onderdeel verzekeringen zal dan ook 
niet van toepassing zijn op overheidsgebouwen. 

Energiekosten 
Wanneer het gebouw niet tijdelijk wordt verhuurd zullen de energiekosten minimaal zijn. Gedacht kan 
worden aan energiekosten om het gebouw vorstvrij te houden. Wanneer het wel tijdelijk wordt 
verhuurd worden deze energiekosten meestal door de eigenaar zelf betaald, afhankelijke van het type 
tijdelijke verhuur. 

Onderhoudskosten 
Onder onderhoud wordt verstaan het periodiek controleren, repareren, herstellen, vernieuwen van 
praktisch a/le bouwdelen om zodoende een gebouw in optimale bouwkundige staat te handhaven 
(Vastgoed belang , 2002). 

Volgens Korteweg (2002) kan door gebruik, door de werking van het weer of als gevolg van fysieke of 
chemische aantasting het gebouw structureel verouderen. Daarbij kan de fysieke (technische) slijtage 
bevorderd warden wanneer het noodzakelijke onderhoud achterwege blijft aldus Korteweg (2002). 
Vastgoed belang (2002) geeft aan dat door het plegen van goed en planmatig onderhoud de 
levensduur gerekt kan warden zodat verval en daarmee gepaard gaande waardevermindering 
voorkomen kan worden. Bij het conserveren moet het onderhoud op een acceptabel niveau 
gehandhaafd warden zodat aan de wettelijke verplichtingen wordt voldaan en de onderdelen op een 
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goed niveau behouden blijven. Hiermee kan voorkomen worden dat na de conserveringstijd onnodig 
hoge uitgaven gedaan moeten worden. 

De onderhoudskosten bestaan uit technisch en schoonmaakonderhoud. Het technische onderhoud 
zal tijdens het conserveren in een lagere frequentie gebeuren. In welke frequentie dit gebeurd is 
afhankelijk van het gebouw en de keuze om wel of niet tijdelijk te verhuren. Het 
schoonmaakonderhoud kan bij leegstand ook naar een lage frequentie worden gezet. Gedacht kan 
worden aan een keer per kwartaal of een keer per half jaar. Afhankelijk van de grootte en de aanleg 
van de grond waar het gebouw op staat vergt dit ook onderhoud. Dit wordt niet genoemd volgens de 
NEN-normen in figuur 8 maar hier moet wel rekening mee gehouden worden. 

Administratieve beheerkosten 
Deze post is bij normaal gebruik al minimaal (1 .0 procent, zie figuur 8) en zal bij leegstand ook 
minimaal blijven tot nagenoeg verwaarloosbaar. 

Specifieke bedrijfskosten 
De beveiliging van het gebouw is afhankelijk van het conserveren. Wanneer wordt gekozen voor 
conserveren met een tijdelijke verhuur is een beveiliging niet van toepassing. Wanneer het gebouw 
leeg blijft staan tijdens het conserveren kan gekozen worden voor het aanleggen van een 
alarmsysteem of het inschakelen van een bewakingsbedrijf. De keuze van de manier van beveiligen 
zal gebouwafhankelijk zijn . 

Fiscale aspecten 
(vaste kosten) 

Tabel 19 

Financiele componenten voor kantoorgebouwen 

Te betalen belastingen: 
• Eigenaarsdeel onroerendzaakbelasting; 

• Erfpa chtcanon 

lndien van toepassing bij tijdelijk verhuur 
• Bedrijfsruimtebelasting (alleen bij tijdelijke 

bedrijfsmatige verhuur, ander roerende 
woonbelasting) 

• Rioolrechten 
• Waterschapsbelasting 
• Polderlasten 

Belastingen en heffingen die op de waarde van 
het pand berusten kunnen wellicht warden 
aangepast doordat het pand vanwege de 
leegstand in waarde is gedaald. 
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4.1.2 Tijdelijke verhuur 
Bij het dagelijks gebruik van een pand kunnen gebreken, inbraak (kraak) of brand direct opgemerkt 
warden zodat actie ondernomen kan warden. Bij een leegstaand pand is dit niet het geval en zal het 
toezicht geregeld moeten warden. Met een geregeld toezicht worde n ongewenste gebeurtenissen 
eerder in de 'kiem gesmoord' en risico's beperkt. Toezicht kan op verschillende manieren 
geschiedden. Namelijk door een bewaking of een alarmsysteem maar oak door tijdelijke verhuur aan 
een anti-kraak organisatie. Een 24-uurs bewakingsdienst kost ongeveer € 700,- per dag, ofwel meer 
dan € 20.000 per maand (Ligtenberg, 2005). Een goedkopere oplossing is het inschakelen van een 
antikraak organisatie. Hierin zijn twee soorten te onderscheiden namelijk tijdelijke verhuur voor 
bewoning en tijdelijke verhuur voor bedrijfsmatige huisvesting. Hieronder is een aantal mogelijkheden 
beschreven voor tijdelijk verhuur die niet op wonen gericht zijn, namelijk: 

1. Tijdelijke verhuur als kwartiermaker; 
2. Pool voor startende ondernemers; 
3. Tijdelijke verhuur in de kunst en cultuurscene 
Uiteraard zijn er nag meer mogelijkheden voor de tijdelijke verhuur van een kantoorpand te bedenken. 

De in punt Mn genoemde kwartiermaker wordt in Eindhoven gebruikt op het voormalige Philips 
terrein. Hier vormt de tijdelijke verhuur van Mn leegstaand pand de trendsetter voor de uiteindelijke 
herontwikkeling van het hele gebied. Een andere mogelijkheid die zich voordoet bij leegstaande 
panden is om een pool voor startende ondernemers op te zetten. Zij zijn flexibeler en hebben 
bijzonder baat bij een lage huur. In punt drie wordt de verhuur aan kunst en cultuurscene genoemd. 
Gedacht kan warden aan creativiteitscentrum, oefen- en repeteerruimte voor podia en muziek of 
verhuur aan kunstenaars. Om de ruimtes betaalbaar te houden warden ze veelal gesubsidieerd door 
de gemeente. De vraag naar deze ruimten kan locatiegebonden zijn. 

Met betrekking tot de anti-kraak voor bewoning kunnen de overeenkomsten verschillen. Sommige 
organisaties vragen een vergoeding van de eigenaar maa r ook van de bewoner, andere volstaan met 
vergoedingen van bewoners. Er was een tijd, tot ongeveer tien jaar ge/den, dat bewoners gratis 
woonden en de eigenaar de bemiddelende partij betaalde (Ligtenberg, 2005). Door toenemende 
concurrentie is er een ommekeer gekomen waarbij de eigenaar niet meer aan de bemiddelaar 
betaalde. De nutsvoorzieningen warden wel vrijwel altijd door de eigenaar betaald (Ligtenberg, 2005). 

Tijdelijke verhuur voor bewoning, als kwartiermaker of voor de kunst- en cultuurscene zal nooit 
kostendekkend zijn. De eigenaar moet naast de vaste kosten ook rekening houden met kosten aan 
nutsvoorzieningen. De verhuur aan startende ondernemers kan een kosten vriendelijkere optie zijn. 

Wet en rege/geving 
Vanuit de Nederlandse wetgeving is een aantal wetten en regels van toepassing op een leegstaand 
gebouw. In deze paragraaf zullen degene behandeld warden die van invloed zijn op het conserveren. 

De wetgever is van mening dat panden in Nederland niet behoren leeg te staan. 'Nederland is een 
dichtbevolkt land waarin verantwoordelijk met de ruimte moet warden omgesprongen'(Min. EZ, 2004). 
Omdat leegstand niet altijd voorkomen kan warden geeft de leegstandswet toestemming aan tijdelijke 
bewoning in leegstaande panden (artikel 15 Leegstandwet, 1981 ). Recent is een kamerstuk 
doorgevoerd waarin de duur van een vergunning voor tijdelijk verhuur van leegstaande woonruimten 
en gebouwen is verlengd. De vergunning wordt slechts eenmaal verleend en we/ voor een duur van 
hoogstens twee jaar; Op verzoek van de eigenaar kunnen burgemeester en wethouders deze duur 
te/kens verlengen, met dien verstande dat de gehele duur van de vergunning ten hoogste drie jaren 
kan bedragen (leegstandwet art. 15 lid 4, 1981 ). De laatste is vervangen door: Op verzoek van de 
eigenaar kunnen burgemeester en wethouders deze duur te/kens verlengen, met dien verstande dat 
de gehele duur van de vergunning ten hoogste vjjf iaren kan bedragen (Leegstandwet, 1981 geldend 
op 25/05/2005). 

Binnen de bestaande wetgeving (art. 429 sexies Wetboek van Strafrecht, 1881) wordt vermeld dat 
het kraken25 van panden die korter dan een jaar leeg staan strafbaar is. Bunge (2004) geeft aan dat bij 
intreding van krakers het niet verstandig is een gebruiksovereenkomst te sluiten waarbij de krakers 
aan de eigenaar een tegenprestatie zijn verschuldigd voor gebruik van het pand. Er bestaat dan een 

25 Van Dijst (1986) verstaat onder kraken bet zonder toestemming van de rechthebbende, en zonder enigjuridisch recht, in 
gebruik nemen en/ of houden van het niet in gebruik zijnde panden. 
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huurovereenkomst ongeacht de benaming van die overeenkomst. Dit betekent dat de kraker rechten 
krijgt. Het kraken is tegen te gaan door een anti-kraak te huisvesten. 

Ondanks dat de leegstandwet tijdelijke toestemming geeft voor bewoning bij leegstand, gaat de 
gemeente wel na, op grand van de bouwverordening, of het gebouw aan de eisen van bewoning 
voldoet. Bijvoorbeeld de wet op de geluidshinder geeft voor bewoning een lager toegestane 
geluidsbelasting dan voor kantoren. In de praktijk wordt vaak een gedoogbeleid gevoerd als het om 
anti-kraak bewoning voor een kortere periode gaat. Voor een langere termijn , wanneer het op echte 
bewoning gaat lijken, zal de gemeente het niet zondermeer mogen toestaan. In feite is de gemeente 
dan verplicht om de minimaal vereiste woonfuncties aan te brengen26

, ook zal de huursubsidiewet van 
toepassing zijn. In tegenstelling tot het tijdelijk huisvesten van bedrijven, startende ondernemers of 
vrije beroepen zijn de wetten van toepassing die bij de oorspronkelijke huisvesting ook van toepassing 
zijn. De huurbescherming voor bedrijfsmatig vastgoed is veel beperkter omdat hier de bepalingen van 
het huurcontract boven de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek staan. Tevens hoeven er geen of 
nauwelijks voorzieningen getroffen worden ten behoeve van de kantoorfunctie. Dit zal dus niet of 
nauwelijks problemen opleveren. 

Ondanks dat het min. van EZ (2004) aangeeft dat bij anti kraak geen huurbescherming van 
toepassing is, geeft Klooster27 aan dat bij een langere bewoning de anti-kraker rechten kan verkrijgen 
op grond van het huurrecht. Uit jurisprudentie is gebleken dat een anti-kraker in zijn gelijk werd 
gesteld door de rechter en rechten van bewoning kreeg, aldus Klooster (2004)28

. Anno 2005 vraagt 
Camelot in Den Bosch, € 60 tot maximaal € 180 servicekostenvergoeding per maand. De constructie 
is zo dat er geen huurrechten ontstaan, aldus directeur Remco van Olst (in Ligtenberg, 2005). Bunge 
(2005) geeft aan dat ook de anti-kraak organisatie ertoe kan leiden dat de eigenaar problemen krijgt 
met, het op korte termijn, 'terug krijgen' van zijn pand. Veelal geeft de eigenaar 'volmacht tot beheer' 
aan de anti-kraak organisatie. De anti-kraak organisatie brengt de eigenaar geen kosten in rekening 
maar verkrijgt zijn opbrengsten via een bruikleenovereenkomst met de anti -kraker. Oak al staat het 
niet zo omschreven, de anti-kraker betaalt de anti-kraak organisatie om in het pand te mogen blijven . 
Dit betekent, bij intrekking van de volmacht dat de antikraak organisatie zijn inkomsten misloopt. 
Omdat de anti-kraker betaalt voor het mogen gebruiken van het bedrijfspand als woonruimte, lijkt dat 
veel op de definitie van een huurovereenkomst. En, huurders van woningen hebben vergaande 
huurbescherming, waardoor de eigenaar niet op eenvoudige wijze het bedrijfspand weer ontruimd 
heeff(Bunge,2005). 

Voordat aanpassingen in het gebouw gedaan warden moet nagegaan worden of het auteursrecht van 
de architect ( 1912) van toepassing is. De architect kan zich verzetten tegen elke wijziging, tenzij deze 
wijziging van zodanige aard is dat het verzet in de strijd zou zijn tegen redelijkheid en billijkheid' 
(Auteursrecht, 1912). Aangezien het gebouw ender andere is geconserveerd om zijn 
maatschappelijke waarde, met het daarbij horende karakteristieke uiterlijk, zullen waarschijnlijk geen 
ingrepen gedaan warden waarbij het fysieke uiterlijk aangetast wordt. Om problemen te voorkomen 
kunnen beter de eventuele consequenties van het auteursrecht op voorhand nagegaan worden. 
Aangezien dit aspect pas na de conservering van toepassing is, wordt het verder niet meegenomen in 
de toetsing. 

26 De gemeente Rotterdam doet dit door een box in de ruimte te plaatsen waarin de minimale voorzieningen zijn aangebracht 
(Vennij s) 
27 Hoofd afdelingjuridische advisering van de RGD. Gesproken met dhr. Klooster over anti kraak in november 2004. 
28 In de tij d van ommekeer, de bewoner moest gaan betalen voor bewoning in plaats van de eigenaar, moesten bewoners soms 
forse vergoedingen betalen. In 1999 bij een rechtszaak tegen Tal Rapoport Management deed de rechter uitspraak in bet 
voordeel van de bewoner wiens gebruikscontract (450 gulden per maand) volgens de rechter alle kenmerken van een 
huurcontract had (Ligtenberg, 2005). 
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Tabel 20 

4.2 Locatie 

Financiele componenten voor kantoorgebouwen 

Rekenin te houden met betrekkin tot conserveren 
De leegstandwet geeft toestemming voor tijdelijke 
vemuur voor maxima al 5 iaar · 

Te ondernemen actie: 
lndien tijdelijk verhuurd wil worden (aan te 
raden) dient met een termijn van rriax. 5 jaar 
rekening gehouden te worden. . 

; Krakers hebben het recht om te kraken wanneer het · lndien niet gekozen wordt voor tijdelijke verhuur 
pand lang~~, da~' eeri jaar leeg staat. '\ dient beveiliging aanw~zig te ~~ll . om. het Pt.Ind 

· tegen kraker5te bescheimer1:;· .•••. •<:.·••· ···•· < •. 

4.2.1 Kwaliteit locatie 
Bateman (1985, in Hickman, 1990) geeft aan dat bij de selectie van panden, die gekocht warden met 
het oog op vernieuwing met behoud van de kantoorfunctie, veel betekenis wordt toegekend aan de 
kwaliteit van de locatie. Oak volgens Keeris (2003) is de locatiefactor voor de waardebepaling van 
vastgoed van groat belang. Het adagium 'locatie, locatie, locatie' geeft niet alleen het belang van de 
locatiewaarde aan maar ook dat meerdere factoren locatie gerelateerd zijn. Wei kan een hoge 
locatiewaarde c.q. grondwaarde als gevolg hebben dat de grand onder een gebouw als waardevoller 
wordt gezien dan het gebouw zelf, wat sloop als gevolg kan hebben. Negatieve locatiefactoren 
kunnen volgens Geraedts (2003) leiden tot een slechte verhuurbaarheid, bijvoorbeeld een slechte 
bereikbaarheid, geen nabij gelegen voorzieningen of een verpauperde omgeving. Ook de factor tijd 
speelt mee in de locatie waardering. Op het moment van toetsing kan de locatie bijvoorbeeld nog niet 
voldoen aan de criteria maar over een aantal jaar (door een stedelijke herontwikkeling) wel. 

Aangezien een uitgangspunt van het conserve ren is dat de marktvraag door de tijd heen zal 
veranderen kan het gebouw in de toekomst een andere functie dan kantoor krijgen. Bij de 
locatiebeoordeling moet hier rekening mee gehouden warden. Gebouwen op binnenstedelijke locaties 
die dicht bij voorzieningen zitten en makkelijk bereikbaar zijn met het openbaar vervoer zullen over het 
algemeen meer mogelijkheden bieden voor een herbestemming dan kantoren op een kantorenpark. 
De toetsingscriteria voor de locatie die in dit onderzoek warden gebruikt zijn gericht op de 
kantorenmarkt, aangezien het gebouw van origine kantoor is. Aangezien veel factoren die Geraedts 
gebruikt ook als algemene factoren gezien kunnen warden is de toetsing oak geschikt voor een 
algemene locatietoetsing. Waar dit niet het geval is, is dit aangepast. 

In de Vacancy Risk Meter (VRM) van Geraedts (2003) wordt de locatie waarde beoordeeld op 
vetocriteria en op graduele criteria. Het uitgangspunt van de vetocriteria is dat ze nagenoeg niet 
corrigeerbaar zijn, dit in tegenstelling tot de graduele criteria. Deze kunnen na aanpassing alsnog 
positief beoordeeld warden. In het onderzoek van Geraedts (2003) is de VRM gebaseerd op de REN 
Quickscan en gericht op de Rotterdamse kantorenmarkt. Oat wil zeggen dat sommige criteria 
specifiek op de Rotterdamse kantorenmarkt zijn gericht. In tabel 21 warden twaalf criteria gegeven, 
indien zij beantwoord kunnen warden met 'ja', behoort het kantoorgebouw tot de onderkant van de 
kantorenmarkt. In de eerste kolom staat achter het cijfer een 'A', een 'B' of een 'C', die staan 
respectievelijk voor: algemene criteria, ook van toepassing op Rotterdam; algemene criteria, niet van 
toepassing voor Rotterdam; specifieke criteria voor Rotterdam. In de derde kolom staat een V of een 
G waarmee respectievelijk de vetocriteria en de graduele criteria warden aangeduid. Bij de afweging 
in de laatste kolom wordt bekeken of de criteria bruikbaar zijn voor dit onderzoek. In tabel 22 staan de 
uiteindelijke factoren van tabel 21 samen met de factoren die betrekking hebben op de wet- en 
regelgeving van locatiefactoren. 
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Locatiefactoren volgens Geraedts (2003) VIG Afweging/ toelichting 
1 Gemeentelijk beleid V 
A Het kantoorpand ligt in een gemeentelijk prioriteitsgebied 

dat aangewezen is voor woningbouw 

2 Parkeren V 
C Een slechte parkeergelegenheid (onvoldoende plaatsen, 

te ver, onveilig) voor werknemers en bezoekers. 

3 De geografische figging G 
B Van belang is de ligging in grote dan wel kleine 

(deel)gemeenten. In gemeenten kleiner dan 50.000 
inwoners wordt de herbestemmingsmogelijkheid als 
kantoor gering geacht en draagt deze factor bij aan de 
bestemming tot de onderkant van de kantorenmarkt. 

4 Ugging in specifiek stadsdeel G 
C Concentratie van structurele leegstand in bepaalde 

wijken 

5 Huurprijs G 
A Een lage huurprijs (70,- tot 90,- euro, prijspeil 1999) en 

met name de concentratie hiervan op bepaalde locaties. 

6 Concentratie verouderde panden G 
A Locaties met een groot aanbod aan verouderde kantoren, 

aebouwd tussen 1960 en 1980. 
7 Monofunctionaliteit G 
C Niet integraal ontworpen locaties en afwezigheid van 

voorzieningen zijn slecht voor de verhuurbaarheid van 
kantoren. 

8 Bereikbaarheid auto en openbaar vervoer G 
A Het ontbreken van een auto(snel)weg en ra il/CV-stations 

in de directe nabijheid hebben een sterke negatieve 
imoact oo de verhuurbaarheid van kantoren. 

9 Afstand tot voorzieningen G 
A Het ontbreken van voorzieningen als restaurants, 

banken, postkantoren, winkels en 
ontspanningsmogelijkheden voor werknemers in de 
directe omoevino 

10 Openbare veiligheid G 
A Sporen van vandalisme en zwerfvuil in omgeving, grafitty 

oo oevels, aanwezioheid randoroeoen. 
11 Hinder omgeving G 
A Overlast van belendende bebouwing (schaduw), stank-, 

geluids- of windhinder. 
12 Ruimtelijk en visuele kwaliteit van de omgeving G 
A Negatieve uitstraling van het gebied (sociaal, verzorging 

openbare ruimte, afwezigheid andere activiteiten), 
afwezigheid van andere moderne kantoren in de directe 
nabiiheid. 

Tabel 21 

4.2.2 Wet- en regelgeving 

Wanneer de eigenaar bereid is om tot woningbouw te 
herbestemmen kan dit criterium verworpen worden. 
Wanneer dat niet is moet dit criterium wel meegenomen 
worden. Uiteraard kan het gemeentelijk beleid ook een 
andere bestemming aan het gebied geven. Meer hierover 
in & 4.2.2.1 
Ja. Uit § 2.4 blijkt ook dat, anno 2005, er behoefte is aan 
kantoren op een goede locaties met voldoende 
parkeerruimte. Geraedts (2003) geeft wel aan dat in 
Amsterdam, een stad waar grote parkeerproblemen zijn, 
deze eis niet als veto-eis behandels kan worden. 
Een grotere stad biedt meer mogelijkheden, ook voor een 
andere herbestemming dan kantoor. 

