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THEMA: Transformatiepotentie van bestaande stedelijke gebieden

Inleiding
Transformatie van leegstaande of onderbenutte gebouwen is een aantrekkelijk idee.
Niet alleen kan met investeringen waardevernietiging voor de eigenaar worden tegengegaan, ook vitaliseert transformatie vaak in
de breedste zin de omgeving waar een object zich bevindt.
Als het financieel haalbaar is om transformatie toe te passen, is dat de meest voor de
hand liggende en aantrekkelijkste oplossing voor een leegstandsprobleem. Transformatie van vastgoed heeft meer aandacht
gekregen door de groei van het aantal leegstandsmeters in de afgelopen decennia. Dat
betreft kantoren, bedrijfsruimtes en winkels. Hoewel de leegstand op de kantorenmarkt nog altijd 17 procent bedraagt, neemt
deze in ieder geval niet verder toe. Voor het
enthousiasme waarmee her en der bedrijfsgebouwen zijn opgetrokken, betalen we ook
een prijs in de vorm van leegstand en verpaupering van bedrijfsterreinen. Winkels
hebben te maken met conjuncturele tegenslag, maar kampen ook met het structurele
probleem van het veranderende koopgedrag
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van consumenten: we kopen meer online.
Dit themanummer van Real Estate Research Quarterly gaat in op enkele aspecten van transformatie. Doelwijt en Rijken
onderzochten voor de stad Den Haag in
hoeverre het financieel haalbaar is om leegstaande kantoren in woningen om te zetten.
Welk percentage komt in aanmerking, welke variabelen spelen een rol en hoe is de dynamiek van die variabelen in relatie tot het
eindresultaat? Voor winkelvastgoed geldt
al evenzeer de vraag of en hoe het geschikt
is om te worden omgezet naar een andere
functie. Ossokina, Svitak en Teulings richtten zich op een bepaalde groep winkelcentra, waar aan de rand leegstand optreedt en
hoe met behoud van de winkellocatie zelf
een deel van het totaal aantal retailmeters
kan worden getransformeerd. Rijken, Van
Duinen en Buitelaar komen bij transformatie uit als een deel van de oplossing in hun
bijdrage ‘Woningbouwmogelijkheden in de
bestaande stad’. Hoe belangrijk transformatie daarbij uiteindelijk is zal afhangen van
de woningvraag.

De financiële haalbaarheid van kantoortransformatie
De kantorenleegstand in Nederland neemt nog altijd toe. Een aanzienlijk deel van
deze leegstand lijkt bovendien structureel van aard. Tegelijk loopt, vooral in regio’s
als Amsterdam en Den Haag, de krapte op de woningmarkt op. Zeker gezien de
verwachte verdere afname van de grootte van de huishoudens, ligt transformatie
van kantoren naar appartementen voor de hand. Maar is dit haalbaar? Transformatie blijkt namelijk verre van vanzelfsprekend. Dit artikel verkent de financiële haalbaarheid van kantoortransformatie aan de hand van de reële optietheorie.
De focus ligt hierbij op de gemeente Den Haag. Het blijkt dat ruim 20% van het
Haagse kantooroppervlak financieel haalbaar te transformeren is tot ruim 9.000
appartementen. De resultaten zijn echter zeer gevoelig voor aannames over vooral
aanvangsrendementen en huurprijzen. Een belangrijk aandachtspunt is de schaarste van gedetailleerde en betrouwbare marktgegevens. Meer transparantie zou gedetailleerdere uitspraken mogelijk maken, op wijk- of zelfs pandniveau: het schaal-
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Reële opties

niveau waarop de uiteindelijke investeringsbeslissingen moeten worden gemaakt.
onderzoek

