
Recepten Hergebruik 
Maatschappelijk Vastgoed 



  
Hoe kan overtollig maatschappelijk 

vastgoed een betekenisvolle bijdrage 
leveren aan de woonopgave? 



  Drie goede redenen om leeg maatschappelijk 
vastgoed voor wonen te benutten 

1 

Er is heel veel 
maatschappelijk vastgoed in 
Nederland, meer dan 
commerciële kantoren en 
winkels bij elkaar. 

2 

Maatschappelijk vastgoed 
ligt doorgaans op centrale, 
goed bereikbare locaties, die 
heel geschikt zijn om te 
wonen. 

3 

Maatschappelijk vastgoed 
behoort tot collectieve 
geheugen van een wijk of 
stad; hergebruik van bieb, 
kerk of school geeft meer 
smaak aan het lokale 
woonpalet. 
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Fase 1: Onderzoek en Sessies 



  Woonopgave 



smaken 



Het smaakpaneel 
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Casussen 



Proces 
stappenplan 



Wat is lokale woonopgave 

• Vergroten voorraad 

• Ruimte voor spoedzoekers 

• Meer sociale huur 

• Doorstroming verbeteren 

• Differentiatie aanbod vergroten  

• Bewonersinvloed (CPO e.a.) 

• Meer duurzame woningen 

• Flexibiliseren (tijdelijke contracten) 

• Leefbare woonomgeving 

• ??? 

Wat zijn andere beleidsvraagstukken 
• Behouden erfgoed 
• Klimaat en milieu 
• Vergroten zelfredzaamheid 
• Gebiedsontwikkeling 
• Verbeteren vestigingsklimaat 
• Schone en veilige publieke ruimte 
• Versterken identiteit  
• Broedplaatsen stimuleren 
• ??? 

 
 

 
 
 

Stap 1: wat is de opgave 



Stap2: wat is het aanbod 

Geef per object aan 
• Oppervlak gebouw (zie BAG) 
• Oppervlak kavel (zie Kadaster) 
• Bouwjaar (zie BAG) 
• Huidige gebruiksdoel (zie BAG) 
• Huidige bestemming (zie Ruimtelijkeplannen.nl) 
• Aard leegstand 

• Geheel leeg 
• Komt binnenkort leeg 
• Staat gedeeltelijk leeg 
• Wordt extensief gebruikt 

• Naam eigenaar (zie Kadaster) 
• Aard eigenaar (zie Kadaster) 

• Gemeente 
• Non-profit organisatie 
• Profit organisatie 

• Contextuele info over buurt/wijk (Open Data) 
 

 

Leegstandskaart met maatschappelijk  
en eventueel ander vastgoed 

Mogelijke te raadplegen bronnen: 
• Basisregistratie Adressen en 

gebouwen (BAG) 
• Basisregistratie Kadaster 
• Funda in Business 
• www.ruimtelijkeplannen.nl 
• Handeslregister 
• Afdeling Vastgoed 
• Enz. 
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Stap 3: waar liggen de kansen 

Kansenkaart 

  
 
  
 

kansenkaart 



Stap 3: waar liggen de kansen 

afweging maken 

Lokaal draagvlak maatschappelijke 
impact 

Afbreukrisico’s Financieel rendement 

 
Kavelvuller 
 

+/- +/- +/- +/- 

 
Cultuurdrager 
 

+/- +/- +/- +/- 

 
Participatie impuls 
 

+/- +/- +/- +/- 



Stap 4: welke partijen zijn nodig 
in

vl
o

ed
 

belang 
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Vragen: 

 
- Wat speelt er in gemeenten van de andere 
deelnemers, hoe kan hergebruik maatschappelijk 
vastgoed daar een rol spelen? 
  
-Is dit vooral een kwalitatieve bijdrage of kan dit 
ook een substantiele bijdrage aan terugbrengen 
aan woning tekort leveren?  
 

-Is de situatie in krimp gemeenten heel anders 
dan die in groei gemeenten?  
 

-Hoe kunnen resultaten uit dit project helpen? 
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