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I-pad is hot en kantoor not
In Nederland staat ca. 8 miljoen m2 kantoorruimte leeg. 
Dat is ca. 16% van de totale voorraad. Ter vergelijking: 
een frictieleegstand van 5% (2,5 miljoen) zou wenselijk 
zijn. Genoemde percentages en getallen zijn landelijke 
gemiddelden. Er zijn dus steden en wijken waar het 
percentage leegstaande kantoren nog schrikbarender is. 

Het is daarom een probleem waar gemeentes zich in toenemende mate zorgen over 

maken. De leefbaarheid van wijken waar nagenoeg alleen kantoorgebouwen staan 

worden spookwijken of zijn dat al. En de markt lijkt het overschot aan kantoren niet zelf 

weg te werken.

Ook het vooruitzicht is somber. De huidige situatie is niet conjunctureel bepaald. Er is 

sprake van overproductie met structurele leegstand. De vergrijzing en de nieuwe manier 

van werken zijn debet aan de verminderde opname van kantoren. Voor het werken nieuwe 

stijl heb je immers niet meer nodig dan een smartphone en een tablet. I-pad is hot en 

kantoor not, zeker niet die cellenblokken uit de vorige eeuw. 

En daarom is de minister op 10 maart 2011 gekomen met het actieprogramma Leegstand 

Kantoren. De open deuren die hierin genoemd zijn, zijn:

• sturing op voorraad i.p.v. sturing op uitbreiding;

•  aandacht voor de huisvesting van de gebruiker i.p.v. aandacht voor het kantoor als 

belegging;

• lange termijn betrokkenheid i.p.v. hit and run;

• RO gericht op duurzame locaties i.p.v. ad hoc besluiten;

• de overheid als marktmeester i.p.v. de gemeente;

• bestuurlijke samenwerking i.p.v. ieder voor zich;

• vraaggestuurd i.p.v. aanbodgericht;

• multifunctioneel i.p.v. monofunctioneel;

• gebiedsontwikkeling i.p.v. pandontwikkeling;

• herontwikkeling van bestaande locaties i.p.v. ontwikkelen nieuwe locaties.

En dan volgt een ingewikkeld actieprogramma om bovengenoemde perspectiefwijzigingen 

van en door alle betrokkenen te kunnen bewerkstelligen. Allemaal goedbedoeld maar al 

lezend besef je dat het voor de korte termijn niet opschiet. 

Een snelle regel, om verdere overproductie te voorkomen, is het kantoor-voor-kantoor 

principe. Met deze eenvoudige regel mogen alleen nieuwe kantoren 

gebouwd worden als tegelijkertijd de oude leegstaande voorraad door 

sloop of herbestemming wordt ‘opgeruimd’. En dan het liefst in een 

verhouding van 1:1,5 zodat het overschot ook daadwerkelijk verdwijnt. 

Ik geloof namelijk niet dat het hervormen van kantoren naar woningen 

bouwtechnisch (rendabel) of locatietechnisch mogelijk is. De huidige 

markt voor woningen is al niet best, laat staan de woningmarkt voor 

omgebouwde kantoren in voormalige kantoorwijken, die misschien nog 

enige tijd als spookwijk hebben gefungeerd. 

Natuurlijk zijn er voorbeelden van transformatiesuccessen: locatie-

technisch gunstig gelegen kantoren die een goede maatvoering voor 

een transformatie hebben. Maar wat te doen met die monotone 

kantoorwijken? Leegstand is een kans voor vernieuwing en innovatie. 

Maar een tsunami of orkaan die die monotone kantoorwijken in één 

keer plat zou gooien zou wel helpen…. 

Inge van der Meer
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MIPIM alumni ontbijt
Op 10 maart jl. vond tijdens de MIPIM al weer het 13e Amsterdam School of Real Estate Alumni Ontbijt 

plaats. 

De geur van verse croissants, de opkomende voorjaarszon die het terras verwarmde en 80 Alumnileden die 

een heerlijk Frans ontbijtje kwamen nuttigen maakte deze activiteit tot een groot succes. 

De boot van 2010 was dit jaar ingeruild voor een strandtent langs de Boulevard de Croissette. Gepaste 

soberheid in deze tijdsgeest...

Een rustig kabbelende zee, 

netwerkende alumnileden, 

Peter van Gool met zijn 

Amerikaanse studenten, 

twee Franse artiesten 

die het ontbijt muzikaal 

kleurden, geen zorgen over 

morgen, Vive La France! 

Volgend jaar zijn we er 

zeker weer bij!

Het Ontbijt werd dit jaar mogelijk gemaakt door Peak Development, Maarsen Groep, Dura Vermeer, 

Houthoff Buruma en de Amsterdam School of Real Estate. Sponsoren, allen hartelijk dank voor deze 

geslaagde activiteit!

Nieuw redactielid
Masterclass heeft er een nieuw redactielid bij! 

Annique Bruin is werkzaam als Manager Strategie & Beleid bij 

Wooncompagnie, een woningcorporatie in Noord-Holland. In 

deze functie is zij verantwoordelijk voor de afdeling Strategie, 

P&O en PR & Communicatie en houdt zij zich bezig met alle 

strategische onderwerpen waar de corporatie mee te maken 

heeft. In 2010 heeft Annique de MRE-opleiding afgerond. 

Activiteiten 2011
7 april Nascholing ASRE

eind mei/begin juni Company visit KPMG

20 mei  ASRE Talent Seminar

7 juni Provada borrel

16 juni Nascholing ASRE

eind juni Lustrumactiviteit 

medio september Company visit Deloitte

29 september Lustrumactiviteit: TED

20 oktober Nascholing ASRE

24 november Night of the Masters + Lustrum

Een rustig kabbelende zee, 

netwerkende alumnileden, 

Peter van Gool met zijn 

Amerikaanse studenten, 

twee Franse artiesten 

die het ontbijt muzikaal 

kleurden, geen zorgen over 

morgen, Vive La France! 

Volgend jaar zijn we er 

zeker weer bij!

Verenigingsnieuws

Fotografie: Peter van Gool
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Lustrum
Onze ASRE Alumnivereniging bestaat 
dit jaar 20 jaar en dat gaan we met 
elkaar vieren!! We willen graag 
iets extra’s doen voor onze leden. 
Binnenkort ontvangt iedereen een 
overzicht met onze lustrumactiviteiten 
en een ‘save the date’. 

In ieder geval gaan we het lustrumjaar op 24 november 

afsluiten met een mooi feest, crisis of geen crisis. Een 

beetje feestvreugde kan het herstel misschien zelfs 

bevorderen! De extra lustrumactiviteiten passen bij 

de huidige tijdsgeest en de doel stellingen van onze 

vereniging;

-  vergroten vakkennis en bevorderen kennisoverdracht en 

integriteit;

- netwerk platform;

- maatschappelijke betrokkenheid.

Tijdens dit lustrumjaar willen we speciale aandacht 

besteden aan het goede doel HomePlan, een ideële 

organisatie die zorgt voor concrete huisvesting voor de 

allerarmsten in ontwikkelingslanden. Dat doet HomePlan 

door geld in te zamelen maar ook door het aanbieden van zogenaamde ‘bouwreizen’ 

waarbij in 5 dagen voor een specifiek gezin een passende woning wordt gebouwd. 

HomePlan heeft na het vorige lustrum op een bijdrage kunnen rekenen van �€ 25.000 en 

dat bedrag willen we deze keer graag overtreffen.  Het artikel in deze Masterclass over 

HomePlan geeft een goed beeld van de organisatie en welke fantastische dingen eerder 

zijn gedaan met ons sponsorgeld. 

Via onze website, onze mailings en activiteiten vragen wij constant aandacht voor 

HomePlan om zo zoveel mogelijk geld in te zamelen. Tijdens ons lustrumfeest zullen we 

het eindbedrag kenbaar maken. Als vereniging hebben we reeds € 1.000,- gedoneerd en 

dit is dan ook direct de 

beginstand van de spon-

sorbarometer. We hopen 

dat dit bedrag gedurende 

het jaar flink oploopt!
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Verenigingsnieuws

ASRE Talent Seminar 2010/2011

Nieuwjaarsborrel en ALV 
op donderdag 13 januari 2011

Een seminar waarin de beste 
en meest interessante MRE- en 
MSRE-scripties van het afgelopen 
studiejaar worden gepresenteerd 
en bediscussieerd. 

Vrijdag 20 mei 2011 organiseert de Amsterdam School 

of Real Estate in samenwerking met de alumniver-

enigingen van de MRE en de MSRE haar eerste ASRE 

Talent Seminar. In een ‘seminar-setting’ worden vast-

goedthema’s behandeld en bediscussieerd. De beste en 

meest interessante MRE- en MSRE-scripties vormen de 

basis voor de inhoudelijke discussies. 

De Amsterdam School of Real Estate levert jaarlijks 

ongeveer 70 MRE-ers en MSRE-ers af. Alle afgestudeer-

den hebben een scriptie geschreven ter afronding van 

hun twee tot drie jaar durende masteropleiding. Vaak 

met opvallende feiten, opzienbarende conclusies of 

nieuwe inzichten, interessant voor de veelzijdige vast-

goedsector. 

Keynote speaker deze middag is Annique Bruin, werkzaam 

bij de Wooncompagnie Hoorn met haar scriptie 

‘Functioneren na fusie: fi ctie of feit?’. Daarna volgen in 

twee blokken twee parallel sessies met drie MRE-sprekers 

en vijf MSRE-sprekers met onderwerpen als ‘Duurzame 

gebieds ontwikkeling is meer dan een verzameling 

duurzame gebouwen’ en ‘Invloed van creatieve beroeps-

groepen en hoger opgeleiden op indirect rendement van 

vastgoedbeleggingen’. Voor het uitgebreide programma 

zie http://www.asre.nl/TalentSeminar  

Voor vragen of aanmelden kunt u contact opnemen 

met Ciska Damen c.damen@asre.uva.nl

Dit jaar werd de lezing verzorgd door de heer 

dr. Walter Manshanden. Hij is werkzaam bij 

TNO als senior onderzoeker en geeft leiding 

aan het team Regionale Economie. Hij gaf een 

lezing over het onderwerp: Bouwprognoses 

2010-2015: de kredietcrises voorbij? Dit in 

aansluiting op de Bouwprognoses 2010-2015, 

het rapport dat de heer Manshanden in 

opdracht van het Ministerie van VROM dit jaar 

heeft geschreven.

De lezing ging in op de ramingen van de bouw-

productie, die zijn gemaakt voor de onder meer 

de deelsectoren woningbouw en utiliteitsbouw. 

De bouwproductie in Nederland is voor alle 

partijen binnen de vastgoedsector namelijk 

van groot belang. De prognoses sluiten aan op 

de Rijksbegroting en de Macro Economische 

Verkenning van het Centraal Planbureau. De 

kredietcrisis heeft onvermijdelijk gevolgen voor 

de bouwsector in de komende jaren. De heer 

Manshanden heeft een verdere toelichting 

gegeven omtrent deze onderwerpen tijdens zijn 

lezing.

Voorafgaand aan de lezing was de jaarlijkse 

ALV. Belangrijk aspect in de vergadering was 

natuurlijk het Lustrumjaar. De ASRE Alumni 

Association bestaat namelijk dit jaar 20 jaar! 

De lustrumcommissie zal het komende jaar alle 

leden uiteraard informeren over de activiteiten 

die er in dit kader georganiseerd gaan worden. 

Na afloop van de ALV en de lezing was er 

uitgebreid de gelegenheid om tijdens een 

informele borrel en het buffet met bekenden bij 

te praten. Er waren circa 35 tot 40 Alumni-

leden aanwezig tijdens de middag en avond. 

Een gezellig weerzien voor allen in het nieuwe 

jaar. Een goed begin van het lustrumjaar! 

In januari vond bij de Amsterdam School of Real Estate aan 
het IJ wederom de nieuwjaarsborrel, nieuwjaarslezing en 
ALV plaats. Zoals bij de meesten inmiddels bekend, is de 
formule van deze 3 onderdelen ideaal. De combinatie van 
een interessante lezing van een bekende specialist, een 
gezellige borrel met buffet en de jaarlijkse ALV maken deze 
middag en avond interessant voor iedereen.
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Heeft u wel eens iemand aan tafel gehad met een nieuw 

vastgoed project, waarbij een realistische analyse zat van wat 

er allemaal fout kan gaan en wat nog belangrijker is, hoe ze de 

onvermijdelijke problemen en fouten gaan opvangen? Kortom, 

welke opstelling van het team nodig is om het spelletje te 

spelen, met de middelen die je hebt en rekening houdende met 

het onvermijdelijke. Ik niet echt.

Projectontwikkeling onderscheidt zich van andere disciplines 

door een meedogenloos optimisme; we gaan altijd winnen. Dat 

zeg ik nu vaker dan 3 jaar geleden, toen ik ook in die euforische 

winning mood zat. Wat kon er mis gaan met een project van 

100 miljoen Euro, waar je alleen nog een vergunning, huurders, 

aannemingscontract, financiering en een koper voor nodig heb? 

Toch? 

Als je dit kenmerk van onze branche uitlegt aan een buiten-

stander heb je het zwaar. In een andere industrie worden ze 

al bezorgd als ze meer dan een ton aan een nieuw product 

besteden, zonder dat per fase uitvoerig bekeken wordt wat de 

risico’s zijn, of het levensvatbaar is en of het wel past in de 

capaciteiten van de onderneming. In het vastgoed rommelen 

we ons jarenlang zonder moeite een weg door hardnekkige 

procedures, aan unieke opgaves, tot we op een punt zijn 

aangekomen dat we er zoveel miljoenen in hebben zitten, 

dat de weg terug niet meer kan. Dan wordt het dood of de 

gladiolen en het zijn niet altijd de gladiolen geworden.

Ik probeer mijn omgeving nu te laten wennen aan een 

proces van kort overspelen, simpel houden en onmiddel-

lijk reageren als er iets fout gaat. Fouten maken mag, is een 

essentieel onderdeel van het menselijk handelen, als je maar 

niet apathisch toekijkt en als je maar leert van de fouten die je 

maakt. Begrijp me goed, ik ben tegen oneindig doemdenken van 

bureaujockeys en hun spreadsheets. Het gaat mij om scenario 

denken. De zogenaamde “wat als”. Wat als de rente oploopt, 

wat als de verhuur tegenvalt, of de kosten hoger uitvallen, als 

de procedures langer duren en is het projectteam gereed om de 

verschillende scenario’s uit te voeren? Hebben we voldoende 

kennis, capaciteit en talent in huis om veerkrachtig te reageren? 

Hoe blijven we aan de bal? Kijk naar Barcelona, de voetballers 

bedoel ik, de kunst van de eenvoud. Korte passjes, simpele 

opstelling, en ruimte voor talent. En het is nog steeds specta-

culair. 

We blijven natuurlijk wel ambitieus. “Als je niet schiet, ken je 

ook niet scoren” sprak de meester ooit.

Ik zou graag de kolom willen overgeven aan Cees van Boven 

van de MAB, een ambtenaar die ontwikkelaar werd. Hoe denkt 

hij over de risico’s van ons vak in de toekomst? Hij kent onze 

wereld van vele kanten en is verder gewoon een aardige en zeer 

betrokken kerel.