door Kerwin Doelwijt MSc en Drs. Bart Rijken

N

ben, 2010; Huizinga & Ossokina, 2014).
Tegelijkertijd loopt de krapte op de woningmarkt op, vooral voor appartementen in het
zogenaamde ‘middensegment’ (BZK, 2015;
NVM, 2016). Samen hebben deze ontwikkelingen geleid tot toenemende aandacht voor
de transformatie van kantoren naar appartementen.
Ondanks de toegenomen aandacht is het
aantal onttrekkingen van kantoren aan de
markt, hoewel groeiende, tot nu toe beperkt
(CBS, 2016). Transformatie blijkt dan ook
een complex proces, met tal van belemmeringen van organisatorische, beleidsmatige
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ederland kampt met een omvangrijke leegstand van commercieel
vastgoed. Dit geldt vooral voor kantoren, waarvan de leegstand de afgelopen
tien jaar met bijna 80% is gestegen tot ruim
17% van het totale volume kantooroppervlak
in 2016 (CLO, 2017). De groei van de totale
leegstand lijkt in vergelijking tot de situatie in 2015, tot stilstand te zijn gekomen.
De structurele leegstand neemt echter nog
steeds toe (ibid.). De verwachting is, dat
door structurele veranderingen zoals ‘het
nieuwe werken’, dit aandeel in de toekomst
verder zal groeien (van Dinteren & Krab-

en financiële aard. Denk daarbij in het eer- flows van deze specifieke gebouwen in beiste geval aan de diversiteit aan actoren die de functies, gedurende een lange periode.
bij het proces betrokken zijn, en de ‘schot- Een minder nauwkeurige maar makkelijker
ten’ die de relevante actoren van de betrok- te berekenen alternatief is de inschatting
ken deelmarkten van elkaar scheiden (Den van deze financiële haalbaarheid met de reHaag, 2014; Evers et al., 2015). Belangrijke ële optietheorie (zie box 1). Een reële optie
beleidsmatige belemmeringen zijn vooral is een veelgebruikte afleiding van de meer
de wet- en regelgeving met betrekking tot bekende financiële optie, die een koper het
luchtkwaliteit en geluidsoverlast, en de recht geeft om een aandeel tegen een vooraf
beperkingen aan de totaal aan de woning- afgesproken prijs te kopen of te verkopen.
voorraad toe te voegen woningen, die ge- Reële opties lijken sterk op financiële opmeenten opgelegd krijgen (woningcontin- ties. Het verschil is dat het bij reële opties
gent). Bij financiële belemmeringen moet gaat om onroerende goederen zoals grond,
tot slot vooral worden gedacht aan de (te) gebouwen, fabrieken et cetera, in plaats van
hoge boekwaarden (ten opzichte van markt- aandelen (Hull et al., 2011). Bij transformawaarde) van kantoren waaraan eigenaren en tie gaat het specifiek om de optie om een geinvesteerders vaak vasthouden, en de (hoge) bouw in een andere markt te verhandelen.
Een transformatie is financieel haalbaar als
rendementseisen bij herontwikkeling.
Dit artikel richt zich specifiek op de financi- de optiewaarde groter is dan nul. Dit is het
ële belemmeringen van kantoortransforma- geval als de markt het object met een motie. De vraag is in welke mate kantoortransformatie haalbaar zou zijn, gegeven deze
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gelijke woonbestemming financieel gezien
meerwaarde geeft ten opzichte van het huidige gebruik als kantoor.
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Deze methode is toegepast op alle kantoorgebouwen in de gemeente Den Haag, met uitzondering van het stadsdeel LeidschenveenYpenburg. Dit stadsdeel is uitgesloten omdat
onze focus ligt op binnenstedelijke locaties,
terwijl dit stadsdeel uit twee VINEX-locaties
bestaat. Om alle overige kantoren in Den
Haag te selecteren is een selectie gemaakt
uit de database van R. Bak (2015). Hierin zijn
alle kantoren in Nederland opgenomen, inclusief locatie, vloeroppervlak en duur van de
eventuele leegstand. Het aantal appartemen-

ten dat per kantoorgebouw potentieel gerealiseerd zou kunnen worden is bepaald per
stadsdeel, op basis van waarnemingen van
het huidige gemiddelde vloeroppervlak van
appartementen in deze stadsdelen.
De waarden van deze gebouwen met respectievelijk de kantoor- en woonfunctie zijn
vervolgens berekend aan de hand van de zogenaamde BAR-methode. Met behulp van
deze methode is de waarde van een object
te bepalen, op basis van de huursom van alleen het eerste jaar en bruto aanvangsrendementen (BAR). Deze aanvangsrendementen zijn wederom vastgesteld per stadsdeel
(DTZ, 2015; Syntrus Achmea, 2015), waarbij
is gecorrigeerd voor eventuele leegstand

