
Netwerk Makelpunten, 15 september 2016 

Een pand komt leeg, wat nu? 



Inleider: 
 
Rinald van der Wal 
 
directeur bbn adviseurs 
 
trekker netwerk Vastgoed-
professionals 



• Er gaat heel veel geld om in voorzieningen en vastgoed 

• Veel informatie is beschikbaar 

• Overzicht krijgen en goede keuzes maken is lastig 

• Heel veel verschillende stakeholders, iedereen vanuit een eigen (belangrijke) rol 

 

 

 

 

 

Voorzieningen en Vastgoed bij de gemeente 



• Algemene visie op vastgoedsturing bij gemeenten 

• Totstandkoming afwegingsmodel 

• Bespreken model 

• Herkenning 

• Andere inzichten 

• De weerbarstige praktijk 

 

 

 

 

 

Opzet van mijn bijdrage 



Vastgoedrollen bij commercieel vastgoed 

 
vastgoedwaarde 

Projectontwikkelaar 

Overheid  
(Gebiedsontwikkelaar) 

Belegger 

 
Huurder 

 
huur 

 
grondwaarde 



Vastgoedrollen bij maatschappelijk vastgoed 

 

 

 
vastgoedwaarde 

Projectontwikkelaar 

Overheid  
(Gebiedsontwikkelaar) 

Belegger 

 
Huurder 

 
huur 

 
grondwaarde 

Stadsontwikkeling 
(grondexploitatie) 

Ontwikkeling 
(projectmanagement) 

Vastgoedbedrijf 
(eigendom en beheer) 

Exploitatie 
(bijv. sportbedrijf of 

bibliotheek) 

Beleidsdienst 

 
subsidie 

Bestuur / 
begroting 
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Patronen 

Onderhouden? Exploitatie doorlichten? 

 

 
 



Patronen 

Verkopen? 

 

 
 

Onderzoek vervangende nieuwbouw? 

 

 
 



Patronen 

Huur verhogen? 

 

 
 

Consolideren? 

 

 
 



          Ingrepen: 
1. 
2. 
3. 

 
 

Algemene informatie object 
 

Kwalitatieve  

informatie 

Scorekaart 

Informatie  

uit systemen 

Perspectief 
 

consolideren 

investeren 

heroverwegen 

tijdelijk gebruik  

afstoten 

slopen 

Van gegevens naar strategie 
 



Routekaart bij leegstand  

 

Gebouw komt leeg 

Wat is het financiële  

effect van dit nieuwe gebruik 

voor de gemeentebegroting?  

Is dat acceptabel? 

Is er een nieuwe huurder-

gebruiker op basis van  

de huidige functie? 

Opnieuw inzetten op basis 

van de huidige functie 

Wat is het financiële  

effect van dit nieuwe gebruik 

voor de gemeentebegroting?  

Is dat acceptabel? 

Is er behoefte aan het 

gebouw vanuit een andere 

beleidsdienst of programma? 

Investeren in een 

aanpassing/transformatie 

naar een nieuwe functie  

Wat is het financiële  

effect van (langdurig) tijdelijk 

gebruik? Is dat acceptabel? 

Is er sprake van een 

strategische locatie of een 

hogere waarde in de 

toekomst? 

Tijdelijk verhuren of 

leegstandsbeheer 

Wat is het financiële  

effect van verkoop onder 

voorwaarden?  

Is dat acceptabel? 

Is het gebied gebaat bij een 

(snelle) invulling met een 

specifieke functie? 

Verkoop onder 

voorwaarden 

Wat is het financiële  

effect van verkoop met 

maximale opbrengst?  

Is dat acceptabel? 

Is de gemeente gebaat bij 

een zo hoog mogelijke 

opbrengst? 

Verkoop van het gebouw 

eventueel na aanpassing 

van het bestemmingsplan 

Wat is het financiële  

effect van sloop?  

Is dat acceptabel? 

Is sloop wenselijk en/of 

acceptabel? 
Sloop 

Heroverwegen 



Routekaart bij leegstand 

Gebouw komt leeg 

Wat is het financiële  

effect van dit nieuwe gebruik voor de 

gemeentebegroting?  

Is dat acceptabel? 
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Is het gebied gebaat bij een (snelle) invulling met 

een specifieke functie? 
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Wat is het financiële  

effect van verkoop met maximale opbrengst?  

Is dat acceptabel? 

Is de gemeente gebaat bij een zo hoog mogelijke 

opbrengst? 

Verkoop van het gebouw eventueel na 

aanpassing van het bestemmingsplan 

Wat is het financiële  

effect van sloop?  

Is dat acceptabel? 
Is sloop wenselijk en/of acceptabel? Sloop 

Heroverwegen 
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opbrengst?  

Is dat acceptabel? 

Is de gemeente gebaat bij een zo hoog 

mogelijke opbrengst? 
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• Herkenning 

• Andere inzichten 

• De weerbarstige praktijk 

 

 

 

 

 

En nu? 