Rudy Stroink

Fouten maken
Het wereldberoemde orakel van Amsterdam, JC, 
heeft ooit gezegd dat voetballen een spelletje is 
van fouten maken; het team dat de minste fouten 
maakt, wint. Daarna ben ik geheel anders naar 
voetballen gaan kijken. Als je goed oplet, zie je dat in 
vrijwel elke wedstrijd elke 4de pass, hoe simpel ook, 
gewoon fout gaat. Moet je voorstellen, je hoeft als 
profvoetballer de hele week niets anders te doen dan 
met een bal en je team te oefenen en toch lukt het 
je niet foutloos te spelen. Zelfs niet met een salaris 
van 1 miljoen Euro per jaar. De kunst is dan ook, sprak 
het orakel verder, de fouten die je onherroepelijk 
maakt op te vangen. Dat doe je door slimme 
opstellingen (4 - 3 -3, of de ruit in het midden), met 
een goede conditie zodat je snel kan ingrijpen en 
zoveel mogelijk op techniek oefenen. Bij balverlies, 
onmiddellijk ingrijpen, Dirk Kuyt kan dat goed.

Doorgeefcolumn
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De Alumni Association heeft in 2006 voor 

hun 3e lustrum een bijdrage van maar liefst 

25.000 euro geleverd aan de projecten van 

Stichting HomePlan in Zuid-Afrika. De nood voor 

adequate huisvesting is erg hoog in Zuid-Afrika. 

Er sterven veel mensen aan HIV-AIDS waardoor 

er veel kinderen zijn die zonder ouders moeten 

leven. Deze kinderen wonen samen in een huis 

en doen samen het huishouden. Soms kunnen 

zij nog op de zorg rekenen van een grootmoeder 

maar vaak zijn zij aan zichzelf overgeleverd. 

HomePlan werkt in dit gebied samen met de 

zusters van de Holy Cross Hospice, een tehuis 

voor kinderen die opvang nodig hebben. 

Daarnaast zorgen de zusters voor de vele 

aidswezen in het gebied en zetten zij huisves-

tingsprojecten op. HomePlan heeft samen met 

hen in totaal zeven woningen kunnen bouwen 

dankzij de donatie van ASRE. Hierdoor hebben 

42 kinderen een huis gekregen waar zij veilig 

kunnen slapen en wonen en vrij zijn van ziektes. 

Eén van hen is de familie Mantwengu Mthembu. 

Dit gezin bestaat uit een grootmoeder van 76 

jaar oud. Zij had drie dochters die aan aids 

leden. Na het overlijden van haar dochters 

bleven 12 weeskinderen achter. Oma moest voor 

hen zorgen. De familie verbleef in een lemen 

hut, ondanks dat er een kind longtuberculose 

had. Na de oplevering van het HomePlan huis 

raakte de grootmoeder weer gemotiveerd. Ze is 

inmiddels begonnen met de bouw van nog twee 

hutten voor haar andere kleinkinderen. Twee 

jaar geleden overleed zij plotseling, de kinderen 

wonen gelukkig in een veilig huis. De zusters 

van de Holy Cross begeleiden de kinderen en 

nemen de ouderlijke taken waar.

HomePlan ziet een huis niet als doel maar als 

middel om ontwikkeling mogelijk te maken. Een 

project wordt altijd opgezet in samenhang met 

nazorgtrajecten op het gebied van onderwijs 

en gezondheidszorg. De lokale partnerorgani-

Stichting HomePlan is een ontwikkelingsorganisatie die 
huizen bouwt voor de allerarmsten in ontwikkelingslanden. 
HomePlan doet dit altijd in samenwerking met lokale 
organisaties die zorgen voor het traject van nazorg, 
educatie en medische voorzieningen. Zo verschaft HomePlan 
daadwerkelijk een huis, thuis en toekomst.

ASRE Alumni Association 
bouwt voor de aller-

armsten in Zuid-Afrika



satie inventariseert of er verbeter punten zijn 

en waar de families behoefte aan hebben. 

HomePlan kan hier op haar beurt weer 

opvolging aan geven en dit tevens meenemen 

in volgende projecten. Het is mooi om te zien 

dat gezinnen die zich eerst in een uitzichtloze 

situatie bevonden na de komst van het huis 

weer positief naar de toekomst kijken. Het 

HomePlan huis kan gemiddeld 15 jaar mee, de 

bedoeling is de bewoners hiermee te stimuleren 

zelf het heft in handen te nemen en na verloop 

van tijd een nieuw huis te bouwen. Dankzij 

doorlopende steun van lokale partners wordt 

ontwikkeling gestimuleerd. HomePlan biedt dus 

niet alleen een huis, maar ook een thuis en een 

toekomst!

Ook dit jaar slaan Alumni Association en 

HomePlan de handen weer ineen. Er zal 

getracht worden wederom aidswezen in 

Zuid-Afrika aan een veilig onderkomen te 

helpen en hen een nieuwe toekomst te bieden. 

Het aantal aidswezen in KwaZula Natal neemt 

toe door de hoge HIV AIDS cijfers van deze 

regio. De kinderen wonen in krotten van afval 

en plastic onder erbarmelijke omstandigheden. 

HomePlan wil hen graag samen met Alumni 

Associatin een veilig thuis bieden. 

U kunt uw bijdrage doen via het rekening-

nummer van de ASRE Alumni Association: 

518336859 te Maassluis o.v.v. HomePlan. 

Hopelijk kunnen we samen weer een toekomst 

opbouwen voor deze kinderen.

Daarnaast organiseert HomePlan bouwreizen 

naar onze huisvestingsprojecten om het 

Nederlandse publiek  bewust te maken van de 

huisvestingsproblematiek. Hierbij  bouwen we 

met de lokale bewoners samen het huis. Dit 

is niet alleen voor de toekomstige bewoners 

een emotionele gebeurtenis maar ook voor de 

bouwreisdeel-nemers is dit een zeer verrijkende 

ervaring. U kunt zich inschrijven voor een 

bouwreis in maart 2012 naar Zuid Afrika om zelf 

mee te helpen bij de bouw van de huizen voor 

de kinderen in KwaZulu Natal. Kijk voor meer 

informatie op www.homeplan.nl/bouwreizen.

Drs. Marike van Seeters, Directeur Communicatie 

& fondswerving, Stichting HomePlan

9 Nr 25  •  apr i l  2011
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Tot mijn verbazing werd ik meteen na publicatie 

overspoeld door een ongehoord aantal (uitsluitend 

instemmende) reacties uit de professionele wereld: 

makelaars, ontwikkelaars en beleggers. Blijkbaar 

had ik een open zenuw geraakt.  Mijn frustratie 

over hypocrisie en de nog steeds heersende graai-

cultuur werd blijkbaar  breed gedeeld.  Tegelijker-

tijd realiseerde ik me opnieuw de complexiteit en 

de onderlinge verwevenheid van alle partijen in 

de vastgoedwereld. We weten alles wel, maar we 

zeggen er niets van. You do not want to get tough 

with your banker. Het vastgoedwereldje lijkt zichzelf 

een informele, maar uiterst effectieve omerta te 

hebben opgelegd: misstanden binnen de groep 

worden verzwegen.

De discussie over leegstand is inmiddels opgelaaid. 

En zoals te verwachten was, wordt er driftig met 

vingertjes naar elkaar gewezen. Politiek en markt-

partijen komen ineens met suggesties, oplossingen, 

voorstellen tot geboden en verboden.  Maar net 

zomin als er voor de financiële crisis een specifieke 

schuldige kan worden aangewezen, of een 

eenduidige oplossing, kan dat voor de huidige vast-

goedcrisis. En een oplossing kan al helemaal niet 

gevonden worden als de omerta niet doorbroken 

wordt en iedereen blijft spelen alsof er niets 

gebeurd is. Een paar voorbeelden.

Ik denk dat het verstandig is om er van uit te gaan 

dat een verdere groei van de kantorenvoorraad 

voorlopig echt niet nodig is en dat we ons moeten 

concentreren op de verwerking van de huidige 

voorraad en gebieden. Er zijn domweg teveel 

kantoren. Dat klinkt als een enorme open deur, 

maar is dat niet. Er wordt nog steeds bijgebouwd. 

En gemeenten zoals Amsterdam laten nog steeds 

voor duur geld studies verrichten met als uitkomst 

dat er uiteindelijk forse uitbreidingen nodig zijn. 

De gemeenten zouden, denk ik, moeten leren 

leven met de nieuwe realiteit dat hun geldbron, de 

gronduitgifte, opgedroogd is. Er zullen kantoorme-

ters geconverteerd of weggehaald moeten worden. 

En dan nog houd je leegstand over. Een consistente 

visie is gevraagd en dat is niet eenvoudig: de 

politiek heeft altijd wel een mening, maar niet altijd 

verstand van zaken. 

De eindbeleggers lijden de economische schade 

van de leegstand. Nu zou je verwachten dat de 

huidige situatie beleggers zou weerhouden van 

nieuwe aankopen. Dat klopt slechts gedeelte-

lijk. Nederlandse beleggers zullen inderdaad hun 

vingers niet meer branden aan een dure binnen-

landse kantoorbelegging.  Maar buitenlandse, 

vooral Duitse beleggers, betalen weer probleem-

loos 16 keer de huur voor een 10-jarig huurcon-

tract in de Randstad. Alsof er niets gebeurd is. Wie 

de verkoopbrochures leest, schrikt zich te pletter. 

De aannames kloppen niet of slechts gedeeltelijk, 

de leegstand wordt gebagatelisseerd. Een tijdbom 

dus, die over 10 jaar geheid afgaat. We staan 

erbij en kijken ernaar. Wie dan leeft wie dan zorgt. 

The show must go on. De inkoper van het fonds 

moet zijn productie draaien. De adviseur moet zijn 

fee’s verdienen. Het opportunisme regeert. Nog 

steeds. En geen Duitse particuliere belegger die het 

controleert. 

De grote gebruikers (huurders) zijn een zwaar on-

derschatte, maar erg belangrijke oorzaak van de 

leegstand. Door nieuwbouw actief te gebruiken als 

uiterst lucratieve inkomstenbron (door agressief 

mee te delen in de ontwikkelingswinst) hebben de 

gebruikers een zeer aanzienlijke bijdrage geleverd 

aan het leegstandsprobleem. Alleen in Amsterdam 

is naar schatting 15% (200.000 m2) van de totale 

leegstand door de verhuizende accountants 

De omerta van het vastgoed
Door Norbert ter Mors

Heel af en toe wordt het me gortig. Dan pak ik pen en papier 
en schrijf ik een boos ingezonden stuk in mijn favoriete krant, 
Het Parool. Afgelopen december was het weer zover. Terwijl de 
Amsterdamse kantorenmarkt gebukt gaat onder een record-
leegstand van 20% kondigde Deloitte doodleuk aan dat ze, 
met OVG, de geldpers aanzetten door de nieuwbouw van een 
40.000 m2 groot kantoor  aan de hoofdstedelijke Zuidas. Onder 
de kop “Corporate Nederland bouwt hard verder aan leegstand” 
luchtte ik mijn hart over dit ongehoorde staaltje maatschappelijk 
onverantwoord ondernemen. Door deze actie, die voornamelijk 
het financieel eigenbelang dient van de vennoten van Deloitte, 
zal de leegstand op en rondom station Sloterdijk exploderen. 
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veroorzaakt. Dat is veel. KPMG heeft in Amsterdam 

inmiddels voor de derde keer verhuisd/ gecasht. En 

het gaat maar door. Daags na mijn stukje in Het 

Parool liet KPMG via een persbericht weten ook 

in Eindhoven naar een nieuwgebouwd kantoor 

te verhuizen. Geen Nederlandse belegger koopt 

inmiddels nog  een contract met KPMG.  Daar 

vinden we liever een ignorante buitenlander voor. 

(Een leidende sustainability –expert reageerde op 

mijn artikel en noemde KPMG de Goldman Sachs 

van de accountants.) Terwijl ik dit artikel schrijf, 

word ik geinformeerd dat CapGemini overweegt 

om haar huidige (perfecte) pand op Utrecht 

Papendorp in te ruilen voor een absoluut verge-

lijkbaar nieuwbouwproject op steenworp afstand. 

Ook nu spreekt het vastgoedwereldje er binnens-

kamers schande van: de leegstand op Papendorp 

zou hierdoor exploderen. Enige reden voor de 

voorgenomen transactie lijkt ook hier de persoon-

lijke verrijking van de CapGemini-partners te zijn. 

Extra wrang is het  natuurlijk dat juist dit soort 

‘corporate’ bedrijven de duurzaamheid prediken. In 

werkelijkheid maken ze er de kachel mee aan. Ook 

hier regeert  hypocrisie en opportunisme.

Ook de bouwers en ontwikkelaars zitten tot over 

hun oren in het spel. Ze moeten immers hun 

bouwproductie op gang zien te houden. Dan ben 

je graag bereid om anderen mee te laten delen. 

Of je wordt ‘groen’, zoals het Rotterdamse OVG.  

Maar nieuwbouwen voor de leegstand, zoals OVG 

consequent doet, is helemaal niet groen. Leegstand 

is volgens elke defi nitie van sustainable offi ce 

beheer, pikzwart.  Alleen op en rondom Station 

Sloterdijk in Amsterdam heeft het ‘groene’ OVG niet 

minder dan 70.000 m2 leegstand gecreëerd. Om 

dat even in perspectief te zetten: de totale kantoor-

opname in dat deel van Amsterdam was ongeveer 

7.000 m2 in heel 2010. Ook het woord ‘sustainabili-

ty’ valt dus ten prooi aan opportunisme in de vast-

goedwereld. OVG’s  sustainability manager durfde 

in Vastgoedjournaal zelfs te beweren dat de ontwik-

kelingswinst van het 200 miljoen dure Deloitte-ge-

bouw niet met de huurder gedeeld zou worden. Het 

is beter te zwijgen dan te jokken.   

Dan zijn daar natuurlijk de banken, de makelaars 

en adviseurs. Ook hun haard zal moeten blijven 

branden.  En ook zij zijn niet de aangewezen 

partijen om veranderingen tot stand te brengen. 

Hoe nu verder?  Welnu, het kwaad is reeds 

geschied. Nu de stofwolken zijn opgetrokken staan 

we in een schraal landschap met 20% structurele 

leegstand om ons heen. We staan er beteuterd 

bij, want ook in de vastgoedmarkt was iedereen 

eraan gewend dat het grote geld gratis verdiend 

kon worden. Oneindige hoeveelheden goedkoop 

geld en collectieve gretigheid hebben ons gebracht 

waar we zijn. Net als in de fi nanciele wereld heeft 

‘iedereen’ meegeprofi teerd.  En nu is ‘iedereen’ 

de pineut.  De vastgoedwereld wacht een onver-

mijdelijke shake-out. De sector zal zich opnieuw 

moeten defi niëren. De nieuwe werkelijkheid ziet er 

compleet anders, vooral kleiner, uit dan een paar  

jaar geleden. Net als in de fi nanciële wereld moet 

er een hoop troep worden opgeruimd. 