onderzoek
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figuur 2 ▶ Gevoeligheid transformatiepotentie voor huurprijs kantoren
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figuur 1 ▶ Gevoeligheid transformatiepotentie voor huurprijs woningen
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figuur 3 ▶ Gevoeligheid transformatiepotentie voor tranfsormatiekosten
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van de kantoren en de aard daarvan (frictie,
langdurig, structureel). Hoe langduriger
de leegstand, hoe hoger de vooronderstelde risico-opslag en hoe hoger het vereiste
aanvangsrendement. De periodieke huurinkomsten voor kantoren zijn afgeleid uit
openbare bronnen zoals FundaBusiness.nl,
en die voor appartementen uit rapportages
van de gemeente Den Haag (Den Haag,
2015) en actueel aanbod van woningen in
voormalige kantoorgebouwen (Kortenaerkade en Wijnhavenkwartier).
Wat rest zijn de transformatiekosten, contractduur en de volatiliteit en correlatie van
de woning- en kantorenmarkt. Hiervan zijn
vooral de transformatiekosten moeilijk objectief vast te stellen. Deze zijn met name
afhankelijk van het type gevel van een kantoorgebouw (MacKay, 2007). Dit type is voor
elk afzonderlijk kantoorpand handmatig
vastgesteld, op basis van beelden van hun
gevels uit Google Earth. Kentallen ten aanzien van de kosten van de ingrepen die, gegeven de gevels, nodig zijn bij transformatie
zijn gebaseerd op de Vrij (2004 ) en OGA
(2010). De gemiddelde (resterende) contractduur is vervolgens bepaald op basis van
data van GeoPhy (www.geophy.com). De volatiliteit en correlatie van de woning- en kantorenmarkt konden tot slot worden vastgesteld aan de hand van de IPD-vastgoedindex.
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Resultaten
Uit de analyse blijkt dat ruim 20% van
het vloeroppervlak van de geselecteerde
kantoorgebouwen in Den Haag financieel
haalbaar te transformeren is. Het gaat in
totaal om 159 kantoren met een gezamenlijk vloeroppervlak van bijna 800.000 m2,
waarin ruim 9.000 appartementen kunnen
worden gerealiseerd.
De resultaten blijken zeer gevoelig voor variatie in de invoer. Dit geldt niet in de laatste
plaats voor de lastig objectief in te schatten
huurprijzen. Zo leidt een stijging/daling
van de huurprijs van woningen met 6% tot
een verdubbeling/halvering van de transformatiepotentie (zie figuur 1). Wanneer we
de huurprijzen van kantoren 6% lager/hoger inschatten, zo laat figuur 2 zien, zijn de
consequenties voor de transformatiepotentie echter minimaal. In dit geval is voor de
verdubbeling/halvering van de transformatiepotentie een huurprijsverandering van
minstens 10% nodig.
Ook variaties in de vooronderstelde transformatiekosten beïnvloeden de resultaten
vrij sterk — zij het in mindere mate dan bij
de huurprijzen. In dit geval is een afname/
stijging van de transformatiekosten van
15% nodig om de transformatiepotentie te
verdubbelen/halveren (zie figuur 3). Het
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meest extreme beeld geven tot slot de aanvangsrendementen. Dit geldt vooral voor
het BAR van woningen. In dit geval wordt
de verdubbeling/halvering van het transformatiepotentieel al bereikt bij een daling/
stijging van het BAR van slechts een kwart
procentpunt (zie figuur 4). Bij kantoren is
voor deze verdubbeling/halvering een stijging/daling van het BAR met een half procentpunt nodig (zie figuur 5).
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Conclusies en discussie
In dit artikel is de financiële haalbaarheid
van kantoortransformatie verkend. Dit gebeurde aan de hand van de reële optietheorie, een geschikte methode om met beperkte data toch een gevoel te krijgen voor

de orde van grootte van regionale mogelijkheden voor wat betreft transformatie.
Voor de gemeente Den Haag blijkt dat ruim
20% van het huidige kantooroppervlak omgezet zou kunnen worden naar ruim 9.000
appartementen, wat goed is voor zes maal
de gemeentelijke woningbouwambitie van
1.500 woningen per jaar (gemeente Den
Haag, 2016a). De resultaten zijn vergelijkbaar met de transformatiepotentie die uit
andere recente studies naar voren kwam,
zoals die van Deloitte (2015) en Muller
(2008).
De resultaten blijken sterk gevoelig voor
aannamen ten aanzien van vooral aanvangsrendementen en huurprijzen. Naar alle
waarschijnlijkheid schatten wij deze varia-
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figuur 5 ▶ Gevoeligheid transformatiepotentie voor BAR woningen
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figuur 4 ▶ Gevoeligheid transformatiepotentie voor BAR woningen

