
  

De Nationale Trendradar Gemeentelijk Vastgoed 2019 is samengesteld op basis van negen  
interviews in de gemeentelijk vastgoedsector. Ook is er online onderzoek gedaan bij gemeenten.  

Uit de interviews en het onderzoek zijn op basis van de grootste gemene deler trends  
geselecteerd waarmee gemeenten nu te maken hebben of gaan krijgen.
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VASTGOEDORGANISATIE  
IN ONTWIKKELING

Professionalisering komt steeds meer 
op de kaart te staan bij gemeenten. 
Zo’n 85% van hun gemeenten 
hebben volgens de respondenten uit 
ons online onderzoek nu een centrale 
vastgoedorganisatie of -cluster. 
Dezelfde respondenten geven aan 
dat er bij 55% van hun gemeenten er 
nog onvoldoende formatieplaatsen 
zijn voor de vastgoedorganisatie 
en/of -cluster en 15% dat er onvol-
doende gekwalificeerde mensen 
beschikbaar zijn op de arbeidsmarkt. 

STAP NAAR CONCRETISERING

Gemeenten zijn veel strategischer 
gaan denken. Waar willen we als 
gemeente naar toe en hoe past het 
gemeentelijk vastgoed daarin? De 
vraag: ‘Hoe gaan we het doen?’ blijft 
vaak liggen. De concretisering van het 
beleid wordt onvoldoende vertaald 
naar de vastgoedportefeuille, naar 
de dagelijkse praktijk. Dat moet aller-
eerst organisatorisch goed worden 
ingevuld, want de stap naar concreti-
sering moet nu gemaakt worden.

‘De kennisvraag bij  
gemeenten ten aanzien 
van vastgoed wordt  
duidelijk groter’

   VASTGOEDORGANISA
TIE

POLITIEKE AANDACHT VASTGOED

De politieke aandacht voor het 
gemeentelijk vastgoed is groeiende. 
Vastgoed is vaak een benoemde 
taak van een wethouder en er is 
meer aandacht vanuit de gemeen-
teraad. De reden ligt enerzijds in 
het grote beslag op de financiële 
middelen en anderzijds in de hoge 
eisen die aan het vastgoed gesteld 
worden in termen van CO2-reductie 
en circulariteit. Die aandacht zal 
verder toenemen.

MEER AANDACHT  
VOOR DE GEBRUIKER

Om de lijnen korter te maken en 
de bureaucratie richting de burger 
zoveel mogelijk te voorkomen, is het 
logisch één centraal aanspreekpunt 
te hebben binnen de gemeente. 
Er komen meer personen die de 
behoefte en ervaringen van de 
gebruikers van het gemeentelijk 
vastgoed goed kennen en uitstekend 
de weg kennen binnen de gemeente. 

ANNETTE VAN DEN BEEMT
SR. CONSULTANT BRINK GROEP/PROMOTIEONDER-
ZOEK GEMEENTELIJK VASTGOEDMANAGEMENT

‘Gemeenten werken aan 
betere aansluiting tussen 
beleid en vastgoed’

BEA VAN DER POEL
COÖRDINATOR VASTGOEDBEHEER 
GEMEENTE AMSTELVEEN

MAAIKE VEENINGEN
WETHOUDER GEMEENTE ALMERE

‘Vastgoed draait niet  
om stenen maar om de  
gebruikers, daarom  
besteden wij veel aan-
dacht aan hun ervaringen’Met de professionalisering 