In de VRM worden specifieke delen van Rotterdam 
aangegeven. Voor een andere stad moeten deze 
stadsdelen opnieuw bepaald worden. mits dit 
overgenomen kan warden uit een ander onderzoek is dit 
een onderzoek op zich , tevens kan na herstructurering 
het imaao veranderen . 
DTZ (2005) geeft in zijn huurprijzenoverzicht van 
Nederland €80,- als laagste huurprijs aan voor kantoren. 
Een lage huurprijs zal, anno 2005, dus betekenen tussen 
de €80 - en €90 - oer m2 oer iaar excl. 
Ja, indien het betreffende gebouw niet 'uitspringt' ten 
opzichte van de andere kantoorgebouwen. 

Nee, gebouwen met een maatschappelijke functie 
kunnen op een zichzelf staand geheel zijn, de nabijheid 
van voorzieningen zijn gewenst maar worden in punt 9 
genoemd. 
Ja 

Ja 

Ja 

Ja, heeft te maken met de toekomstige bestemming. 
Sommige type overlast sluiten sommige type 
herbestemmingen uit. 
Ja 

Buiten de factoren die de kwaliteit van de locatie weergeven is er oak een wet- en regelgeving van 
toepassing. Hieronder staan de verschillende wet- en regelgevende factoren die met betrekking tot de 
locatie van toepassing zijn. 

Bestemmingsplan & Stadsvisie 
Steden zijn vaak vanuit een bepaalde industrie gegroeid, Rotterdam bijvoorbeeld is traditioneel altijd 
een havenstad geweest. Om de Rotterdamse economie veelzijdiger te maken en meer werk te 
cre~ren werd vanuit het gemeentelijk beleid gestimuleerd in de creatieve sector. De voormalige 
elektriciteitscentrale, in de volksmond Schiecentrale, is ontwikkeld tot een nieuw mediapark. De 
Schiecentrale stand van 1990 tot 1996 leeg en werd gedreigd door de sloophamer. Uiteindelijk besloot 
de gemeente Rotterdam het pand een nieuw !even te geven. De Schiecentrale moest in dat nieuwe 
!even het brandpunt warden van de nieuw te ontwikkelen AV- , film- en ICT-industrie in de Maasstad. 
(www.schiecentrale.nl) Met betrekking tot dit onderzoek betekent dat een beleid, een stadsvisie en de 
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ambities van een gemeente een grote rol kunnen spelen in de ontwikkelingen van een gebouw. Het 
bestemmingsplan in de concrete uitwerking van het beleid. Van belang is om te weten wat het 
gemeentelijk beleid en de bestemmingsplannen zeggen. Punt 1 van tabel 22 gaat in op het 
gemeentelijk beleid. Naast de vraag of het gebouw in een prioriteitsgebied voor woningbouw ligt moet 
oak de vraag gesteld warden of er herontwikkelingsplannen zijn voor het gebied die ten gunste of ten 
laste komen van het gebouw. Deze vraag zal in tabel 22 warden o pgenomen. 

MinEZ (2004) geeft aan dat ondanks het feit dat een bedrijfspand 'bewoond' wordt bij kraak (of anti
kraak) dat de status van het pand in het bestemmingsplan kantoorpand blijft. Bij een niet actueel 
bestemmingsplan waarin kantoren zijn verwezenlijkt, kan een vrijstelling voor tijdelijke bewoning 
warden aangevraagd. 

Politiek 
Uit het Woningbehoefte onderzoek van 2002 (min. VROM, 2003) is gebleken dat in de periode van 
1998 tot 2002 het woningtekort is opgelopen van 1,7% naar 2,5% van de totale woningvoorraad. Dit 
gaf aanleiding voor het ministerie van VROM om de woningbouwproductie te verhogen. In de 
Bouwprognose 2004-2009 (2004) wordt aangegeven dat het ministerie van VROM een 
woningbouwprogramma inzet dat het woningtekort van 1,5% tot 2,0% wil terug brengen in 2010. Min. 
VROM (2004) geeft aan dat bij deze doelstelling een landelijke productie van 445.000 woningen past, 
inclusief een trendmatige productie van 25.000 woningen anders dan door nieuwbouw (bijvoorbeeld 
door verbouwing van kantoorpanden ). Voor de stedelijke gebieden komt dit neer op 71 . 700 woningen 
per jaar, in de overige gebieden 17.400 woningen per jaar. De vraag reist op waarom aan 
conserveren begonnen zou worden als deze gebouwen oak anders ingezet kunnen worden. 

In de laatste jaren is menig onderzoek besteed aan de transformatie van kantoren naar woningen. 
Geraedts (2004) geeft aan dat ondanks de kansen het transformeren nog vrij weinig wordt toegepast. 
Dit is volgens hem te wijten aan het gebrek van ervaring. Daarbij is de financieel-economische 
haalbaarheid moeilijker geworden doordat de huurprijzen van kantoren harder zijn gestegen dan die 
van woningen. Wei is de bouwregelgeving versoepeld waardoor het makkelijker is geworden 
bestemmingswijzigingen door te voeren. Uit onderzoek van de Stec Groep (2005) voor de gemeente 
Breda is gebleken dat acht van de twintig onderzochte kantoorgebouwen een kans van slagen heeft 
bij de omzetting naar woning en een kantoorgebouw heeft een goede kans bij de omzetting. Het 
onderzoek heeft een quick scan gedaan naar de globale haalbaarheid van de transformatie. De 
beoordeling is op grond van een viertal criteria gedaan, namelijk: juridisch, technisch, financieel en 
markttechnisch. Geuting 29 (2005) geeft aan dat de opgave van omzetting een complex en kostbaar 
geheel is, terwijl de opbrengstpotentie van woningbouwprojecten in Breda, gemiddeld genomen, lager 
is dan die van kantoren. Daarbij komt dat de locatie van kantoren meestal niet aantrekkelijk is voor 
woningbouw. Ook wanneer de omzetting tegen relatief beperkte kosten kan plaats vinden en de 
locatie aantrekkelijk is, is het niet altijd voor de hand liggend dat het daadwerkelijk getransformeerd 
wordt. Dit geldt met name in de situatie dat de kans groot is dat het kantoorpand op termijn weer 
verhuurd kan worden. De FGH bank (2004) geeft aan dat eigenaren uit rendementsoverwegingen de 
leegstand eerder voor lief nemen in plaats van hun object te herontwikkelen naar woningen. 

Uit voorgaande blijkt dat de omzetting van kantoren naar woningen niet altijd de oplossing is voor de 
leegstand. 

4.2.3 Resume 

De verschillende locatie componenten uit § 4.2.1 en § 4.2.2 zijn in tabel 22 opgenomen. In de derde 
kolom staat achter elk component waar de betreffende gegevens te vinden zijn. In de conclusie zal de 
tabel zo warden aangepast dat het een toetsingslijst wordt. 

29 Geuting is van de Stec Groep 
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Locatie com onenten voor kantoor ebouwen 
Te ebruiken locatie com onenten Ge evens te vinden in: 
Gemeenteliik Het pand ligt niet in een prioriteitsgebied voor woningbouw (wanneer dit Gemeentelijk beleid 
beleid wel is moet de iegeriaar hier een bewuste keuze voor maken) . 

Het and Ii in een herontwikkelin s ebied. 

· He( gebouw is niet ge.s~~eerd iQ eer)gebled w_aari.n een groot aanbod 
( van deze.!fde sociit ver()uderde kanto . ich) )evlndt, geboUWd tu5sel'I 
:; 1960en . 1980; ~.,,,0;s·ct~t;,W<~::.::::: · · · ;::r ...... ·.· c··:.:·f+· 

De afstand tot de snelweg is kleiner dan 5 km. 
De afstand tot een NS station is kleiner dan 2 km. 
De afstand tot de tussenhalte van bus/ tram of metro is kleiner dan 1 km. 

visuele 22 Het gebouw ligt niet in een kantoorpark of industriegebied. Info ter plaatse 
23 De omgeving is voorzien van groen, heeft een samenhang en is niet het Idem 

werk van een snelle productie. 
24 Er is zor besteed aan het terrein indien van toe assin Idem 

Tabel 22 

4.3 Markt 
'De markt' is de ontmoetingsplaats van de vraag naar en aanbod van vastgoed. Wanneer sprake is 
van een overaanbod van kantoren op de markt geeft Korteweg (2002) aan dat veel eigenaars van 
mening zijn dat de marktwerking tot de oplossing van het probleem leidt. De cyclische marktwerking 
van vastgoed is afhankelijk van de economische schommelingen. Om inzicht in de vastgoedcyclus te 
krijgen zal eerst de economische cyclus met een aantal begrippen worden toegelicht. In de laatste 
paragraaf wordt een indicatie van tijd gegeven. 

4.3.1 Economische cyclus 
In de economie wisselen periode van opgaande en neergaande conjunctuur elkaar met regelmaat af. 
Hierbij heeft iedere fase zijn eigen karakteristieken met betrekking tot rente, inflatie30 en economische 
groei. De inflatie wordt beheerst door met de rentestand te varieren, DNB (De Nederlandse Bank) is 
hiervoor verantwoordelijk (www.dnb.nl). 

Theoretisch gezien is een conjunctuurcyclus in een viertal fasen onder te verdelen. Om een indruk te 
geven van de marktwerking worden de verschillende fasen hieronder besproken met de kenmerken 
van ieder fase. In de praktijk zijn deze kenmerken niet zo specifiek te definieren per fase. Een cyclus 
zal ook niet zo sinusvormig lopen zoals bijvoorbeeld in figuur 10 aangegeven staat, de cyclus neemt 
meer de vorm aan van een zaagtand (Den Reijer, 2004). De opsommingscijfers komen overeen met 
die in figuur 10. 

30 Prins (1996) geeft aan dat wanneer de prijzen van goederen en diensten stijgen we over inflatie spreken. Over deflati e 
wordt gesproken als de prijzen van diensten en goederen dalen. 
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1. Recessie31 (laag conjunctuur): dalende economische 
groei, hoge inflatie en hoge rente (beide dalend) 

Om de economische groei te bevorderen, zullen de 
monetaire autoriteiten (DNB) geneigd zijn de rente te 
verfagen (Aben, 2001 ). 

2. Omslag laag naar hoog: herstel economische groei, lage 
inflatie en een (nog steeds) dalende rente. 

I 
I 

····-·······...! 

Figuur 10: conjunctuurcyclus, uit 
Aben, 2001 

Van Gool (2001) geeft aan dat in een periode waarin de economische conjunctuur aantrekt, de 
werkgelegenheid oploopt en de rente daalt, de vraag naar (kantoor)ruimte toeneemt. De rente zal 
tussen 2 en 3 op zijn laagst zijn. 

3. Hausse (hoog conjunctuur): economische groei, stijgende inflatie en als gevolg hiervan ook een 
stijgende korte en lange rente. 

Een hoge economische groei gecombineerd met stijgende inflatie /eidt meestal tot ingrijpen door 
de monetaire autoriteiten middels een renteverhoging (Aben, 2001 ). 

4. Omslag hoog naar laag: afnemen van de economische groei, waarna de economische groei zal 
afnemen. De rente en de inflatie lopen nog steeds op. 

De economische groei zal afnemen als gevolg van de oplopende rente en inflatie. Wanneer deze 
situatie enige tijd aanhoudt, volgt een recessie (1), waarmee de cyclus rond is. 

Door een hoge inflatie wordt geld (en beleggingen) minder waard. Hierdoor worden op de financiele 
markt hogere rentevergoedingen gevraagd voor het beschikbaar stellen van geld (ofwel leningen). Met 
als gevolg dat de financieringslasten voor (het conserveren van) vastgoed hoger worden. Tussen 4 en 
1 zal de rente op zijn hoogst zijn . Tussen 2 en 4 zal een stijging van het BBP32 plaats vinden. Aben 
(2001) geeft aan dat een stijging van het BBP enerzijds kan leiden tot een uitbreidingsbehoefte, 
anderzijds tot veroorloving van een grotere luxe. Seide aspecten hebben een toename van de vraag 
naar ruimte (met enige vertraging) tot gevolg. 

Aben (2001) geeft aan dat door het belasten en het subsidieren de overheid voorwaarden en 
restricties oplegt waardoor vraag en aanbod op de markt worden beTnvloed. De overheid heeft hierbij 
een voorbeeldfunctie waarmee ze zorg uitdraagt voor het behoud van monumentaal erfgoed. 
Aangezien de panden uit dit onderzoek een generatie later zijn dan het monumentaal erfgoed maar 
wel een maatschappelijke functie hebben zal hier wellicht ook subsidie voor aangevraagd kunnen 
worden. De overheid heeft ook een directe invloed op de marktwaarde ontwikkeling van vastgoed. 
Ten eerste omdat de overheid fungeert als een zeer belangrijke vrager op de kantorenmarkt, ten 
tweede omdat zij als aanbieder vaak de grondmarkt reguleert en zelf uitgifteprijzen bepaalt en/of 
subsidieert en ten derde via het instrument van publieke regelgeving waardoor directe invloed 
uitgeoefend wordt op de waardeontwikkeling van locaties. Zo zal ook hiermee de overheid een 
positieve invloed kunnen uitoefenen op het behoud van de karakteristieke panden. 

4.3.2 Vastgoedcyclus 
Zoals in § 2.2.1 staat vermeld wordt het cyclische karakter van vastgoed veroorzaakt door de 
economische schommelingen, de lange voorbereidings- en bouwtijd van gebouwen, emoties en 
andere marktimperfecties. Door een 'langere bouwperiode' reageert de vastgoedmarkt later op de 
behoeften van de vrager. Hierdoor zal eerst de vraag oplopen maar omdat in de hoogconjunctuur voor 
de 'markt' wordt gebouwd, zal uiteindelijk het aanbod gaan oplopen. Het gevolg hiervan is dat een 
overaanbod ontstaat en dus leegstand. Door deze ontwikkeling heeft vastgoed een anti cyclische 
reactie op de economische cycl isch. Volgens Deceunynck (2003) doet vastgoed het vooral goed aan 

31 De conjunctuurfase die gekenmerkt wordt door een teruglopende groei van de economische activiteiten. Dit wordt 
afgemeten aan een kleiner wordende volumegroei van het BBP of een groei die beneden het Jangjarige gemiddelde Jigt. 
(http://www.cbs.nl/nl/standaarden/begrippen/conjunctuurgegevens/begrippenl ij st.htm). Twee kwartalen achtereen 
economische krimp, dan is er volgens de gebruikelijke definitie sprake van een recessie 
(http://www.cpb.nl/nl/news/2003 _ 25.html). 
32 Het Bruto Binnenlands Product (BBP) geeft de waarde aan van de totale nationale productie (excl. Export) en tevens de 
som van de inkomens ( excl. Export inkomens) (Aerts, 1997 in Aben, 200 I). 
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het einde van een economische hoogconjunctuur. Het einde van de economische hoogconjunctuur 
(punt 4, figuur 10) is dus het hoogtepunt van de vastgoed cyclus. Met het geconserveerde pand kan 
sneller op vraag gereageerd worden omdat hier geen lange bouwperiode aan vooraf hoeft te gaan. 
Door de oplopende rente (tussen 3 en 1, figuur 10) zal het vastgoed rendement uiteindelijk weer dalen 
omdat volgens Bergakker (2005) vastgoed gevoelig is voor rentestijgingen . Hierdoor neemt de vraag 
naar vastgoed ook weer af. 

Sentiment en de perceptie van de markt 
Volgens Keeris (2003) wordt de gehele vastgoedmarkt befnvloed door sentimenten. Ook al hebben de 
marktpartijen objectief cijfermateriaal tot hun beschikking, dan nog wordt deze informatie naar eigen 
inzichten en ervaringen geTnterpreteerd. Keeris wijst erop dat 'het sentiment van het moment' veel 
invloed heeft op de handelswijze. Bij een investering in een leegstaand pand zal dit sentiment ook 
meespelen. Toch is het verstandig om te kijken hoe ander gelijksoortige gebouwen het op de markt 
doen. lndien talloze gelijksoortige gebouwen het slecht doen in een stad of regio is het naar alle 
waarschijnlijkheid niet verstandig om te kiezen voor conserveren. De uniciteit is hierbij van groot 
belang. 

Vraag en aanbod verhoudingen 
Uit hoofdstuk 2 is naar voren gekomen waar een kantoorgebouw aan moet voldoen wil deze anno 
2005 nog goed in de markt liggen. Aangezien behoeften veranderen kan met betrekking tot het 
conserveren geen uitspraak gedaan worden over de vragersmarkt na het conserveren. Aan de hand 
van een marktonderzoek kan wel een voorspelling gedaan worden maar door de onzekere factoren 
van het conserveren zal deze onbetrouwbaar zijn. Hierdoor zal uitgegaan moeten worden van de 
kwaliteiten van het gebouw en een markt die zich op dit soort gebouwen richt. De gebruikers van deze 
karakteristieke panden worden Classicisten genoemd door DTZ/Zadelhoff (1992) . 

Trends 
Maatschappelijke processen kunnen zich voordoen waardoor het gebouw weer gewild is in de markt. 
Maatschappelijke processen komen vaak tot uiting in de zogenaamde trends33

. Keeris (2003) geeft 
aan dat dergelijke trends de vraagzijde beTnvloeden van de vastgoedmarkt. Wei voegt Keeris (2003) 
hieraan toe dat het moeilijk te onderscheidden is welke trends nu daadwerkelijk door zetten. Trends 
die doorzetten worden door Spaans (2000) megatrends genoemd. Bij een opkomende trend is het 
belangrijk qua timing hier goed op in te spelen. 

4.3.3 Conserveringstijd 
Om de conserveringstijd te kunnen bepalen moet eerst de plaats in de vastgoedcyclus bekend zijn . 
Helaas kan deze altijd achteraf pas bepaald worden aan de hand van resultaten uit het verleden. Tot 
die tijd worden inschattingen gemaakt op basis van kenmerken zoals vraag & aanbod, rente en 
inflatie. Naast deze kenmerken zullen beslissingen met name beTnvloed worden door het heersende 
sentiment. Met andere woorden, het bepalen van een conserveringstijd is (tot op heden) niet mogelijk 
en alle inschattingen zullen ten aller tijde aan betrouwbare basis ontberen. Aan de hand van figuur 11 
wordt een beredenering gegeven van het verloop van de vastgoedcyclus ten opzichte van de 
economische cyclus door middel van kenmerken en een discrepantie van tijd . Ook hieruit kunnen 
geen conclusies getrokken worden met betrekking tot dit onderzoek maar het geeft een beeld van de 
kenmerken in relatie tot de tijddiscrepantie van de twee cyclussen. 

Volgens Van Gool (2001) is de tijd van de korte vastgoedcyclus ongeveer 9 jaar, de lange 
vastgoedcyclus betreft ongeveer 18 jaar (zie figuur 11a; lange cyclus). Uit § 4.3.2 is gebleken dat de 
vastgoedcyclus achter loopt op de economische cyclus. Het einde van de economische 
hoogconjunctuur (punt 4) is hooggetij voor de vastgoedbranche (Deceunynck, 2003). Aan de hand 
hiervan is in figuur 11 b te zien hoe de vastgoedcyclus (roodgestippeld) anticyclisch loop ten opzichte 
van de conjunctuurcyclus. Met betrekking tot 18 jarige cyclisch betekent dat, dat een vastgoedcyclus 
gemiddeld 4,5 jaar achter loopt op de economische cyclus. Dus wanneer sprake is van een oplopende 
inflatie en een stijgende rente zit de vastgoedcyclus op zijn hoogtepunt. 

Tussen 2 en 3 van de conjunctuurcyclus wordt in § 4.3.2 aangegeven dat de vraag naar kantoren 
weer gaat toenemen. Omdat de vastgoedcyclus vertraagd reageert kan het geconserveerde gebouw 
hiermee zijn voordeel opdoen. Door het geconserveerde gebouw in deze tijd al op de markt aan te 
bieden wordt v66r de vastgoedcyclus uit gelopen. Tevens is de rente nog steeds laag/ dalende wat 

33 De ontwikkelingen gezien over een I anger( e) periode (Keeris, 2003 ). 
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voordeel kan geven aan de financiering van de (ver)bouwkosten voor de nieuwe bestemming. 
Wanneer de economie weer gaat aantrekken zal het sentiment oak langzaamaan positiever warden . 

.. -----·---·---·--- ---. . -· ·----- -----------~ .... - .. _.,.. ___________ ~ 

k· - --·18jr --- -----·----------~ 

Figuur 11, v.l.n.r. resp. a, b, c, 

In figuur 11 c wordt met blauw het gebied aangegeven waarin het beste geconserveerd kan warden 
volgens dit voorbeeld . Met groen wordt het gebied aangegeven waarin het gebouw op de markt 
aangeboden kan warden. Helaas kunnen de groene en blauwe gebieden niet op voorhand bepaald 
warden en zal naar sentiment en marktgegevens zoals vraag & aanbod gekeken moeten warden. 
lndien gebruik wordt gemaakt van tijdelijke verhuur is de wetgeving gebleken dat hier maximaal vijf 
jaar toestemming voor wordt gegeven. Het laatste jaar van de conservering zou gebruikt kunnen 
warden om het gebouw gereed te maken voor de markt. In dit jaar hebben krakers geen recht van 
kraken omdat het gebouw met een reden leeg staat. Een jaar voor de tijdelijke verhuur kan het 
gebouw oak een jaar leeg staan zonder dat krakers rechten krijgen . Dit houdt in dat een gebouw 
maximaal zeven jaar 'ongedeerd leeg' kan staan. Door het zaagtandeffect van de vastgoedcyclus (zie 
§ 4.3.1) zijn de blauwe gebieden eigenlijk korter dan de groene en zou theoretisch gezien de 
'ongedeerde' conserveringsperiode aardig overeen komen met de laagconjunctuur (blauwe gebied). 
Of wanneer met negen jaar gerekend wordt zou het oak aardig overeen komen met de blauwe 
gebieden wanneer de overgangsperiode eraf getrokken wordt ( zie figuur 11 c). 