Belangrijk lijkt mij dat, tijdens de reorganisatie van 

de sector, alle betrokken partijen hun maatschappe-

lijke verantwoordelijkheid accepteren in het veran-

deringsproces.  Leegstand is in enge zin wellicht 

het probleem van de eindbelegger, maar uiteinde-

lijk dupeert het  de maatschappij: op veel plekken 

zijn we op het punt aangekomen dat de verloede-

ring toe kan slaan.  Een fatsoenlijk functionerende 

vastgoedmarkt is in ieders belang. 

Mooie woorden. Maar in de praktijk zal het natuurlijk 

anders lopen. Net als de fi nanciële sector heeft de 

vastgoedsector lak aan maatschappelijke verantwoor-

delijkheid. De kachel wordt ermee aangemaakt als er 

geld te verdienen valt.  We zwijgen erover. Desnoods 

jokken we. Het maakt niet uit. 

Desondanks geloof ik niet in radicale bouwstops, 

leegstandsbelasting of nieuwbouwverboden. 

Marktwerking, vooruitgang en ontwikkeling 

moeten alijd mogelijk zijn. Ook nieuwbouw van 

kantoren moet dus altijd mogelijk blijven. Maar 

de perverse prikkel om kapitalen te verdienen aan 

‘nieuwbouw voor leegstand’, zou per direct geëli-

mineerd moeten worden.  Anno 2011 zouden ont-

wikkelingswinsten dus niet meer in de zakken van 

de ontwikkelaars en huurders mogen verdwijnen, 

maar volledig aan de gemeenschap ten goede 

moeten komen. In concreto: de naar schatting 

20 miljoen winst die Deloitte in Amserdam zal 

gaan realiseren, zou gebruikt moeten worden ter 

reparatie van het gebouw/ gebied dat verlaten 

wordt. Of voor het opkopen en afbreken van een 

kantoor in Zuidoost. Geen leegstandsbelasting dus, 

maar een nieuwbouwtax. 

Bovendien is het absoluut noodzakelijk dat de 

overheid een landelijke beleid gaat ontwikkelen 

met betrekking tot vestigingslocaties, zodat de 

volslagen zinloze ontwikkeling  van steeds maar 

weer nieuwe kantoor- en bedrijfslocaties eindelijk 

een halt wordt toegeroepen. Nog steeds worden 

er langs de snelwegen nieuwe, bedrijfsterreinen 

ontwikkeld.  De vrije markt heeft hier opzichtig 

gefaald. 

Deze twee maatregelen zijn 
natuurlijk niet de oplossing voor 
het probleem. 
Echte verandering komt immers van binnen uit. 

Dat gaat jaren duren. Maar een nieuwbouwtax is 

een makkelijk in te voeren en effectieve noodrem 

die er in ieder geval voor zorgt dat het leegstands-

probleem niet nog groter wordt. Bovendien zal het 

gebruikers en ontwikkelaars eindelijk aanzetten om 

creatief te worden met bestaande gebouwen. Ook 

daar is geld mee te verdienen, zij het iets minder. 

Terwijl wij met de branche nadenken over een 

effectieve aanpak van het leegstandsprobleem 

zou het Deloitte, KPMG, PWC, CapGemini, OVG en 

alle andere corporates ondertussen enorm sieren 

als ze leiderschap in maatschappelijk verantwoord 

ondernemen zouden laten zien en, vrijwillig, het 

goede voorbeeld geven. Helaas blijven ze tot nu 

toe hangen in de zwijg- en ontkenningsfase. Toch 

ben ik een optimist.  De Gordon Gekko’s (Greed 

is Good) hebben hun tijd gehad. De leiders van 

morgen ontstaan vandaag.

“Net als de financiële sector 
heeft de vastgoedsector lak 

aan maatschappelijke 
verantwoordelijkheid. 
De kachel wordt ermee 

aangemaakt als er geld te 
verdienen valt. We zwijgen 

erover. Desnoods jokken we. 
Het maakt niet uit.” 
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In Nederland staat circa 14 procent van de kan-
toorruimte leeg. Dit komt neer op 6,5 miljoen 
vierkante meter. Bijna 2 miljoen vierkante 
meter staat al langer dan 3 jaar leeg. Reden tot 
zorgen?
“Er is zeker reden tot zorgen. Vooral ook omdat de leegstand nog 

verder zal toenemen. Helaas zitten we in de opmerkelijke situatie 

waarin de markt zichzelf niet meer corrigeert en het probleem 

dus niet vanzelf zal worden opgelost. Hoewel sprake is van een 

probleem dat zeker dient te worden aangepakt, moeten we het 

maatschappelijke belang ook weer niet overdrijven. Zo lang er 

geen sprake is van verloedering en van lege straten is de schade 

nog te overzien.” 

Is de verloedering niet al ingetreden op  
kantoorlocaties zoals Amstel III en Teleport?
“Van verloedering is naar mijn mening nog geen sprake. Het gaat 

vooralsnog om een slecht functionerende markt. Een parallel kan 

worden getrokken met de woningleegstand. In sommige apparte-

mentencomplexen is leegstand maar daar merk je niks van omdat 

ze feitelijk verder goed functioneren. Het is weliswaar nog steeds 

een probleem voor de investeerders. Maar het is geen maatschap-

pelijk probleem. Overigens denk ik wel dat de leegstand op de 

kantorenmarkt een maatschappelijk probleem zou kunnen worden 

als deze verder doorzet. Ik verwacht dat de leegstand alleen op 

een aantal locaties verder zal toenemen, zoals bijvoorbeeld in 

Amsterdam Zuidoost of in Nieuwegein. Daar laat het achterlig-

gende probleem zich goed zien. Nederland is in de afgelopen 

decennia volgebouwd met niet duurzame kantoren, waarvan de 

kwaliteit ver onder de maat is. Bovendien staan deze kantoren 

vaak op verkeerde plekken zoals Zoetermeer, Zaltbommel en 

Veenendaal. Dat maakt deze kantoren overbodig en het probleem 

moeilijk oplosbaar.”

Ligt hier een taak voor de overheid of alleen 
voor de markt?
“In eerste instantie moet de markt zijn werk doen. Pas in tweede 

instantie ligt er een taak voor de overheid, als blijkt dat de markt 

zonder ingrijpen niet functioneert. Dat moment is nu aangebroken. 

De overheid moet de centrale regie gaan voeren over waar in 

Nederland wel er niet gebouwd mag worden. Zonder centrale 

regie zullen afzonderlijke gemeenten hun eigen belangen blijven 

nastreven en zal er concurrentie tussen gemeenten blijven 

bestaan. Gemeenten zullen – soms zelfs met grote kortingen - 

gronden blijven uitgeven om huurders binnen te halen, waardoor 

de bestaande problemen alleen maar zullen verergeren. Een goed 

voorbeeld is CapGemini. Met verbazing las ik dat de gemeente 

Utrecht met tegenzin had besloten een stuk grond uit te geven om 

te voorkomen dat deze huurder de gemeente Utrecht zou verlaten. 

Dat moet in de toekomst anders.”

“Een andere belangrijke taak van de overheid is het faciliteren 

van de markt. De overheid moet ervoor zorgen dat transformatie 

sneller op gang komt en zij moet de belemmeringen waar de markt 

tegenaan loopt, wegnemen. Daarbij denk ik aan overdrachtsbelas-

ting en het niet kunnen afschrijven naar de realistische waarde van 

vastgoed. Als dergelijke belemmeringen worden weggenomen, dan 

zal je zien dat de markt vanzelf weer zijn werk gaat doen.”

Onder leiding van de NEPROM wordt gewerkt 
aan een Pilot ontwikkelrechten. Deze pilot is 
een verkenning naar nut en mogelijk heden 
van het salderen van plancapaciteit in  
bestemmingsplannen voor nieuwe kantoor-
locaties bijvoorbeeld via quotering,  
overdraagbare ontwikkelrechten en 
toepassing nieuw-voor-oud. Ziet OVG heil  
in deze oplossingsrichtingen? 

Interview met Coen van Oostrom, OVG Projectontwikkeling

“Nieuwbouw heeft 
nauwelijks invloed 

op leegstand”
Door Eefje M. van Bommel

Het onderwerp leegstand blijft actueel, 
mede door de aangekondigde actieve 
aanpak ter bestrijding van leegstand 
door gemeenten en rijksoverheid.  
Los van de vraag of deze verschillende 
plannen van aanpak opportuun of 
effectief zullen zijn, zal een deel van de 
oplossing bij de markt liggen. Genoeg 
aanleiding om Coen van Oostrom -  
CEO van OVG Projectontwikkeling - 
hierover aan de tand te voelen.
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“Wij onderschrijven een integrale aanpak in de lijn van wat de 

Minister nu heeft voorgesteld (Actieprogramma aanpak leegstand 

kantoren, red.). Het is nog wel ingewikkeld om te bepalen hoever 

zo’n aanpak moet gaan. Is het bijvoorbeeld wenselijk of redelijk 

om te eisen dat je alleen nog maar nieuwbouw zou mogen plegen 

als je ergens anders iets uit de markt haalt? Een dergelijke aanpak 

zou ertoe leiden dat beleggers zouden kunnen afwachten tot er 

een keer een ontwikkelaar langskomt waarmee zij in onderhande-

ling kunnen treden. Dat gaat wellicht iets te ver. Wij zien wel iets 

in een systeem waarbij ont-

wikkelaars en beleggers onder 

druk worden gezet. Er moet iets 

worden gedaan, want het is op 

dit moment nog zo dat als een 

weiland is volgebouwd, men 

doorgaat naar het volgende 

weiland. Dat kun je niet eindeloos vol blijven houden. Gemeenten 

kunnen niet blijven doorgaan met het uitgeven van grond. Wij zijn 

ervoor om nieuwbouw alleen nog maar toe te staan op hele goede 

openbaar vervoersplekken: de Zuidas, het centrum van Rotterdam, 

het centrum van Utrecht; dat soort locaties.”

De rest moet worden herontwikkeld?
“Ja, mits die herontwikkeling flexibel is. Stel dat een huurder 

een gebouw van 10.000 m2 wil hebben, terwijl er een bestaand 

gebouw van 8.000 m2 leegstaat. Dan moet de mogelijkheid 

bestaan om zonder veel problemen van 8.000 m2 naar 10.000 m2 

te kunnen gaan. De huidige bestemmingsplanprocedures leren 

echter dat dit een ingewikkeld en lang proces is. Daar zou meer 

flexibiliteit in moeten komen. Tegelijkertijd moeten we oog houden 

voor de gebruikers die op specifieke locaties willen zitten, bijvoor-

beeld aan het water of aan de snelweg. Als ervoor wordt gekozen 

“We moeten het 
maatschappelijk 
belang ook niet 

overdrijven”
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om deze bedrijven toch met 

gronduitgifte te faciliteren, 

dan zou een saldobenade-

ring wellicht uitkomst kunnen 

bieden: het bouwen van 

10.000 m2 op deze specifieke 

locatie betekent dan 10.000 m2 uit de markt moet worden 

gehaald. Dat betekent overigens ook dat nieuwbouw voor deze 

specifieke locaties duur wordt.”

Leegstandsbelasting of nieuwbouwtax?
“Er moet in ieder geval iets gebeuren om ook beleggers in 

beweging te krijgen. Het gekke aan Nederland is dat de waarde 

van goed en slecht kantoorvastgoed elkaar niet zo veel ontloopt. In 

Duitsland en eigenlijk in alle landen ter wereld bestaat daarentegen 

wel een groot waardeverschil tussen goed en slecht vastgoed. 

Als je de waarde van een goed kantoor in Rotterdam bekijkt, heb 

je het over 195 Euro aan huurwaarde. Een heel slecht kantoor in 

Rotterdam is 145 Euro waard. In Frankfurt heb je een binnenstad 

waar kantoren gemiddeld 250 euro waard zijn, terwijl kantoren 

op kantoren op een B- of C-locatie te huur zijn voor 70 of 80 

Euro. In Nederland zijn de waarden min of meer ge nivelleerd. Dat 

heeft ermee te maken dat bij ons de markt van slecht vastgoed 

kunstmatig hoog wordt gehouden, omdat beleggers in de regel 

geen baat hebben bij afschrijven. Tegelijkertijd bestaat er een fiscale 

belemmering omdat in Nederland maar tot de WOZ-waarde mag 

worden afgeschreven. Hoe dan ook, leegstandmaatregelen hebben 

geen zin als de beleggers stil blijven zitten.”

“Ik zat kort geleden met een Amerikaan te praten die mij vroeg 

mij of de prijs van nieuwbouw in Nederland hoger is dan hetgeen 

wordt betaald voor bestaande bouw. Hij gaf aan dat de vraag of 

je moet gaan ontwikkelen in feite een hele simpele is: je gaat pas 

ontwikkelen op het moment dat de prijs die betaald wordt voor 

bestaande bouw hoger is dan wat het kost om nieuwbouw te 

maken. Als de prijs van bestaande bouw daalt, dan druk je vanzelf 

nieuwbouw de markt uit. Zo werkt het natuurlijk ook in een 

perfecte markt, maar wij in Nederland kijken daar helemaal niet 

naar, omdat de markt kunstmatig in stand wordt gehouden.”

“Een aantal beleggers zegt: “Stop nieuwbouw, dan lost het 

probleem zichzelf op”. Dat is een ondoordachte stelling. Daarmee 

wordt miskend dat de nieuwbouw nauwelijks invloed op de 

leegstand heeft. De nieuwbouw in Nederland bedraagt op dit 

moment 300.000 m2 per jaar, dat is slechts 0,6% van de totale 

voorraad van 50 miljoen m2. Er zal best wel iemand te vinden 

zijn die 300.000 m2 nog steeds te veel vindt, maar van een 

reële invloed is nauwelijks sprake. Ook als wij zouden stoppen 

met ontwikkelen, dan is er nog steeds 50 miljoen m2 vastgoed, 

waarvan 14 miljoen m2 leeg staat. Het echte probleem zit in de 

grote hoeveelheden bestaand en verouderd vastgoed. Die moeten 

uit de markt worden gehaald. Dat gaat alleen als de boekwaarde 

van deze panden naar beneden gaat. Op dit moment staat nog 

te veel vastgoed voor te veel geld in de boeken. Het lijkt erop dat 

iedereen – inclusief de banken - erbij gebaat is hun kop in het 

zand te steken en te hopen dat de markt zichzelf op enig moment 

zal herstellen. Voor ons is echter duidelijk dat de markt van het 

hele slechte C-vastgoed zich niet vanzelf gaat herstellen. Daar 

moet actief aan gewerkt worden.” 

In hoeverre is transformatie/herontwikkelen 
van de bestaande voorraad opportuun? 
“Als uitgangspunt geldt voor ons dat de gebruiker de vrijheid 

heeft om te kiezen. Hij kan ervoor kiezen om in het bestaande 

pand te blijven of hij kan ervoor kiezen om te verhuizen. Daarom 

sluit je een huurcontract. Het vreemde is dat er in Nederland een 

tendens dreigt te ontstaan dat verhuizen mag, zolang de huurder 

zijn intrek maar niet in nieuwbouw neemt. Dat is gek. Wij maken 

in de praktijk juist mee dat beleggers onvoldoende luisteren naar 

de wensen van hun huurders. Of het nu gaat om het repareren van 

de airconditioning of het aanbrengen van flexibiliteit in het huur-

contract. Een deel van de beleggers doet zijn werk gewoon heel 

slecht. Die huurders stemmen met hun voeten en zoeken elders 

huisvesting. In sommige gevallen wordt het nieuwbouw.”