belen – en daarmee de Haagse transformatiepotentie –conservatief in. In gemeenten
zoals Den Haag, waar een sterke verwachte
groei van vooral kleine huishoudens samen
gaat met een zeer beperkt aanbod van ruimte voor woningbouw buiten de stad, zijn
stijgende huurprijzen voor appartementen
namelijk niet ondenkbaar (CPB/PBL, 2015).
Gegeven de toenemende structurele kantoorleegstand zullen de toekomstige kantoorprijzen daarentegen vooral dalen. Beide
zouden, zoals de gevoeligheidsanalyses lieten zien, an sich de transformatiepotentie
sterk kunnen vergroten – laat staan wat hun
gecombineerde effect zou kunnen zijn.
Een belangrijke vraag die over blijft is welke van de combinaties van deze variabelen
zich in de toekomst waar zullen voordoen,
en welke bandbreedtes daarbij realistisch
zijn. Niet in alle regio’s zullen deze in de
richting van een hogere financiële transformatiepotentie wijzen. Om antwoorden
op deze vraag te krijgen moet de methode
worden verfijnd en worden uitgewerkt in
de context van sociaaleconomische scenario’s, zoals bijvoorbeeld geschetst in de
Studie Welvaart en Leefomgeving (CPB &
PBL, 2015). Vastgoedprijzen worden in dat
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geval berekend uit de ruimtebehoefte voor
kantoor- versus woonfuncties die uit deze
scenario’s kunnen worden afgeleid. Transformatiepotenties worden vervolgens bepaald door deze prijzen te confronteren met
de transformatiekosten. Idealiter gebeurt
dit alles per individueel gebouw of verblijfsobject, rekening houdend met de specifieke
eigenschappen hiervan. De beschikbaarheid van object-specifieke data met een landelijke dekking is hierbij essentieel. Deze
data zijn echter schaars. De steeds bredere
beschikbaarheid van onder andere de Basisadministraties zoals de Basisadministratie Adressen en Gebouwen, WOZ etc. zijn
in dit kader hoopgevend.
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Als van een gebouw geen huurprijs te achterhalen was, is het gemiddelde van het stadsdeel gebruikt.

2

Zoals opgenomen in Mackay (2007).

3 Het is belangrijk om op te merken dat de gevoeligheid van het BAR extremer is omdat de afwijking van het BAR
groter is. In de extreme situatie is het BAR met twee procentpunt verhoogd of verlaagd. Dit is een groot verschil
met de relatieve verandering bij de gevoeligheidsanalyses van overige parameters.
4 In een eerder onderzoek waar de reële optietheorie is gebruikt (Linssen, 2015), lag de potentie een stuk lager
(6,2%). Er is aanleiding om aan te nemen dat in dat onderzoek een grote onderschatting is gemaakt vanwege een
onjuiste toepassing van de vormfactor. In het onderzoek van Linssen is er een vormfactor toegepast bij de transformatie van kantoren naar woningen. De vormfactor is echter op het vvo van het kantoor toegepast. Daardoor is
er een onderschatting van het gbo dat beschikbaar is voor woningen. In dit onderzoek is de aanname gemaakt dat
het gbo dat beschikbaar is voor woningen na transformatie gelijk is aan de vvo van het object als kantoor.
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Leegstand en transformatie van winkelvastgoed
Afgelopen jaren is de leegstand van winkels in Nederland sterk gestegen. Technologische veranderingen zoals online winkelen, maken de kans reëel dat een deel
van deze leegstand structureel is (zie Huizinga en Ossokina, 2014, Ossokina et al.,
2016, Vermeulen et al., 2016). Transformatie naar een andere functie, zoals wonen,
horeca of cultuur, is een mogelijke oplossing voor deze structurele leegstand. In dit
artikel wordt besproken hoe aannemelijk het is dat transformatie van leegstaande
winkelpanden door de vastgoedmarkt zelf in gang wordt gezet.
door Ioulia V. Ossokina, Jan Svitak en Coen N. Teulings1