Samenvattend gezegd kan geen begin- en eindtijd aan de conservering warden gegeven omdat de 
plaats in de vastgoedcyclus niet bepaald kan warden, daarbij speelt het marktsentiment een grate rol 
in de vraag en aanbod verhoudingen. Zadra de markt zich positiever stemt wordt de vraag naar 
vastgoed weer grater. Een geconserveerd gebouw heeft hierbij als voordeel dat deze sneller op de 
markt kan reageren doordat het geen lange bouwperiode heeft. Met betrekking tot het conserveren 
van kantoorgebouwen is het daarom van belang dit marktsentiment en vraag & aanbod nauwlettend in 
de gaten te houden. Jones Lang Lasalle heeft een kantorenmarktbarometer ontwikkeld waarmee zij 
elk half jaar het marktsentiment bij haar vastgoedadviseurs ten aanzien van de kantorenmarkt in de 
vijf grate steden peilt. Dit marktsentiment komt tot uiting in de verwachtingen van de 
vastgoedadviseurs ten aanzien van vraag & aanbod, de huurprijzen en nieuwbouwinitiatieven voor het 
komende kwartaal. Door deze kenmerken in de gaten te houden kan geprobeerd warden het 
betreffende gebouw v66r de hausse op de markt te zetten. Omdat de karakteristieke gebouwen uit dit 
onderzoek eerder gericht zijn op een specifieke doelgroep zal de vraag naar deze gebouwen 
waarschijnl ijk kleiner zijn. Wei kan door de tijd heen de vraag naar bijvoorbeeld hypermoderne 
gebouwen veranderen naar karakteristieke panden; gesproken wordt dan over trends. Naast het 
marktsentiment en vraag & aanbod is het daarom oak van belang de trends in de gaten te houden. 

4.3.4 Resume 
Uit de voorgaande paragraven zijn de verschillende marktcomponenten samengevoegd in tabel 23. 

Markt componenten voor kantoorgebouwen 

~ones Lang Lasalle, 
kantbrenmal'Ktbarometer 

Vraag en aanbod verhouding Is er een overaanbod of een onderaanbod Vastgoedliteratuur zoals 
(inclusief de 5% verhuisbeweging)? • Vastgoedmarkt- Trends 

• ROZ/IPD- Resultaat gegevens 
• DTZ/ Zadelhoff- Cijfers in 

Trends 

Te ondernemen actie 
Conserveren max. 7 jaar 

Tabel 23 
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4.4 Conclusie 

De locatie- en marktwaarden kunnen respectievelijk aan de hand van tabel 25 en 26 bepaald warden. 
Om de informatie van deze twee waarden te achterhalen kan op voorhand een aantal stappen 
ondernomen warden waardoor het bepalen van deze waarden vereenvoudigd wordt. 

Het opvragen van de volgende gegevens: 
Gemeentelijk beleid; 
Bestemmingsplan 
Stadsplattegrond; 
lnwonersaantal bij VNG; 

Veldonderzoek: 
Gegevens die niet uit de bestaande documenten te krijgen zijn , zullen ter plaatsen beoordeeld moeten 
warden. Met betrekking tot de locatiefactoren zullen gegevens zoals ruimtelijke visuele kwaliteit en 
openbare veiligheid ter plaatse beoordeeld moeten warden . 

Onderzoek: 
De hinder van de omgeving zal gemeten moeten warden door een bouwfysisch bureau. 

Conjunctuurgegevens zijn te vinden bij CBS en CPB onder de conjunctuurberichten. 

Vastgoed marktgegevens zijn in vakliteratuur te vinden: 
Vastgoedmarkt, Trends 
ROZ/ IPD, Resultaat gegevens 
DTZ/ Zadelhoff, Cijfers in perspectief 
Jones Lang LaSalle: Kantorenbarometer 

De kosten aan het gebouw tijdens en na het conserveren warden in tabel 24 zo compleet mogelijk 
weergegeven. 

Tabel 24 

De kosten tijdens het conserveren zijn tijdens de tijdelijke huur ook van 
toe assin aan ezien ti"deli"ke verhuur niet kostendekkend is. 
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De locatie componenten moeten met 'ja' beantwoord kunnen worden. Wanneer de vragen met 'ja' 
beantwoord kunnen worden heeft het gebouw een positief locatieadvies. 

Aspect Locatie componenten ten behoeve van kantoorgebouwen 

Ruimtelijk 22 
visuele kwaliteit 23 

24 

Tabet 25 

Gegevens te vinden in: 

Gemeentelijk beleid 
•:., .. · 

Info ter plaatse 
Idem 

Idem 

Jal 
Nee 

Om te controleren of de marktaspecten gestemd zijn om te conserveren moeten de volgende vragen 
met 'ja' beantwoord kunnen worden. 

Tabet 26 
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Vormgeving 

y '" 
/ ; __.; . 

--. -

54 



Hoofdstuk 5 Concept model 

Uit hoofdstuk 3 en 4 zijn respectievelijk de toetsingscriteria voor de objectwaarden en de externe 
invloedsfactoren voort gekomen. Door beide samen te voegen wordt het concept model gevormd, na 
de feedback in hoofdstuk 6 zal het definitieve model gepresenteerd warden. Om het model te vormen 
zijn geen bestaande methodieken, modellen of stappenplannen gebruikt zoals in de deelvragen 4a en 
4b wordt aangegeven. Bij het vormen van de toetsingscriteria zijn wel bestaande modellen gebruikt. 

Om te bepalen of het gebouw waardevol genoeg is om te conserveren wordt het eerst getoetst aan de 
objectwaarden. Wanneer het gebouw hieraan voldoet wordt het getoetst aan de externe 
invloedsfactoren. De objectwaarden bestaan uit de maatschappelijk esthetische- en de technische 
waarde. Als eerste moet het gebouw voldoen aan de criteria van de maatschappelijk esthetische 
waarde. Wanneer deze voldoet wordt het gebouw getoetst op de technische waarde. Hierbij is van 
belang dat het gebouw kansen biedt voor een nieuwe bestemming. Aangezien de toekomstige 
bestemming nag niet bekend is, kan het als positief warden beschouwd als het gebouw en de locatie 
(externe invloedsfactor) potentie geven voor meerdere bestemmingen. Ondanks dat de techn ische 
objectwaarde ondergeschikt is aan de maatschappelijk esthetische waarde moeten beide positief zijn 
wil het gebouw kans maken om geconserveerd te warden. De externe invloedsfactoren zijn onder te 
verdelen in Financieel, Locatie en Markt. De financiele invloedsfactor is geen financiele 
haalbaarheidstoetsing maar de kosten en eventuele inkomsten tijdens het conserveren warden hier 
aangegeven. Bij de locatiefactor wordt de kwaliteit van de locatie getoetst en bij de marktfactor wordt 
de invloed van de markt ten opzichte van de keuze om wel of niet te conserveren getoetst. Niet alle 
invloedsfactoren zullen van even grate invloed zijn op het gebouw, dit zal blijken uit de toetsing. 

5.1 Grafische weergave conserveringsmodel 

Objectwaarden 

J•, ~door MU de 
technischetoetslng T oets in g 

Figuur 12 

NM, nlet conurveren 

J•. ~door,, .. , de 
toetsin{I v•n de extern. 
~Ktoren: 

Toe t si ng 
fact or 
locatie 

Toe t s in g 
fa c tor 
markt 

Externe lnvloedsfactoren 
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1 

2 

lndien de vragen met 'ja' beantwaard kunnen warden kamt dit ten gaed van de maatschappelijke 
waarde van het gebauw. 

Aspect 
Maatschappelijk esthetische componenten ten behoeve Gegevens te vinden Jal 

kantoorgebouwen in: nee 

Cultuud'listorische Heeft ~het "'gebouw een status of herkenbaarheid door zijn Gemeente-1 
.vaarde ,,oorspronkeliike functie? Of hebben er historische Qebeurtenissen plaats streekarchief 

nevonden?· '"ill 

Kan de maatschappelljke waarde ontleend worden aan de flJnctie die Gemeente archief '" 
' het heeft vervuld? 

Is het gebOuw een visu~el herkerin1ngspunt? Veldonderzoek/ r.o. 
~ bestemmingsplan ., 

"""' Is daor middel van typologieen (morfologie) een heersende cultuur af te Gemeentearchiefl r.o./ 
lezen? ill . ,,.veldonderzoek 
Is er gebruik gemaakt van innovatieve technleken eri/ of zijn er Gemeente-1 

"' verr;Jieuwende bouwmaterialen gebruikt? .. ?Yd streekarchief/ r.o. ,,!\ 

Architectonische Heeft het gebouw een heldere stijluitwerking door b.v.: ontwerp en Gemeentearchief/ 
waarde constructie; harmonie en proportie; ornamenten en detaillering; literatuur over 

helderheid en afleesbaarheid concept (de aan economie, gevoel en stijlperioden/ r.o. 
emotie) ; complexiteit ; eenheid vorm en functie; maatsysteem/ rasters/ 
a rids? 
Is het werk van een bekende architect of komt het uit het oeuvre van Gemeentearchief/ 
architecU stedebouwer? literatuur over 

stiiloerioden/ 
Vertegenwoordigt het gebouw een bouwstijl , soort of techniek? Literatuur over 

stiiloerioden/ r.o. 
Is het gebouw door zijn uitstraling en of vormgeving bekent bij de Gemeentearchief/ 
burger, lokaal of bovenlokaal? literatuur over 

stiiloerioden/ r.o. 
·Gaafheid . J. Is de oorspronkelijke staat van het , gebouw behouden gebleven Gemeentearchief/ r.o. 

.. ~- (architectonische gaafheid, gaafheid van bebouwing en COJ;V!?onenten) 

Uniciteit Is het gebouw zeldzaam in zijn soort, bv door architectuurhistorische, Gemeentearchief/ r.o. 
bouwtechnische, typologische of functionele zeldzaamheid? 

Stedebouw Maak.t het"'§ebouw onderdeel -uit van een stedebouwkundig geheel b. v. Gerneelltearchief/ r.o. 
kundige- en door: typologie van de open ruimten, compositie/ ensemble van het 

~ 

ensemble- gebouw t.o.v. ,de omliggeode structi.Jur? "' •. ? 

.vaarden Is het gebouw karakteristiek voor een streek, stad ofdorp? Gemeentearchief/ r.o. 
·.¥ ... .. "' "' 

Uitkomst 

lndien de vragen met 'ja' beantwaard kunnen warden kamt dit ten gaed van de technische waarde van 
het gebauw. 

Aspect 
Gegevens te vinden 

Technische componenten voor kantoorgebouwen in: 

chnische kwaliteit l:iebben de dichte geveldelen een goede kwaliteit of zijn de slechte Foto's , info ter plaatse 
buitenschil 1-d_e_le_n __ e_e_nv_o_u_d...,i ...._te_re_.__a_re_re_n_? _ ___________ ~..._. (veldonderzoek) of 

Hebben de open geveldelen een goede kwaliteit of zijn de slec;hfe makelaar 
delen eenvoudi te re areren? 
Hebben de Ciak.en · een goecfe kwaliteit (bedekking) of zijn de slechte 
delen eenvoudi · t'e re areren? 

Technische kwaliteit Heeft de draagconstructie een goede kwaliteit (kolommen, wanden, 
binnenschil vloeren)? 

Heeft het vaste interieur een goede kwaliteit? 

Functionele kwaliteit 

Uitkomst 

Specialist, 
taxatierapport/ 
makelaar 
Taxatierapport/ 
makelaar, foto's, info 
ter laatse 

Jal 
nee 
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De financiele componenten moeten doorgelicht worden en de kosten en baten in de balans 
opgenomen worden. 

Aspect Financiele componenten ten behoeve van het kantoorgebouw 

De kosten tijdens het conserveren zijn bij de tijdelijke huur ook van 
toe assin aan ezien trdeli"ke verhuur niet kostendekkend is. 

Te ondernemen actie 

Door versneld · af te schrijven 
kunnen financiele middelen 
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4 

5 

lndien de vragen met 'ja' beantwoord kunnen worden komt dit ten goede van de locatiewaarde van het 
gebouw. 

Aspect 

Ruimtelijk 
visuele kwaliteit 

Locatie componenten ten behoeve van kantoorgebouwen 

Ligt het gebouw niet in een kantoorpark of industriegebied? 
Is de omgeving voorzien van groen, heeft het een samenhang en is 
het-niet werk van een snelle productie? 
Is er zor besteed aan het terrein? 

Gegevens te vinden in: 

Info ter plaatse 

Jal 
Nee 

Om te controleren of de marktaspecten gestemd zijn om te conserveren moeten de volgende vragen 
met 'ja' beantwoord kunnen warden. 

Vraag en aanbod 
verhouding • 

• 

• 
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Pra ktij ka na lyse 
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Hoofdstuk 6 Feedback model 

De feedback heeft als doel de werking van het model te toetsen. Zijn de vragen die warden gesteld , 
doeltreffend en volledig? Zijn de gegevens te vinden zoals deze staan aangegeven in het model? En 
wat zijn nu doorslaggevende factoren waarop een beslissing om te conserveren beoordeeld wordt? 

Door middel van twee case studies, waarbij de vragen werden getoetst op een gebouw, zijn de 
toetsingsvragen doorlopen. De experts34 zijn gevraagd (per case studie) een karakteristiek 
kantoorgebouw aan te geven, wat bedreigt wordt of is geweest door leegstand en/of door sloop. 
Monumenten waren hierbij uitgesloten. Voorafgaand aan de toetsingsvragen van de objectwaarden, 
werd de experts de inleidende vraag gesteld; om welke waarden is het gebouw in stand 
gehouden? Vervolgens zijn de vragen van de maatschappelijke esthetische objectwaarden en de 
technische objectwaarden met ja of nee beantwoord. 

Op dezelfde manier zijn de externe invloedsfactoren beoordeeld. Eerst werd de experts de vraag 
gesteld; met welke invloed(en), van buitenaf, is rekening gehouden bij de overweging om het 
gebouw te behouden? Vervolgens zijn de toetsingsvragen over de externe invloedsfactoren 
beantwoord met ja/ nee, met uitzondering van de financiele invloedsfactor. 

In § 6.3 wordt verslaglegging gedaan van 'het kritisch oog'. In deze paragraaf is het model niet 
getoetst op een gebouw maar is, in samenwerking met de expert, het model nauwkeurig bekeken op 
relevantie van vragen en de opbouw van de vraagstelling. 

Tijdens de gesprekken is een aantal punten35 naar voren gekomen dat in het model veranderd zou 
kunnen warden. Deze punten zijn in § 6.4 naast elkaar gezet en afgewogen. Uit deze afwegingen is 
een aantal punten gekomen dat definitief in het model veranderd wordt. Het definitieve model staat in 
de conclusie van dit hoofdstuk. 

34 Personen die ervaring hebben met het beoordelen van gebouwen 
35 De op- en aanmerkingen die uit de gesprekken naar voren zijn gekomen worden ' punten ' genoemd. 
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6.1 Verslaglegging Case studie 1 

November 2005 

Betreft: 

Architect: 

Bouwjaar: 

Gesproken met: 
H. van Buul, 

Kantongerecht, 
Stadhuisplein 3 
Eindhoven 

J. Kruger 

1962 

Voormalig hoofd Bouw en Woningtoezicht gemeente Eindhoven 
G. de Bie, 
Monumentencommissie gemeente Eindhoven 
F. Spijkers, 
Stedebouwkundige Bouw & Woningtoezicht, gemeente Eindhoven 

6.1.1 Algemeen informatie over het Kantongerecht 

Figuur 13: kantongerecht 
voorzijde 

De rechters van het Kantongerecht zijn eind 2004 verhuist van Stadhuisplein 3 naar Stadhuisplein 4 
waardoor het 'oude' gebouw van het Kantongerecht leeg is komen te staan. Ondanks dat op het 
moment gedachten gaan om het gebouw te herinrichten als expositieruimte voor de Design Academy 
(ED, 2005) was er bij vertrek van de rechters geen directe herbestemming voor het gebouw. lnmiddels 
staat het gebouw bijna een jaar 'leeg' (het wordt tijdelijke bewoond door anti-kraakhuurders). De 
eigenaar van het gebouw is de RGD. Doordat het geen huisvesting meer biedt aan een Rijksoverheid 
instelling wil de RGD het gebouw van de hand doen. 

Het Eindhovense kantongerecht is ontworpen door ir. J. Kruger B.I. en in 1962 gebouwd. Het 
Kantongerecht wordt door Van Oorschot (1982) getypeerd als een bouwwerk van de 'Delftse School' 
(1925-1955). Bij nadere studie blijken de kenmerken van de 'Delftse School' het Kantongerecht voor 
een groat deel te beschrijven maar de stijl van het Kantongerecht gaat over in het 'Nieuwe 
Traditionalisme'. Het 'Nieuwe Traditionalisme' bestond uit volgelingen van Granpre Moliere, de 
grondlegger van de 'Delftse School'. Kenmerken van de Delftse School waren het pleiten voor 
ambachtelijke zuiverheid en het gebruik van streekeigen materialen waarbij gestreefd werd naar een 
terugkeer van de bouwkunst uit de Middeleeuwen (De Boer, 1986). Voor Nederland betekende dit het 
gebruik van baksteen gevels en pannen voor hellende daken. De functie van een gebouw moest tot 
uitdrukking komen in de vorm. Daarom werd oak een groat onderscheid gemaakt in de vormgeving 
van woonhuizen (simpel en ingetogen) en publieke 
gebouwen als stadhuizen en kerken, die juist monumentaal 
moesten zijn om hun functie te benadrukken (Wikipedia 
encyclopedie, 2005). De Boer (1986) beschrijft het 'Nieuwe 
Traditionalisme' als een stijl die met 'monumentale'36 

gebouwen de 'argeloze burger' probeerde te imponeren. Bij 
het 'Nieuwe Traditionalisme' wordt gebruik gemaakt van 
gewapend beton maar bekleed met dure materialen (De 
Boer, 1986). 

Het Kantongerecht is opgetrokken uit baksteen en heeft bij 
een aantal ramen en bij de ingang diepe nissen die het idee 
van een vesting geven. Ofwel doen terug denken aan de 
Middeleeuwen. De bovengenoemde kenmerken duiden op 
de 'Delftse School '. Aan de binnenkant wordt de burger 
germponeerd door de grootheid, het spel van symmetrie en 
asymmetrie en door de aankleding van de wanden Figuur 14: kantongerecht linkerzijde 

36 Met monumentale gebouwen wordt niet een gebouw met een monumentenstatus bedoeld maar het tot uitdrukking komen 
van het gebouw in de vormgeving; grootsheid, status. 
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(baksteen en met zijden/ linnen wandbespanning). Deze kenmerken duiden op het 'Nieuwe 
traditionalisme'. Vee! van de constructies zijn veNaardigd uit gewapend beton. 

Om welke waarden wordt (zou) het Kantongerecht in stand gehouden (moeten worden)? 
Het Kantongerecht is een markant, stijlvolle en statig gebouw dat 
kracht en rechtvaardigheid uitstraalt. Daarbij is het geheel in tact 
gebleven en veNaardigd uit hoogwaardige materialen. Het 
kantongerecht, bestaande uit verschillende bouwdelen, vormt een spel 
van asymmetrie en symmetrie en ondanks dat er geen innovatieve 
technieken zijn toegepast zijn een veeltal afwijkende en zeer 
bewerkelijke bouwmethoden gebruikt die op traditionele werkwijze zijn 
veNaardigd. Voorbeelden van deze bewerkel ijke details zijn : 

De schuine ingang 
De afwijkende gebruikte bakstenen 
Wandbespanning 
Het moza·rek van stenen in de centrale hal; 
De asymmetrische trap 
Het gebogen plafond 

(zie bijlage 6 voor verdere info) 

·--··-- ·--
~:-~----- ----------

Figuur 15: plattegrond 
kantongerecht 

Het gebouw heeft niet Mn uitspringend specifiek kenmerk maar een veelvoud van uitzonderlijke en 
bewerkelijke details die het gebouw bijzonder maken. Gesproken kan worden van een verzameling 
van details, ofwel een ensemble van details die het gebouw een meerwaarde geven. Deze details 
tekenen tevens de Delftse School waarin geen gebruik werd gemaakt van ornamenten, beelden of 
dergelijke. Verder zit het gebouw bouwtechnisch goed in elkaar (geen vertoon van mankementen). 
Eindhoven kenmerkt zich door de wederopbouwarchitectuur (Delftse School), het kantongerecht is 
hier een goed voorbeeld van. 

6.1.2 Toetsing model 

Omdat de maatschappelijke esthetische componenten als subjectief kunnen worden gezien, worden 
de antwoorden op deze vragen Ua/ nee) uit tabel 27 per onderdeel hier kort toegelicht: 

Cultuurhistorische waarden: 
Door de rechtsfunctie die het Kantongerecht heeft veNuld kan gesproken worden van een status, wat 
met name aan de binnenkant van het gebouw tot uitdrukking komt. De maatschappelijke waarde 
ontleent het kantongerecht aan de rechtsfunctie die het heeft veNuld en aan de huisvesting in 
Eindhoven in plaats van 's-Hertogenbosch (dit is menig discussiepunt geweest). Het gebouw is geen 
visueel herkenningspunt omdat het geen specifieke uiterlijke herkenningspunten heeft. De 
bouwtechnieken die voor het Kantongerecht gebruikt zijn waren niet nieuw voor die tijd . 

Architectonische waarden: 
Door een ensemble van details is de stijluitwerking van de 'Delftse School' duidelijk af te lezen. Ohr. 
Kruger is een bekende architect die meerdere werken voor de RGD heeft veNaardigd. Het gebouw 
vertegenwoordigt de bouwstijl van de 'Delftse School'. Meneer Van Buul geeft aan dat het 
Kantongerecht wel bekend is bij de burger maar aangezien het gebouw niet dominant aanwezig is kan 
hier aan getwijfeld worden. 

