
De Nationale Trendradar Gemeentelijk Vastgoed is samengesteld op basis van negen interviews met 
personen in het gemeentelijk vastgoed of daar nauw bij betrokken. Uit deze interviews zijn op basis van de 

grootste gemene deler trends geselecteerd waarmee gemeenten nu te maken hebben of gaan krijgen.
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perspectief van de regio geplaatst en 
waar mogelijk wordt binnen die regio 
samenwerking gezocht.

VRAAGGESTUURD

Gemeenten nemen meer de rol van 
facilitator om antwoord te geven 
op vragen uit de samenleving. De 
keuze is niet meer vanuit het aanbod 
te sturen, maar te reageren op de 
behoeften van burgers, verenigingen 
en organisaties. Door het gebruik van 
data krijgen gemeenten een actueel 
en scherp beeld van deze behoeften. 
De voorzieningenplanning wordt 
hiermee vanuit de vraag gestuurd.

MAATSCHAPPELIJKE 
MEERWAARDE

De maatschappelijke meerwaarde 
krijgt een belangrijkere rol bij keuzes 
in de gemeentelijke vastgoedporte
feuille. Zo zal bij verkoop van enige 
omvang ook de maatschappelijke 
context meegenomen worden. Prijs 
is dan niet alleen leidend, maar ook 
of er met de verkoop maatschappe
lijk meerwaarde gecreëerd wordt. Bij 
veranderingen in de kernportefeuille 
zal ook dit principe gaan gelden.

‘Belangrijk om gemeen-
tebreed afspraken vast 
te leggen over alle gege-
vens per vastgoedobject’
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PROFESSIONALISERING

De gemeentelijk vastgoedorgani
satie professionaliseert. Het einddoel 
is een solide en gerespecteerde 
vastgoedorganisatie die goed is 
aangesloten bij de politieke sensiti
viteit en bij het beleid. De vastgoed
organisatie is modern, functioneert 
open en transparant, kan zich goed 
verantwoorden en levert zo een 
waardevolle bijdrage aan de dienst
verlening van de gemeente aan de 
burgers. 

VASTGOEDNOTA

Het gemeentelijk vastgoed staat 
meer op de radar van de gemeente
raad dan voorheen. De gemeentelijk 
vastgoednota wint terrein. Het is de 
plek waar de afspraken tussen de 
politiek en de gemeentelijke vastgoe
dorganisatie worden vastgelegd. Het 
betreft het strategisch vastgoedbe
leid, het afwegings en verantwoor
dingskader, de bijbehorende spelre
gels, maar ook de randvoorwaarden 
om de taken goed te kunnen 
uitvoeren. 

ROB LUB
TEAMMANAGER BELEID GEMEENTE DEVENTER

‘Gemeenten ontwikkelen 
zich van gevende partij 
naar helpende partij’

JOLANDA VAN DEN BERGHE
BELEIDSMEDEWERKER GEMEENTELIJK  
VASTGOED GEMEENTE BEST

MARTIN GRAVELOTTE
DIRECTEUR VASTGOED GEMEENTE AMSTERDAM

‘Na de eerste 
professionaliseringsslag 
is het nu tijd voor 
meer strategische 
vastgoedsturing’

VOORZIENINGEN  
EN ORGANISATIE

De gemeentelijk vastgoedor
ganisatie zorgt voor huisves
ting van de gemeentelijke 

voorzieningen. Het ene gaat niet 
zonder het andere. De beleids
diensten zijn daarmee per definitie 
nauw betrokken bij het gemeentelijk 
vastgoed. Een goede communi
catie tussen beleidsdiensten en de 
vastgoedorganisatie is van groot 
belang voor een effectieve inzet 
van de middelen. De gemeentelijke 
vastgoedorganisatie professionali
seert en wordt daarmee een steeds 
serieuzere gesprekspartner. Als 
logisch gevolg hiervan verschijnen 
er in toenemende mate gemeentelijk 
vastgoednota’s waarin kaders voor 
het gemeentelijk vastgoedbeleid 
worden vastgelegd. Besluiten ten 
aanzien van het vastgoed worden 
steeds beter met data onderbouwd.
De rol van de gemeente verschuift 
bovendien van een bepalende 
naar een meer faciliterende en 
cocreërende rol. Sleutelbegrippen 
zijn efficiency, samenwerking en 
verbinding. Er ontstaat een nieuw 
evenwicht tussen overheid, burgers, 
maatschappelijke en private  
organisaties. Steeds meer wordt 
er op stedelijk niveau geprogram
meerd. Gemeentelijk voorzieningen  
worden daarbij ook in het bredere 

GEBRUIKER ALS KLANT

De belangstelling voor de gebruiker is 
groeiende. De gebruiker wordt steeds 
meer als klant gezien. Levert het 
gebouw de verwachte maatschap
pelijke prestatie ? Wie komt er in het 
gebouw? Is de klant tevreden? Maar 
ook functioneert het gebouw goed 
binnen de wijk en daarmee voor de 
bewoners. En zijn er mogelijkheden 
om de maatschappelijke prestatie van 
het gebouw te optimaliseren? 