O

p basis van empirische data en een
theoretisch model laten we in dit
artikel eerst zien dat winkelleegstand zich vooral aan de randen van winkelgebieden concentreert. Dit is goed nieuws,
want aan de rand kunnen andere – aangrenzende - functies lege winkelpanden gemakkelijker overnemen. Voldoende vraag naar
grond vanuit deze andere functies is echter wel een noodzakelijke voorwaarde voor
transformatie. Vervolgens proberen we inzicht te krijgen in de omvang van de feitelijk
uitgevoerde transformaties en laten we zien
dat deze inderdaad vooral aan de rand van
de winkelgebieden plaats hebben gevonden. Tenslotte bespreken we het potentieel
voor verdere transformaties en gaan in op
de vraag of de overheid een rol zou moeten
spelen in het stimuleren van transformaties
en het bestrijden van de winkelleegstand.
Gedurende de grote recessie (2008-2015)
is de winkelleegstand met een factor 1,6
gegroeid, dit ondanks een daling van de
winkelhuren van nieuw gesloten contracten
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met 20% (Figuur 1 linker paneel). In 2016
lag de leegstand op gemiddeld 10% (Planbureau voor de Leefomgeving). Dit is fors,
maar niet buitengewoon hoog. Figuur 1
rechterpaneel laat zien dat de VS periodes
heeft gekend waarin de leegstand steeg in
de richting van 10% om daarna weer terug
te keren naar een veel lager niveau. Een
cyclische ontwikkeling van de huren en de
leegstand is immers normaal in de markt
voor (winkel)vastgoed.
Ook deze keer zal de economische opleving
positieve effecten hebben op de markt voor
winkelvastgoed. In Nederland anno 2017 is
het echter niet reëel om te verwachten dat de
groeiende consumptie en groeiende omzetten van fysieke winkels, de leegstand overal
terug kunnen dringen naar het niveau van
voor de crisis. Dit vanwege de structurele
veranderingen in de markt voor de detailhandel, zoals de opkomst van online winkelen en de trend waarbij grotere spelers
hun winkelportefeuilles in de kernsteden
concentreren, ten koste van andere locaties.
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Bron: Locatus, Strabo, Huizinga en Ossokina (2014), Compendium voor de Leefomgeving.

Bij structurele daling van de vraag is transformatie nodig
Voordat we ingaan op de mogelijkheden
voor transformatie van detailhandelvastgoed naar een ander functie, leggen we uit
waarom bij structurele daling van de omzetten van fysieke winkels, aanpassing van de
huurprijzen niet altijd genoeg zal zijn om
de leegstand weg te werken. De varkensFiguur 2 ▶ Aantal grotere winkelgebieden per gemeente
1
2−3
4−6
>10

s e r vs iecrev i c e

Als de vraag naar winkelvastgoed structureel daalt, zijn sommige winkellocaties niet
langer rendabel voor de detailhandel, zelfs
niet bij een heel lage huurprijs (Ossokina
e.a., 2016). Aanpassing van de huren is dan
niet genoeg om de leegstand terug te dringen; transformatie of sloop zijn nodig. In
dit artikel bespreken we hoe aannemelijk
het is dat transformatie van leegstaande
winkelpanden door de vastgoedmarkt zelf
in gang wordt gezet. We baseren ons op een
simpel model van de grondmarkt in een
winkelgebied en een empirische data-analyse van huren, leegstand en grondgebruik in
Nederlandse winkelgebieden.
We focussen hierbij op grotere, niet-gespecialiseerde, winkelgebieden met meer dan
25 winkels. Deze keuze is gemaakt vanwege databeschikbaarheid: voor kleinere
winkelgebieden zijn data over de huren
onvoldoende beschikbaar voor een gedegen analyse. Onze dataselectie bevat circa
40 procent van alle winkels in Nederland.
Figuur 2 laat de geografische locatie van
de winkelgebieden in de dataset zien. Veel
hiervan zijn gelegen in de binnenstad (van
een grote stad of een kleinere woonkern),
andere liggen niet centraal, zoals stedelijke winkelstraten of wijkwinkelcentra. De
grootste concentraties van winkelgebieden
zijn te vinden in de Randstad (de vier grote
steden), maar ook in Brabant.
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Figuur 3 ▶ Huren dalen en leegstand stijgt met afstand tot het
centrum winkelgebied
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Bron: Teulings e.a.(2016) op basis van Strabo, JLL, Locatus. De doorgetrokken lijn geeft een niet-parametrische schatting weer, de stippellijnen geven de onzekerheidsmarge weer rondom deze schatting.