Gaafheid: 
Het gebouw is geheel in tact gebleven. 

Uniciteit: 
Voor Eindhoven en omstreken is het gebouw uniek maar voor Nederland niet. Ohr Kruger heeft, 
weliswaar pas in 1978, een gelijksoortig gebouw in Gorinchem gebouwd. 

Stedebouwkundige- en ensemble waarden: 
Het gebouw is gesitueerd aan het stadhuisplein en ligt aan de 'rode loper'. Er zijn plannen geweest 
om (in het verlengde van de 'rode loper') een brug te maken naar het Van Abbe museum, wat maakt 
dat het Kantongerecht uitmaakt van een stedebouwkundig geheel. In de toekomst zal het terrein 
rondom het kantongerecht heringericht worden; dit zal ten goede komen aan het kantongerecht. 
Eindhoven wordt gekenmerkt door een wederopbouwarchitectuur. Het kantongerecht hoort bij deze 
wederopbouwarchitectuur. 
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lndien de vragen met 'ja' beantwoord kunnen worden komt dit ten goede van de maatschappelijk
esthetische waarde van het gebouw. In de tabellen wordt in het blauw aangegeven hetgeen een 
aanvulling of correctie is op het model. Deze correcties of toevoegingen zijn voortgekomen uit de 
gesprekken of uit de inleidende/ open vraag . 

Aspect 

'cultuurhistorische 
waarde 

Architectonische 
waarde 

Gaafheid 

Uniciteit 

Stedebouw 
kundige
ensemble
waarden 

Tabel 27 

Maatschappelijk esthetische componenten ten behoeve 
kantoor ebouwen 

Heeft het gebouw een 'status of herkenbaarheid door ziin 
oorspronkelijke functie? Of hebben er historische gebeurtenissen 

laats evonden? 
Kan Cle maatschappeliike waarde ontleend worden aan de functie 
die het heeft ver:vuld? 
Is het gebouw een visueel herkermingspunt? 

een heersende 

Is er gebruik gemaaKt jtan inn zijn er 
vemieuwende bouwmaterlaleh 
Heeft het gebouw een heldere stijluitwerking door b.v. : ontwerp en 
constructie; harmonie en proportie; ornamenten en detaillering; 
helderheid en afleesbaarheid concept (de aan economie, gevoel 
en emotie); complexiteit; eenheid vorm en functie; maatsysteem/ 
rasters/ rids, een ensemble van details? 
Is het werk van een bekende architect of komt het uit het oeuvre 
van architecU stedebouwer? 

Is het gebouw door zijn uitstraling en of vormgeving bekend bij de 
bur er lokaal of bovenlokaal? 
Is de oorspronKelijke staat van het gebouw behouden gebleven 
(architectonische gaafheid, gaaflieid van bebouwing en 
com onenten 
Is het gebouw zeldzaam in zijn soort, bv door 
architectuurhistorische, bouwtechnische, typologische of 
functionele zeldzaamheid? 
MaaKt het gebouw onderdeel uitvan een stedebouwkundig geheel 

en b.v. door: typologie van de. open ruicnten, compositie/ ensemble 
van het ebouw t.o.v de orilli ende structuur? 
Is het gebouw karakferistiek voor een streek, stad of dorp? 

Toelichting: 
Door een wisselend bodwipatroon in Nederland en 
stwkgebonden ijn er verschlllende soorten 
bebOuwingstype ~ft Brabant de langgevel boerderij 
en in Noo~Hollanddest oet:derf. 

37 zal verder afgekort worden als b&w- toezicht 

Gegevens te vinden in: 

Gemeente- of streekarchief 

Gemeente- of streekarchlef, 
r.o., veldonderzoek.1 
en wonin toez1cht37 

Gerneente- of streekardlief, 
r.o., b&w- toezicht ' 
Gemeente- of streekarchief, 
literatuur over stijlperioden, 
r.o., b&w- toezicht 

Jal nee 

Ja 

la 

Ja 

Ja 
Ja 

Gemeente- of streekarchief, Ja 
r.o., literatuur over 
stn rioden 
Gemeente- of streekarchief, Ja 
r.o., b&w- toezicht 

Gemeente- of streekarchief, Ja 
r.o., b&w- toezicht 

Gemeente- df stteekarchief, Ja 
r.o. 
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Met betrekking tot de technische componenten komt uit het gesprek naar voren dat wanneer het 
gebouw onderhevig is geweest aan een meerjarig onderhoudsplan (mop), en deze tot voor kort voor 
de leegstand of recent is nageleefd, ervan uitgegaan kan warden dat het gebouw in een redelijk 
goede technische staat verkeerd . lndien sprake is van een mop kunnen de toetsingsvragen van de 
technische kwaliteit buiten- en binnenschil vervallen. De RGD past een mop toe op al haar gebouwen. 

Omdat de technische kwaliteit niet altijd even makkelijk is af te lezen van de buitenkant is het beter om 
de technische kwaliteit te laten toetsen door een specialist. 

Vanwege de algemeenheid van derde vraag van de functionele kwaliteit zou deze als eerste in het 
rijtje gezet moeten warden. De twee vragen over de minder validen voorzieningen zouden 
samengevoegd kunnen warden. 

lndien de vragen met 'ja' beantwoord kunnen warden komt dit ten goede van de technische waarde 
van h t b e ae ouw. 

Aspect Technische componenten voor kantoorgebouwen Gegevens te vinden in/ Jal 
bii: nee 

rechnlsche kwaliteit Is het gebouw ondet~ .J~ aan een meerjarig Eigenaar C>< onderhoudsolan? lndien 'ia' aa verdet met functionele kwaliteit. 
Technische kwaliteit Hebben de dichte geveldelen een goede kwaliteit of zijn de Fote'9 . iftfe tet' pleet9e Ja 
buitenschil slechte delen <eenvoudia) te reoarer:en? l'Mkelear, onderhoud$plan, 

~ 
Hebben de open geveldelen een goede kwaliteit of zijn de slechte eigenaar, specialist Ja 
delen leenvoudia) te reoareren? ------Hebben de daken een goede kwaliteit (bedekking) of zijn de Ja 
slechte delen (eenvoudig)te repareren? 

Technische kwaliteit Hee ft de draagconstructie een goede kwaliteit (kolommen, Specialist, taxatieFapport/ Ja 
binnenschil wanden, vloeren)? makelaar onderhoudsplan, 

eigenaar, constructie 
tekeninnen 

Heeft het vaste interieur een goede kwaliteit? (Hiermee wordt niet +axalierapport/ makelaar, Ja 
het inbouwpakket bedoeld) fete's, iflfe ter plaatse , 

specialist, onderhoudsplan, 
eiaenaar 

Functionele kwaliteit Is er sprake van een goede verticale indeelbaarheid? Best~k. bouwtekeningen, Ja 
Toelichting: info ter plaatse . Min. verdiepingshoogte van 2.60 ml max. 3.70m 

(vokloende reserve ruimte in de verdiepingshoogte) of 
hnnAr dan 6.00m31

• -Is er sprake van een goede horizontale indeelbaarheid? Ja 
Toelichtlng . mlnimaal 3.60m ~ . aunstlnA stramlenmaati;, • jjj . 

~ 
Is het aebouw herindeelbaar/ her te bestemmen? ~ 
Is het aantal liften 1 ~r 1350 m2 bvo of is er veldoende ruirnte om Ja 
liften aan te brenaen?39 

1---
Is de aanabreedte aroter dan 1. 70 m? ~ 
Is het gebouw toegankelijk voor gehandicapten of zijn hier Ja 
aanoassinaen voor te maken? 

~ 
Is de nuttiae vloerbelastina dan 3.5 kN/m2 of meer? ~ 
Zijn er mogelijkheden om minder valide voorzleningen te plaatsen Ja 
zoals een miva-toilet en een lift die voldoet aan de eisen? 

Uitkomst: ja, dus het kantongerecht geeft bouwtechnische gezien potentie voor de toekomst. 

Tabel 28 

Met welke invloeden, van buitenaf, is rekening gehouden bij de overweging om het gebouw te 
behouden/ af te stoten? 
Uit de landelijke portefeuille strategie van de RGD (2003): 
Wanneer de RGD, bij leegstand, een afweging maakt om een eigendomspand te behouden of af te 
stoten wordt dit gedaan op een aantal punten namelijk; 

Kan er een andere overheidsinstantie in geplaatst warden; 
Is de locatie strategisch volgens RGD richtlijnen; 
Is het gebouw een monument in de categorie 1. 

Wanneer het pand niet minstens aan Mn van deze punten voldoet wordt het afgestoten. 

38 Uit Geraedts en Van der Voordt (2003) Good building drive out bad buildings en uit Geraedts en Van der Voordt (2002) 
W oonkantoren. 
39 Alleen van toepassing bij meerdere verdiepingen. 
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De financiele campanenten maeten daargelicht warden en de kasten en baten in de balans 
apgenamen warden. 

Aspect Financiele componenten ten behoeve van het kantoorgebouw 

Kosten tijdens Algemene 
het vaste kosten 
'COnserveren 

Fiscale 
aspecten 
(vaste kosten) 

Verzekeringen 
vaste kosten 

Energiekosten 

Hypotheek, rente en afschrijving 

Te betalen belaslingen: 
Eigenaarsdeel onroerendzaakbelasting; 

lndien van toepassing bij tijdelijk verhuur 
Bedrijfsruifntebelasting (alleen bii tiidelijke bedriifsmatige 
Yeitluur, and de woonbelasting) 
Rioolrechten 
Waterschaps 
Polderlasten 

~ ~:~~~ng 
Precariobelasting 
Milieul\effir:igen 
Parkeerheffingen 

Ook wel WOZ belasti en 

Bij leegstand nauwelijks van toepassing. 
Bij tijdeliike verhuur worden energiekosten meestal door de 
ei enaar betaald. 

Te ondernemen actie 

Door versneld af te schrijven 
kunnen financiele middelen vrij 
gemaakt worden. Door niet af te 
schrijven kunnen kosten 
bespaard/ tijdelijk uitgesteld 
worden. 
Belastingea en heffingen die op 
de waarde van het panEI 
berusten kunnen wellicht 
worden aangepast ooordat het 
pand vanwege de leegsfand in 
waarde. is gedaald. 

Onderhouds
kosten 

Technisch onderhoud. Onderhoudsplan opstelllltn 

Tijdelijke 
verhuur 

Tabel 29 

Administratieve 
beheerkosten 
Specifieke 
bedrijfskosten 

Schoonmaakonderhoud 
Grond onderhoud 

lndien van toepassing: 
Beveiliging d.m.v. een 
alarms steem. 

bewakingsbedrijf of een 

De kosten tijdens het conserveren zijn . bij de tijdelijke huur ook van 
toe assin aan ezien ti"deli"ke verhuur niet kostendekkend is. 

De vragen van de lacatie campanenten zijn za gesteld dat alles wat pasitief is vaar het canserveren 
met 'ja' beantwaard kan warden. Omdat sammige vragen daarvaar in de antkennende stelling zijn 
gezet werkt dit verwarrend bij degene die deze vragen maet beantwaarden. 

lndien de vragen met 'ja' beantwaard kunnen warden kamt dit ten gaede van de lacatiewaarde van het 
gebauw. 
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Aspect Locatie componenten ten behoeve van kantoorgebouwen Gegevens te vinden in: 
Jal 
Nee 

Gemeentelijk Ligt het pand Dle.t. in een prioriteitsgebied voor woningbouw? (wanneer dit GemeenteliJk beleid Ja 
be le id wel is moet de eigenaar een bewuste keuze voor wonlngbouw maken) 

Liat het oand in een herontwikkelinasaebied? Bestemminasolan Nee 
Parkeren Is de parkeercapaciteit groter dan .... (= stadsafhankelijk) Locatie bez., makelaar, Ja 

aemeente 
Geografische Is de plaats groter dan 50:ooo inwoners? Vereniging Nederlandse Ja 
linnina Gemeenten 
Huurpriis Is er aeen concentratie van huurpriizen voor kantoren onder de €90,- ? Vakliteratuur, makelaars Ja 
Concentratie Is het gebouw nill gesitueerd in een gebied waarin een groot aanbod Locatie bezichtiging, Ja 

van dezelfde soort verouderde kantoren zich bevindt, gebouwd tussen Vakliteratuur. 
1960 en 1989? . Makelaar 

Bereikbaarheid Is de afstand tot de snelweg kleiner dan 5 km? Ja 
auto en Is de afstand tat een NS station kleiner dan 2 km? 

Stadsplattegrond 
Ja 

openbaar Is de afstand tot de tussenhalte van bus/ tram of metro kleiner dan 1 km? Ja 
vervoer 
Bereikbaarheid Is de afstand tot eetgelegenl)eden kleiner dan 500 n;i? Ja 
voorzieningen Is de afstand tot bank/ postkantoo er Han 500 m? Ja 

Is de afstand tot ontspannings- e eatlemogelijkheden kleiner dan Info ter plaatse Ja 

' 500m? 
Is de afstand tot een winkel voor de dagtlllikse b8hoefte kleiner dan 500 l.la 
m? " 

Open bare Zijn er geen sporen van vandalisme in de directe omgeving? Ja 
veiligheid Zijn de gevels zijn niet besmeurd met graffiti? Info ter plaatse Ja 

Is de omgeving schoon en verzorgd? Ja 
Wordt de buurt niet aeteisterd door randaroeoen? Ja 

Hinder Staat het gebouw Dle.t. in de slagschaduw 50% van de kantoortijden? Ja 
omgeving Ontvangt het gebouw nill meer dan 100 dagen per Jaar een hinderliike Ja 

stankoverlast? 
Heeft het gebouw nill meer dan 50 dagen per jaar last van Info ter plaatse/ onderzoek Ja 
windturbulenties? 
Heeft het gebouw Diel..Jneer dan 2 uren per kantooruren last van Ja 
aeluidshinder? 

Ruimtelijk Ligt het gebouw niet in een kantoorpark of industriegebied? Ja 
visuele Is de omgeving voorzien van groen, heeft het een samenhang en is het Ja 
kwaliteit niet werk van een snelle productie? Info ter plaatse 

Is er zorg besteed aan het terrein? 
Ja 

Uitkomst: overweaend ia dus het Kantonaerecht heeft een locatie met ootentie voor de toekomst 

Tabet 30 

Algemene informatie over de (Eindhovense) vastgoedmarkt (STOGO, 2005): 
Algemeen in Nederland 

• Geen werkgelegenheidsgroei, geen opname kantoren 
• Afname in opname 
• Vervangingsmarkt 
• Opname structureel lager dan de jaren 90 
• Verwachting 2005 opname constant 
• Met name leegstand bij oudere gebouwen 

Eindhoven 
• Grootste concentratie kantoren, binnenstad en centrum 
• Buiten Philips weinig actie op de Eindhovense kantorenmarkt 
• Uitblijven opname, veel bedrijven hebben recent zich geherhuisvest 
• Aanbod 250.000 m2 
• 13% leegstand, zeer ruime markt 
• Veel aanbod in de binnenstad, opvallend hoog op solitaire kantoorlocaties en 

verouderde bedrijventerreinen 
• Ruim 25% van aanbod in nieuwbouw 

Uit deze marktgegevens blijkt duidelijk dat de Eindhovense markt een overaanbod heeft. Bij een 
directe herontwikkeling van het kantongerecht, zonder huurder, zou het kantongerecht waarschijnlijk 
leeg blijven staan. Met dit gegeven warden de onderstaande marktcomponenten ingevuld. 
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Wanneer de marktcomponenten met 'ja' beantwoord kunnen warden geeft dit aan dat de markt 
dusdanig (slecht) gestemd is dat beter gekozen kan warden om het gebouw te conserveren omdat de 
kans dermate klein is dat het gebouw binnen afzienbare tijd weer verhuurd zal warden. 

Aspect Markt componenten voor kantoorgebouwen 

Sentiment op de markt Is de markt negatief gestemd? 

Vraag en aanbod Is er een overaanbod aan kantoren? 
verhouding 

Trends Wil het bedrijfsleven zich voomamelijk vestigen in 
nieuwbouw kantoren? 

Tabel 31 

6.1.3 Advies 

Gegevens te vinden in: Jal 
Nee 

Jones Lang Lasalle, Ja 
kantorenmarktbarometer 
Vastgoedliteratuur zoals: 
Vastgoedmarkt- Trends 
ROZ/IPD- Resultaat gegevens 
DTZ/ Zadelhoff-Ci'fers in ers ectief 
Vastgoedliteratuur zoals 
Trends 200? van de Vas oedmarkt 

Ja 

Ja 

Het pand heeft een maatschappelijk esthetische waarden voor Eindhoven. Door de goede 
bouwtechnische en functionele kwaliteit heeft het gebouw potentie voor de toekomst. Gezien de nabij 
gelegen voorzieningen en de visuele ruimtelijke kwaliteit van de locatie wordt de locatie als (zeer) 
goed ervaren. Vanwege het grate overaanbod in de binnenstad zijn er, buiten de designacademie, 
niet direct gegadigden voor de verhuur. Geadviseerd wordt dan oak het gebouw te conserveren 
(wanneer geen geschikte huurder zich voordoet) vanwege zijn waarden en toekomstperspectief. Wei 
zal het gebouw tijdens het conserveren altijd geld kosten. 
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6.2 Verslaglegging Case studie 2 

November 2005 

Betreft: 

Architect: 

Bouwjaar: 

Gesproken met: 

PNEM gebouw 
Willemsplein 2 
's-Hertogenbosch 

C.H. de Bever 

Bedrijfsgebouw (blauw): 1954 
Hoofdgebouw (rood): 1956 

Meneer J. Romeijn Figuur 16: maquette van het PNEM gebouw en 
Afdeling Bouwhistorie, archeologie en omgeving gemaakt in maart 1953 
monumenten gemeente 's-Hertogenbosch, 
Gericht op monumentenbeoordeling 
Meneer H.J.G. Spierings 
Afdeling Bouwhistorie, archeologie en monumenten gemeente 's-Hertogenbosch, 
Gericht op technische beoordeling 
Meneer F. Jansen 
Projectleider Essent 

6.2.1 Algemene informatie over het PNEM gebouw 

Nadat de energiemaatschappij Essent, voorheen PNEM, het gebouw had verlaten, hebben de 
plannen random het gebouw veel stof doen opwaaien. Essent wilde terugkeren naar deze locatie 
maar in welke vorm was niet duidelijk. Plannen zoals gehele sloop met nieuwbouw, gehele renovatie 
of gedeeltelijk sloop met nieuwbouw van de gebouwen zijn de revue gepasseerd. De Stichting 's
Hertogenbossche Monumentenzorg heeft in augustus 2004 een aanvraag bij het Rijk ingediend om de 
gebouwen tot Rijksmonument te benoemen. Dit is afgewezen omdat het complex 'als geheel' te jong 
was om beschermd te warden als Rijksmonument. De grens hiervoor ligt bij 50 jaar en ouder. Daarna 
hebben de erven van de architect in december 2004 een aanvraag ingediend bij het college van B en 
W om het als gemeentelijk monument te benoemen. De monumentencommissie vond het gebouw 
onvoldoende monumentale waarde hebben voor een beschermende status, waa rdoor de aanvraag is 
afgewezen door het college van B en W. Eind 2004 is de sloopvergunning voor het bedrijfsgebouw af 
gegeven. 

Het in 1952-1956 ontworpen en gebouwde PNEM-complex door de Eindhovense architect C.H. de 
Bever is een prominent voorbeeld van zowel naoor/ogse baksteen architectuur, zoa/s deze werd 
gepropageerd door de Delftse School, als de representatieve architectuur die werd toegepast bij de 
bouw van kantoorgebouwen (Res nova, 2004). De bouw van dit grootse complex was een bevestiging 
van de welvarendheid van de elektriciteitssector en de rol die ze in de jaren na de oorlog vervulde 
(Res nova, 2004). Het gebouw is zodanig een symbool voor de wederopbouw van de provincie Noord
Brabant (Res nova, 2004). 

Het complex bestond uit twee gebouwen die door middel van een schakelstuk verbonden werden met 
elkaar. De gebouwen gekenmerkt door sobere gevels, uitgevoerd in schoon metselwerk, een schildak 
en vensters voorzien van stalen kruisroeden 
(kruiskozijnen) hebben een uniforme opbouw. 
Seide gebouwen bestonden uit vier, rand een 
binnenplaats, gegroepeerde vleugels. Het 
hoofdgebouw heeft ronde traptorentjes met 
spits en op de noordoostelijke hoek een 
markante hoektoren met uurwerk en een spits 
met lantaarn. Door de abstract vormgegeven 
traditionele elementen (torens met spits, 
kruisvensters) roept het geheel een associatie 
op van een kasteel. Hiermee wordt het 
kenmerk van de Delftse School, het herijken 
naar traditie, getekend. De klokkentoren van 

- OO~T G £.Vf. l. _ 

Figuur 17: Ontwerptekeningen van het PNEM
complex, 7 april 1953 
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het hoofdgebouw is voorzien van ramen van de kunstenaar Marius de Leeuw. 

Figuur 19: Het hoofdgebouw van de zuid-oost 
gevel anno 2005 

Figuur 18: Loggia bedrijfsgebouw 

Het bedrijfsgebouw werd gekenmerkt door een loggia aan de binnenplaats. Deze loggia is voorzien 
van Romaanse bogen, gescheiden door een Dorische zuil en bekroond door een basaltlava 
uitgevoerde vries (Res-nova, 2004). Het interieur van het hoofdgebouw is zo goed als bewaart 
gebleven, dit in tegenstelling tot het interieur van het bedrijfsgebouw. In de sloopaanvraag (16 januari 
2003) wordt aangegeven dat het bedrijfsgebouw te aanschouwen is als minder markant omdat het 
ontbreekt aan architectonische verbijzonderheden. Wei wordt aangegeven dat de gebouwen qua 
datering en vormgeving een duidelijke samenhang hebben. 