van het management van 
de gemeentelijk vastgoed-

portefeuille door inrichting van 
een centrale vastgoedorganisatie 
zijn de afgelopen jaren duidelijk 
stappen gezet. Er is een groot onder-
ling verschil te constateren. Grote 
gemeenten met meer dan 100.000 
inwoners kunnen zich voldoende 
formatie veroorloven om een eigen 
vastgoedorganisatie vorm te geven. 
Kleine gemeenten met minder dan 
50.000 inwoners hebben weinig 
middelen om de formatie van een 
vastgoedcluster goed in te vullen.  
De keuze die vaak gemaakt wordt,  
is administratieve samenwerking met 
omliggende gemeenten. Sportac-
commodaties en schoolgebouwen 
vallen vaak niet onder de centrale 
vastgoedorganisatie. Daar komt 
geleidelijk aan verandering in vanuit 
de logica om alle kennis van het 
vastgoed samen te brengen in één 
centraal punt binnen de gemeente. 
Vanuit concern-control worden 
steeds meer vragen gesteld als: ‘Wie 
doet wat? Hoe zijn de verschillende 
rollen ingevuld? Wie heeft toegang 
tot (digitale) informatie en wie niet?’ 
Bij de grotere vastgoedorganisaties 
komen traditionele vastgoedfuncties 
zoals portefeuillemanager, assetma-
nager en propertymanager steeds 
vaker voor.

VASTGOEDREGIE ORGANISATIE

Steeds meer passen gemeenten 
vormen van vastgoedregie toe. Een 
enkele gemeente heeft de gehele 
vastgoedorganisatie buiten huis 
gezet. Er is dan wel één verant-
woordelijke binnen de gemeente die 
de vastgoedregie in handen heeft. 
Er wordt veel op gewezen dat het 
gevaar van alles buiten de deur 
zetten is dat de gemeente dan geen 
(vastgoed)kennis meer in huis heeft.

MEER AANDACHT VOOR  
SCHOOLGEBOUWEN

Scholen en gemeenten staan voor de 
omvangrijke, gezamenlijke taak om 
de voor een groot deel verouderde 
schoolgebouwen aan te passen 
aan de eisen van deze tijd. Daarbij 
gaat om het om het binnenklimaat, 
CO2-reductie en/of het afkoppelen 
van het gasnet, maar veelal speelt 
krimp ook een rol. Daarbij is er 
een toenemende wens scholen te 
huisvesten in integrale kindcentra.

VASTGOEDORGANISATIE



   VASTGOEDPORTEFEUILL
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vloeien er veel verouderde schoolge-
bouwen terug naar de gemeente en 
die moet daar dan wat mee.

ANALYSE MET DIGITALE DATA

Er is een wereld te winnen met data, 
zoals betere bezetting van panden 
en beter energiemanagement. Maar 
ook beter inzicht door verbinding van 
data waar dat eerst niet mogelijk was. 
In ons onderzoek zegt zo’n 55% dat 
hun gemeente steeds meer gebruik 
maakt van digitale data voor meer 
en beter inzicht in de gemeentelijk 
vastgoedportefeuille. Circa 35% heeft 
het op de agenda staan.

VOLLEDIG CIRCULAIR

Circa 20% van de respondenten 
in de online enquête zegt dat hun 
gemeente tot doel heeft om bij 
nieuwbouw of renovatie van een 
gemeentelijk gebouw dat volledig 
circulair te realiseren. En zo’n 40% 
heeft dat doel gesteld binnen 20 jaar. 
Uit de interviews bleek dat er nog 
veel in de pilotfase zit. De komende 
jaren zal dit snel concreter worden.

Van de respondenten uit ons 
online onderzoek geeft 65% 
aan dat hun gemeente een 