“Wat mij verbaast is dat de gebruiker ineens wordt gezien als een 

partij die alleen maar veel geld met vastgoed wil verdienen. Je kan 

het maatschappelijke probleem van het overschot aan kwalitatief 

“Wij dragen ons 
steentje al een 

beetje bij”
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slecht vastgoed dat in de jaren ‘70 en ‘80 is gebouwd, niet ineens 

op de schouders van een paar gebruikers leggen. Gebruikers die 

behoefte hebben aan een nieuw gebouw dat aansluit bij hun 

wensen, moeten de vrijheid hebben om dat te kunnen realiseren 

met een ontwikkelaar of in welke vorm dan ook. Je kunt een 

gebruiker als PWC bijvoorbeeld, niet aanrekenen dat zij door hun 

verhuizing een leeg pand achterlaten.”

Daar is de markt verdeeld over. 
“Maar waar leg je dan de lijn? Is verhuizen naar een bestaand 

gebouw wel goed en verhuizen naar een nieuw gebouw niet 

goed? Dat is toch flauwekul. Gemeentes doen het volop. Bijna alle 

stadskantoren in Nederland zijn relatief nieuw. Het stadhuis in 

Den Haag, Amsterdam met de Stopera. Waar leg je dan de grens 

tussen wat goed en wat fout is? Trek eens de vergelijking met de 

woningmarkt. Daar zie je ook dat mensen naar nieuwbouwhuis 

gaan omdat zij denken dat daar bepaalde waardestijging komt. 

Ook zij laten een leeg huis achter.”

Op de woningmarkt is geen overaanbod.
“Dus de mate van overaanbod bepaalt of nieuwbouw acceptabel 

is of niet? Als je die theorie zou doortrekken dan is er maar één 

iemand verantwoordelijk en dat is degene die Nederland toestaat 

dat er heel veel gebouwd is en nog gebouwd wordt. De overheid. 

Maar de overheid is ook een veelkoppig monster. Het is niet zo dat 

er één iemand de baas is en kan zeggen ontwikkel maar hier of 

ontwikkel maar daar. Je hebt gemeenten, provincies, regioverban-

den, Plabeka verbanden en het Rijk. Waar wij belangstellend naar 

zijn, is hoe de overheid als geheel het probleem gaat aanpakken. 

Want de Rijksoverheid gaat bijvoorbeeld niet over een bestem-

mingsplan in Amsterdam. Dat wordt dus lastig.”

In hoeverre heeft OVG de herontwikkelings-
mogelijkheden onderzocht voor oude lokaties 
van Deloitte op Sloterdijk en KPN op Teleport?
“Bij Deloitte op Sloterdijk zijn de herontwikkelingsmogelijkheden 

niet onderzocht. Dit is overigens nog een vrij goed pand, waarvan 

wij denken dat het zichzelf kan verhuren ook omdat het pand pas 

tien à elf jaar oud is. Dit is redelijk vastgoed op een minder goede 

locatie, maar ik weet dat er op dit moment huurders zijn die naar 

het gebouw kijken. Voor de locatie van KPN op Teleport hebben 

wij verschillende tevergeefse pogingen ondernomen. Wij weten 

niet precies waarom, maar de huidige eigenaar van het pand heeft 

er geen zin in gehad.”

“Vaak zijn de panden die leeg komen te staan niet het probleem, 

maar het gebied waar die panden deel van uitmaken. Degene die 

bedacht heeft hoe Teleport moet gaan functioneren, heeft – laten 

we eerlijk zijn - gewoon een grote blunder gemaakt. Het gebied 

is niet attractief. Als je daar rondloopt dan is het vlees noch vis. 

Het is niks. Huurders willen er niet zitten en vertrekken uiteinde-

lijk naar de Zuidas of weer naar de binnenstad. Zuidoost heeft 

dat probleem in mindere mate, maar ook hier ontbreekt sfeer en 

karakter. Het is een soort snelweg met grootschalige winkels en 

voor het overige te monofunctioneel.” 

OVG neemt naar eigen zeggen het voortouw bij 
initiatieven die een bijdrage leveren aan ver-
duurzaming van de vastgoedsector. Tegelijker-
tijd zou kunnen worden gezegd dat OVG – net 
als vele andere projectontwikkelaars - actief 
bijdraagt aan de kantorenleegstand. Hoe 
verdragen deze twee uitersten zich met elkaar?
“Wij vinden dat OVG een bijdrage moet leveren aan een gezonde, 

goed functionerende kantorenmarkt. Een gezonde kantorenmarkt 

is een kantorenmarkt die CO2 neutraal is. Dat betekent dat heel 

veel slechte gebouwen goed gemaakt moeten worden. In die 

transformatieopgave zal nieuwbouw weliswaar een rol blijven 

spelen, maar in de herontwikkelingsmarkt zien wij heel duidelijk 

een rol voor onszelf waarin wij met onze kennis en kunde een 

belangrijke bijdrage aan een duurzame vastgoedmarkt kunnen 

leveren.”

“OVG heeft in het verleden altijd al een bijdrage aan duurzaam-

heid geleverd. Het is nooit echt onderdeel van onze strategie 

geweest om een probleem te attackeren, maar het leegstands-

probleem is dan ook betrekkelijk nieuw. Nu lopen we voorop. 

OVG is een van de weinige die al 10.000 m2 uit de markt gehaald 

heeft. Onze ontwikkeling in Alexanderpolder in Rotterdam is een 

brownfield, daar hebben we een oud kantoor gesloopt en op 

die plek hebben we teruggebouwd. Het kantoor dat wij in het 

centrum van Rotterdam hebben gemaakt voor Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid, een oud KPN gebouw, hebben wij gesloopt en 

ook daar hebben wij nieuw gebouwd. Wij dragen ons steentje al 

een beetje bij.”

“Wij zijn altijd een bedrijf geweest dat voorop heeft gelopen in 

de maatschappelijke discussie rondom het groene bouwen en 

wij hebben voorop gelopen om de klant centraal te stellen in 

plaats van “geld te verdienen met panden”, wat ontwikkelaars 

vroeger natuurlijk deden. Wij zullen ook weer voorop gaan lopen 

in deze leegstandsdiscussie, maar wij staan niet toe dat mensen 

met modder gooien alleen maar omdat wij ons vak uitoefenen, 

namelijk projectontwikkeling bedrijven. Er staat altijd een aantal 

mensen vooraan om kritiek te leveren, maar vanuit die hoek 

worden geen oplossingen aangedragen.” 

“Opportunisme van projectontwikkelaars 
regeert” wordt in de markt steeds vaker 
gehoord. Hoe kijkt OVG aan tegen deze 
kritiek op het (vermeende) gebrek aan maat-
schappelijke verantwoordelijkheid?
“Wij trekken ons dat aan omdat we marktleider zijn en ernaar 

streven om een goed bedrijf te zijn. Daarom zijn wij aan te spreken 

op ons gedrag. Misschien wel tot op het punt dat wij om die 

reden bepaalde ontwikkelingen niet willen doen, omdat wij daar 

ons daar niet comfortabel bij voelen. Zo hebben we bijvoorbeeld 

besloten om niet mee te doen aan de competitie voor CapGemini. 

Dit heeft bij sommigen binnen het bedrijf tot irritatie geleid. Zij 

vragen zich af wat het voor zin heeft dat OVG zich om maatschap-

pelijke redenen terughoudend opstelt, terwijl vervolgens AM aan 
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het ontwikkelen gaat. Alles wat 

wij laten liggen wordt pro-

bleemloos dezelfde seconde 

opgepakt door een hele nieuwe 

laag met ontwikkelaars en 

bouwers die niets hebben met 

het maatschappelijke debat 

en die gewoon hun geld proberen te verdienen waar dat kan. Dit 

wijst er weer op dat er een centrale regie van de overheid nood-

zakelijk is, anders blijft het dweilen met de kraan open.”

“Ik heb mij overigens erg gestoord aan het artikel in HP/De Tijd 

(van de hand van Norbert ter Mors, red.), waarin OVG in de hoek 

wordt gezet als een dramatisch bedrijf door een man die ons 

niet kent en die zijn kritiek nooit aan ons heeft voorgelegd. Dat 

vinden wij onterecht. Maar wij kunnen het niet alleen. Het moet 

een gezamelijke aanpak zijn van beleggers, projectontwikkelaars 

en overheid. Daarom zijn wij blij met het Actieprogramma Aanpak 

Leegstand Kantoren dat door de Minister naar de Tweede Kamer 

is gestuurd. Het programma zal weliswaar nog moeten worden 

uitgewerkt, maar wij zullen daaraan een actieve bijdrage gaan 

leveren. Ik denk dat OVG op dit moment de enige is die daarvoor 

bewust een strategie aan het uitrollen is.”

Zijn er internationale initiatieven op het 
gebied van duurzaamheid in de vastgoedbran-
che waar we wat van kunnen leren?
“Ik denk dat wij wat kunnen leren van de Duitsers als het om 

duurzame kwaliteit gaat, in die zin dat als je iets bouwt, het ook 

over 30 jaar nog door iemand gebruikt wordt. Wij hebben denk 

ik een overschot aan goedkope kantoren op slechte locaties. 

In andere markten zie je er wel voorbeelden van dat dat beter 

kan. Meer perfecte markten. Neem nou Londen waar de prijzen 

gewoon vallen met 40% als er vraaguitval is en weer stijgen met 

40% - 50% in jaren als 2010. In Nederland gaat alles langzaam, 

willen we liever niet omhoog en ook niet naar beneden. Dat is 

gewoon irreëel. Alles wordt steeds op dezelfde prijs getaxeerd, 

niet op de onderliggende waarde.” 

Waar staat de ontwikkelaar over 5 jaar en 
waar staat OVG in 2016?
“De ontwikkelaar is een uitstervend ras. Het verschil tussen 

beleggen en ontwikkelen gaat verdwijnen en daar komen allround 

bedrijven die beleggen en ontwikkelen voor terug. Dat geldt ook 

voor OVG, geen twijfel over mogelijk. De gebruikers accepteren 

niet meer dat zij een gebouw krijgen van een ontwikkelaar die 

na verkoop uit het zicht verdwijnt. Gebruikers hebben nu nog te 

maken met anonieme beleggers, vaak uit een ander land. Dat zijn 

eigenlijk allemaal mensen die puur bezig zijn om de cashflows 

van de huurder zo snel mogelijk in de financiële markt te trans-

porteren, zodat iedereen zijn fee kan opstrijken. De huurder pikt 

dat niet meer, die wil commitment en een service level agreement 

met de garantie dat het pand niet wordt verkocht gedurende de 

termijn van het huurcontract. De huurder kiest een gebouw dat 

goed moet zijn en vooral goed moet blijven. Wij zien dat de markt 

op dat punt zal gaan veranderen. Bij de beleggers zal ook een 

schifting plaatsvinden. Er zal een groep beleggers zijn die inziet 

dat hun bezit niet goed meer genoeg is en die zal gaan investeren 

om dat goed te maken. Dat is ook een vorm van projectontwik-

keling. Weliswaar geen nieuwbouw, maar wel een vorm van her-

ontwikkeling waarvoor verstand van het ontwikkelvak nodig is. De 

belegger die stil blijft zitten zal zien dat zijn panden over tien jaar 

nog steeds leeg staan. Die panden zullen gewoon geveild worden 

en voor weinig geld opgepikt worden door andere partijen. Een 

hele gezonde splitsing van de markt.”

OVG gaat in die tendens mee?
“Ja. OVG zal over vijf jaar vooral actief zijn buiten Nederland. En 

niet alleen op de kantorenmarkt, maar ook op het gebied van 

cultuur, zorg en onderwijs. Over vijf jaar zal -  zeker in Nederland 

- 50% van onze omzet niet meer uit kantoren komen. Tegen die 

tijd zal nog maar één derde van onze portefeuille uit nieuwbouw 

bestaan en één derde zal zien op herontwikkeling van bestaand 

vastgoed. Het resterende deel zal bestaan uit onttrekkingen, 

waarbij slecht kantoorvastgoed zal worden afgebroken ten 

behoeve van nieuwe functies zoals zorgwoningen.” 

Als ervaren gebiedsontwikkelaar weten we
hoe mensen willen wonen en leven, ook in
de stad. We realiseren daarom meer dan 
alleen goede woningen. Een prettige, veilige
en vitale woonomgeving is voor stadsbewo-
ners zeker zo belangrijk. Dus zorgen we voor
aantrekkelijke woongebieden, met voorzie-
ningen die wonen plezierig maken. Waarbij
we aansluiten op de aanwezige cultuur en 
de identiteit van de locatie. Op tientallen 
plekken in Nederland zijn we hier mee bezig.

Niet alleen denkend aan de klassieke binnen-
stadbewoner, maar ook aan stadsgezinnen 
die graag een huis met een tuintje hebben. 
Want we geloven in gemêleerde steden. 
Vaak werken we nauw samen met woning-
corporaties, die net als wij dat echte stads-
gevoel hebben. Zo geven we al jaren de stad 
en haar bewoners een mooie toekomst.

Bouwfonds Ontwikkeling is onderdeel van Rabo Vastgoedgroep

Thuis
in de stad

“De ontwikkelaar 
is een 

uitstervend ras”
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Vooral is er een opleving in de Oost Europese 

landen waar de vastgoedmarkten de afgelopen 

jaren forse klappen hebben opgelopen. In 

het Verenigd Koninkrijk spreekt men van een 

“super-fast recovery”. De vele beursstands van 

steden, ontwikkelaars, makelaars en andere 

vastgoedpartijen zijn dan ook weer goed gevuld 

en de drank vloeit rijkelijk. Met moeite baan ik 

mij er door heen op zoek naar de Nederlandse 

stands. Maar ik kan ze niet vinden! 

Vorig jaar ben ik niet op de Mipim geweest, en 

mogelijk zijn ze verhuisd, denk ik. Navragen 

aan de balie van de organisatie levert stilte op. 

Neen, ze zijn er niet meer. Geen stands meer 

met tulpen, haringen en happy hours. Geen 

AM, Bouwfonds FGH, ING, MAB, Multi, Rabo, 

Redevco, Rotterdam, Unibail-Rodamco en andere 

vroeger zo aanwezige partijen. Maar - zo zegt 

een baliedame mij - er is wel een Gateway 

Netherlands paviljoen. Daar moet ik maar verder 

vragen. En zo waar, in de verste en donkerste 

uithoek van de kelder vind ik het paviljoen. Nu 

ja, het gaat hier om twee zuilen bedrukt met 

de namen van sponsoren en wat stoelen er om 

heen (zie foto). Alles is erg leeg. Toch zie ik in 

een hoekje een plattegrond van de Zuidas. En 

vlak daarbij tref ik Frederijk Haentjens van het 

Projectbureau Zuidas, aan het werk, achter zijn 

laptop. Hij zegt dat de Mipim organisatie er erg 

mee zit dat de Nederlanders vrijwel geen stands 

meer huren. Ze zijn met forse kortingen over de 

brug gekomen om toch de Gateway te realiseren. 