Aan de andere zijden van het spoor, waaraan het PNEM-gebouw ligt, heeft zich in de jaren negentig 
het Paleiskwartier ontwikkeld. Dit is een gebied met kantoren gemixt met woningbouw en scholen. De 
ontwikkelingen van het Paleiskwartier, dat in 2009 helemaal opgeleverd moet zijn, heeft de prioriteit 
van de gemeente v66r andere locaties (NVM BOG, 2005). In de toekomst zal een brug warden 
aangelegd, over het spoor, tussen het Paleiskwartier en de PNEM locatie. 

Om welke waarden wordt het PNEM-complex gedeeltelijk in stand gehouden? 
Het hoofdgebouw is (deels) behouden gebleven vanwege de architectuurhistorisch waarden en de 
gaafheid van zowel in- als exterieur. Het gebouw heeft een architectuur waarde vanwege het typisch 
voorbeeld van wederopbouwarchitectuur en het valt in het oeuvre van de architect, C.H. de Bever. De 
architectuurhistorische waarde heeft het vanwege de status en macht die het 
elektriciteitsmaatschappij ooit had in Noord-Brabant. Dit komt tot uitdrukking in de architectuur van het 
gebouw; namelijk malicieus en pompeus. 

6.2.2 Toetsing model 

Omdat de maatschappelijke esthetische componenten als subjectief kunnen warden gezien, warden 
ook in case studie 2 de antwoorden op de vragen Ua/ nee) uit tabel 32 per onderdeel kort toegelicht: 

Cultuurhistorische waarde: 
De status (machtspositie) van de elektriciteitsmaatschappij in die tijd komt tot uiting in de architectuur. 
De PNEM heeft een grate rol gehad in de wederopbouw na de oorlog waaraan een maatschappelijke 
waarde ontleend kan warden. Door de positie aan de rand van 's-Hertogenbosch en het malicieus 
uiterlijk met torens is het een visueel herkenningpunt. De heersende cultuur (PNEM had een 
monopoly positie) is af te lezen aan het pompeus uiterlijk. Er zijn geen innovatieve/ vernieuwende 
technieken of bouwmaterialen gebruikt omdat de 'Delftse School' van het traditionele bouwen was. 

Architectonische waarde: 
Het gebouw heeft een duidelijke stijluitwerking van de 'Delftse School' waarbij kantoorfuncties 
monumentaal en groats werden gebouwd. De architect C.H. De Bever was een bekend architect van 
de 'Delftse School'. Het gebouw is door zijn positionering aan de rand van 's-Hertogenbosch en het 
malicieus uiterlijk met torens bekend bij de burger bovenlokaal (met name treinreizigers) . 
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Gaafheid: 
De gaafheid van het hoofdgebouw is zowel in- als exterieur bewaard gebleven. 

Uniciteit: 
Het gebouw is uniek 

Stedebouwkundige- en ensemblewaarde: 
De situering op de zuidelijke punt van de wijk 't Zand geeft het gebouw een imponerende en 
representatieve uitstraling mede doordat de weg ernaast lager ligt. Hiermee wordt de architectonische 
waarde meer benadrukt in plaats van de stedebouwkundige waarde. Het gebouw is niet expliciet voor 
's-Hertogenbosch. 

lndien de vragen met 'ja' beantwoord kunnen worden komt dit ten goed van de maatschappelijke 
waarde van het gebouw. In de tabellen wordt in het blauw aangegeven hetgeen een aanvulling of 
correctie is op het model. Deze correcties of toevoegingen zijn voortgekomen uit de gesprekken of uit 
de inleidende/ open vraag. 

Aspect 
Maatschappelijk esthetische componenten ten behoeve Gegevens te vinden Jal 
kantoorgebouwen in: nee 

Cultuurhistorische Heeft het gebouw een status of herkenbaarheid door zijn Gemeentearchief Ja .. 
Naarde oorspronkelijke functie? Of hebben er historische gebeurtenissen plaats 

aevonden? 
Kan de maatschappelijke waarde/ herinnerlF19swaarde ontleend worden Gemeente archief Ja 
aan de functie die het heeft vervuld? 
Is het gebouw een visueel herkenningspunt? Veldonderzoek/ r.o. Ja 

Is door middel van typologieen (morfologie) een heersende cultuur af te Gemeentearchief/ r.o./ Ja 
lezen? veldonderzoek 
Is er gebruik gemaakt van innovatieve technieken en/ of zijn er Gemeente- I Nee 
vemieuwende bouwmaterialen gebruikt? streekarchief/ r.o. 

Architectonische Heeft het gebouw een heldere stijluitwerking door b.v. : ontwerp en Gemeentearchief/ Ja 
waarde constructie; harmonie en proportie; ornamenten en detaillering; literatuur over 

helderheid en afleesbaarheid concept (de aan economie, gevoel en stijlperioden/ r.o. 
emotie); complexiteit; eenheid vorm en functie; maatsysteem/ rasters/ 
a rids? 
Is het werk van een bekende architect of komt het uit het oeuvre van Gemeentearchief/ Ja 
architecU stedebouwer? literatuur over 

stiilperioden/ 
Vertegenwoordigt het gebouw een bouwstijl, soort of techniek? Literatuur over Ja 

stiilperioden/ r.o. 
Is het gebouw door zijn uitstraling en of vormgeving bekent bij de Gemeentearchief/ Ja 
burger, lokaal of bovenlokaal? literatuur over 

stiilDerioden/ r.o. 
Gaafheid Is de oorspronkelijke staal van het gebouw behouden gebleven GemeentearchiefJ..-i;e.., Ja 

(architectonische gaafheid, gaafheid van bebouwing en componenten) lttfo ter f)laat$0. 
llteratwr 

Uniciteit Is het gebouw zeldzaam in zijn soort, bv door architectuurhistorische, Gemeentearchief/ r.o. Ja 
bouwtechnische, typologische of functionele zeldzaamheid? Literatuur stijlperioden 

Stedebouw Maakt het gebouw onderdeel uit van een stedebouwkundig geheel b.v. Gemeentearohief/ r.o. Nee 
kundige- en door 
ensemble- - typologie van de open ruimten; 
Naarden - compositie/ ensemble van het gebouw to.v. de omliggende 

structuur; . arehitectonische ensemble .IA 
Is het gebouw karakteristiek voor een streek, stad of dorp? Gemeentearchief/ r.o. Nee 

a:,~: 
een wisaelend ~ in ~nd 1n •~mien 

lfeffltnr.A lljn er veflefllllend$ eoottert ~ ont.tean. Zo 
heeft B~ bijvoartleekt de .~ boer'derij en Moord.fiOlfand de 
etol ' L 

Uitkomst: overweaend Ja, dus het PNEM aebouw heeft een maatschaooelijk-esthetische waarde. 

Tabel 32 

70 



2 Met betrekking tot het vinden van de gegevens bij de technische componenten wordt in het gesprek 
aangegeven dat de benoeming van gemeente- of streekarchief gemeenteafhankelijk is, in 's
Hertogenbosch wordt het namelijk stadsarchief genoemd. 

Met betrekking tot de technische kwaliteit binnen- en buitenschil kwam naar voren dat er eigenlijk ook 
een funderingsonderzoek plaats zou moeten vinden. Dit zou bijvoorbeeld alleen gedaan kunnen 
worden wanneer scheuren in de gevel geconstateerd worden. Algemeen kan gezegd worden dat 
wanneer een technisch onderdeel niet voldoet in detail getreden meet worden door b.v. een nader 
onderzoek in te zetten. 

Bij de functionele kwaliteit wordt aangegeven dat het hoofdgebouw niet efficient is of efficient te 
maken is, door de hoge verdiepingen en een grote open binnenplaats. Naast de herindeelbaarheid 
werd in dit geval ook naar de efficientie gekeken. 

De maximale nuttige vloerbelasting heeft invloed op de herbestemmingmogelijkheden van het 
gebouw. Uit het gesprek komen de waarden, zeals deze in tabel 7 weergegeven staan, naar boven. 

lndien de vragen met 'ja' beantwoord kunnen worden komt dit ten geed van de technische waarde van 
het gebouw. 

Aspect Technische componenten voor kantoorgebouwen 
Gegevens te vinden in: Jal 

nee 
Technische kwaliteit Hebben de dichte geveldelen een goede kwaliteit of zijn de slechte ~ info ter plaatse Ja 
buitenschil delen Ceenvoudia) te reoareren? (veldonderzoek) et .....___ 

Hebben de open geveldelen een goede kwaliteit of zijn de slechte "'111tele11r Nee 
delen (eenvoudia) te reoareren? Techniach onafhankelijk 
Hebben de daken een goede kwalitelt (bedekking) of zijn de slechte adviesbureau (TNO) Nee 
delen (eenvoudia) te reoareren? 

Technische kwaliteit Heeft de draagconstructie een goede kwaliteit (kolommen, wanden, Specialist,/ adviesbureau Ja 
binnenschil vloeren)? 

,,,_, ___ 
w .. _ .. _ 

Heeft het vaste interieur een goede kwaliteit? Taxatierappertf mal(elaar, Ja 
fete!s, info ter olaatse 

Functionele kwaliteit Is er sorake van een aoede verticale indeelbaarheid? Bestek, bouwtekeningen, J!_ 
Is er sorake van een aoede horizontale indeelbaarheid? info ter plaatse d!.-
Is het aebouw herindeelbaar/ her te bestemmen? d!.-
Is het aantal liften 1 per 1350 m2 bvo of voldoende ruimte om liften Ja 
aan te brenaen? -Is de aanabreedte oroter dan 1. 70 m? J!_ 
Is het gebouw toegankelijk voor gehandicapten of zijn hier Ja 
aanoassinoen voor te maken? 

~ Is de nuttige vloerbelasttng minimaal 3.6 2,5 kN/m2? 
VolQens de NEN-norm: 
2,5 KN/m2 voor kantoren 
3,5 of meer KN/m2 voor archief 
1 75 KN/m2 voor woninaen -Zijn er mogelijkheden om minder valide voorzieningen te plaatsen Ja 
zoals een miva-toilet en een lift die voldoet aan de eisen? 

Uitkomst: overwegend 'ja'. Ondanks dat de open geveldelen en het dak niet in een goede technische staat verkeren 
weaen daar de aoede kwaliteit van de dichte aeveldelen de draagconstructie en het vaste interieur wel teaenoo. 

Tabel 33 

Met we Ike invloeden, van buitenaf, is rekening gehouden bij de overweging om het gebouw te 
behouden? 
Op grond van zakelijke overwegingen (financiele) had het hoofdgebouw gesloopt moeten worden. Het 
is echter de emotionele waarde (het monumentale markante karakter, de orientatiewaarde in de 
omgeving en de historische waarde voor Den Bosch en voor Essent) die heeft doen besluiten om het 
hoofdgebouw te behouden. 

71 



3 

4 

De genoemde financiele kosten worden als uitermate relevant gezien. Aangegeven wordt dat wanneer 
een kantoorinstantie zich opnieuw vestigt in een kantoorpand de kosten minder hoog zijn dan voor 
een herbestemming. Herbestemming zal een flinke investering zijn maar door de 'monumentale' 
waarde betaalt dit zichzelf terug. Herbestemming is wel ontzettend sterk afhankelijk van de markt. 
Wanneer een kantoor niet meer verhuurbaar is moet aan herbestemmin g gedacht worden. Een 
ontwikkelaar gaat geen herbestemming aan wanneer dit verlies oplevert. Door onwetendheid van veel 
ontwikkelaars worden herbestemmingen niet aangegaan, de gerenommeerde bouwbedrijven/ 
ontwikkelaars gaan deze kansen wel aan. 

De financiele componenten moeten doorgelicht worden en de kosten en baten in de balans 
opgenomen worden. 

Aspect 

Tabe134 

Financiele componenten ten behoeve van het kantoorgebouw 

De kosten tijdens het conserveren zijn bij de tijdelijke huur 
toe assin aan ezien trdeli"ke verhuur niet kostendekkend is. 

Te ondememen actie 

Met betrekking tot tabel 35 wordt aangegeven dat het bestemmingsplan, in 's-Hertogenbosch, volgend 
is op het structuurplan. Het bestemmingsplan is de uiteindelijke uitwerking van het gebied. Dus ook 
hier is het gemeenteafhankelijk waar de gegevens over herontwikkeling te vinden zijn. 

Het PNEM gebouw ligt naast een spoorlijn, dit zou een geluidsoverlast kunnen zijn . Wanneer 
aanleiding gegeven wordt dat door hinder van de omgeving het gebouw niet verhuurd wordt kan er 
een uitgebreider onderzoek plaats vinden. Aangezien het gebouw is voorzien van thermopane glas zal 
de overlast in dit geval te verwaarlozen zijn. 
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Aangemerkt wordt dat de negatieve vraagstelling van de locatiewaarden verwarrend zijn . 
lndien de vragen met 'ja' beantwoord kunnen worden komt dit ten goede van de 
locatiewaarde van het gebouw. 

Aspect Locatie componenten ten behoeve van kantoorgebouwen Gegevens te vinden Jal 

' hat 
~ht ' 

Ruimtelijk Ligt he! gebouw niet in een kantoorpark of industriegebied? 
visuele kwaliteit Is de omgeving voorzien van groen, heeft het een samenhang en is het-niet 

werk van een snelle productie? 
Is er zor besteed aan he! terrein? 

Uitkomst: ·a dus het PNEM ebouw heeft een locatie met otentie voor de toekomst 

Tabel 35 

Algemene informatie over de Bossche vastgoedmarkt (STOGO, 2005): 

in: 

Gemeent~liik l>e1eici/ r 
· Besterrimingsplan . ;:;,;: · 

Info ter plaatse 

Ontwikkeling van nieuwbouw is van de A2 verschoven naar het Paleiskwartier; 
Vanaf de tweede helft van 2005 is de nieuwbouw gestagneerd; 
Opname zakte naar 32.000 m2, de laagste in 7 jaar; 

Nee 

Ja 
Ja 

Ja 

(Verwacht wordt dat de opname door een aantal grote transacties zal aantrekken tot een 
totaal van 50.000 m2 in 2005) 
Aanbod in 2004 bedroeg 100.000 m2 van de totale 900.000 m2 
Leegstandspercentage is 8, onder het NL gemiddelde 
Door het beperkte aanbod in de nieuwbouw in combinatie met de stilgevallen bouwactiviteiten 
bestaat een tekort aan mark conforme nieuwbouw, met als gevolg dat bij het huidige aanbod 
15% een herinvulling krijgt! ! 
Nieuwbouwplannen komen pas in aanbouw bij du idelijk herstel van de markt 

Zoals hierboven aangegeven staat zijn de bouwactiviteiten in de gemeente 's-Hertogenbosch 
stilgelegd waardoor het ontbreekt aan marktconforme kantoren. Hierdoor is de stad aangewezen op 
de bestaande voorraad waar voor 15 proce nt concrete plannen bestaan voor herinvulling. Dit gegeven 
sluit aan op de plannen van het PNEM- gebouw (Essent heeft ervoor gekozen het hoofdgebouw te 
hergebruiken). Zoals bij de open vraag aangegeven staat, is dat besluit genomen aan de hand van de 
maatschappelijk-esthetische waarden van het gebouw en niet aan de hand van de locatie- of 
marktfactoren. De marktfactoren waren hier ook niet van toepassing aangezien Essent zelf het terrein/ 
gebouw weer gaat gebruiken. 
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Met betrekking tot de trends die spelen wordt in het gesprek aangegeven dat bij de keuze of een 
bedrijf zich wil vestigen in een nieuwbouwkantoor of in een 'monumentaal' de keuze afhankelijk is van 
het soort bedrijf. Hierbij wordt aangegeven dat de aandacht voor bouwhistorie/ archeologie aan het 
toenemen is; ' de aandacht voor dit onderwerp wordt maatschappelijk gedragen' (Romeijn , 2005). 
Bouwhistorie krijgt hierdoor een economische waarde; de waarde van de bouwhistorie wordt steeds 
meer uitgedrukt in geld. 

Om te pijlen of de marktaspecten gestemd zijn om te conserveren moeten de volgende vragen met 'ja' 
beantwoord kunnen warden. 

Aspect Markt componenten voor kantoorgebouwen Gegevens te vinden in: Jal 
Nee 

Sentiment op de markt Is de markt negatief gestemd? Jones Lang Lasalle, Ja 
kantorenmarktbarometer 

Vraag en aanbod Is er een overaanbod aan kantoren? Vastgoedliteratuur zeals: Ja 
verhouding Vastgoedmarkt- Trends 

ROZ/IPD- Resultaat gegevens 
DTZ/ Zadelhoff-Ciifers in oersoectief 

Trends Wil het bedrijfsleven zich voomamelijk vestigen in Vastgoedliteratuur zoals Ja 
nieuwbouw kantoren? Trends 200? van de Vastaoedmarkt 

Rekenina te houden met betrekkina het conserveren Te ondernemen actie 
Leegstandswet 1981 Bij tijdelijke verhuur kan het pand max. 7 jaar 'leeg' Conserveren max. 7 jaar x staan 

Tabel36 

6.2.3 Advies 

Doordat de nieuwbouw is stilgelegd wordt kans gegeven aan het overaanbod om weer verhuurd te 
warden. Wanneer geen sprake zou zijn van de herbestemming voor Essent zou geadviseerd warden 
om niet te conserveren, ondan ks dat tabel 36 geheel met 'ja' beantwoord is. Dit advies is gebaseerd 
op de kans die de stillegging van nieuwbouw geeft aan de leegstand en de goede locatie die het 
PNEM gebouw heeft, nu en in de toekomt. Ondanks dat het gebouw misschien niet kan voldoen aan 
marktconforme nieuwbouw onderscheid het zich wel van de rest door de karakteristieke waarde die 
het heeft. Tevens kan de technische staat van het PNEM gebouw kan als redelijk goed geacht 
warden, oak functioneel gezien voldoet het gebouw aan de eisen. 
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6.3 Verslaglegging 'Kritisch oog' 

November 2005 

Gesproken met: 
Ohr. J. Kramer 
Rijksgebouwendienst, afdeling A&A, (Architecten en Advies). 

Wanneer de RGO een kantoorgebouwen voor een klant wil aanhuren moet dit gebouw beoordeeld 
worden. Een van de taken van dhr. Kramer is om deze gebouwen te beoordelen. 

6.3.1 Kritische beoordeling objectwaarden 
Bij de technische kwaliteit buitenschil wordt drie keer dezelfde soort vraag gesteld, dit zou 
samengevoegd kunnen worden tot 1 vraag. In veel vragen wordt het woord 'goed' gebruikt. 'Goed' is 
subjectief en zou gedefinieerd moeten worden. 

Aspect Technische componenten voor kantoorgebouwen Gegevens te vinden Jal 
in: nee 

Technische kwaliteit Hebben de dichte geveldelen een goedej kwaliteit of zijn de slechte Foto's , info ter plaatse 
buitenschil delen leenvoudia) te reoareren? (veldonderzoek) of -

Hebben de open geveldelen een goedej kwaliteit of zijn de slechte makelaar 
delen {eenvoudia\ te reoareren? -
Hebben de daken een goede kwaliteit (bedekking) of zijn de slechte 
delen teenvoudia\ te reaareren? 

Technische kwaliteit Heeft de draagconstructie een goede kwaliteit (kolommen, wanden, Specialist, 
binnenschil vloeren)? taxatierapport/ 

makelaar 
Heeft het vaste interieur een goede kwaliteit? Taxatierapport/ 

makelaar, foto's, info 
ter plaatse 

Functionele kwaliteit Is er sorake van een aoede verticale indeelbaarheid? Bestek, -
Is er sarake van een aoede horizontale indeelbaarheid? bouwtekeningen, info 
Is het aebouw niet of nauweliiks herindeelbaar? terplaatse -

-Is het aantal liften 1 per 1350 m2 bvo of voldoende ruirnte om liften aan 
te brenaen? -Is de aanabreedte aroter dan 1. 70 m? -
Is het gebouw toegankelijk voor gehandicapten of zijn hier 
aanoassinaen voor te maken? -Is de nuttiae vloerbelastina dan 3.5 kN/m2 of meer? -Zijn er mogelijkheden om;minder valide voorzieningen te plaatsen zoals 
een miva-toilet en een lift die voldoet aan de eisen? 
Uitkomst 

Tabel 37; technische componenten 

Ook bij de technische beoordeling van een gebouw zou de (brand)veiligheid aan bod moeten komen. 
Elk gebouw moet voldoen aan bepaalde (brand)veiligheidseisen die in het bouwbesluit, de 
bouwverordening of in de NEN-normen staan omschreven 6f door de brandweer worden gegeven. 
Brandveiligheidseisen worden opgesteld om de gebruiker, van het gebouw, te beschermen. Tevens 
mag het gebouw geen gevaar opleveren voor de omgeving door bijvoorbeeld loshangende geveldelen 
eraf kunnen vallen. 

6.3.2 Kritische beoordeling externe invloedsfactoren 

Bij de locatiecomponenten werden de vragen over het gemeentelijk beleid overbodig gevonden en 
tevens werd gestruikeld over de zinnen in de ontkennende vorm. 

Met betrekking tot de vraag of Mn van de externe invloedsfactoren zwaarder in de beoordeling zou 
mee moeten tellen gaf dhr. Kramer aan dat bij de locatiecomponenten veel vragen staan die samen 
een overall overzicht geven van de locatie. Een locatiecomponent heeft daardoor minder waarde dan 
Mn marktcomponent. Oat wil dus zeggen dat Mn marktcomponent zwaarder mee zou tellen . 
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6.4 Afwegingen 

De 'punten' die in de paragraven § 6.1 tot en met § 6.3 naar voren zijn gekomen zullen in deze 
paragraaf naast elkaar worden gezet. Er zal per onderdeel een afweging gemaakt worden welke 
'punten' definitief in het model veranderd worden. 