cyclus werkt namelijk onvoldoende als de
vraag naar producten van fysieke winkels
structureel daalt. Deze paragraaf is gebaseerd op Ossokina e.a. (2016) en Teulings
e.a. (2016).
Het gros van de grotere winkelgebieden in
Nederland blijkt zich monocentrisch te gedragen. Dit betekent dat een winkelgebied
een duidelijk centrum heeft waar de huurprijzen het hoogst zijn en de leegstand het
laagst. Naar de rand toe dalen de huren en
stijgt de leegstand.2 Figuur 3 illustreert dit
op basis van een empirische analyse van
circa 3500 verhuurtransacties van winkels
in de periode 2009-2015(Strabo& JLL) en
het bestand van alle in gebruik zijnde en
leegstaande winkelpanden (Locatus). In de
figuur staat op de x-as de afstand tot het centrum van een winkelgebied in percentielen;
op de y-as staat de gemiddelde waarde van
huur respectievelijk leegstand in de betreffende percentiel.
Teulings et al. (2016) hebben een model
ontwikkeld dat een dergelijke ruimtelijke
structuur van een winkelgebied beschrijft.
Ze analyseren hiermee hoe de huren en
de leegstand reageren op een daling van
winkelomzetten. Dit model is schematisch
weergegeven in Figuur 4.
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In dit model ligt een winkelgebied in een
woonwijk. De eerste grafiek van figuur 4
beeldt de afstand tot het centrum van een
winkelgebied (op de horizontale as) af tegen
de grondprijs (op de verticale as). Groen is
de grondprijs van woningen, oranje is de
grondprijs van winkels. De grondprijs is
een afgeleide van de huren (van winkels)
respectievelijk van woningprijzen. In het
centrum van het winkelgebied zijn de rentabiliteit van winkels en daardoor de huren
en de grondprijzen het hoogst. De grondprijs daalt met de afstand tot het centrum.
Op een bepaalde afstand van het centrum
brengt grond met functie winkel minder
op dan grond met functie wonen. Voorbij
deze afstand is de winkelfunctie minder
rendabel dan wonen en is het efficiënt om
de schaarse grond toe te wijzen aan functie
wonen. Deze afstand markeert de natuurlijke straal van het winkelgebied.
Neem nu als voorbeeld een winkelgebied
aan de grens waarvan de grondprijs van
wonen en winkels precies gelijk aan elkaar
is. Veronderstel dat door een externe schok
(denk aan een economische recessie) het
aantal bezoekers en de rentabiliteit van winkels dalen. De huren – en grondprijs – reageren op de dalende rentabiliteit en gaan
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Bron: Teulings et al. (2016).

Voorwaarden voor transformatie
In deze paragraaf bespreken we in hoeverre
er fysieke en bestuurlijke randvoorwaarden
aanwezig zijn om het omzetten van lege
winkels naar een andere functie te faciliteren. Daarna bekijken we in de volgende
paragraaf of de daling van de consumentenvraag in de grote recessie inderdaad heeft
geleid tot transformaties van winkels aan de
rand van winkelgebieden, zoals het model
van Figuur 4 suggereert.

Real Estate Research Quarterly | maart 2017 | 15

service

over de hele linie omlaag, zie de tweede
grafiek in Figuur 4. Aan de rand ontstaan
locaties die niet meer rendabel te exploiteren zijn voor winkels. De straal van het
winkelgebied zou dan naar binnen moeten
verschuiven, maar dit kan op korte termijn
vaak niet, mede omdat herbestemming van
vastgoed tijd en geld kost. Er ontstaat aan de
rand leegstand.
Op deze locaties kan zelfs bij een heel lage
huur geen winkel meer rendabel opereren.
Daarom is deze leegstand niet op te los-