DATAGEDREVEN   
VASTGOEDSTURING

Er is een overflow aan data beschik
baar die ingezet kunnen worden 
bij de keuzes in de gemeentelijke 
vastgoedportefeuille. We weten 
steeds beter welke indicatoren 
relevant zijn voor professionele 
vastgoedsturing. Geholpen door de 
tijdgeest worden steeds meer open 
en eigen databronnen ontsloten, al 
dan niet geholpen door algoritmes. 
Vastgoedsturing kan hiermee naar 
een hoger niveau gebracht worden.
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VERDUURZAMINGSPLAN

De koepels Vereniging van Neder
landse Gemeenten en de Vereni
ging Sport en Gemeenten maken 
vóór 1 mei 2019 een routekaart voor 
het gemeentelijk vastgoed met als 
doelstelling 49% CO2reductie en 
in 2040 volledig energieneutraal 
gemeentelijk vastgoed. Gemeenten 
hebben dan hun vastgoednota incl. 
verduurzamingsstrategie gereed, 
die in 2021 gevolgd wordt door een 
wijkgericht plan naar aardgasvrij.

CIRCULAIR VASTGOED

De gemeente moet per definitie 
circulair denken en daar hoort 
circulair bouwen bij vanuit het 
bewustzijn naar mensen toe. Dan 
gaat het ook over de gebouwen, 
de materialen die je gebruikt en de 
wijze waarop je het gebouw inricht. 
Het eigenaarschap van de gebruikte 
materialen heeft een restwaarde en 
draagt bij aan het financiële plaatje 
rondom circulair bouwen.

Duurzaamheid wordt in brede 
zin door iedereen aangemerkt 
als de belangrijkste trend. 

Tegelijkertijd wordt aangegeven 
dat er onvoldoende middelen zijn 
om de duurzaamheidsambitie 
van de gemeente daadwerkelijk in 
te vullen. Het is een kwestie van 
politieke prioritering of de hoge 
verwachtingen waargemaakt kunnen 
worden. Het Klimaatakkoord zet 
de trend op vele onderdelen. De 
ambities zijn hoog. Gemeenten 
zullen methodisch hun eigen 
vastgoedportefeuille in kaart moeten 
brengen om vast te kunnen stellen 
hoe de doelstellingen van het 
Klimaatakkoord het beste gehaald 
kunnen worden. Geen gemakkelijke, 
maar wel noodzakelijke opgave.
Maar er ligt nog een energiebe
sparingsopgave uit het energieak
koord uit 2013. Deze opgave moet 
nog uiterlijk in 2020 gerealiseerd 
worden. In het licht van het Klimaat
akkoord kan dat het beste gedaan 
worden door het laaghangend fruit 
te plukken en noregret maatregelen 
te treffen. De quickwins met korte 
terugverdientijden. Of de maatre
gelen die samen kunnen vallen met 
natuurlijke vervangingsmomenten 
die voortkomen uit de meerjaren
onderhoudsplanning.

VOORBEELDROL GEMEENTE

Gemeenten moeten niet alleen 
aan burgers en bedrijven ambities 
opleggen, maar die ook zelf 
waarmaken. Gemeenten moeten 
het voorbeeld geven en ervoor 
zorgen dat het eigen vastgoed al in 
2040 energieneutraal is. De inzet is 
maximale energiebesparing in het 
vastgoed om te voorkomen dat de 
gemeente bij inkoop van duurzame 
energie anderen in de weg zit. 

TOEGANKELIJKHEID

De bereikbaarheid en toeganke
lijkheid van gebouwen, dienstver
lening, voorzieningen en openbare 
ruimte staat meer dan ooit centraal. 
Toegankelijkheid heeft grote 
politieke aandacht en goodwill.  
De gemeente werkt hierbij samen 
met belangenorganisaties die 
aangeven waar problemen kunnen 
ontstaan en wat mogelijke oplos
singen zijn. Bij nieuwbouw zijn 
gebouwen sowieso toegankelijk. Bij 
renovatie zorgt de gemeente dat 
het gebouw toegankelijk wordt.

ENERGIELABELING

Er zijn vele duurzaamheid labels, 
maar gemeenten gebruiken voor hun 
portefeuille gemeentelijk vastgoed 
vooral het energielabel om de 
energieprestatie van een gemeen
telijk vastgoedobject vast te stellen. 
Beleidsdoelstellingen betreffende de 
energieprestatie worden ook veelal 
in termen van een na te streven 
energielabel vastgelegd. Geleidelijk 
aan wordt als doelstelling energie
neutraal de norm.