Algemeen 
In de kolom 'gegevens te vinden in' is zowel uit case studie 1 als 2 een aantal veranderingen 
gekomen. Tijdens de uitvoering van de case studies bleken de gegevens elders te vinden dan dat 
aangegeven stond. De veranderingen/ toevoegingen zullen daarom doorgevoerd worden in het 
definitieve model. Wei bleken verwijzingen naar bronnen zoals bestemmings-, of structuurplan en 
gemeente-, streek- of stadsarchief gemeenteafhankelijk te zijn . Omdat het niet reeel is alle 
soorten benamingen op te noemen worden in dit onderzoek de benamingen gemeente-/ 
streekarchief en bestemmingsplan aangehouden. 

Maatschappelijk esthetische objectwaarden 
Uit de inleidende vraag van case studie 1 is naar voren gekomen dat het 'ensemble van details' 
het gebouw een meerwaarde geeft en tevens de nadruk legt op de architectuurstijl. Bij de 
architectonische waarde wordt ingegaan op de heldere stijluitwerking door bijvoorbeeld 
ornamenten en detaillering. Een 'ensemble van details' wordt hiermee niet omschreven. Een 
ensemble van details zal bij de architectonische waarde onder de vraag over de heldere 
stijluitwerking worden toegevoegd. 

Bij de technische toetsing wordt ingegaan op de kwaliteit van het interieur. Hiermee wordt niet 
expliciet de gaafheid van het originele interieur bedoeld. De gaafheid van het interieur, staat nog 
niet vermeld, deze zal bij de 'gaafheid' van de maatschappelijk esthetische componenten worden 
toegevoegd. 

Bij de vraag 'Is een gebouw karakteristiek voor een streek, stad of dorp?' is bij zowel case studie 1 
als bij case studie 2 een toelichting gegeven. Deze toelichting bleek dus nodig te zijn , daarom zal 
deze in het model worden toegevoegd. 

In case studie 2 bleek de maatschappelijke waarde, onder het component cultuurhistorische 
waarde, nauw verwant te zijn met de herinneringswaarde die het gebouw heeft voor een 
bevolking. Daarom wordt 'herinneringswaarde' bij deze vraag toegevoegd. 

Technische objectwaarden 
In case studie 1 is de mop (meerjarig onderhoudsplan) besproken. Er kan vanuit gegaan worden 
dat, wanneer een gebouw onderhevig is geweest aan een mop, de technische kwaliteit naar 
behoren is. Hierdoor worden de vragen over de technische kwaliteit buiten- en binnenschil 
overbodig. Omdat niet ieder gebouw onderhevig is geweest aan een mop blijven de vragen over 
de technische kwaliteit buiten- en binnenschil gehandhaafd maar de vraag of het gebouw 
onderhevig is geweest aan een mop zal toegevoegd worden. 

Door de vragen van de technische en functionele kwaliteit toe te lichten met eisen wordt 'goed' 
gedefinieerd. Wanneer het gebouw aan de gestelde eisen voldoet is de kwaliteit 'goed' te 
noemen. In case studie 1 en 2 werd dit bij de functionele kwaliteit al gedaan door de vraag met 
maten toe te lichten. Helaas strookten deze maten niet helemaal met de beoordelingscriteria van 
de RGD (zie bijlage 7), die uit het derde gesprek naar voren kwamen. Hieronder volgt een 
afweging over welke maten in het vervolg gebruikt worden bij de functionele kwaliteit. De 
technische kwaliteit binnen- en buitenschil wordt via de gaafheid van verschillende 
bouwonderdelen gecontroleerd. In principe dienen alle onderdelen gaaf te zijn. De benoeming van 
deze onderdelen is direct opgenomen in het definitieve model. Tevens zijn criteria uit tabel 15 
(hoofdstuk 3), die eerder weggelaten zijn , weer toegevoegd. 
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Afwegingen functionele kwaliteit: 
In de toetsingscriteria van de RGD warden maten gegeven die afwijken van de maten over de 
plafondhoogte uit Geraedts en Van de Voordt (2003). 'Geraedts en Van de Voordt (2003)' geeft 
aan dat wanneer de volgende criteria van toepassing zijn, het kantoor aan de onderkant van de 
kantorenmarkt behoort: 
o Verdiepingshoogte lager dan 2.60 m of hoger dan 3.70m 
o Slechte horizontale indeelbaarheid wanneer de wandplaatsing grater is dan 3.60 m. 

Uit 'Geraedts en Van de Voordt (2002)'komt naar voren dat de transformatie van kantoren naar 
woongebouwen negatief is wanneer: 
o Het stramien van de draagconstructie grater dan 3.60 m is; 
o Verdiepingshoogte is kleiner dan 2.80 m of grater dan 6.00 m; 
o Gevels: geen aansluitingenmogelijkheden of stramien grater dan 5.40 m. 

De RGD geeft aan dat wanneer het gebouw aan de volgende eisen voldoet het ten gunste van het 
gebouw komt 
o Onderkant systeemplafond minimaal 2. 70 m, installatiezone minimaal 50 cm; 
o Gevelstramien meet voldoen aan: gelijk of kleiner dan 1.80m. 

Volgens het bouwbesluit artikel 4.25 (01-09-2005) meet de minimale plafondhoogte voor een 
verblijfsruimte van een gebouw, ongeacht de functie, minimaal 2.60 m bedragen voor nieuwbouw. 
Voor de verblijfsruimte van bestaande bouw wordt in artikel 4.30 van het bouwbesluit aangegeven 
dat de minimale plafondhoogte 2.10 m moet zijn, met uitzondering van een bijeenkomstfunctie 
met alcoholgebruik, dit dient minimaal 2.40 m hoog te zijn. 

Ondanks dat het in dit onderzoek geen nieuwbouw betreft wordt tech gekozen voor een minimale 
plafondhoogte van 2.60 om zo te voldoen aan hedendaagse gebruikseisen. Zo kunnen, indien 
nodig, installatievoorzieningen getraffen worden van maximaal 50 cm zodat tech nog aan de 
minimumhoogte van 2.10 m wordt voldaan. De maximale hoogte van 3. 70 m uit Geraedts en Van 
de Voordt (2003) kan aangehouden worden. Wanneer een plafondhoogte hoger is dan 6.00 m kan 
een extra verdieping gerealiseerd warden. Zo bestaat de volgende eis met betrekking tot de 
verticale indeelbaarheid: 
..,.. De verdiepingshoogte is minimaal 2.60m of maximaal 3.70 m hoog of hoger dan 6.00 m. 

Ook met betrekking tot de stramienmaat warden meerdere maten gegeven. De RGD geeft een 
gevelstramien van 1.80m of kleiner aan. In het onderzoek; intelligente gevels in de utiliteitsbouw 
(Koene, 2003) wordt aangegeven dat voor een brede toepasbaarheid, met name bij renovatie, 
past de opzet van het gevelsysteem zich het meest aan de voorkomende (draag)structuur van 
kantoorgebouwen volgens een stramien van 5,4 x 7,2 m. Als kleinste onderverdeling wordt 1,8 m 
aangehouden, met de mogelijkheid van 1,8 + 0,9 zodat oak kamers van 2,7 m breedte 
gerealiseerd kunnen worden. Dit geeft de volgende mogelijke brute kamerafmetingen: 

1,8 x 5,4 = 9, 7 m2 (kleine 1-persoonskamer) 
2,7 x 5,4 = 14,6 m2 (grate 1-persoonskamer, 2-persoonskamer) 
3,6 x 5,4 = 19,4 m2 (ruime 2-persoonskamer) 

Voor het gevelsysteem wordt in principe uitgegaan van elementen van 3,6 m breed (veelvoud 
van 0,9 m breed) . 

..,.. Oat wit zeggen dat in dit onderzoek een gevelstramien van 3.60 m of kleiner wordt gezien als 
goed. 

De toegestane nuttige vloerbelasting wordt in de toetsingscriteria van de RGD minimaal op 4 KN/ 
m2 voor kantoorgedeelten gesteld. Dit in tegenstelling tot de 2.5 KN/m2 die in case studie 1 is 
aangegeven en de oorspronkelijke 3.5 KN/m2 uit Geraedts en Van der Voordt (2003). De NEN 
6702 (uit: http://www.bouwvademecum.nf/html/body_lewis.html) geeft de volgende belastingen 
weer. 
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Gelijkmatig verdeelde vloerbelasting Prep en geconcentreerde loerbelasting Frep 
conform TGB 1990 NEN 6702 

KN/m2 
Woningen en logiesverblijven 1.75 
Kantoren onderwiisvormen oezondheidszorooebouwen 2.50 
Verkoooruimten lwinkeloebouwen) 4.00 
Horecaoebouwen, biieenkomstoebouwen, soortoebouwen 5.00 

Tabel 38; NEN 6702 

Omdat de NEN normen nationaal zijn warden deze als leidraad aanhouden, hierbij dient het 
gebouw minimaal tot kantoor te kunnen warden herbestemd. Dit houdt in dat: 
..,.. De nuttige vloerbelasting moet minimaal voldoen aan 2.5 KN/m2. Hierbij wordt wel de 

vermelding gemaakt dat bij 4.0 KN/m2 of meer, meerdere herbestemmingen mogelijk zijn. 

Zowel in case studie 1 als in 2 is gebleken dat de vragen over de toegankelijkheid en de 
voorzieningen voor minder valide bij de functionele kwaliteit samengevoegd kunnen worden tot 
een vraag. Dit zal dan ook gebeuren. 

Bij de functionele kwaliteit is het logischer om de 'algemenere' vraag over de herindeelbaarheid 
v66r de vragen van horizontale en verticale indeelbaarheid te zetten. Om de vraag meer te 
verduidelijken en meer draagvlak te geven wordt in deze vraag de optie 'herbestemmen' 
toegevoegd. 

In case studie 2 is de efficientie van het gebouw aan bod gekomen. De efficientie waarde is een 
verdieping van de functionele waarde. Aan gebouwen die in een andere tijd gebouwd zijn werden 
andere eisen gesteld. Wanneer er genoeg ruimte in de hoogte en breedte is om het functioneel te 
maken (denk aan voldoende reserve ruimte voor installaties) voldoet de ruimte functioneel gezien. 
Dit wil niet zeggen dat de ruimte dan 100% efficient is. Bij maatschappelijk - esthetische 
gebouwen kan het 'karakteristieke' belangrijker geacht worden dan de efficientie. Wanneer een 
efficient kantoorgebouw wordt verwacht kan beter voor nieuwbouw gekozen worden. De efficientie 
factor wordt daarom niet toegevoegd. 

De brandveiligheidseisen, die in het derde gesprek aan bod kwamen, zijn bij leegstand niet van 
toepassing. Wanneer een gebouw weer in gebruik wordt genomen moet het voldoen aan alle 
gestelde brandveiligheidseisen, dit onderdeel valt buiten het bereik van het onderzoek. lndien 
gebruik wordt gemaakt van anti-kraak bewoning is het, in eerste instantie, aan de anti-kraak 
organisatie om de brandveiligheid te testen. Zij krijgen immers volmacht over het gebouw en zeals 
in bijlage 8 wordt aangegeven: De verantwoordelijkheid voor brandveilig gebruik van een 
bouwwerk of inrichting ligt in eerste instantie bij de gebruiker van het gebouw. Wat wel van 
toepassing is, tijdens een periode van leegstand, is dat het gebouw geen gevaar mag vormen 
voor de omgeving. Dit onderdeel moet alsnog opgenomen worden bij de technische 
componenten. 

Bij de technische toetsing van het PNEM-gebouw kwam naar voren dat ondanks de slechte open 
geveldelen en dak het gebouw toch technisch voldoet. Hierbij is met name beoordeeld op de, wel 
goede, draagconstructie. De draagconstructie vormt het skelet van een gebouw, als deze niet 
goed is heeft dit een veel grotere impact op het gebouw dan de open geveldelen. Daarom zal in 
het model opgenomen worden dat de draagconstructie ten aller tijden moet voldoen. lndien bij de 
technische toetsing twijfel ontstaat doordat bijvoorbeeld scheuren in de gevels aangetroffen 
worden moet een nader onderzoek ingesteld worden (of fundering nog wel voldoet). Ook dit zal 
opgenomen worden bij de technische toetsing. 

Locatie invloedsfactoren 
In het derde gesprek werden de vragen over het gemeentelijk beleid overbodig gevonden. De 
vragen over het gemeentelijk beleid blijven echter gehandhaafd omdat deze van essentieel belang 
zijn voor de toekomstwaarden en herontwikkelingsmogelijkheden van het gebouw na het 
conserveren en daarmee wordt ender andere dus de potentie van de locatie aangegeven. 

Waar in beide case studies over gestruikeld werd is negatieve zinstelling van de 
locatiecomponenten. Dit zal veranderd worden. De zinnen dienen dan wel met 'nee' beantwoord 
te worden, dit in tegenstelling tot de andere componenten. 
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Markt invloedsfactoren 
Naar aanleiding van de tweede case studie, waar de stillegging van nieuwbouwplannen een grote 
i nvloed hebben op de markt, wordt bij de marktcomponenten een vraag over deze invloed op de 
markt toegevoegd. 

Doorslaggevende externe invloedsfactor 
Over de vraag welke externe invloedsfactor zwaarder mee moet wegen kan het volgende gezegd 
worden: naast de opmerking uit het derde gesprek dat een marktcomponent zwaarder meeweegt 
dan een locatiecomponent is uit de twee case studies gebleken dat het grote overaanbod (= 
marktcomponent) en de stilgevallen bouwactiviteiten naar aanleiding van de 'slechte' markt (= 
marktcomponent) een duidelijk beeld gaven over de nabije toekomst het gebouwen. De financiele 
factor zal niet snel doorslaggevend zijn omdat het conserveren altijd meer geld zal kosten40 dan 
opbrengen. Een goede locatie is van belang maar zoals in hoofdstuk 2 besproken is, veranderen 
de meningen over een goede locatie nog wel eens. Over het algemeen kwam met name de 
marktfactor sterk naar voren in de beslissing om wel of niet te conserveren. Hieraan kan 
toegevoegd worden dat 'de markt' de uiteindelijke waarde van een gebouw zal bepalen. Om deze 
factor definitief zwaarder te laten wegen zouden er eerst meer case studies gedaan moeten 
worden. 

6.5 Definitief model 
Met name bij de maatschappelijk esthetische en technische componenten zijn de meeste 
toevoegingen gedaan. Bij de maatschappelijk esthetische componenten zijn toevoegingen gedaan om 
de vraag te verduidelijken of omdat uit de inleidende vraag bleek dat een onderdeel ontbrak. Bij de 
technische componenten is de term 'goed' objectief gemaakt door bij de vraag normen te zetten. In de 
kolom 'gegevens te vinden in' zijn informatiebronnen toegevoegd en niet relevante weggehaald . Op 
de toevoeging van de veiligheid na, is uit de gesprekken niet naar voren gekomen dat het model 
onderdelen mist. In eerste opzicht is het model redelijk compleet, verder praktijkgebruik van het model 
zal hier nader inzicht in geven. Uit deze praktijktoetsing is gebleken dat sommige aspecten die in 
hoofdstuk 3 zijn aangegeven zoals veiligheid en herinneringswaarde maar door onwetendheid niet zijn 
meegenomen, toch thuishoren in het model. 

De afwegingen die § 6.4 zijn gemaakt zijn in het onderstaande definitieve model doorgevoerd. Met 
blauw worden de veranderingen ten opzichte van het concept model, uit hoofdstuk 5, weergegeven. 

40 Mits door tijdelijke verhuur aan (startende) ondernemers andere inzichten verkregen worden. 
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lnformatievoorzienina 
Het opvragen/ opzoeken van de volgende gegevens: 
Bouwtekeningen 
Bestemmingsplan 
Redengevende omschrijvingen (r.o.) 

De gegevens van de ontwikkeling van een stad en haar gebouwen zijn te vinden in het gemeente -
en/of streekarchief, in sommige steden stadsarchief genoemd. De afdeling bouwhistorie of bouw
en woningtoezicht (b&w-toezicht) van de gemeente kan de betreffende bouwtekeningen en 
bestemmingsplannen leveren van het gebouw en, indien aanwezig, de redengevende omschrijvingen 
(r.o.). Omdat bovenstaande bronnen niet altijd in alle informatie kunnen voorzien zal ook gezocht 
moeten worden in literatuur over de betreffende stijlperioden (lit. over stijlperiode). 

Wanneer de gegevens niet uit de bestaande documenten te krijgen zijn zal info ter plaatse opgedaan 
moeten worden of een veldonderzoek gestart moeten worden. 

Met name voor de technische kwaliteit zullen niet alle gegevens eenvoudig te constateren zijn. Voor 
de juiste conclusies is het verstandig een specialist aan te trekken. 

lndien de vragen met 'ja' beantwoord kunnen worden komt dit ten goede van de maatschappelijk 
esthetische waarde van het gebouw. 

Aspect Maatschappelijk esthetische componenten ten behoeve 
Gegevens te vinden in: Jal 

kantoorgebouwen nee 
Cultuurhistorische Heeft het gebouw een status of herkenbaarheid door zljn Gemeente-/ streekarchief 
Naarde oorspronkelijke functie? Of hebben er hlstorische gebeurtenissen 

olaats aevonden?· 
Kan de maatschappelijke waarde/ herinneringswaarde ontleend r"Gemeente-/ streekarc:bief 
worden aan de functie die het heeft vervuld 
Is het gebouw een visueel herkenningspunt? Veldonderzoek, r.o. 

Is door middel van typologie6n (morfologie) een heersende cultuur Gemeente- / streekarchlef, 
afte lezen? r.o., veldonderzoek. b&w -

toezidlt, lit. over 
stillnArioden 

Is er gebruik gemaakt van innovatieve technieken en/ of zijn er Gemeente- I streek.archlef, 
vemieuwende bouwmaterialen gebruikt? r.o., b&w -teezicht 

Architectonische Heeft het gebouw een heldere stijluitwerking door b.v. : ontwerp en Gemeente- /streekarchief, 
waarde constructie; hannonie en proportie; een ensemble van details; lit. over stijlperioden, r.o., 

ornamenten en detaillering; helderheid en afleesbaarheid concept b&w-toezicht 
(de aan economie, gevoel en emotie); complexiteit; eenheid vonn 
en functie; maatsvsteem/ rasters/ orids? -
Is het werk van een bekende architect of komt het uit het oeuvre 
van architecU stedebouwer? -
Verteaenwoordiat het aebouw een bouwstijl soort of techniek? -
Is het gebouw door zijn uitstraling en of vormgeving bekend bij de 
buraer lokaal of bovenlokaal? 

Gaafheid Is de oorspronkelijke staat van het gebouw behouden gebleven Gemeente- I streekarchief, 
(architectonische gaafheid, gaafheid van bebouwing en r.o., lit. over stijlperiode, Info 
comoonenten) ter plaatse 
I& het OOflPl'Onkelllk interieur bewaard gebleven? 

Uniciteit Is het gebouw zeldzaam in zijn soort, bv door Gemeente- /streekarchief, 
architectuurhistorische, bouwtechnische, typologische of r.o., b&w-toezicht 
functionele zeldzaamheid? 

Stedebouw Maakt het gebouw onderdeel uit van een stedebouwkuridig gehel Gemeente- /streekarchief, 
kundige- en b.v. door: typologie van de open ruimten, compositie/ ensemble r.o., b&w4oezlcht 
ensemble- van het aebouw t.o.v. de omliaaende structuur? 
Naarden Is het gebouw karakteristiek voor een streek, stad of dorp? Gemeente- /streekarchief, 

r.o. 
T~: 
Door een wisselend bodempatroon in Nederland en 
stree1cgebonden elementen zijn er verschillende so6rten 
bebouwingstype ontstaan. Zo heeft Brabant de langgevel boerderij 
en in Noord-Holland de stoloboercleril. 

Uitkomst 
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2 
lndien de vragen met 'ja' beantwoord kunnen warden komt dit ten goede van de technische waarde 
van het gebouw. 

Aspect Technische componenten voor kantoorgebouwen 
Gegevens te vinden in/ 

bij: 

TechnlsctJe 'IS:~teit Is het gebouw ondertlevig geweeSj aan een meerjarig Eigenaar (1) onderhoudsolan? lndien 'ia' aa verder met functionele kwaliteit. 
Technische Is er geen onherstelbare afbreuk aan gevels, dak of kozijnen door 
kwaliteit verwering , de tijd (oudheid), vandalisme, rottingsprocessen of 
bu itenschil verzakkingen? 

Controleer de volgende onderdelen op gaafheid: 

• Gevels: stenen/ beton/ hout, stucwerk, metselwerk en 
voegen ; 

• Dakbedekking; . Kozijnen, geen houtrot of verwering ; 
• H.W.A., geen lekkages of verstoppingen?; Specialist, 

onderhoudsplan, of 
Ziin er aeen lekkaaes in aevel dak of bii koziinen? eigenaar (eventueel info 

Technische Heeft de draagconstructie een goede kwaliteit (kolommen, wanden, ter plaatse,) 
kwaliteit vloeren); voldoet de sterkte en stijfheid aan toelaatbare eisen? (2) 
binnenschil Zijn er geen rottingsprocessen, houtwormen, boktorren, zwammen of 

schimmels aanwezia? 
Heeft het vaste interieur een goede kwaliteit? (Hiermee wordt niet 
het inbouwpakket bedoeld) ; Is er geen onherstelbare (essentiele) 
afbreuk gedaan aan: 

• Trappen; 

• Wandbekleding; 
• Plafondafwerking; 

• Beteaelina . 
Veiligheid Vormt het gebouw geen gevaar voor de omgeving, b.v. door Info ter plaatse 

loshanaende delen? 
Functionele '1(..\taliteit Is het aebouw herindeelbaar/ her te bestemmen? 