door de gemeenteraad goedge-
keurde vastgoednota heeft. Voor 
het gemeentelijk vastgoed zijn er 
vaak wel duidelijke en vooral ambiti-
euze doelstellingen. Enerzijds moet 
er maatschappelijke meerwaarde 
gerealiseerd worden en anderzijds 
zijn de ambities in het kader van 
het Klimaatakkoord hoog. Boven-
dien moeten toekomstige nieuw-
bouw en renovaties ook circulair 
zijn uitgevoerd. Deze ambitieuze 
doelstellingen zijn nog niet goed 
uitgewerkt naar de operatie. Ook 
is er onvoldoende duidelijkheid wie 
die ambities gaan betalen.  
Vanuit de energietransitie moet 
er een routekaart per gemeente 
gemaakt worden. Hoe pak je de 
energietransitie aan? Welk gebouw 
is vandaag aan de beurt en welk 
morgen? En zeker niet onbelangrijk 
Hoe wordt de transitie gefinan-
cierd? Dezelfde vragen kunnen ook 
op vele andere gebieden gesteld 
worden. De roep om een concreet 
portefeuilleplan neemt toe. Digitale 
analyse kan de vorming van zo’n 
portefeuilleplan versnellen en 
helpen de verbinding te leggen 
tussen beleid en uitvoering.

VASTGOED CO2-NEUTRAAL

Gemeenten moeten in het kader van 
het Klimaatakkoord de voorbeeldrol 
pakken. Zo’n 70% van de respon-
denten in ons onderzoek gaf aan dat 
hun gemeente tot doel heeft om de 
gemeentelijke vastgoedportefeuille 
eerder dan in 2050 CO2-neutraal te 
maken. Voor deze gemeenten is de 
intentie aanwezig om de gevraagde 
voorbeeldrol ook te pakken. 

CONCRETE 
PORTEFEUILLEPLANNEN

Op de vraag of gemeenten een 
portefeuilleplan hebben voor hun 
vastgoed om minimaal in 2050 
CO2-neutraal te zijn, antwoordde 
slechts 10% van de respondenten 
in ons online onderzoek bevesti-
gend. Zo’n 45% gaf aan dat zo’n 
plan in de maak is en 40% zei 
geen plan te hebben. Ook andere 
doelstellingen zullen de komende 
jaren concreet moeten worden 
gemaakt.

KERNPORTEFEUILLE

Veel gemeenten hanteren een 
kernportefeuille gemeentelijk 
vastgoed. Zo’n 60% van de respon-
denten gaf aan dat hun gemeente 
zo’n kernportefeuille heeft en nog 
eens 15% blijkt die in voorberei-
ding te hebben. Gebouwen in 
de kernporte feuille dienen direct 
beleidsdoelen van de gemeente en 
zijn meestal ook panden waarin de 
markt niet kan voorzien. CO2-reduc-
tiedoelen richten zich vaak alleen op 
de kernportefeuille.

TERUGLEVERING VEROUDERDE 
SCHOOLGEBOUWEN

Veel schoolgebouwen zijn verou-
derd en ver over de vervangings-
datum. De zeer hoge eisen die nu 
aan die schoolgebouwen worden 
gesteld, maakt genoemde veroude-
ring steeds nadrukkelijker zichtbaar. 
Door nieuwbouw, waar scholen 
uit oogpunt van efficiëntie samen 
gehuisvest en/of onderdeel worden 
van een integraal kindcentrum, 

VASTGOEDPORTEFEUILLE

VINCENT QUIST
PORTEFEUILLEMANAGER GEMEENTE 
HAARLEMMERMEER/ALPHEN AAN DEN RIJN

‘Wij zullen steeds meer 
data aan elkaar gaan ver-
binden voor meer en beter 
inzicht in ons vastgoed’

MARTIN LEKKERKERKER
MANAGER VASTGOED GEMEENTE ZEIST

‘De maatschappelijke 
meerwaarde van het  
vastgoed moet voor  
gemeenten leidend zijn’