De debatten die daar rond de pilaren worden 

gehouden, zijn wel goed bezocht. Maar nu is er 

niets te beleven. 

Na de vliegtocht ben ik toch wat hongerig en 

dorstig. Maar opeens ontwaar ik bij mijzelf een 

Benelux gevoel. Met vreugde voeg ik mij even 

verderop bij goed gecaterde Belgische stands, 

waarvan er vele tientallen zijn. 

De afwezigheid van Nederlandse stands valt wel 

op. De Russen zijn net als vroeger prominent 

aanwezig in hun eigen hal. Kozakken dansen er 

en de wodka stroomt er rijkelijk. Ontelbaar zijn 

ook de stands van steden en gebieden waar ik 

nog nooit van heb gehoord. Zo vertelt Eddy Maas 

mij over zijn miljarden investeringen in uiterst 

moderne business parken in en rond Brno in 

Moravië . Tal van westerse bedrijven, waaronder 

Honywell, strijken daar neer. 

Mipim 2011
In de bus van het vliegveld naar het Palais des Festivals lees 
ik: “Le Mipim redémarre à Cannes”. Ja, er is sprake van een 
herstart na het dieptepunt van vorig jaar. Dit jaar worden 
18.000 vastgoedminnenden verwacht; 5% meer dan vorig jaar. 
Het gaat weer beter. Iedereen spreekt over een marktherstel. 

Van de Professor

Bij de Belgen met Brussel op de voorgrond

De Russische hal
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Met de activiteiten van de Nederlandse delegatie 

valt het gelukkig erg mee. Overal doen Nederlan-

ders mee aan debatten en houden ze presenta-

ties. Zo treedt Peter de Haas MRE op als mediator 

om het beleggen in Fins vastgoed te promoten. 

Later vertelt Nico Tates dat retail beleggingen 

nog steeds het ware zijn. Nederlandse burge-

meesters, wethouders en architecten geven ook 

her en der acte de présence. Onze grote ma-

kelaarshuizen en vastgoedadviseurs houden 

gelukkig ook nog hun bijeenkomsten met de o zo 

Nederlandse bitterballen. Pieter Hendrikse MRE 

– in de Mipim-bladen prominent als een held van 

de fusie tussen ING REIM en CBRE beschreven – 

spreekt dinerbezoekers toe. 

Verder houden Van Dijk & Ten Cate Vastgoedad-

viseurs weer hun traditionele ontvangst in Felix. 

De gemeente Utrecht en de daar gevestigde 

marktpartijen zijn met hun Utrecht Lunch ook 

weer van de partij. Na een viergangen lunch 

strompel ik daarna de boulevard op. Te prijzen 

is ook dat Frans van Hoeken MRE en Vincent 

Huizinga MRE met hun Stichting Tien Keer De 

Huur weer geld inzamelen, deze keer voor de 

Stichting Noodhulp Utrecht. Die stichting verleent 

financiële steun aan ingezetenen van Utrecht 

bij geestelijke, lichamelijke en maatschappelijke 

problemen. Toen de stichting werd opgericht heb 

ik niet vermoed dat een waarde van 10 x de huur 

bij tal van kantoren heel reëel zou worden. Bij 

alle bijeenkomsten en ook gewoon lopend over 

de boulevard La Croisette struikel je welhaast 

over onze afgestudeerden. Ach, ook zonder die 

dure stands komen wij er wel. Zelf probeer ik 

tussen alles door driftig mijn lijstje met taken 

af te werken. Alleen met een paar leuke directe 

(retail)acquisities in Nederland van maximaal  

€ 15 miljoen per project voor een van onze 

klanten (het pensioenfonds van het openbaar 

vervoer) wil het niet zo vlotten. Veel ontwikkelin-

gen zijn stil komen te liggen of zijn meteen veel 

te groot. Bijzonder is de INREV bijeenkomst waar 

na vele jaren van onderzoek nieuwe definities 

voor core, value added en opportunity vast-

goedfondsen worden geïntroduceerd. Het werd 

tijd dat de oude definities, waarbij het beloofde 

looptijdrendement (de IRR) een rol speelde, aan 

de kant worden gezet. Maar daar denkt niet 

iedereen zo over. Na afloop van de bijeenkomst 

kom ik op de boulevard fondsbeheerders tegen 

die hun fondsen als core hadden gelanceerd, 

terwijl die nu als opportunity fondsen zouden 

moeten worden geclassificeerd. 

Donderdagochtend sta ik weer vroeg op voor 

het traditionele MRE alumni ontbijt. Ik was er 

al bang voor: na zonsopgang stonden er al zo’n 

tien Amerikaanse studenten met hun docenten 

van de NYU Schack Institute of Real Estate (met 

wie de ASRE een uitwisseling van studenten 

heeft) voor de ingang te wachten. Het bestuur 

is er, maar verder zijn onze alumni nog op één 

hand te tellen. Later wordt het toch nog gezellig. 

Vrijdag heb ik nog de laatste afspraken. Het 

blijft gek dat je soms al maanden van te voren 

afspraken voor in Cannes maakt met personen 

die je thuis in Nederland regelmatig ziet en die in 

dezelfde regio wonen en werken! 

Zaterdag in de bus naar Nice airport kijkt ik 

terug op een in mijn ogen redelijk geslaagd 

Mipim. Het is natuurlijk waar wat de Financial 

Times schrijft: “Strong investment in prime assets 

is creating a misleadingly positive impression”. 

De positieve berichtgeving gaat inderdaad 

vrijwel geheel over een aantrekkende markt voor 

eersteklas (beleggings)vastgoed. Over mindere 

kwaliteit vastgoed en over de leegstand op veel 

verhuurmarkten in Europa wordt eenvoudig-

weg niet gesproken. Gedachten zoals het gaan 

kweken van planten in leegstaande kantoorruim-

ten vinden hier weinig weerklank. Van negatieve 

berichtgeving wil men in zonnig Cannes ook 

niet horen. Schandalig zijn die artikelen over 

de verstorende rol van incentives bij vastgoed-

waarderingen, zo zeggen mijn gesprekspartners. 

Ook is het artikel getiteld “Value of property 

in The Netherlands estimated too high”, dat in 

de Mipim editie van VGM staat, volgens velen 

volstrekt misplaatst. Of ik dat soort onzin-artike-

len niet kan voorkomen, is de vraag die mij wel 

wordt gesteld. Om de goede sfeer maar niet te 

bederven, doe ik er dan maar het zwijgen toe, 

zeker wanneer de vraagsteller al wat glaasjes 

achter de kiezen heeft. De decadente partijen 

van vroeger mis ik ook niet zo. Helaas was ik niet 

aanwezig bij de Champagnefuif van Breevast, op 

het dak van het Carlton hotel. Het is toch jammer 

dat je als nieuwsgierige onderzoeker niet overal 

bij kan zijn!

Peter van Gool

Het Gateway Netherlands paviljoen, in de verste en 

donkerste uithoek van de kelder
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Er wordt veel en vaak gesproken over 
leegstand op de kantorenmarkt. Maar hoe kan 
de problematiek het beste omschreven worden?
“Leegstand op de kantorenmarkt is vooral een ruimtelijke orde-

ningsprobleem, en veel minder een maatschappelijk probleem. 

Natuurlijk is elk leeg gebouw zonde. Immers, een leeg kantoor is 

in feite onbenut potentieel. En dat strookt niet met het principe 

van zorgvuldig omgaan met ruimte. Vanzelfsprekend is een leeg 

gebouw ook een probleem van de gebouweigenaar, leegstand 

leidt immers tot een daling van het directe rendement. 

Maar slechts op weinig plaatsen is leegstand ook een maatschappe-

lijk probleem. Voorbeelden van locaties waar dit wel het geval is, zijn 

Amsterdam Zuidoost en Amstel III. Hier is de leegstand zo omvangrijk 

dat het tot een maatschappelijk ongewenste situatie leidt. 

Daarnaast worden de opbrengsten uit kantoorontwikkelingen vaak 

ingezet om sociaal-maatschappelijke voorzieningen te realiseren. 

Dit komt in de knel bij het uitblijven van nieuwe kantoorontwikke-

lingen. Vanuit dit perspectief bezien kan leegstand ook worden 

gezien als een financieel probleem met maatschappelijke gevolgen.

Maar als het gaat om de omvang van de maatschappelijke 

gevolgen van leegstand op de kantorenmarkt, zou de politiek zich 

beter kunnen richten op bijvoorbeeld de woningmarkt die op slot 

zit of het verouderen van bedrijventerreinen. Maatschappelijk 

gezien zijn de problemen hierbij vele malen groter.”

Leegstaande kantoren zijn dus vooral een 
probleem vanwege de impact op de ruimtelijke 
kwaliteit. Maar hoe heeft deze situatie kunnen 
ontstaan? 
“De overheid speelt absoluut een belangrijke rol op de kanto-

renmarkt. En die rol heeft ze de laatste jaren laten liggen. Er is 

meer visie nodig, met name op regionaal niveau. Dat betekent 

dat vooral de provinciale overheid aan zet is. In principe beschikt 

de provinciale overheid over prima instrumenten, zoals struc-

tuurvisies. Alleen zal zij haar toezichthoudende rol beter moeten 

invullen. Op die manier kan worden voorkomen dat kantoren 

overal kunnen worden gerealiseerd. Als je verder afdaalt naar het 

gemeentelijke niveau, dan valt op dat het per gemeente wisselt in 

welke mate gestuurd wordt op een goede ruimtelijke visie. 

Er is een verschil zichtbaar tussen papier en praktijk: gemeenten 

beschikken over goede visies, maar wijken hier soms vanaf als een 

grote kantoorgebruiker in beeld komt. Natuurlijk speelt hier de 

concurrentie tussen steden mee. Het binnen de gemeentegrenzen 

huisvesten van een grote kantoorgebruiker is voor een gemeente 

financieel aantrekkelijk en logischerwijs zal een gemeente een 

dergelijk bedrijf ook binnen willen halen. En willen voorkomen 

dat het bedrijf zich in een andere gemeente vestigt. In dergelijke 

situaties zou de provincie moeten ingrijpen en bepalen waar 

de huisvesting het meest gewenst is. Alleen pakt de provincie 

zoals gezegd deze rol niet op. Als we tenslotte kijken naar de 

landelijke overheid als toezichthouder op de provincies, dan kan 

worden gesteld dat de landelijke overheid te ver van de lokale 

situatie staat. Ook dit aspect benadrukt het belang van een sterke 

provinciale overheid. 

Interview met drs. Boris van der Gijp MRE, 
directeur Markt en Marketing, ASR Vastgoed Ontwikkeling

Leegstand: problemen, 
oplossingen, kansen

Door Annique Bruin

ASR Vastgoed Ontwikkeling is een van de grote project-
ontwikkelaars in Nederland. Naast woning-, winkel- 
en gebiedsontwikkeling houdt ASR zich bezig met de 
ontwikkeling van kantoren. Boris van der Gijp heeft 
als directeur Markt en Marketing en als fellow van de 
ASRE een uitgebreide kennis van de kantorenmarkt. 
Voor Masterclass laat hij zijn licht schijnen op de 
problematiek van leegstand op de kantorenmarkt.
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Een instrument dat kan worden ingezet is de SER-ladder, gericht 

op kantoren. Het principe van de SER-ladder is dat eerst de ruimte 

binnen de stad goed benut wordt, voordat buiten de stad wordt 

gebouwd. In dit opzicht is een bouwstop ook niet nodig. Het is 

belangrijker dat er zorgvuldig met de ruimte wordt omgegaan en  

dat er geen kantoorruimte meer kan worden toegevoegd. “

Naast de overheid zijn vanzelfsprekend ook 
andere partijen van belang als het gaat om 
de problematiek van de leegstand. Welke rol 
zouden andere partijen moeten innemen?
“Als het gaat om projectontwikkelaars is het van belang dat zij 

voor de langere termijn gaan. Gelukkig heeft de rechtspraak 

huurders verplicht om het gehuurde te exploiteren, waardoor het 

niet meer mogelijk is om zittende huurders weg te trekken. Ont-

wikkelaars moeten ervoor zorgen dat zij met goede concepten 

voorzien in de nieuwbouwbehoefte die bedrijven hebben. Integer 

en betrouwbaar zijn is key om de klant van de toekomst te kunnen 

bedienen. Ook zullen ontwikkelaars steeds vaker een oplossing 

moeten zoeken voor het bestaande pand dat verlaten wordt, de 

druk op een totaaloplossing zal toenemen. 

Beleggers zullen op hun beurt realistisch moeten kijken naar hun 

bezit. Zonder het probleem te willen bagatelliseren, moet hen ook 

geen probleem worden aangepraat. Investeren in de kwaliteit van 

het gebouw, maar ook van het omliggende gebied is belangrijk. 

Als het gebouw over zijn levensduur heen is, zal verantwoordelijk-

heid moeten worden genomen voor de toekomst van het gebouw. 

Meer dan in het verleden is gebeurd.”   

Biedt het herbestemmen van kantoorgebouwen 
een oplossing?
“Dergelijke oplossingen moeten per gebouw worden bekeken. Alleen 

wordt hierbij vaak de gebruiker vergeten. Kantoorgebouwen liggen 

vaak op locaties waar mensen niet willen wonen. Of nog sterker, niet 

kunnen wonen als gevolg van bijvoorbeeld het bestemmingsplan. 

Daarnaast kun je je afvragen of de politieke discussie (en de reacties) 

daarop op voldoende niveau plaatsvindt. De kennis van herontwikke-

ling en de mogelijkheden ervan ontbreekt nogal eens op het moment 

dat uitspraken worden gedaan. 

Daarnaast is herontwikkeling 

niet mogelijk indien een gebouw 

slechts deels leegstaat. 

In dit kader is het ook 

interessant om te kijken om 

“Politiek kan zich 
beter richten op de 

woningmarkt en op 
bedrijventerreinen”

hoeveel kantoorgebouwen het concreet gaat. Maarten Donkers, 

researcher bij FGH Bank, heeft dit becijferd. In 2010 was er in 

20% van de kantoorgebouwen sprake van leegstand. Deze 20% 

komt overeen met 2.784 kantoorgebouwen. Hiervan stonden 863 

gebouwen volledig leeg. De overige gebouwen stonden slechts 

deels leeg en komen dus niet in aanmerking voor herontwikkeling. 

Van deze 863 gebouwen stonden er 255 langer leeg dan 3 jaar. Als 

dat ook nog gekeken wordt naar de ouderdom, dan blijkt dat slechts 

105 gebouwen gerealiseerd zijn vóór 1990. Deze 105 gebouwen 

vormen de voorraad die in aanmerking zou komen voor heront-

wikkeling. Van het totaal aantal kantoorgebouwen in Nederland van 

13.920 is dit slechts een zeer beperkt aantal. Dit neemt niet weg 

dat op het niveau van het individuele gebouw naar een oplossing 

kan worden gezocht, maar het cijfer relativeert wel de omvang van 

de problematiek.” 

Wat zijn kansrijke locaties voor de toekomst?
“Zoals gezegd is het van belang nieuwe kantoorontwikkelingen 

zoveel mogelijk plaats te laten vinden binnen bestaand stedelijk 

gebied. Dit zijn dan ook kansrijke locaties voor de toekomst. Dit is 

nu al te zien aan het feit dat er in centra van oude steden weinig 

leegstand is. In het bijzonder zijn stationslocaties aantrekkelijk. 