Is er sprake van een goede verticale indeelbaarheid? 

Toelichting: 
' De verdiepingshoogte is minimaal 2.60m of maximaal 3.70 m 

hoog (voldoende reserve ruimte voor installaties) of hoger dan 
6.00m. 
Is er sprake van een goede horizontale indeelbaarheid? 

Bestek, bouwtekeningen, 
T oelichtlng: info ter plaatse 
Gevelstramien van 3.60 m of kleiner 

Is het aantal liften min1maal 1 per 1350 m2 bvo of voldoende ruimte 
om liften aan te brerfgen1~, 
Is de gangbreedte groter dan 1. 70 m? 
Is het gebouw toegankelijk en vriendelijk"' voor gehandicapten of 
mindervalide menden of ziin hier aanpassingen voor te maken? 
Is de nuttige vloerbelastlng minimaal 2.5 kN/m2? (gelieve 4.0 KN/ 
m2 of meer in verband met meerdere herbestemminamnneliikheden\ 

Uitkomst: 
1: lndien bij de technische toetsing twijfels ontstaan over de kwaliteit dient er een nader onderzoek plaats te vinden 
2: deze component dient met 'ja' beantwoord te woorden 

41 Alleen van toepassing bij meerdere verdiepingen. 
42 Denk aan minder valide voorzieningen zoals een miva-toilet en een lift. 

Jal 
nee 

,___ 

,___ 

-

-

-
-
-

-
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lnformatievoo rzienina 
Het opvragen van de volgende gegevens: 
Gemeentelijk beleid; 
Bestemmingsplan 
Stadsplattegrond; 
lnwonersaantal bij VNG; 

Gegevens die niet uit de bestaande documenten te krijgen zijn zullen ter plaatsen beoordeeld moeten 
warden. De locatiefactoren zullen met een locatiebezichtiging of info ter plaatse beoordeeld 
moeten warden. 

Wanneer twijfel ontstaat of de hinder van de omgeving invloed heeft op de verhuurbaarheid van het 
kantoor kan hiervoor een uitgebreider onderzoek plaats vinden door een bouwfysisch bureau. 

Vastgoed marktgegevens zijn in vakliteratuur of bij de makelaar te vinden. Vakliteratuur: 
Vastgoedmarkt, Trends - ROZ/ IPD, Resultaat gegevens - DTZ/ Zadelhoff , Cijfers in perspectief -
Jones Lang LaSalle, Kantorenmarktbarometer 

De financiele componenten moeten doorgelicht warden en de kosten en baten in de balans 
opgenomen warden. 

Aspect Financitile componenten ten behoeve van het kantoorgebouw Te ondernemen actie 

Kosten Algemene vaste Hypotheek, rente en afschrijving Door versneld af te schrijven 
tijdens het kosten kunnen financiele middelen vriJ 
conserveren gemaakt worden. Door niet af te 

schrijven kunnen kosten 
bespaard/ tijdelijk uitgesteld 
worden. 

Fiscale aspecten Te betalen belastingen: Belastingen en heffingen die op 
(vaste kosten) Eigenaarsdeel onroerendzaakbelasting; de waarde van het pand 

berusten kunnen wellicht 
lndien van toepassing bij tijdelijk verhuur worden aangepast doordat het 
Bedrijfsruimtebelasting (alleen bij tijdelijke pand vanwege de leegstand in 
bedrijfsmatige verhuur, ander roerende woonbelasting) waarde is gedaald. 
Rk>olrechten 
Waterschapsbelasting 
Polderlasten 
V,erontreinigiogsheffihg 
Afvalstoffenheffing 
Precariobelasting .. 
Milieuheffingen 
Parkeerheffinaen 

Verzekeringen Brand- en stormdekking Wijzigingen doorgeven aan de 
<vaste kostenl .,. verzekerina . 
Energiekosten Bij leegstand nauwelijks van toepassing. 

Bij tijdelijke verhuur worden energiekosten meestal door ---------------de eiaenaar betaald. 
Onderhoudskosten Technisch onderhoud. Onderhoudsplan opstellen 

Schoonmaakonderhoud 
Grond onderhoud 

Administratieve - __;;,..--

beheerkosten ----- -----Specifieke lndien van toepassing: Afwe{:ling maken met anti kraak 
bedrijfskosten Beveiliging d.m.v. een bewakingsbedrijf of een mogelijkheden. 

alarmsvsteem. 
Tijdelijke De kosten tijdens het conserveren zijn tijdens de tijdelijke huur ook van 
verhuur toeoassina aanaezien tiideliike verhuur niet kostendekkend is. ---- -----
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5 

lndien de vragen met 'nee' beantwoord kunnen worden komt dit ten goede van de locatiewaarde van 
het gebouw. 

Jal 
Aspect Locatie componenten ten behoeve van kantoorgebouwen Gegevens te vinden in: 

Nee 

Gemeentelijk Ligt het pand in een prioriteitsgebied voor woningbouw? (wanneer dit is Gemeenteliik beleid 
be le id moet de ejgenaar een bewuste keuze voor woningbouw maken) 

Ligt het pand in een gebied waar de komende jaren geen herontwikkelingen Bestemmingsplan 
gepland staan? (Herontwikkelingen kunnen ten gunste komen van het 
aebouw) 

Parkeren Is de parkeercapaciteit groter dan .... (= stadsafhankelijk) Locatie bez., makelaar, 
gemeente 

Geograflsche Is de plaats kleiner;pan 50.000 inwoners? Vereniging Nederlandse" 
liaaina "" Gemeenten . .,; M" 

Huuroriis Is er een concentratie van huuroriizen voor kantoren onder de €90 - ? Vakliteratuur makelaars 
Concentratie Is het gebouw gesitueerd in een _gebled waarin een groot aanbod van Locatie bezichtiging, • •. 

dezelfde soort verouderde. kantoren zich bevinClt, gebouwa tussen 1960 en Vakliteratuut, 

" 1980? . Yo . • · ... ;Jffi Makelaar la -~ 
Bereikbaarheid Is de afstand tot de snelweg groter dan 5 km? 
auto en Is de afstand tot een NS station groter dan 2 km? Stadsplattegrond 
openbaar Is de afstand tot de tussenhalte van bus/ tram of metro groter dan 1 km? 
vervoer 
Bereikbaarheid Is de afstand tot eetgelegenheden groter dan 500 m? 
voorzleningen Is de afstand tot bank/ postkantoorgroter dan 500 m? 

Info ter plaatse Is de afstand tot ontspannings- en recreatiemogelijkheden groter dan 500 ·~ 
m? 
Is de afstand tot een winkel voor de daaeliikse behoefte aroter dan 500 m? ffi 

Open bare Zijn er sporen van vandalisme in de directe omgeving? 
veiligheid Zijn de gevels zijn besmeurd met graffiti? Info ter plaatse 

Is de omgeving vies en onverzorgd? 
Wordt de buurt geteisterd door randgroepen? 

Hinder Staat het gebouw in de slagschaduw 50% van de kantoortijden? 
omgeving Ontvangt het gebouw meer dan 100 dagen per jaar een hinderlijke 

Info ter plaatse/ 
stankoverlast? 
Heeft het gebouw meer dan 50 dagen per jaar last van windturbulenties? onderzoek 

Heeft het aebouw meer .dan 2 uren n1=1r. kantooruren last van .aeluidshinder? -· 
Ruimtelijk Ligt het gebouw in een kantoorpark of industriegebied? 
visuele kwaliteit Heeft de omgeving geen groenvoorzieningen en is het het werk van een 

Info ter plaatse 
snelle productie? 
Is het terrein rondom het aebouw onverzorgd? 

Om te pijlen of de marktaspecten gestemd zijn om te conserveren moeten de volgende vragen met 'ja' 
beantwoord kunnen worden. 

Aspect Markt componenten voor kantoorgebouwen Gegevens te vinden in: 
Jal 
Nee 

Sentiment op de markt Is de markt negatief gestemd? Jones Lang Las@lle, 
kanrore11marktbarometer 

Vraag en aanbod Is er een overaanbod aan kantoren? Vastgoedliteratuur zoals: 
Vastgoedmarkt- Trends 

!'! 

verhouding -
Zijn er mogelijkheden om het gebouw te verhuren ROZ/IPD- Resultaat gegevens 
door tekortkomingen in het huidige aanbod? DTZ/ Zadelhoff- Cijfers in perspectief 

of bii een makelaar 
Trends Wil het bedrijfsleven zich voomamelijk vestigen in Vastgoedliteratuur zoals 

nieuwbouw kantoren? Trends 200? van de Vastgoedmarkt of 
- bii ~n makelaar 

Rekenina te houden met betrekkina het conserveren Te ondernemen actie x 
Leegstandswet 1981 Bij tijdelijke verhuur kan het pand max. 7 jaar 'leeg' Conserveren max. 7 jaar x staan -
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Hoofdstuk 7 Conclusies & aanbevelingen 

Ter afsluiting van dit onderzoek worden conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan. Bij de 
conclusies zal als eerste gekeken worden of de uitkomst van het onderzoek voldoet aan de gestelde 
doelstelling. Verder zullen bevindingen en de meerwaarde van het model besproken worden. In de 
aanbevelingen worden aspecten genoemd die in een verder onderzoek uitgewerkt kunnen worden. 

7.1 Conclusies 

De doelstelling zoals die in hoofdstuk 1 is gegeven: Het doel van dit onderzoek is een model te 
ontwikkelen waarmee de haalbaarheid van beheer bij leegstand van kantoren, zonder fysiek ingrijpen, 
geverifieerd wordt om meer bedenktijd te creeren voor een alternatieve bestemming. Geconcludeerd 
kan worden dat aan de doelstelling is voldaan. Het onderzoek geeft een afwegingsmodel waarin naast 
sloop en (ongepaste) herbestemming een optie wordt gecreeerd om een gebouw te conserveren 
totdat een nieuwe bestemming zich voordoet. Wei heeft het model een bepaalde subjectiviteit doordat 
de maatschappelijke esthetische waarden niet altijd feitelijk hoeven te zijn. Ook de visie op sommige 
marktcomponenten hoeven niet door elke gebruiker hetzelfde gezien te worden. 

Naast de optie die het model geeft om te conserveren vormt dit onderzoek een goede informatiebron, 
met een wetenschappelijke waarde, voor het probleem leegstand. Dit komt omdat onder conserveren 
veel aspecten vallen die als grondslag het probleem leegstand hebben. De vele aspecten omtrent 
conserveren (en leegstand) zijn gebundeld in dit onderzoek. Naast de wetenschappelijke waarde die 
dit onderzoek biedt heeft het ook een maatschappelijke waarde. Conserveren biedt de mogelijkheid 
dat mensen kunnen leven in een stad waarin cultuur behouden blijft en de balans tussen 'ou d en 
nieuw' gewaarborgd wordt. 

In het ontwikkelde model wordt vanuit verschillende invalshoeken bekeken of het haalbaar is een 
kantoorgebouw te conserveren. Wanneer gebruik wordt gemaakt van tijdelijke verhuur is uit de 
wetgeving gebleken dat hier maximaal vijf jaar toestemming voor wordt gegeven. Doordat krakers tot 
een jaar leegstand geen rechten hebben en na de vijf jaar tijdelijke verhuur een jaar uitgetrokken kan 
worden om het kantoorgebouw gereed te maken voor de markt kan geconcludeerd worden dat het 
gebouw maximaal zeven jaar 'ongedeerd'43 geconserveerd kan worden. Op basis van een 18-jarige 
vastgoedcyclus komt dit aardig overeen met de tijd die theoretisch gezien staat voor een 
laagconjunctuur. Helaas kan deze tijdsperiode niet op voorhand bepaald worden. 

Ondanks dat uit hoofdstuk 2 naar voren kwam dat de huidige leegstand met name uit locationele 44 en 
operationele leegstand bestaat bleek uit de case studies dat de problemen met betrekking tot de 
leegstand van maatschappelijke esthetische kantoorgebouwen voomamelijk operationeel gericht zijn. 
Doordat de maatschappelijke esthetische waarde veelal door de jaren heen gevormd wordt, betreft dit 
onderzoek met name de oudere gebouwen. Door de groei van een stad naar buiten toe liggen deze 
gebouwen over het algemeen dichter bij de stadskern, plus het feit dat oudere gebouwen meestal niet 
meer voldoen aan de hedendaagse eisen, kan geconcludeerd warden dat dit onderzoek zich toespitst 
op operationele leegstand en niet zozeer op locationele leegstand. Omdat in dit onderzoek vanuit het 
maatschappelijke belang van een stad, streek of dorp wordt gedacht zal met name de gemeente de 
actor zijn die bij leegstand in dit soort gebouwen zal kiezen voor conserveren. Vastgoedhandelaren 
baten momenteel oudere gebouwen fina ncieel uit; een stap verder zou kunnen zijn dat ze het gebouw 
in een opbloeiende conjunctuur weer op de markt45 zetten waarbij de karakteristieke waarden warden 
behouden. Aangezien het behoud van cultuurhistorische waarden steeds meer maatschappelijk 
gedragen wordt, zal de ontwikkeling van deze gebouwen steeds winstgevender warden. Wanneer 
vastgoedhandelaren hier profijt van hebben, zullen oak de andere marktactoren over de 
spreekwoordelijke brug komen. 

In hoofdstuk 2 komt oak naar voren dat door wisselende behoeftes de vraag naar gewenste locaties 
nog wel eens kan veranderen. Anno 2005-2006 is met name het binnenstedelijke gebied gewild en is 
de toetsing van de locatiecomponenten hierop gericht. Ondanks dat het onderzoek zich meer richt op 

43 De risico's met betrekking tot krakers zijn gedekt wel moet rekening gehouden worden <lat een gebouw tij dens de 
Ieegstand beperkt verzekerd is. De verzekering wordt over het algemeen terug gebracht naar een brand en storm dekking. 
44 Leegstand betreft met name de periferie locaties en de satellietsteden 
45 Waarbij op een passende manier aan de hedendaagse eisen wordt voldaan 
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de operationele leegstand zal bekeken moeten worden wanneer de wens naar locaties verandert en 
of de toetsing van de locatiecomponenten nog passend is. 

Dit onderzoek is specifiek uitgegaan van het conserveren van kantoorgebouwen met een 
maatschappelijke esthetische waarde . Zelfs al was in eerste instantie niet uitgegaan van deze 
'karakteristieke' gebouwen met een maatschappelijk belang, dan was gaande de ontwikkelingen van 
dit onderzoek wel naar voren gekomen dat een kantoorgebouw een bepaalde bijzonderheidsgraad of 
uniciteit moet hebben om geconserveerd te worden. Doordat de gebruiker de vragen beantwoordt kan 
hij/zij, naast een antwoord op de vraag, zelf ook een duidelijk beeld vormen over de waarden en de 
mogelijkheden van het gebouw. Dit model geeft dus niet alleen een antwoord op de vraag maar geeft 
de gebruiker ook inzicht in de case. 

Nederland heeft kwantitatief gezien voldoende vastgoed voor het komende decennium. Door eerst te 
kijken naar (verdekte) kwaliteiten die voor het oprapen liggen kan het maatschappelijk esthetische 
kapitaal als het ware verzilverd warden, eventueel in combinatie met een stedelijk 
vernieuwingsproces. Hiermee wordt niet alleen een kwalitatieve slag gemaakt, maar het behoud van 
deze gebouwen heeft ook een maatschappelijke waarde. Sloop is hiermee niet alleen kapitaal 
vernietiging en milieuonvriendelijk maar ook is het rendement gerelateerd aan de korte termijn. 
Wanneer een stad nog niet de juiste bestemming heeft gevonden voor het 'culturele' kapitaal kan 
conserveren een goede overbruggingscon structie vormen. 

7 .2 Aanbevelingen 
Om de financiele haalbaarheid van conserveren te toetsen zou de financiele component verder 
uitgebreid moeten worden met een financiele haalbaarheidstoetsing. Om het conserveren hierbij 
financieel aantrekkelijker te maken is het aan te raden de mogelijkheden betreffende tijdelijke verhuur 
verder te onderzoeken. In de tweede case studie is aangegeven dat de aandacht voor bouwhistorie 
aan het toenemen is en dat dit steeds meer maatschappelijk gedragen wordt. Hierdoor krijgt de 
bouwhistorie steeds meer een economische waarde, waardoor het uit te drukken is in geld. Met dit in 
het achterhoofd is het wellicht mogelijkheid om het conserveren financieel aantrekkelijker te maken 
door het conserveren op speculatie van waardevermeerdering te richten. Om hoge kosten van 
leegstand op voorhand in te dekken en een overbruggingsconstructie zoals conserveren te financieren 
kan gedacht worden om een soort 'pensioenregeling' voor gebouwen in het leven te roepen. 

Over het algemeen kwam met name de marktfactor als doorslaggevend naar voren in de beslissing 
om wel of niet te conserveren. Om per definitie deze factor zwaarder mee te laten wegen in de 
beslissing om wel of niet te conserveren zouden er eerst meer case studies gedaan moeten worden. 

Om het model een veelzijdige toepassing te geven zal gekeken moeten worden of het model voor 
meerdere actoren op de vastgoedmarkt interessant gemaakt kan worden. Door de objectwaarden niet 
alleen maatschappelijk esthetisch te definieren wordt de reikwijdte van het onderzoek veel groter. 
Hierbij is wel van belang dat het gebouw kwaliteiten heeft waarmee deze zich kan onderscheiden. 

Op dit moment wordt aangeraden de toetsing door een expert te laten doen. Dat betekent dat het 
model niet voor iedereen gebruiksvriendelijk is. Om het model gebruiksvriendelijker te maken zou het 
model een software matige toepassing kunnen krijgen. 

In dit onderzoek wordt het conserveren van maatschappelijk esthetische gebouwen als positief 
ervaren omdat hiermee cultuur en een balans tussen oud en nieuw wordt behouden. Wellicht zijn er 
partijen die daar anders over denken. In een nader onderzoek zou specifiek de voors- en tegens van 
het conserveren en het effect dat het heeft op de maatschappij uitgewerkt kunnen worden. 
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Bijlage 1 Waarden strategische voorraad 

Uit de landelijke portefeuille strategie (2003) 

Een gebouw behoort tot de strategische voorraad van de RGD, in geval van een duurzaam gebruik 
door de rijksoverheid . Hiervan is sprake in een of meer van de volgende gevallen: 

Het betreft een pand op een strategische locatie 
• Een RGD stad; 
• Een constante vraag vanuit rijksdiensten van voldoende omvang; 
• Het pand draagt bij aan de minimale behoefte aan kantoorruimte voor die locatie op basis van 

vraagprognose (ijzeren voorraad); 
• Pand met een hoge toekomstwaarde; 
• Pand voldoet aan de minimale functionele eigenschappen voor de strategische voorraad 

(getoetst aan de REN norm); 
• De verhouding kosten/ kwaliteit is passend bij het gebruik; 
• Draagt bij voorkeur bij aan het rijksbeleid (b.v. kerndepartementen en rij ksverzamelpanden); 
Er is sprake van een 'langdurige en innige klant-pand relatie'. (b.v. specifieke panden zoals 
gevangenissen, museum, rijksarchief e.d.); 
Het betreft een categorie 1 of 2 monument 

• Categorie 1: monumenten van buitengewoon (inter)nationaal cultuurhistorisch belang. Het rijk 
wil deze in bezit houden en zal ze dus ook niet verwerven; 

• Categorie 2: monumenten van bijzonder cultuurhistorisch belang. Ook deze monumenten 
worden in principe niet vervreemd, tenzij structureel geen passende gebruiker voor gevonden 
kan worden. De RGD is terughoudend bij vervreemding van deze monumenten. 
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Bijlage 2 Monumentenwet 

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen 

Artikel 1 
In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: 

a. Onze minister: Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap; 
b. monumenten: 

1. alle v66r tenminste vijftig jaar vervaardigde zaken welke van algemeen belang zijn 
wegens hun schoonheid, hun betekenis voor de wetenschap of hun cultuurhistorische 
waarde; 

2. terreinen welke van algemeen belang zijn wegens daar aanwezige zaken als bedoeld 
onder 1; 

c. archeologische monumenten: de monumenten, bedoeld in onderdeel b , onder 2; 
d. beschermde monumenten: onroerende monumenten welke zijn ingeschreven in de ingevolge 

deze wet vastgestelde registers; 
e. kerkelijke monumenten: onroerende monumenten welke eigendom zijn van een 

kerkgenootschap, een zelfstandig onderdeel daarvan, een lichaam waarin kerkgenootschappen 
zijn verenigd, of van een ander genootschap op geestelijke grondslag en welke uitsluitend of 
voor een overwegend deel warden gebruikt voor het gezamenlijk belijden van de godsdienst of 
levensovertuiging; 

f. stads- en dorpsgezichten: groepen van onroerende zaken die van algemeen belang zijn wegens 
hun schoonheid, hun onderlinge ruimtelijke of structurele samenhang dan wel hun 
wetenschappelijke of cultuurhistorische waarde en in welke groepen zich Mn of meer 
monumenten bevinden; 

g. beschermde stads- en dorpsgezichten: stads- en dorpsgezichten die door Onze minister en 
Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer als zodanig 
ingevolge artikel 35 van deze wet zijn aangewezen, met ingang van de datum van publikatie van 
die aanwijzing in de Nederlandse Staatscourant; 

h. het doen van opgravingen: het verrichten van werkzaamheden met als doel het opsporen of 
onderzoeken van monumenten, waardoor verstoring van de bodem optreedt; 
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Bijlage 3 Voor- en nadelen van de monumentenstatus 

In het onderzoek van Smeets (2004), zijn een aantal factoren verzameld die in de praktijk een rol 
spelen bij de aanschaf van een monument. Deze voor- en nadelen zijn aan verschillende 
woningmakelaars gevraagd en hebben in het onderzoek dan ook betrekking op woningen. Bij enige 
navraag in de praktijk zijn de factoren van invloed op alle monumentale panden, dus ook 
kantoorpanden. 