ARJAN DICKHOF 
TEAMLEIDER ROV GEMEENTE NUNSPEET

‘De energietransitie is 
een goede aanleiding 
een portefeuilleplan voor 
het vastgoed te maken’
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Het management van het 
gemeentelijk vastgoed 
wordt professioneler en 

bedrijfsmatiger. Financiën worden 
steeds belangrijker. Het gaat om de 
doelmatige besteding van de euro 
van de burger. Maximalisatie van 
het maatschappelijk rendement per 
uitgegeven euro. De sterke stijging 
van de bouwkosten maakt dat er 
niet eenvoudiger op. Het wordt 
zoeken naar slimme oplossingen 
om voor de burger het rendement 
van de bestede euro hoog te 
houden. In de enquête was er 
ruimte om iets toe te voegen. De 
volgende opmerking werd gemaakt: 
‘De grote tekorten in het sociaal 
domein, de klimaatopgave en de 
ontwikkelingen met betrekking tot 
de omgevingswet maken dat er fors 
bezuinigd moet worden. Daarom 
wordt het niet maatschappelijke 
deel van de vastgoedportefeuille 
verkocht. Verder wordt onderzocht 
de schuldenlast te ontzien met 
inzet van stichtingen en externe 
financiers. Onderhoud wordt op 
minimaal, maar wel duurzaam 
niveau uitgevoerd.’ Ook kwam uit de 
interviews naar voren dat financiën 
knellen, dat gemeenten wellicht op 
een kantelpunt zitten. Er zit duidelijk 
spanning op.

LEVENSDUURBENADERING

De aanscherping van de bouweisen 
uit hoofde van duurzaamheid 
tezamen met de stijging van de 
bouwkosten maken de levensduurbe-
nadering bij nieuwbouw en renovatie 
aantrekkelijker. Door alle geldstromen 
tijdens de verwachte levensduur van 
het gebouw bij elkaar te brengen, is 
er nu meer mogelijk. Door nu andere 
keuzes te maken, vallen de exploita-
tiekosten tijdens de levensduur van 
het gebouw lager uit.

ONTZORGEN

De financiële druk op gemeenten 
maakt dat zij zoeken naar alterna-
tieve oplossingen voor het realiseren 
van projecten. Steeds meer komen 
gespecialiseerde stichtingen in beeld 
die naast kennis en kunde ook de 
financiering leveren. Zo’n stichting 
realiseert het vastgoed (nieuwbouw 
of renovatie) en neemt het voor 
20 tot 40 jaar op de balans. Na die 
periode gaat het terug naar  
de gemeente.

OPSCHONEN BEZIT

De helft van de gemeenten waar de 
respondenten werkzaam zijn, heeft 
een verkoopportefeuille als onder-
deel van de gemeentelijk vastgoed-
portefeuille. Deels komt dat voort 
uit het feit dat de gemeente zich 
wil beperken tot het vastgoed 
dat beleidsmatig echt nodig is en 
deels door behoeften aan finan-
ciële middelen. Het aanhuren van 
vastgoed voor beleidsmatige doelen 
is ook duidelijk een optie.

CO2-REDUCTIE ONDER DRUK

CO2-reductie per geïnvesteerde 
euro daalt door de stijging van de 
bouwkosten. Zorgt deze stijging 
ervoor dat de ambitie voor 
duurzaamheid voor de gemeen-
telijke vastgoedportefeuille wordt 
bijgesteld? Circa 30% van de respon-
denten zegt van niet, zo’n 10% van 
wel. Circa 40% van de anderen geeft 
aan dat het wel wordt overwogen. 
Weer 20% dat de uitvoering wordt 
doorgeschoven in de tijd.

DOELMATIGE BESTEDING EURO

Het doelmatig besteden van de euro 
van de burger klinkt in alle interviews 
op een bepaalde manier door. In het 
ene interview wat explicieter, in het 
andere door de keuzes die gemaakt 
worden. Het is een duidelijke trend 
die zich enerzijds uit in meer trans-
parantie over subsidies en anderzijds 
door het maken van slimme keuzes 
bij realisatie van vastgoed.