Er is geen onderneming die zich niet bewust is van duurzaamheid. 

En stationslocaties staan vanuit het oogpunt van duurzaamheid 

op elke short list. Daarnaast zal er krapte kunnen ontstaan op 

bijzonder sterke locaties zoals de Zuidas. 

      

Als we naar de toekomst kijken zal het Nieuwe Werken zeker een 

steeds grotere rol gaan spelen in de vraag naar kantoorruimte. Als 

er gekozen wordt voor nieuwbouw zal als gevolg van het Nieuwe 

Werken bijvoorbeeld gekozen worden voor een kleinere vloerop-

pervlakte door de hogere flex ratio. Mogelijk leidt het Nieuwe 

Werken ook tot leegstand, omdat niet elk gebouw zich hiervoor 

leent. Wat automatisch de behoefte aan nieuwbouw met zich 

meebrengt. Die behoeft aan nieuwbouw zal zich overigens ook los 

van het Nieuwe Werken manifesteren. Alleen al vanuit een vervan-

gingsvraag van 1-2% zal jaarlijks behoefte bestaan aan de nodige 

m2 nieuwbouw kantoorruimte.   

Tegelijkertijd zullen we in de toekomst ook nog vaak renovatie 

zien. Duurzaamheid is ondertussen op een niveau gekomen 

dat het standaard wordt meegenomen in de afweging tussen 

nieuwbouw en renovatie of herontwikkeling. Renovatie biedt 

namelijk kansen om zowel energiebesparing te realiseren als om 

het comfort te verbeteren. “

Samenvattend, wat is de belangrijkste les die 
we kunnen leren voor de toekomst?
“De provinciale overheid zal op krachtige wijze moeten sturen op 

ruimtelijke kwaliteit. Ook kunnen de opbrengsten van kantoren 

niet langer automatisch worden meegerekend in een gebiedsex-

ploitatie. De onzekerheid of die kantoren er daadwerkelijk gaan 

komen is veel te groot. En tenslotte is het van belang dat alle 

betrokken partijen zich richten op wat op de lange termijn goed is 

voor de stad en de regio.“
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AM en Stadgenoot nemen 40.000 m2 
kantoor uit de markt en breiden 
de voorraad studentenwoningen 
uit. Kan dat uit?
“We nemen onze verantwoordelijkheid voor de 

leegstand in de portefeuille en zijn met een flinke 

dosis energie en creativiteit aan de slag gegaan 

om dit pilotproject van de grond te krijgen. Het 

was de enige strategie die overgebleven was. 

Het was een kwestie van afboeken of afstoten 

en aangezien we in de huidige markt geen 

koper konden vinden, hebben we besloten om 

af te boeken en te transformeren”, zegt Ronald 

Huikeshoven. Daarbij hebben wij nog geluk 

dat het het enige lege kantoor is in onze por-

tefeuille.” “Stadgenoot is ook de bezitter van 

de Parooldriehoek en samen met Vesteda van 

het Duintjerpand aan de Vijzelstraat (voormalig 

ABN AMRO gebouw) dat tot mei van dit jaar 

aan kleine bedrijven en creatieve ondernemers is 

verhuurd. Ook dit pand gaan we transformeren 

tot een gemengd gebouw van winkels, woningen 

en kantoren”, vult Kramer aan. 

Het kan dus wel, transformeren?
Kramer: “Het kan zeker, en het gaat niet altijd 

gepaard met een afboeking op de positie. 

Daarnaast hebben we wel de overheid nodig 

om het initiatief te faciliteren met minder 

regelgeving. De nieuwe wereld vraagt om cre-

ativiteit, om nieuwe initiatieven. Wij willen die 

initiatieven graag nemen maar moeten daarbij 

niet stuklopen op de regels en dat gebeurt 

helaas wel. De regelgeving is en blijft star en de 

afstemming met gemeente is vaak lastig”. 

Is de gemeente Amsterdam niet blij 
met jullie dan? 
“Natuurlijk is de gemeente blij met ons!”, begint 

Ronald Hukeshoven. “Met dit projet steken we 

onze nek uit. De centrale stad wil dat we volop 

los gaan, echter binnen het stadsdeel moet dit 

enthousiasme nog overgenomen worden. Daar 

werken we nu samen hard aan. Wat ons betreft 

zou het stadsdeel het initiatief meer de ruimte 

moeten geven. Kramer: “We hebben vooral veel 

moeite gehad om de functiemenging erin te 

krijgen, de combinatie van woningen en bedrijfs-

ruimten, voor ons essentieel om het project te 

laten slagen. Het bestemmingsplan werd echter 

erg eng geïnterpreteerd. We hebben vurig gepleit 

voor nabestemming zoals we voor onze Solids 

toepassen, maar dat bleek een brug te ver. In de 

discussie merk je verder dat er dan toch nog te 

Pionieren met 40.000 m2
Door Alexander van Trigt

Over herontwikkeling van kantoren wordt veel gesproken. 
En dan vooral over de vraag waarom het niet gebeurt. AM en 
Stadgenoot besloten dat het wél moest gebeuren en starten 
komende zomer met de transformatie van het voormalige 
GAK-kantoor aan de A10-West in Amsterdam tot ‘De Studio’, 
studentenwoningen en kleinschalige bedrijfsruimten. Ronald 
Huikeshoven (AM) en Peter Kramer (Stadgenoot) delen hun 
ervaringen met de MRE Masterclass.
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veel afstandelijkheid heerst bij je gesprekspartner 

en dat is spijtig. Temeer omdat we voor ons idee 

echt onze nek uitsteken, inderdaad flink hebben 

moeten afboeken om dit pilotproject mogelijk 

te maken, maar daar lijkt niet altijd evenveel 

begrip voor. We gaan ervnauit  dat de nieuwe 

wethouder Lambriex een stimulans kan zijn”.

Vertraging bij het stadsdeel dus. 
Zit de centrale stad wel op het 
juiste spoor met het kantorenbe-
leid?
“De centrale stad is van goede wil als het gaat 

om de transformatie van een individueel pand als 

het GAK-kantoor, maar daarmee zijn we er nog 

niet wat betreft de leegstand”, vervolgt Ronald 

Huikeshoven. Neem het punt van de nieuwe 

leegstandsverordening die de gemeente heeft 

opgesteld, dat is een aardige prikkel naar de 

beleggers om een stap te zetten in de herontwik-

keling. Die verordening gaat er namelijk vanuit 

dat beleggers gedwongen kunnen worden om 

hun kantoorruimte aan een partij te verhuren 

die de gemeente heeft geselecteerd. Dat gaat 

dan misschien op voor een enkele lege kantoor-

vloer maar nog niet voor grotere singletenant 

gebouwen. Want waarom zou de gemeente wel 

die kandidaat kunnen vinden en de eigenaar 

zelf niet? Dwang is daarbij niet het middel om 

het probleem van de leegstand op te lossen, 

samenwerken ligt meer voor de hand. Maar er 

moet wel wat meer gebeuren!”

Wat?
“De gemeente zou op basis van een strategi-

sche analyse in kaart moeten brengen waar 

problemen het grootst zijn en welke problemen 

ook opgelost kunnen worden. De eigendoms-

situatie is daarbij van groot belang. Het heeft 

geen  zin om alleen de individuele belegger aan 

te pakken, je moet het gesprek aangaan met 

de grote institutionele beleggers om een sub-

stantieel aantal meters uit de markt te kunnen 

halen, te transformeren, te herbestemmen. Dan 

heb je één gesprekspartner. De vastgoed CV’s 

als eigenaren zijn in dat opzicht natuurlijk ook 

een drama. De problemen worden anders alleen 

maar groter en komen langzamerhand naar de 

gemeente toe. Wat gebeurt er bijvoorbeeld als de 

erfpacht afloopt?”

En linksom nieuwe kantoren 
bouwen?
Kramer: “Dat is deel van de strategische 

analyse. Nieuwbouw kan best maar alleen op 

de juiste plaatsen. En laten we ervoor zorgen 

dat nieuwbouw de sloop of de transformatie 

van een oud, leeg pand financiert, een soort 

van omgekeerde herplantplicht. Toevoegen kan, 

maar alleen de goede panden op de goede 

plekken.” 

Kijk verder op: 

www.studentenwoningamsterdam.nl

Herontwikkeling GAk-kantoor tot ‘De Studio’
Het voormalige GAK-kantoor aan het Bos en Lommerplantsoen in Amsterdam aan de A10-West 

wordt ontwikkeld tot een complex van koopwoningen voor studenten, ‘De Studio’ genaamd. Het 

pand meet zo’n kleine 40.000 m2 bvo en is door AM, Stadgenoot en Rochedale gekocht met 

de bedoeling het te slopen. Stadsdeel West stak daar echter een stokje voor en gaf het pand, 

tot groot ‘genoegen’ van de eigenaren de status van jong monument. Vervolgens zijn verschil-

lende plannen ontwikkeld, van tijdelijke huisvesting van het Stedelijk Museum en de Rietveld-

academie tot vestiging van de Hotelschool inclusief haar studenten. Uiteindelijk is het Rietveld-

atelier, een deel van de Rietveldacademie, gekomen; voor verplaatsing van de hele academie 

naar de westkant van Amsterdam was geen draagvlak. Vanwege het grote tekort aan studenten-

woningen in Amsterdam hebben AM en Stadgenoot, beide voor de helft eigenaar na uitkoop 

van Rochedale, nu besloten er studentenwoningen in te maken. In de eerste fase (de rechter-

vleugel van het pand) zullen circa 330 woningen en 2.000 m2 bvo commerciële ruimten worden 

gebouwd. De woningen hebben een oppervlakte van ca. 30-40 m2 en beschikken over een eigen 

douche en badkamer. Het betreft alleen koopwoningen, verkoopprijzen starten bij € 75.000 

(op basis van jaarlijkse erfpacht). De plint van De Studio wordt gevuld met kleinschalige bedrijfs-

ruimte met flexibele, per maand opzegbare, contracten. De belangstelling voor de woningen is 

groot, AM en Stadgenoot verwachten dan ook dat de afzet voorspoedig zal verlopen en starten 

in augustus 2011 met de bouw zonder voorverkoop. Medio 2012 is de eerste fase gereed. In 

volgende fasen wordt de middenbeuk ontwikkeld tot bedrijfsruimte en horeca en de linkervleu-

gel wederom tot studentenwoningen. 
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Buck Consultants International onderzoekt, adviseert, implemen-

teert en voert projectmanagement uit op het gebied van economie, 

ruimte, infrastructuur, vastgoed, locatiekeuzes, goederenvervoer 

en logistieke ketens. Daarbij gaat het om strategisch-conceptuele 

projecten en operationele adviezen. Voor bedrijven en overheden. 

Nationaal en internationaal. Met o.a. aandacht voor locatie- en 

vastgoedadvies voor bedrijven, de planning van werklocaties en 

marktonderzoek.

Nieuwbouw leidt bijna volledig tot leegstand-
stoename 
Voordat we naar het nationaal perspectief van de kantorenmarkt 

in Nederland kijken vraag ik René Buck daar vanuit het internati-

onaal perspectief te kijken. Is Nederland dan uniek? “Hoewel de 

leegstand in Europees verband relatief hoog is, zijn er in andere 

Europese landen ook duidelijke leegstandsproblemen”. Om te 

illustreren hoezeer de Nederlands kantorenmarkt in mineur is 

laat René Buck zien hoe de leegstandscijfers zich de afgelopen 

tijd ontwikkeld hebben. Was de leegstand in 2000 2 mln. m2 bij 

een totale voorraad van 40 mln. m2. In 2010 is dit gestegen naar 

een leegstand van 8 mln. m2 bij een voorraad van 47 mln. m2. Dit 

impliceert dat de voorraadstijging bijna geheel leidt tot eenzelfde 

stijging van de leegstand. Bij ongewijzigd beleid zal de voorraad 

- zo verwacht de IVBN - in 2020 54 mln. m2 bedragen met een 

leegstand van 14 mln. m2. 

Het is overigens niet zo dat de grote leegstand iets van de laatste 

tijd is. Al in 2007, op de top van de markt, had Amsterdam een 

leegstand van 13%. Als je bedenkt dat een frictieleegstand van 

3-5% voor het faciliteren van verhuisbewegingen of tijdelijke vraag 

noodzakelijk is voor een gezonde markt, dan had Amsterdam 

toen al zo’n 10% te veel leegstand. Amsterdam spande daarbij in 

negatieve zin de Europese kroon. Het is overigens maar de vraag 

of dat wel of geen goed teken is voor steden waar de leegstand 

minder was. Een plaats als Heerlen kent een veel lagere leegstand, 

maar hoge leegstand valt ondermeer te verklaren door het geloof 

dat ontwikkelaars en beleggers - al dan niet terecht - hebben in de 

kracht van de betreffende kantorenmarkt. In Amsterdam werd in die 

tijd nog veel gebouwd zonder dat er al 100% verhuurd was. In de 

toekomst zal hier kritischer naar gekeken worden maar René Buck 

verwacht bij een aantrekkende economie ook meer bereidheid van 

beleggers om weer te investeren in vastgoed.

Weinig partijen willen de rem op nieuwbouw zetten
De leegstand die de laatste tijd gecreëerd is, is niet aan een enkele 

partij toe te schrijven. Veel partijen hebben belang bij nieuwbouw en 

zijn niet snel geneigd om daar de rem op te zetten. Ontwikkelaars 

hebben een voorkeur voor nieuwe, moderne gebouwen en verdienen 

er hun fee aan, beleggers kijken naar hun portefeuillemix (waarin 

nieuwe panden goed passen) en eindgebruikers zitten liever in een 

nieuw gebouw dan in een bestaand gebouw. Zij krijgen vaak ook 

aardige incentives bij het aangaan van nieuwe huurovereenkomsten. 

Tenslotte willen gemeenten graag nieuwe bedrijven aantrekken en 

Interview Rene Buck over leegstand kantoren

Buck beschouwt leegstand
Door Dennis Damink

Met veel ervaring in ondermeer locatieonderzoek 
voor grote nationale en internationale bedrijven is 
René Buck de uitgelezen persoon om, daags na de 
bekendmaking van het actieprogramma “aanpak 
leegstand kantoren”, over dit onderwerp te praten. 
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verdienen ze aan de verkoop van grond voor nieuwbouw. Daar komt 

bij dat er in bestaande gebouwen vaak nog de nodige investerin-

gen moeten worden gedaan die dit ook niet altijd tot een goedkoop 

alternatief voor nieuwbouw maken. 