Voordelen status Nadelen status 
Een monumentenstatus is het bewijs dat de kwaliteit van Onduidelijkheid in de markt en daardoor angst (onbekend maakt 
het oand hooa is onbemindl 
Een monument heeft charme en aezelliaheid Hoaere eneraekosten 
Een monument trekt liefhebbers Een monument beoerkt de bestemmina van het aebruik 
Er zijn fiscale mogelijkheden voor rijksmonumenten lndeling is moeilijker veranderbaar, waardoor het pand lastiger 

verkooobaar zou kunnen ziin 
Er ziin veraoedinaen len subsidies\ beschikbaar Er is te veel insoraak van de overheid 
Door de schaarste heeft een monumentaal pand meer Er zijn soms onverwachte kosten door plotselingen eisen of de 
waarde aemeentecommisie 
De aanschaf van een monument betekent een bijdrage Er zijn soms onverwachte (extra hoge) kosten door bouwkundige 
aan het behoud van het cultureel erfaoed oroblemen van het oand 
Monumenten ziin stadsbeeld bepalend Anost voor het onderhoud (exclusieve materialen ziin duurder) 
De gemeente stelt erkende aannemers voor aan de Lange procedurecs en burocratie bij aanvraag van een vergunning 
eioenaar voor becieleidino en adviserinci 
Het conserverend karakter dat in een monumentenstatus Te ingewikkelde procedures om financiele tegemoedkoming 
opgesloten ligt, heeft een positief effect op de (subsidies) voor het onderhoud, renovatie of restauratie te krijgen 
woonomaevina 

Je kunt een monument nooit afbreken om er iets nieuws neer te 
zetten 
Bij aankoop van een monumentaal pand waarin veel onderhoud en 
restauratie nodig is, is het nadelig dat niet direct bekend hoeveel 
subsidie beschikbaar wordt aesteld 

Tabel 39: Voor en nadelen monumentenstatus, Smeets (2004) 
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Bijlage 4 Belastingen 

Onroerendezaakbe/asting 
De Gemeentewet bevat concrete voorschriften op basis waarvan onroerende zaken warden 
afgebakend tot be/astingobjecten (Kousemaekers, 2002). Deze belasting wordt geheven aan de hand 
van onroerendezaakbelasting. Voor de heffing van de onroerendezaakbelasting is tevens de Wet 
waardering onroerende zaken (Wet WOZ) van toepassing. De onroerendezaakbelasting kan 
onderscheiden worden in een gebruikersbelasting (voor de huurder van het pand) en een 
eigenarenbelasting (voor de eigenaar van het pand). 

Roerende woon- en bedrijfsruimtebe/asting 
Blijkens het bepaa/de art. 221 Gemeentewet kunnen ter zake van binnen de gemeente gelegen 
roerende woon- en bedrijfsruimtenbe/astingen warden geheven, mits deze woon- en bedrijfsruimten 
aan een p/aats zijn gebonden en dienen tot permanente bewoning of permanent gebruik 
(Kousemaekers, 2002). 

Baatbelasting 
Kousemaeker (2002) zegt dat de belastingplichtige van baatbelasting degene zijn die het genot heeft 
krachtens eigendom, bezit of beperkt recht van de onroerende zaak die is gebaat door de getroffen 
voorzieningen. De baatbe/asting is een ingewikkelde belasting, waarin zowel in de wet a/s in de 
jurisprudentie belangrijke voorwaarden zijn gesteld. Allereerst kan getracht worden om de kosten te 
verhalen via de uitgifteprijzen van bouwgrond. Deze moge/ijkheid doet zicht doorgaan alleen voor bij 
uitbreidingsgebieden. Een andere privaatrechte/ijk moge/ijkheid van kostenverhaal is het sluiten van 
een exploitatieovereenkomst. lndien het voor de gemeente evenwel niet mogelijk is om via 
privaatrechtelijke weg de kosten van de voorzieningen te verhalen, kan de gemeente kiezen voor een 
publiekrechtelijk variant: de baatbelasting (Kousemaekers, 2002). 

Bouwgrondbelasting 
Met het in werking treden van de gewijzigde materie/e be/astingbepalingen van de Gemeentewet per 
1 januari 1995, is de mogelijkheid tot het heffen van een bouwgrondbe/asting vervallen. Op grond van 
de overgangsbepalingen zul/en de op genoemde datum reeds van kracht zijnde verordeningen 
bouwgrondbe/astingen in 2024 vervallen. Vanwege de sterke overeenkomsten tussen de 
baatbe/asting en de bouwgrondbelasting zijn beide be/astingen per 1 januari 1995 samengevoegd tot 
de 'baatbe/asting-nieuwe-stijl' (Kousemaekers, 2002). 

De woonforensenbelasting is niet van toepassing op kantoren 

Rioolrechten 
Rioo/rechten zijn rechten die warden geheven ter zake van het gebruik van de gemeentelijke riolering. 
Rioo/rechten zijn retributies, dat wit zeggen: vergoedingen voor door de overheid individueel verrichte 
prestaties. De rioolrechten val/en in twee afzonderlijke rechten uiteen, te weten: het rioolaansluitrecht 
en het rioolafvoerrecht (Kousemaekers, 2002). Kousemaekers geeft aan dat het rioolaansluitrecht 
wordt geheven ter zake van eigendommen die een directe dan wel indirecte aansluiting hebben op de 
gemeentelijke riolering en dat het rioolafvoerrecht wordt geheven van de gebruiker van een eigendom. 
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--- - ------------------------

Bijlage 5 V erzekeringen 

Nationale Nederlanden: 
lndien een pand een verzekering betreft en langer dan twee maanden leeg staat dan wordt de 
uitgebreide dekking terug gebracht naar een brand en stormdekking en de premie gaat omhoog_ O.a. 
waterschade, inbraak en vandalisme worden niet meer verzekerd. Als men een leegstaand pand wil 
verzekeren wordt dit alleen gedaan onder bijzondere voorwaarden, indien het geen klant van NN 
betreft wordt het pand niet verzekerd (H. Klos, 2004). 

lnterpolis: 
Bij langer dan twee maanden (gedeeltelijke) leegstand geldt een dekking die zich beperkt tot brand en 
storm dekking.(www.interpolis.nl) 

Stad Rotterdam: 
Betreft het een klant waar het pand leeg van komt te staan dan moet dit ten alle tijden gemeld worden. 
De leegstand heeft premieconsequenties en de dekking kan terug gebracht worden naar een beperkte 
dekking (brand en storm schade). De beperkte dekking is pandafhankelijk, bij een heel oud pand kan 
het bijvoorbeeld terug worden gebracht naar een branddekking_ Ook hier geldt een termijn van 2 
maanden of langer leegstand (de Bruin, 2004). 
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Bijlage 6 Kantongerecht 

- ' Voorbeelden van bewerkelijke details; 

De schuine ingang 
De verdiepte ingang ligt niet haaks aan de voorgevel maar onder een 
hoek. De muren die naar de ingang leiden liggen daarbij niet parallel 
aan elkaar, de linkermuur heeft een grotere hellingshoek dan de 
rechter. Voor de verschillende hoeken, die door dit ontwerp gevo rmd 
warden, zijn speciale bakstenen gebakken. Het kozijn van de ingang 
staat parallel aan de voorgevel waardoor het hele kozijn ook onder een 

£>. speciale hoek is vervaardigd. 

Bakstenen 
Buiten de bakstenen van de ingang zijn er meerdere details in het gebouw waarvoor bakstenen met 
afwijkende hoeken zijn gebakken. 

Wandbespanning 
Het gebouw is in een tijd gebouwd waarin nog geen spouwmuren werden toegepast. Om vocht en kou 
tegen te gaan werd lambrisering aangebracht met daarboven wandbespanning. De zijden met linnen 
wandbespanning is authentiek voor het gebouw. Door de hoge kwaliteit is de wandbespanning nog in 
een zeer goede staat. 

Mozaiek van stenen 
De achterwand van de hal bestaat uit een mozaieken afbeelding van een pleitende Abraham en een 
geduldig luisterende Jahweh (Van de Kerkhof, 2004). Het mozaiek is vervaardigd uit gebroken stenen 
in de kleuren donkerbruin, rood, terra en okergeel. In de jaren '60 werden geen ornamenten geduld in 
de architectuur. Versieringen werden in de vorm van details in de architectuur/ structuur van het 
gebouw opgenomen. Naast een tal van afwijkende details in het kantongerecht is deze mozaieken 
afbeelding hier een goed voorbeeld van. 

Trap 
De trap in de hal is een echte statietrap, samen met het spel van symmetrie en asymmetrie dat zich in 
de hal afspeelt is de trap gemaakt om de burger te imponeren. De leuning is asymmetrisch van het 
midden gepositioneerd waardoor aan de rechterkant de trap niet te belopen is. 

Kunstwerk 
Van ongme zou een soort 'verzonnen' 
afbeelding van Justitia voor het gebouw komen 
te staan. Een paal met een vleugelmotief waar 
aan de ene kant een weegschaal hangt en aan 
de andere kant een zwaard omhoog wordt 
gehouden. Deze vormen komen terug in het 
interieur van het gebouw. De hal heeft een 
gebogen plafond die ondersteund wordt door 
pilaren. Links en rechts van de hat bevinden zich 
de Rechtzalen. Het plafond bestaat uit 
houtsegmenten. 
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Bijlage 7 Beoordelingslijst RGD 

-II Behoon bij huurovcrcenkomst dd. 

Bijlage II als bedoeld in art. 2 lid 1. 

BOUWKUNDIG 

JJO~~d DOOL 

~~po~jR 

OR ...... . 

Locatie 
0 openbare veiligheid; 
0 parkeren eigen terrein; 

~"'"~ \....._,j j/_<J."'- ~~ p~d 
D hinder; te.~A"' 
Gebouw 
D het gehuurde word! opgeleverd ontdaan van ane vloerafwerking ( vloerbedekking, marmoleum e.d.), alle 

scheidingswanden en alle aanwezige bekabeling, met uitzondering van de elektrabekabeling, 
D geluid van buiten: maximaal 35 dB(A) binnen; 
O aanwezige kelderruimten vrii van vocht; 
D eventuele archiefruimten dienen te voldoen aan de archiefwet, vloerbelasting ..... .. • ; ...... kg/m2; 
O afscheiding van de gehuurde ruimte met andere kantoorruimten minimaal 60 minuten brandvertragend en 

geluidsisolatie van minimaal 50 dB, alsmede wanden op compartimenteringvoorschrift van de brandweer; 
D zwaar uitgevoerde toegangsdeur (dagmaat minimaal 100 cm) tot het gehuurde voorzien van cilinderslot 

met certificaatsleutel glaspaneel (60 min. brandvertragend) en deurdranger, 
O hang- en sluitwerk in goede staat? prestatie eisen bljvoorbeeld SKG • • • ; 
D bouwkundig schDbeveUiging; 
D eigen intercominstallatie of videofoon voor huurder in het gehuurde, localie door huurder nader aan te 

geven, met deuropener. Duidelijke naamsaanduiding van huurder op het bellentableau op de begane grond 

en in de lift, logo door huurder aan te leveren: 
D deurbel bij de toegangsdeur tot het gehuurde; 
D brievenbus; 
O gevelstramien gelijk of kleiner dan 1.80 meter; 
O te openen ramen met kierstand, minimaal 1 per 3,6 meter; 

O dagfichttoetrecling conform Arbo en uitzicht waarbij breedte lichtopeningen minimaal 10% van de omtrek 
van een kantoorvertrek; 

O LTA-faktor (lichttoetrecling) beglazing minimaal 0,50; 

0 U-waarde (therm. isolatie) beglazing incl. kozijn max. 3,3 WI m2 open gevel per graad K; 
kozijn voort>ereid voor ophanging binnenlichtwering; zonwering altijd buiten; 

O goederenlift; 
0 onderkant systeemplafond minimaal 2.7 meter, installatiezone minimaal 50 cm; 
D plafond hoogte lift minimaal 2. 7 meter, of voorzien van hoed; 
D systeemplafond met breedbandraster (100 mm), aansluitend op gevelstramien van 1.80 meter, alsmede 

waar gangwanden kunnen komen; 

D reflectie factoren: 
D plafond 70% 
D wand50% 
D vloer10% 

D vlakke gevel- en plafondaansluitingen voor scheidingswanden huurder; 
D geegaliseerde vloer, direct geschikt voor het leggen van vloerbedekking; 
0 toegestane nuttige vloerbelasting minimaal 4 kN/m2 voor kantoorgedeelte; 
0 degelijke vloerafwerking in gemeenschappelijke ruimten als entree- en lifthal; 

0 hoofdentree voorzien van tochtsluis met aan buitenzijde tourniquet en aan binnenzijde volledig 
automatische schuifdeuren, schakelbaar vanaf balie; 

0 goede toegankelijkheid voor publiek en personeel, ook voor minderinvaliden en rolstoelgebruikers 

(hellingbaan /-drempels / lifl),volgens de richtlijnen van Handboek voor Toegankelijkheid, laatste druk; 
toiletten, breedte verkeersruimtes; 

0 brandblusmiddelen (brandslanghaspels I droge stijgleidingen /poederblussers e.d.) en brandmelders na 
indeling (automatisch of handbediend) conform plaatselijke brandweervoorschriften; 

0 vluchtwegen en nooduitgangen na indeling conform brandweervoorschriften; 
O voldoende parkeerplaatsen; 
D vrije hoogte parXeergarage .... ... .... ... m; 
O rookmelders in de parkeergarage; 
0 sanitair; aantal eenheden per m2 bvo; 

0 overdekte en afsluitbare fietsenstalling: 

0 geventileerde containerruimte voor vuilopslag en -afvoer: 

l'araaf vcrhuurdcr Paraaf huurder 



Behoort bij huurovereenkomst dd. OR .. .... . 

D bedieningscomfort vanaf werkplek; 
D werkkast per verdieping voorzien van koud en warm stromend water en een uitstortgootsteen; 
D bij 25 of meer werknemers moet een kantine, met uitzicht, gerealiseerd kunnen worden; 
D pantry's; 
D voldoende ruimte op de begane grond voor baliefuncties met backoffice; 
D herindeelbaarheid/zelfstandigheid; 
D afwerkingsniveau verkeersruimten, toiletten e.d.; 
D periodieke onderhoud, gevelbewassing; 

INST ALLA TIES 

D eigen bemetering voor energieverbruik (in ieder geval elektra en verwarming); 
D installaties mogen geen voelbare trillingen in het gebouw veroorzaken; 
D aanwezigheid Gebouw Beheers Systeem + directe doormelding van storingen + overwerkregeling. 
D alle gebouwgebonden installaties (klimaat/water/verlichting/electra) gecontroleerd, waar nodig gerepareerd 

of vervangen; 

Klimaatinstallatie: 

D verse buitenlucht minimaal 5 m3 I m2 kantooroppervlak per uur: 
• bij kantoorruimten voor 6 of meer personen 10 m3 / m2 kantooroppervlak per uur. 
• bij vergaderruimten 20 m3 I m2 vergaderruimte per uur. 
• bij kantine 20 m3 I m2 kantine per uur. 

0 toiletten: 50 m3 afzuiging per uur per toilet; 
0 geen recirculatie in het luchtbehandelingsysteem toepassen; 
D luchtsnelheid winter maximaal 0, 15 mis en zorner maximaal O ,25 mis; 
D luchtvochtigheid tussen 30 en 70%; 
D minimale temperatuur in de winter tljdens bedrijfsuren: 21 "C; 
D per ingedeelde ruimte maximaal 150 overschrijdingsweeguren in een heel jaar, uitgaande -van een inteme 

warmtelast van 35 watt/m2 (temperatuuroverschrijdlngsberekening na indeling te overleggen); 
D complete en goed functionerende zonneschermen of elektrische bedienbare screen-buitenzonwering op de 

zonbelaste geveldelen, in ieder geval voorzien van windbeveiliging, en in geval van automatische werking 
aanvullend voorzien individueie naregeling en van geprogrammeerde vertragingsfactor (in overleg met 
klant), zelfsmerend en onderhoudsvrij; 

D rekening houden met klimaat-zoneringen (noordzuid-orientatie); 
D regelbaarheid van de installaties (luchtbehandeling als optie) per gevelstramien van 1.80 m; 
D thermostaatkraan op iedere radiator met toepassing van een toerenregeling op de cv-pomp; 
D door middei van kostenbaten analyse zal worden bepaald of een warmteterugwinning-installatie rendabel 

is. lndien dit het geval is mogen er alleen wissetaars gebruikt warden die iuchttechnisch nagenoeg geen 
bacteriologische vervuiting geven (bijv. platenwisselaars, twincoil of warmtewielen); 

D de totale klimaatinstallatie dient dusdanig geregeld en gestuurd le worden dat een energiezuinig gebouw 
met inachtneming van de bestaande constructie, c.q. aangepaste constructies verkregen kan worden. 
Hiertoe dient voor aanvang van de werkzaamheden tbv het klimaat een energie-verbruiksberekening 
(gesplitst naar energiedrager) te warden gemaakt; 

D het geluiddrukniveau ten gevolge van de installatie in de kantoorvertrekken mag max. 35 dB(A) zijn; 

Elektrische-installatie: 

D de elektrische instaRatie moet voldoen aan de vigerende regelgeving (o.d. NEN 1010), alsmede aan de 
aanvullende voorschriften van het plaatselijk energiebedrijf; 

D verfichtingsarmaturen, 

• minimaal Es = 400 lux in kantoren/werkvertrekken op het werkvlak (=hele ruimte minus randzone van 30 
cm, behalve als er bureaus in randzone staan); overige ruimten conform NEN 1890; 

• gelijkmatigheid >= 0,75. 
• nieuwwaardeindex1 ,25. 
• beeldschermvriendelijk zijn (blindhoek I afschermhoek rondom minimaal 30"). 
• zo geplaatst in het systeemplafond dat systeemwanden probleemloos op het gevelstramien van 1.80 m 

kunnen warden aangesloten. 
• voorzien zijn van hoogfrequente voorschakeling (HF). 

Paraaf vcrhuurder Paraaf huurder 
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Bijlage 8 Gebruikersvergunning 

Alleen de eerste pag ina van het document: gebruikersvergunning is toegevoegd vanwege de 
relevantie. 

-·-Rijksgebouwendienst 

GEBRUJKSVERGUNNJNG? 

Bij de aanvraag van een gebruiksvergunning z.al door u als gebruiker aan een groot aantal zaken 
gedacht moeten worden. 
Dez.e brochure kan u als gebruiker belpen bij bet aanvragen van een gebruiksvergunning. 

In dez.e brochure staan belangrijke punten omschreven waannee u rekening moet houden bij bet 
aanvragen van een gebruiksvergunning. 
Als u een gebruiksvergunning moet aanvragen dient u altijd contact op te nemen met de 
desbetreffende gemeente, de gemeentes kunnen namelijk aanvullende eisen op de aanvraag voor een 
gebruiksvergunning stellen. 

Ondanks alle aan de samenstelling van deze brochure bestede zorg kan de Rijksgebouwendienst geen 
aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen, die zouden kunnen voortvloeien uit enige fout 
of onvolledigheid die in deze brochure zou kunnen voorkomen. 

Wat is een gehruiksvergunning? 

Het doel van een gebruiksvergunning is alle re!le maatregelen nemen die nodig zijn om een 
brandveilig gebruik van een gebouw blijvend te waarborgen. 
In de bouwverordening staan de regels waar bet gebruik van een bouwwerk aan moet voldoen. 
De verantwoordelijkheid voor bet brandveilig gebruik van een bouwwerk of een inrichting ligt in 
eerste instantie bij de gebruiker van bet gebouw. 
Een gebruiker kan een persoon of een organisatie zijn die voor een bepaald doel bet gebouw gebruikt 
of exploiteert. 

De aandacht van de gemeente bij bet brandveilig gebruik van een bouwwerk gaat vooral uit naar: 
Het beperken van de kans op brand. 
Het beperken van de gevolgen van brand. 
Het vlucbten uit een gebouw bij brand. 

De gebruiksvergunning geeft bier voorschriften voor, deze voorschriften zijn enerzijds vertaald naar 
bouwkundige tekeningen en anderzijds in tekstuele voorschriften. 
De gemeente (burgemeester en wethouders) bepalen deze voorschriften. Dit gebeurt in samenwerking 
met en op advies van de brandweer. 

Wanneer beeft u een gebruiksvergunning nodig. 

V oor bet onderscbeid of men wel of geen gebruiksvergunning nodig heeft geeft de bouwverordening 
een aantal criteria (artikel 6.1.1 van de boawverordening). Men heeft wel een gebruiksvergunning 
nodig: 

• In een gebouw waar meer dan SO personen gelijktijdig aanwezig kunnen zijn en dit bouwwerk 
valt buiten de categorie van woongebouwen. 

• In een gebouw waar gevaarlijke stoffen worden opgeslagen anders dan voor huishoudelijk 
gebruik. 

• In een gebouw waar bedrijfsmatig aan meer dan 10 personen nachtverblijf wordt gegeven. 
• In een gebouw waar I 0 of meer kinderen jonger dan 12 jaar dagverblijf wordt gegeven. 
• Of aan 10 of meer geestelijk en/of Iichamelijk gehandicapten dagverblijf wordt gegeven. 
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