ENERGIENEUTRAAL VASTGOED

Het einddoel voor de gebouwde 
omgeving is energieneutraliteit.  
Voor nieuwbouw geldt al als norm 
‘bijna energieneutraal’, wat in praktijk 
vaak als ‘energieneutraal’ wordt 
uitgevoerd. Voor het bestaande 
vastgoed zal deze norm met de 
tijd ook naar energieneutraal 
opgeschroefd worden. Verwacht 
mag worden dat er een normering 
komt voor zowel eigenaar als 
gebruiker om samenwerking bij 
verduurzaming te stimuleren.

DUURZAAMHEID

ANNEMIE LOOZEN
VNG  PROGRAMMATEAM ENERGIE 
VERDUURZAMING GEMEENTELIJK VASTGOED

‘Gemeenten moeten nu 
hun huiswerk maken  
en de lat voor zichzelf 
hoog leggen’

JUR BOTTER
WETHOUDER GEMEENTE HAARLEM

‘Verduurzaming is van 
groot belang en met een 
relatief groot aandeel 
aan historische panden, 
een forse uitdaging’

INGRID JANSSEN
PARTNER REPUBLIQ / ASSOCIATE PROFESSOR  
TIAS SCHOOL FOR BUSINESS & SOCIETY

‘Het Klimaatakkoord  
zet integrale vastgoed-
sturing bij gemeenten  
hoger op agenda’



6  Nationale Trendradar Gemeenteijk Vastgoed   IVVD 2018  7  

 DE MAATSCHAPPELIJ
KE E

UR
O

De schaarse beschikbare 
middelen maken dat de 
gemeente kritischer wordt. 

Ook het bewustzijn dat er met 
geld van de burger wordt gewerkt, 
maakt dat gemeenten scherper 
letten op de inzet van de middelen. 
De vraag wordt gesteld wat nu echt 
de ruimtevraag is en welk aanbod 
daar het beste tegenover gezet 
kan worden. Ook worden meer 
combinaties van voorzieningen 
gezocht, alsook samenwerking en 
cocreatie met marktpartijen en 
andere organisaties. 
De gemeentelijke vastgoedor
ganisatie zorgt primair voor een 
langjarige kostendekkende en 
transparante exploitatie van het 
gemeentelijk vastgoed. Het is zaak 
alle gegevens rond vastgoedob
jecten goed op orde te hebben 
zodat voor elk vastgoedobject de 
opbrengsten en kosten goed in 
beeld zijn. Dat geeft inzicht hoe 
de exploitatie in elkaar zit om zo te 
kunnen bepalen of er optimalisering 
mogelijk is.
Het gemeentelijk vastgoedbezit 
wordt steeds meer ingedeeld in een 
kernportefeuille en een verkoop
portefeuille die over een van te 
voren bepaalde periode verkocht 
kan worden.

MULTIFUNCTIONEEL GEBRUIK

Het gebruik van panden zal steeds 
minder lang duren of hetzelfde 
blijven. Er treedt een verschuiving 
op van het beschikbare aanbod naar 
meer standaard voorzieningen voor 
divers gebruik. Verhuur aan derden 
is dan een mogelijkheid of wellicht 
een omzetting naar woningen of een 
kantoor. Multifunctionaliteit van een 
gebouw komt ook de restwaarde en 
de verkoopbaarheid ten goede.

REVOLVING FUND

Financiering van investeringen 
wordt steeds meer vanuit een 
fondsgedachte opgezet. Het fonds 
financiert investeringen in vastgoe
dobjecten en de opbrengsten 
daarvan vloeien terug in het fonds. 
Deze middelen worden dan opnieuw 
gebruikt voor nieuwe investeringen. 
Op deze wijze ontstaat een langlo
pende continue cyclus van inves
teren. Dat werkt vooral goed bij 
investeringen in energiebesparing 
en opwekking.

BENCHMARK GEMEENTELIJK 
VASTGOED

Er zijn voldoende gegevens beschik
baar om vergelijkingskaders te 
scheppen. Daarmee kunnen vergelij
kingen gemaakt worden met andere 
gemeenten, over beschikbaarheid 
van voorzieningen, de waarde van 
het vastgoed, de relatie met beleids
doelen en de verduurzamingsop
gave. Hiermee wordt het inzicht in de 
eigen portefeuille verdiept en  
dat kan helpen om verbeteringen  
aan te brengen.

SAMENWERKING EN COCREATIE

Het weefsel van de stad wordt  
steeds complexer. De gemeente zal 
bij creatie van gemeentelijke voorzie
ningen meer de samenwerking 
opzoeken met andere organisaties 
en marktpartijen om invulling te 
geven aan bepaalde gebieden in de 
stad. Zij staat open voor cocreatie, 
met als voordeel dat de lasten van 
die voorzieningen gedeeld kunnen 
worden binnen een groter geheel.