Waardering van vastgoed klopt niet
 De vraag onder institutionele beleggers naar nieuw kantooraan-

bod is volgens René Buck slechts tijdelijk verminderd. Voor deze 

beleggers is een goede mix van de beleggingsportefeuille en een 

goed indirect rendement (opbrengst bij uitponden) veel belang-

rijker dan het risico op het tijdelijke mislopen van huurinkomsten 

door leegstand. Daarbij heeft deze belegger als alternatief om te 

beleggen in staatsobligaties die slechts een paar procent opbrengen 

en aandelen die over 5 jaar gemeten ook niet een heel goed 

rendement bieden. Als je volgens Buck echter kritisch naar de ren-

dementsopbouw van vastgoed kijkt kun je tot de conclusie komen 

dat de waardering van vastgoed niet klopt. De waardering houdt 

nog veel te weinig rekening met het verschil tussen verhuurd en 

onverhuurd vastgoed doordat 

het verwachte eindrende-

ment zwaar meeweegt in de 

waardering. René Buck legt uit 

dat het publiceren van incentives 

ter vergroting van de transpa-

rante prijsvorming hier maar 

een klein effect op zal hebben. 

Als er bv een huurkorting van de eerste 9 maanden wordt gegeven 

bij het aangaan van een huurovereenkomst van 10 jaar dan is het 

effect daarvan op de totale looptijd van een kantoorgebouw van 40 

jaar maar heel gering. Meer transparante prijsvorming is wel een 

van de onderdelen van het actieprogramma “aanpak leegstand van 

kantoren”.

Een nuance op het schrikbeeld van leegstaande kantoorwij-

ken wil Buck wel aanbrengen. Leegstand is vaak, anders dan bij 

woningen, beperkt zichtbaar. De verwarming blijft gewoon aan, 

het licht soms zelfs ook. Ook staat er veelal maar een deel van het 

gebouw leeg en wordt het gebouw en de omgeving dus in goede 

staat gehouden. 

Veel van de leegstand zit echter in verouderde gebouwen. Maar dan 

is het goed om te bedenken dat deze gebouwen vaak nog steeds voor 

een deel verhuurd zijn zodat sloop of transformatie ook geen optie is.

Net zoals de oorzaken van de grote leegstand bij alle partijen in de 

vastgoedmarkt ligt moet daar ook gekeken voor de oplossing. De 

belangrijkste oplossingen zijn volgens Buck:

1. Reduceren van toename van aanbod

2. Verhogen van druk op beleggers

3. Faciliteren van sloop, herbestemming en transformatie

4. Kiezen voor gezamenlijke gebiedsgerichte aanpak. 

Plekken van kantoorgebouwen zijn vaak niet 
interessant voor transformatie
Voor het reduceren van toename van aanbod kan worden gedacht 

aan regionale planningsafspraken, een “verwijderingsbijdrage” 

en randvoorwaarden aan nieuwbouw. Het verhogen van druk 

op beleggers kan ondermeer door de wijze van waardering van 

vastgoed te veranderen zodat leegstand ook echt pijn doet in 

het rendement. Transformatie als oplossing voor leegstand van 

kantoren is ook een belangrijk onderdeel in het actieprogramma 

van het ministerie van Infrastructuur & Milieu. Ook bij veel ge-

meenteraden wordt hier veel van verwacht getuige de moties om 

bv. studenten, hotels of zorgvoorzieningen in leegstaande kantoren 

onderzoeken. Vaak blijft het echter bij een onderzoek. Veelal zijn 

de plekken niet interessant (langs de snelweg), de gebouwen zijn 

niet volledig leeg of de te nemen bouwkundige voorziening zijn 

technisch niet toegestaan binnen de regelgeving of financieel niet 

haalbaar.

Transformatie zal vooral vanuit de markt moeten komen. Als de vraag 

naar bestaande kantoorgebouwen onder invloed van het nieuwe 

werken, de vergrijzing en de concurrentie van nieuwe moderne 

gebouwen nog verder afneemt en anderszijds de vraag naar zorgcom-

plexen, studentenwoningen of andere voorzieningen toeneemt zal het 

voor de vastgoedketen vanzelf aantrekkelijk worden om bestaande 

kantoorgebouwen te transformeren. De overheid kan dit stimuleren 

door met fi scale impulsen of afwaarderingsregels het fi nanciele gat 

bij transformatie zo klein mogelijk te maken.

Het kost de overheid niets als de overdrachts-
belasting op transformatiegebouwen wordt 
opgeheven
René Buck verwacht zelf veel van fiscale stimulansen om 

leegstaande kantoren te transformeren. Het kost de overheid niets 

als de overdrachtsbelasting wordt opgeheven als een pand wordt 

verkocht om te worden getransformeerd. Zonder transformatie zal 

het gebouw immers ook geen belasting opbrengen. De huidige 

economische crisis heeft op de vraag van eindgebruikers een 

dempend effect. De vastgoedinvesteringen zullen meer toenemen 

omdat vastgoed met de huidige waarderingssystematiek nog altijd 

een aantrekkelijk onderdeel van de beleggingsportefeuille is. Alleen 

op de particuliere beleggingsmarkt zal het kredieteffect langer 

doorwerken. Waar voorheen 50% tot zelfs 20% eigen vermogen 

voldoende was eisen de banken nu minstens 70% aan eigen 

vermogen. Daar zal waarschijnlijk niet snel verandering in komen. in
te
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“Transformatie 

zal vooral vanuit 
de markt moeten 

komen”
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U beweert dat de huidige leeg-
standsproblematiek in feite niet 
nieuw is, maar de afgelopen jaren 
gestaag gegroeid is. 
“Dat klopt en het nog verder zal groeien 

omdat de kantoor gerelateerde werkgelegen-

heid afneemt èn het aantal m2-ers per werkplek 

structureel zal afnemen”.

In 2009 (Dynamis Symposium) 
gaf u al aan dat de structurele 
leegstand materie is waar de vast-
goedsector geen antwoord op 
heeft. Er is weinig verandert… 

Waarom haalt het ‘L-woord’ dan 
nu pas bijna elke dag het nieuws? 
En waarom keert het tij maar niet?
“Het tij is tot op heden niet gekeerd doordat 

de eigenaren zich niet of onvoldoende actie 

(kunnen) ondernemen.  Wel op asset manage-

mentniveau door een actievere verhuur, maar 

niet op strategisch niveau. Vastgoed is voor  

(veel buitenlandse)  eigenaren een Excel-exer-

citie geworden op cashflow per pand zonder 

veel binding met de locatie waar het object 

staat.  De belangrijkste reden waarom er nog 

niet veel gebeurd is, is omdat dit vraagstuk 

zo ongelofelijk complex is, dat men zich kan 

afvragen of het überhaupt mogelijk is om met 

een integrale oplossing te komen. Het oplossen 

van de ontspoorde woningmarkt is dan zelfs 

relatief eenvoudig, hoewel helaas politiek niet 

haalbaar. Leegstandsproblematiek los je niet op 

op landsniveau, dat vergt een locale aanpak,  zij 

het gefaciliteerd met landelijke afpraken over 

eenvoudigere regelgeving. Er gebeurt natuurlijk 

niets als de eigenaar zich niet roert”.

Wie moet het dan gaan doen?
“Ten eerste moet iedereen zich gaan verdiepen 

in de problematiek en onderling het debat 

aangaan om een beter begrip te krijgen van de 

complexiteit van het vraagstuk. Vervolgens zullen 

Overheid èn markt met elkaar op lokaal niveau 

om de tafel moeten om duidelijke afspraken te 

maken. Deze afspraken zullen per gebied sterk 

kunnen verschillen. Zo zal Amsterdam Zuid Oost, 

dat overigens onterecht  in de media wordt af-

geschreven, om een andere benadering vragen 

Makelaar Jaap van Rhijn (CEO Colliers International Netherlands) aan het woord

Leegstand: Van een 
rendementsprobleem naar 

een maatschappelijk probleem
Door Rens van de Schoor

Jaap van Rhijn is CEO van Colliers International Netherlands. 
In 2009 wees hij tijdens het Dynamis Symposium reeds op de 
oprukkende leegstand en de maatschappelijke consequenties. 
Destijds verdwenen deze opmerkingen in de marge van het 
debat rond de kredietcrisis. Tijd om de opmerkingen opnieuw 
onder het voetlicht te brengen. 
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dan Teleport, Sloterdijk. Als we een gebied 

beoordelen, moeten we de nadruk leggen op de 

opname in het gebied en niet op het aanbod, 

omdat de opname een graadmeter is voor de 

economische vitaliteit van een gebied. Zonder 

opname ook geen kracht om een gebied te 

vitaliseren. De overheid moet de regie pakken, 

nadat zij uitgebreid marktpartijen heeft gecon-

sulteerd. Wat nieuw is, is dat de overheid dat 

moet doen zonder dat zij geld heeft om deze 

regie inhoud te geven. Eigenaren moeten zich op 

gebiedniveau verenigen en alle anderen (pro-

jectontwikkelaars, makelaars en gebruikers) zijn 

vervolgens aan zet om de nieuwe gebiedsvisie 

inhoud te geven. De Rijksoverheid moet zich 

alleen bezig houden met het wegnemen van 

obstakels bij herbestemmen, of dat nu wettelijk 

of fiscaal is. Bij provincies ligt de taak om er voor 

te zorgen dat gemeentes stoppen om onderling 

concurrentje te spelen én af te dwingen dat op 

bepaalde plekken nog nieuwbouw kan plaats 

hebben en andere plekken niet meer. Ook zouden 

provincies gebieden kunnen aanwijzen die we 

zouden moeten laten uitsterven, simpelweg 

omdat daar geen behoefte meer aan is. Het is 

per saldo beter om bepaalde gebieden op te 

heffen en andere te vitaliseren, dan ‘de pijn’ over 

alle gebieden uit te smeren”.

Met name fondsen zoals vastgoed-
cv’s, maar ook overige eigenaren 
houden de leegstand ‘in gijzeling’ 
door er ‘Te Huur’ borden op te 
plakken in plaats van ze te slopen. 
Moeten er druk-maatregelen 
komen, zoals verplichte sloop 
na 10 jaar leegstand. Of is de 
omstreden Amsterdamse aanpak 
juist een goed idee?
“ De Amsterdamse aanpak, is niets meer dan 

een eerste poging van de stad om met een 

integrale oplossing te komen voor leegstand. Het 

is geen verordening of wet, maar een voorstel, 

waarbij de markt nadrukkelijk wordt gevraagd 

om te reageren. Dat laatste gebeurd, alleen 

is de toon te heftig en komt het daarom niet 

over als een verbetering van de gepresenteerde 

oplossing. De markt zou nu zelf moeten komen 

met een integrale benadering die je tegenover 

het voorstel van de gemeente kunt stellen. Er is 

wat voor te zeggen dat een gebouw dat 10 jaar 

leeg staat gesloopt moet worden en de grond in 

handen komt van de gemeente. Dan is toch wel 

voldoende bewezen dat er geen behoefte aan is. 

Bovendien voorkomt deze stok achter de deur, 

dat panden verkrotten en de kosten en overlast 

van verloedering voor de gemeenschap zijn.  Deze 

maatregel is wat mij betreft zinvol om nader uit 

te werken, ook al staat dit haaks op de huidige 

duurzaamheidsgedachte. Zo wordt binnenkort het 

10e jaar leegstand ‘gevierd’ in een kantoorpand 

in Amsterdam ZuidOost  dat nog nooit in gebruik 

is genomen. Ook deze maatregel is in de praktijk 

maatwerk, zo doet de maatschappelijke vraag 

zich voor wat erger is; een ongebruikt gebouw of 

een lege plek in de stad”.

De statistieken laten zien dat er een vaste kern 

onverhuurbaar onroerend goed ontstaat. Is 

het zo dat de prijselasticiteit niet bestaat in 

het vastgoed? Heeft niet elke vierkante meter, 

ongeacht de ligging, kwaliteit of uitstraling 

een bepaalde prijs, ook al is het een tientje per 

vierkante meter?

“Nee, het is onjuist te denken dat elk pand 

wel een gebruiker heeft: vanuit de gebruiker 

beredeneerd staan de huisvestingslasten niet op 

de eerste plek qua percentage van de totale be-

drijfslasten; daar staat vaak de personeelslasten. 

De invloed van de prijselasticiteit van meterprij-

zen is te klein om prijsdifferentiatie echt te laten 

functioneren”.

En alternatieve aanwendbaar-
heid? Gelooft u in wonen in 
kantoren in Amsterdam Zuid-Oost?
“Ja, door bestemmingsvrijheid toe te passen 

kun je inderdaad een vorm van ‘kantoorlof-

ten’ creëren, waarvoor een bepaalde markt is.  

Voorwaarde is wel dat je voldoende woningen 

kunt realiseren, zodat er ook een echt woon-

gebiedje kan ontstaan, met een bepaalde be-

levingswaarde. Deze tijd leidt bij een aantal 

mensen tot het inzicht dat je  in een oud kantoor 

groots en goedkoop zou kunnen wonen, goed 

ontsloten en dicht bij de stad. Het vergt pioniers, 

maar dit gaat beslist gebeuren. Ik noem dat 

‘stoer wonen’. Dat zijn mensen die niet langer 

een woning in de Amsterdamse Rivierenbuurt 

nastreven, maar het lef hebben om te bewijzen 

dat je in een oud kantoor ook plezierig kunt 

wonen”.

Wordt die hele leegstands
problematiek niet veel te 
overdreven onder de aandacht 
gebracht? De eigenaren hoor je 
nauwelijks, de banken likken her 
en der een wond, maar de 
maatschappij heeft er eigenlijk 
geen last van, toch?
“Dat is een misvatting; er is wel degelijk een 

groeiend maatschappelijk  en economisch 

probleem: OZB voor het gebruikersgedeelte 

wordt niet meer betaald  bij leegstand, verloe-

dering  gaat ontstaan.  Je hoeft maar naar de 

gebieden in de VS  te kijken waar industrieën 

zich terugtrekken (vb. Detroit) en de probleem-

wijken vervolgens als paddenstoelen uit de 

grond schieten als je niets doet. Verder is er een 

economsich probleem ontstaan, doordat we door 

de hoge leegstandcijfers internationaal als een 

minder interessant land gezien worden om in te 

investeren”.  

Luidt de conclusie dan dus 
dat er niets aan het probleem 
gedaan wordt door marktpar-
tijen, totdat het maatschappelijk 
probleem dermate groot is dat 
wellicht de burger er uiteindelijk 
voor opdraait, in plaats van de 
eigenaren?
“In feite wel. Als we niets doen, dan gaat vroeg 

of laat de overheid - en dat zijn wij met z’n allen- 

de faalkosten van leegstand betalen. Omdat een 

varkenscyclus in het vastgoed niet bestaat, wordt 

dit probleem niet door de tijd opgelost, althans 

niet in de komende twintig tot dertig jaar. Er is 

gewoon teveel ruimte gebouwd in Nederland, 

of je de ruimte nu herbestemd of niet. Omdat 

onze bevolking niet meer voldoende zal groeien 

om alle gebouwde ruimte te kunnen benutten 

is in bepaalde gebieden een gebouw verworden 

tot een wegwerpartikel. Je kunt dat marktfalen 

noemen, maar eigenlijk is het in de kern de 

belangrijkste eigenschap van onroerend goed; 

dat je het niet kunt verplaatsen naar een plek 

op aarde waar wel een behoefte is aan ruimte. 

We zijn er economisch nog niet aan toe om een 

kantoor te zien als verzameling bouwmaterialen, 

of om een kantoor te zien als megastal. Of je nu 

mensen of varkens hun werk laat doen, in een 

kantoor zou het moeten kunnen”.