BEDRIJFSMATIGE 
VASTGOEDORGANISATIE

Het model van een bedrijfsmatige 
vastgoedorganisatie is dichterbij 
gekomen door het fenomeen 
‘kostprijsdekkende huur’. Eenvoudig 
gezegd moet het vastgoed zichzelf 
financieren vanuit bijdragen van de 
gemeentelijke beleidsafdelingen 
en vanuit maatschappelijke en 
commerciële huurders. Gemeentelijk 
vastgoedbedrijven zijn zo eigenlijk 
een soort revolving fund geworden 
en zouden ook gemakkelijk (net) 
buiten de deur gezet kunnen worden.

DE MAATSCHAPPELIJKE EURO

‘De vastgoedporte feuille 
zal uiteindelijk alleen  
bestaan uit panden die  
de markt niet goedkoper 
kan aanbieden’

RAYMOND MENTINK
SR. MEDEWERKER VASTGOED GEMEENTE OOSTERHOUT

ROB MOLLE
DIRECTEUR CENTRALE VASTGOEDORGANISATIE 
GEMEENTE DEN HAAG

‘Door budgetten voor bouw, 
inrichting, exploitatie en  
onderhoud samen te voegen 
is meer mogelijk bij nieuw-
bouw of renovatie’

‘Voor het faciliteren van 
start-ups verhuren wij ruim-
tes in gemeentelijke gebou-
wen. Desnoods huren wij 
daar ook panden voor aan’

PATRICK NEIJS
ASSET MANAGER GEMEENTE ENSCHEDE



De afgelopen jaren hebben voor de 
vastgoedafdelingen van gemeenten 
in het teken gestaan van het op orde 
brengen van de basis. 
Inmiddels is een duidelijke trend 
ontstaan waar gemeenten ook niet 
meer omheen kunnen: de verduur-
zaming van de gemeentelijke 
vastgoedportefeuille. Zowel de wet- 
en regelgeving als de klimaatdoel-
stellingen van Parijs, maar vooral ook 
de stevige ambities uit de college-
akkoorden vereisen een gerichte en 
daadkrachtige aanpak.
Meerjarenonderhoudprogramma’s 
worden opnieuw tegen het licht 
gehouden, met gebruikers van de 
gronden en gebouwen worden huur- 
en servicekostenafspraken herzien 
en binnen de vaste formatie op 
de afdelingen wordt ruimte gecre-
eerd voor experts op het gebied 
van verduurzaming. Kunnen we 
gemeenten over een aantal jaren 
afrekenen op het financieel rende-
ment, het maatschappelijk rende-
ment en het duurzaam rendement? 
Een enorme uitdaging waar alle 
partners binnen het werkveld bij 
nodig zijn!

Voor het samenstellen van deze 
Nationale Trendradar Gemeen-
telijk Vastgoed hebben wij 

uitvoerige gesprekken gevoerd met 
9 personen die op verschillende 
niveaus dagelijks te maken hebben 
met gemeentelijk vastgoed. U vindt 
ze met een foto en een quote uit 
deze gesprekken op de voorgaande 
pagina’s. Aanvullend hebben wij via 
een online onderzoek een aantal 
vragen gesteld aan zo’n 2.000 
personen werkzaam in het gemeen-
telijk vastgoed en kregen 196 
reacties. Wij danken allen voor hun 
bereidwillige medewerking. Op basis 
van de gesprekken en het online 
onderzoek, hebben wij een selectie 
gemaakt van de belangrijkste trends. 
Wij presenteren en bespreken deze 
trends op de Gemeentelijk Vastgoed 
Dag die IVVD op 9 oktober 2019 
organiseert op Nyenrode Business. 
In het december nummer van 
Vastgoedsturing, het kwartaalmaga-
zine van IVVD, doen we er verslag 
van.

DUURZAAM RENDEMENT

Jan Kappers
Jan Kappers Advies & 
Interim Management

Wim Fieggen
directeur IVVD
www.ivvd.nl

De Nationale Trendradar Gemeentelijk Vast-
goed 2019 is een project van IVVD en is mede 
mogelijk gemaakt door Metafoor Vastgoed  
en Software.
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