OPSCHONEN BEZIT

Gemeenten zullen steeds meer 
overtollig vastgoed afstoten en zich 
richten op een kernportefeuille die 
nodig is om invulling te geven aan 
de gemeentelijke voorzieningen. 
Vastgoedobjecten worden zo 
ook steeds minder aangehouden 
voor mogelijke toekomstige 
ontwikkelingen. De opbrengst van de 
verkopen worden in veel gevallen ook 
weer gebruikt om te investeren in de 
kernportefeuille.

EFFICIENT RUIMTEGEBRUIK

Door de ruimten zo generiek mogelijk 
te maken, zijn ze geschikt voor 
meervoudig gebruik. Combinaties 
zijn dan mogelijk van verschillende 
activiteiten die in een ruimte 
kunnen plaatsvinden. Dat komt de 
bezettingsgraad ten goede en levert 
veel op in termen van budget. Het 
realiseren en in stand houden van 
minder vierkante meters kost minder 
geld en is bovendien heel duurzaam.

DE MAATSCHAPPELIJKE EURO

‘Wij kijken nadrukkelijker 
naar de vastgoedporte-
feuille om meer in co- 
creatie de ambities van 
de stad te realiseren’

PAUL OORTWIJN
VOORMALIG DIRECTEUR VASTGOEDBEDRIJF 
GEMEENTE GRONINGEN

ANNEMIEK SCHUITEMAKER
SENIOR PORTEFEUILLEMANAGER GEMEENTE EDE

‘Door maatschappelijk 
vastgoed als belegging 
te zien, komt een  
zakelijker benadering  
centraal te staan’

‘Er is een verschuiving 
naar flexibele voorzie-
ningen die aan de  
veranderende vraag  
zijn aan te passen’

KLAAS MAST
HOOFD VASTGOED GEMEENTE DELFT



Vastgoed is constant in 
beweging. Republiq helpt 
publieke partijen vat te krijgen 

op de complexe vraagstukken 
die daarbij horen. De ambitie van 
Republiq is helder: zoveel mogelijk 
partijen helpen het financieel en 
maatschappelijk rendement op 
vastgoed te verbeteren. Bij de inzet 
van maatschappelijk kapitaal is het 
belangrijk zakelijke keuzes te maken. 
Want alleen dát biedt de financiële 
ruimte voor waar het echt om gaat: 
maatschappelijke meerwaarde. 
Republiq gelooft sterk in de 
creatieve kracht van samenwerking. 
Zowel binnen haar eigen team als 
ook met haar opdrachtgevers. Met 
een team van ruim 20 adviseurs – 
allemaal met een frisse en slimme 
kijk op vastgoed – is Republiq 
voortdurend op zoek naar die 
samenwerking en verbinding. 
Republiq loopt voorop bij de 
toepassing van big data in de 
vastgoedsturing. Met het (real 
time) beschikbaar komen van data 
wordt namelijk een nieuwe fase in 
het vastgoedmanagement ingeluid. 
Beslissen over vastgoed kan nu 
evidence based.

Voor het samenstellen van 
deze ‘Nationale Trendradar 
Gemeentelijk Vastgoed’ 

hebben wij uitvoerige gesprekken 
gevoerd met personen werkzaam 
in het gemeentelijk vastgoed of 
daar nauw bij betrokken. U vindt 
ze met een foto en een quote uit 
deze gesprekken op de voorgaande 
pagina’s. Wij danken alle negen voor 
hun bereidwillige medewerking. Op 
basis van de frequentie waarmee 
ze in deze gesprekken naar voren 
kwamen, hebben wij een selectie 
gemaakt van de belangrijkste trends.  
Wij presenteren en bespreken 
deze trends op de Gemeentelijk 
Vastgoed Dag die wij op 10 oktober 
organiseren op Nyenrode Business 
University. In het decembernummer 
van Vastgoedsturing, het kwartaal
magazine van IVVD, doen we er 
verslag van.

PUBLIEK VASTGOED STAAT 
ALLESBEHALVE STIL

Jan Kappers
Jan Kappers Advies & 
Interim Management

Wim Fieggen
oprichter/directeur IVVD
www.ivvd.nl

De Nationale Trendradar Gemeentelijk  
Vastgoed is een project van IVVD naar 
een idee van Robert Muijsers van Arbol. 
Dit trendonderzoek is ook uitgevoerd voor 
corporatievastgoed, zorgvastgoed en onder-
wijsvastgoed. U kunt deze trendrapporten 
vinden op de website van IVVD.
Deze Nationale Trendradar Gemeentelijk  
Vastgoed is mede mogelijk gemaakt  
door Republiq.

IVVD • Zuidzijde 146 • 2977 AM Goudriaan
info@ivvd.nl • www.ivvd.nl
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