Schuift de belegger de rekening van leegstand 
naar de burger?
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Wijzigingen Leegstandswet
Aan de Leegstandwet is een drietal hoofdstukken 

toegevoegd waarin de mogelijkheden voor de 

gemeenten zijn opgenomen om de leegstands-

problematiek tegen te gaan. In de Leegstands-

wet is opgenomen dat de gemeenteraad een 

leegstandsverordening kan vaststellen. De vast-

stelling van een leegstandsverordening is geen 

verplichting voor een gemeente. Tot nu toe heeft 

nog geen enkele grote gemeente een dergelijke 

verordening opgesteld. De gemeente Amsterdam 

heeft daarin wel het voortouw genomen en is 

doende een leegstandverordening op te stellen. 

Leegstandsmelding 
In de leegstandsverordening kan de gemeente-

raad bepalen dat de leegstand van een of meer 

daarbij aangewezen categorieën gebouwen of 

gedeelten daarvan (niet zijnde woonruimte) door 

de eigenaar aan het College van B&W moet 

worden gemeld als de leegstand langer duurt 

dan een in de verordening opgenomen termijn 

van ten minste zes maanden. Het is onduidelijk 

of onder leegstand ook gedeeltelijke leegstand 

van een gebouw moet worden verstaan. Bij 

“aangewezen categorieën gebouwen of 

gedeelten daarvan, niet zijnde woonruimte” 

moet primair worden gedacht aan kantoorpan-

den en winkelruimten. Een leegstandsverorde-

ning kan ook gelden voor bepaalde gedeelten 

van de gemeente. 

Is een leegstandsverordening opgesteld, dan 

houdt het College van B&W een leegstandsregis-

ter bij. In het register wordt opgenomen welke 

leegstaande gebouwen of gedeelten daarvan 

zijn gemeld bij de gemeente. Tevens wordt in het 

register bijgehouden van welke gebouwen of 

gedeelten daarvan de leegstand ambtshalve is 

geconstateerd. In de verordening kan de gemeen-

teraad verder bepalen dat een bestuurlijke boete 

wordt opgelegd van maximaal EUR 7.500,- indien 

de eigenaar niet aan zijn meldingsplicht voldoet. 

De vraag is hoe deze boete zich verhoudt tot het 

nadeel van het doen van een melding. Partijen 

zouden in de verleiding kunnen komen om geen 

melding te doen en het risico van de boete te 

accepteren om te voorkomen dat de leegstaande 

ruimte daadwerkelijk  moet worden verhuurd op 

onwenselijke condities, met alle gevolgen van 

dien, waaronder eventueel noodzakelijke substan-

tiële afwaardering van de betreffende objecten.  

Leegstandsbeschikking
Nadat de leegstandsmelding door het College 

van B&W is ontvangen, voert het College binnen 

drie maanden na ontvangst van de melding 

overleg met de eigenaar van het gebouw over 

het gebruik van het gebouw. Na het overleg kan 

het College van B&W in een leegstandsbeschik-

king vaststellen of het gebouw geschikt is voor 

gebruik. Heeft er geen overleg plaats kunnen 

vinden, dan kan er toch een leegstandsbeschik-

king worden gegeven. Hiertegen kan bezwaar en 

beroep worden ingesteld. 

Voordracht gebruiker
Als de leegstand langer duurt dan de in de leeg-

standsverordening aangegeven termijn van 

tenminste twaalf maanden, kan het College van 

B&W een gebruiker aan de eigenaar voordragen. 

Deze gebruiker kan zowel een natuurlijke 

persoon als een rechtspersoon zijn. De eigenaar 

is verplicht om de door het College van B&W 

voorgedragen gebruiker binnen drie maanden na 

de voordracht een overeenkomst tot ingebruikna-

me van het gebouw aan te bieden. Voordat deze 

termijn is verstreken kan de eigenaar zelf nog 

een gebruiker zoeken met wie een overeenkomst 

tot ingebruikname wordt overeengekomen. Deze 

gebruiker dient het gebouw, respectievelijk het 

gedeelte ervan, binnen redelijke tijd in gebruik te 

nemen. In beginsel is denkbaar dat dit een vorm 

van anti-kraak gebruik is. 

Wet Kraken en Leegstand
Door Jaïra Mees-Bolle en David van Dijk

Op 1 oktober 2010 is de Wet kraken en leegstand in werking 
getreden. De nieuwe wet beoogt zowel een strengere aanpak 
van kraken als het verder terug dringen van leegstand. Door de 
inwerkingtreding van de Wet kraken en leegstand is onder andere 
het Wetboek van Strafrecht en de Leegstandswet per 1 oktober 
2010 aangepast. Volgens de wetgever houdt de aanpak van kraken 
nauw verband met de aanpak van leegstand. Daarom zou een 
meer integrale aanpak van kraken en leegstand aangewezen zijn.
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Het is mogelijk dat het College van B&W in 

de voordrachtsbeschikking opneemt dat het 

gebouw noodzakelijke voorzieningen behoeft om 

weer op redelijke wijze tot gebruik te kunnen 

dienen. Deze voorzieningen dienen te worden 

aangebracht door de eigenaar van het kantoor-

gebouw. Het gaat hier overigens niet over voor-

zieningen die in het maatschappelijk verkeer voor 

rekening van de gebruiker horen te komen.

Overeenkomst t.a.v. gebruik
De met de voorgedragen gebruiker te sluiten over-

eenkomst kan volgens de wetgever een huurover-

eenkomst zijn, maar bijvoorbeeld ook een over-

eenkomst tot beheer van het pand. Het staat de 

eigenaar en de gebruiker vrij om daarbij afspraken 

te maken over bijvoorbeeld het type gebruik, de 

duur van het gebruik en de opzegtermijn. De 

wetgever heeft in de Memorie van Toelichting 

gesteld dat de eigenaar verplicht is om een naar 

objectieve maatstaven, redelijke overeenkomst 

aan te bieden. Voorts gaat de wetgever er met 

betrekking tot de hoogte van de huurprijs van uit 

dat kostenneutraliteit voor de eigenaar redelijk 

is. Als de gebruiker de “redelijke” overeenkomst 

weigert, heeft de eigenaar volgens de wetgever 

overigens aan zijn verplichtingen voldaan.

Nieuwe leegstand
Wanneer het pand op nieuw leeg komt te staan, 

nadat het een periode in gebruik is geweest na 

een verplichtende voordracht, dient de eigenaar 

dit binnen vier weken te melden aan het College 

van B&W. Wanneer het gebouw langer dan één 

jaar in gebruik is geweest na de voordracht, 

vervalt deze verplichting en dient de eigenaar na 

zes maanden leegstand tot melding over te gaan.

Uitvoering Leegstandswet
Indien gemeenten daadwerkelijk overgaan tot het 

vaststellen van een leegstandsverordening, kan 

dit ingrijpende gevolgen hebben voor de eigenaar 

van een leegstaand gebouw of gedeelte daarvan. 

Aan de uitvoering van de leegstandsverordening 

zullen bovendien de nodige haken en ogen zitten. 

Zo kan het mogelijk zijn dat het voorgedragen 

gebruik niet past binnen het bestemmingsplan. 

Voor een overzicht van de planologische instru-

menten waarmee herbestemming kan worden 

bevorderd verwijs ik naar het artikel “Herbestem-

ming, regelgeving en gemeente” in het Tijdschrift 

voor Bouwrecht van januari 2011. Daarbij zal 

het vooral de belegger zijn die de rekening 

moet betalen nu hij kan worden gedwongen 

een overeenkomst aan te gaan met een voorge-

dragen huurder tegen een “redelijke” huurprijs 

waarbij kostenneutraliteit volgens de wetgever 

de maatstaf is. Bovendien kan de eigenaar 

gedwongen worden eenzijdig de kosten te dragen 

voor het “gebruiksklaar” maken van het gebouw.

Gemeente Amsterdam
Tot op heden heeft nog geen enkele grote 

gemeente een leegstandsverordening vastgesteld. 

Hoe de uitvoering van de hernieuwde leeg-

standswet precies vorm zal krijgen is dan ook 

nog onduidelijk. Binnenkort gaat de gemeente 

Amsterdam hier verandering in brengen. De 

gemeente Amsterdam heeft als eerste gemeente 

de mogelijkheden van de Wet kraken en 

leegstand uitgewerkt. In de notitie “Leegstand 

in Amsterdam: inzet op gebruik, aanpak van 

leegstand” van de gemeente Amsterdam van 12 

januari 2011 (“de Notitie”) wordt gesteld dat in 

Amsterdam circa 17% van de kantoorruimte leeg 

staat. Het College van B&W van de gemeente 

Amsterdam wil actief beleid voeren om leegstand 

tegen te gaan.  Het College van B&W van de 

gemeente Amsterdam heeft daarom besloten om 

van de wettelijke mogelijkheid gebruik te maken 

om een leegstandsverordening vast te stellen. Het 

werkingsgebied van de Amsterdamse verordening 

zal als volgt zijn: 

- kantoorgebouwen in Amstel III en Teleport; 

- kantoorgebouwen groter dan 10.000 m2; en 

-  ontruimde gebouwen die gekraakt waren, niet 

zijnde woonruimte (deze categorie kan naast kan-

toorgebouwen ook uit andere gebouwen bestaan).

In de Notitie wordt overigens de volgende 

“werkdefinitie” van leegstand gegeven:

“indien een (kantoor)gebouw of een afzonderlijk 

gedeelte ervan niet door een huurder/gebruiker 

wordt gebruikt en het gebouw geschikt is, of 

gemaakt kan worden, voor gebruik.”

Leegstand van een niet-afzonderlijk gedeelte van 

een gebouw hoeft in de gemeente Amsterdam 

dus niet te worden gemeld. Hierbij geldt als uit-

gangspunt leegstand van minder dan 50%. In de 

Notitie wordt bovendien gesteld dat het College 

van B&W een gedeeltelijk leegstaand pand dat 

wordt beheerd door een leegstandsbeheerder 

niet per definitie een situatie is die onwenselijk 

is en waar in alle gevallen tegen moet worden 

opgetreden. 

De leegstandsverordening zal naar verwachting in 

mei 2011 in concept aan de gemeenteraad worden 

voorgelegd en op 1 juni 2011 in werking treden. 

Overige gemeenten
Het is onduidelijk of veel gemeenten het 

voorbeeld van de gemeente Amsterdam zullen 

volgen. De overige gemeenten zijn over het 

algemeen niet onverdeeld positief over de 

vaststelling van een leegstandsverordening. 

Leegstands-bestrijding kost geld en capaciteit 

van personeel. Het College van B&W van de 

gemeente Utrecht en de gemeente Den Haag 

hebben gesteld (voorlopig) geen leegstandsveror-

dening vast te stellen. De VNG heeft ook gesteld 

geen voorstander van de nieuwe wet te zijn. Des-

alniettemin heeft de VNG op 30 maart 2011wel 

de handreiking ‘Leegstand te lijf’ en een model-

verordening gepresenteerd. Deze handreiking 

en modelverordening zijn te raadplegen op de 

website van de VNG: www.vng.nl/leegstandtelijf.

Jaïra Mees-Bolle en David van Dijk zijn advocaat bij NautaDutilh te Amsterdam. 

Voor meer informatie: jaïra.mees-bolle@nautadutilh.com of david.vandijk@nautadutilh.com
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Beschrijf je huis eens. Wat maakt 
het specifiek jouw (t)huis? 
Ik woon in de Rivierenbuurt in Amsterdam. Mijn 

appartement is gelegen op de tweede en derde 

etage. Op de tweede etage is mijn woonkamer, 

keuken, badkamer en twee slaapkamers. Deze 

heb ik ingericht als computerkamer en walk in 

closet. Aan de achterzijde heb ik een balkon. 

Via een trap in de woonkamer kom je op de 

derde etage waar mijn slaapkamer is met aan de 

voorzijde een balkon. 

Waarom heb je juist voor dit huis gekozen? 
Ik huur dit huis sinds 2004. Om te beginnen sprak de buurt mij erg 

aan. Het is een rustige buurt maar toch ben je op de fiets binnen 

tien minuten in het centrum van Amsterdam. Er wonen erg veel 

leuke, jonge, gezellige mensen. Verder is mijn appartement van 

binnen erg sfeervol met veel ruimte.

Wat is je favoriete plek in het huis? 
De woonkamer is mijn favoriete plek. Daar breng ik de meeste tijd 

door. 

En wat is er minder, wat zou je graag nog aan 
je huis veranderd zien? 
Mijn balkon ligt op het noorden dus heb ik in de zomer maar tot 

een uur of één de zon op het balkon. Dat is jammer, want anders 

zou ik er veel meer tijd doorbrengen. 

Waarom heb je gekozen voor een huurwoning? 
Ik heb altijd al gehuurd. Daardoor ben ik lekker flexibel. Bovendien 

is het lastig om in Amsterdam in je eentje een woning te kopen. 

Zeker in een wijk als de Rivierenbuurt. 

Hoe ziet jouw ideale woning eruit? 
Mijn ideale woning zou een woonboot zijn, aan de Amstel. Als ik 

zomers wel eens een bootje huur en langs de Amstel vaar, dan kan 

ik wegdromen bij de gedachte over het wonen op een woonboot. 

De woning van: 
Linda van Wankum
Burgelijke staat:   single

Kinderen:  geen

 

Locatie:  Rivierenbuurt Amsterdam

Bouwjaar: 1930

Type: dubbele bovenwoning

Oppervlakte:   ca. 90 m2 

Mijn (t)huis

Ik heb altijd al gehuurd. 
Daardoor ben ik lekker flexibel. 
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Aldus meerdere beleggers in kantoren die wij het afgelopen jaar spraken over 

hotels. En vervolgens belt men naar Accor, NH, Golden Tulip en soms naar nog 

meer hotel ketens die in de gouden gids staan. Omdat  Invast Hotels 
met deze, en nog velen meer, in permanent contact staat weten wij dat 

enkele inmiddels bedolven worden onder de kantoren leegstand in 

Amsterdam Zuid-Oost. 

Dat dit niet tot het gewenste resultaat leidt weten al velen. In 2009 en 

2010 hebben wij al vele ontwikkelaars en beleggers gesproken en uitgelegd 

wat het inhoudt een kantoor te transformeren tot hotel. Beginnend bij de 

vraag of de locatie / gebouw geschikt is voor een hotel tot vragen welke huur 

realistisch is, welke ombouwkosten nodig zullen zijn, tot en met een prognose 

voor de exit van het gebouw als hotel belegging.

Als specialist is Invast Hotels daartoe in staat. Zonder langdurige en 

kostbare onderzoeken, maar  met een praktische inslag en daad-
kracht. Passend bij beleggers die vooruit willen en prioriteit geven aan 

leegstand en openstaan voor alternatief gebruik.

Ook toe aan een gestructureerde aanpak? 

Neem eens contact op met ons voor een eerste zinvolle afspraak.

Directie contact: 

Drs Bastiaan Driessen MRE MRICS  

 

Statenlaan 59  |  Postbus 17179  

2502 CD Den Haag 

Tel: 070 33 858 33  

E-mail: driessen@invast.nl 

www.invast.nlINVESTMENTS  •  CORPORATES  •  HOTELS

“…laten wij 
      er dan maar 

een hotel 
      van maken…”

Invast
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