onderzoek
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sen door de huren nog verder te verlagen.
Als een locatie niet meer rendabel is voor
de detailhandel, dan zal er vaak een andere
bestemming zijn die de schaarse grond wel
economisch nuttig kan inzetten, zoals wonen, horeca of cultuur. Deze transformatie
van het winkelvastgoed naar een andere
bestemming gebeurt op een wat langere
termijn en staat geïllustreerd in de derde
grafiek in Figuur 4.
De conclusie dat de leegstand vooral aan de
rand clustert is goed nieuws. Als het mogelijk is om een randlocatie als geheel te herontwikkelen naar een ander grondgebruik,
is dit efficiënt. Immers, herontwikkeling
brengt doorgaans vaste kosten met zich mee
en wordt alleen rendabel bij een bepaalde
omvang van het te transformeren gebied.
De analyse van Figuur 3 en Figuur 4 suggereert dat de meest aantrekkelijke locaties
voor de detailhandel doorgaans in het centrum van een winkelgebied liggen, en de
minst aantrekkelijke aan de rand. In het
centrum brengt grond met de functie detailhandel doorgaans veel meer op dan grond
met een andere functie. Een leeggekomen
pand in het centrum zal dus met een grote
kans door een andere winkel worden overgenomen en transformatie naar een andere
functie is daar minder aannemelijk. Aan de
rand kan eerder een situatie ontstaan waarbij een locatie niet meer rendabel is voor de
detailhandel, maar nog wel voor concurrerende grondfuncties. Daarom ligt transformatie daar meer voor de hand.
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Figuur 4 ▶ Een ruimtelijk model
van een winkelgebied

Figuur 5 ▶ Aandeel niet-winkels
in grondgebruik stijgt met de
afstand tot het centrum winkelgebied
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Bron: BAG. De doorgetrokken lijn geeft een niet-parametrische schatting weer, de stippellijnen geven de onzekerheidsmarge weer rondom deze schatting.

Hoewel de naam ‘winkelgebied’ anders kan
doen vermoeden, huisvesten winkelgebieden bij lange na niet alleen winkels. Data van
de Basisregistraties Adressen en Gebouwen
(BAG) bevat voor alle circa negen miljoen
vastgoedobjecten in Nederland informatie
over onder meer de functie van dit object.
Deze database suggereert dat, in grotere
winkelgebieden, gemiddeld slechts 25% van
het vastgoed een functie ‘detailhandel’ heeft.
De rest heeft vooral een woonfunctie (70%).3
In het centrum van een winkelgebied is de
concentratie van winkels het hoogst, aan de
rand zitten veelal andere functies. Figuur 5
en Figuur 6 illustreren dit. Figuur 5 geeft
de relatie weer tussen het aandeel niet-retail
vastgoed in totaal grondgebruik en de afstand tot het centrum van een winkelgebied.
Op de x-as staat de afstand tot het centrum
van een winkelgebied in percentielen, op de
y-as het percentage vastgoedobjecten met
een niet-retail functie. Aan de rand van een
winkelgebied is het aandeel niet-winkels
in grondgebruik aanzienlijk hoger dan in
het centrum. Figuur 6 illustreert voor een
negental verschillende winkelgebieden de
dichtheid van winkels in elke locatie binnen
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het winkelgebied. De kleuren van de bolletjes
geven aan hoeveel winkels er zijn in de nabije omgeving (250 meter) van de plek waar
het bolletje staat. In het centrum van een
winkelgebied is de concentratie van winkels
het hoogst, naar de rand toe daalt deze. Het
multifunctionele grondgebruik in winkelgebieden suggereert dat het stratenpatroon en
de openbare ruimte, zeker aan de rand van
de winkelgebieden, vaak ook geschikt zijn
voor een andere functie. Transformatie lijkt
dus in veel gevallen fysiek mogelijk te zijn.
Behalve de fysieke randvoorwaarden zijn
voor de transformaties ook bestuurlijke en
institutionele randvoorwaarden nodig. De
meest voor de hand liggende voorwaarde
is een bestemmingsplan dat transformatie mogelijk maakt. De Rijksoverheid heeft
in 2014 met een wijziging van het Besluit
omgevingsrecht additionele mogelijkheden
voor gemeenten gecreëerd om de bestemming van het vastgoed te wijzigen en zo
transformatie van leegstaand vastgoed te
stimuleren. Echter, de kosten en inspanning
die verbonden zijn met deze wijziging, kunnen nog steeds belemmerend werken. Denk
bijvoorbeeld aan het afkopen van de parkeernormen, de kosten van procedures, de doorlooptijd etc. Ook de huurwetgeving en wetgeving betreffende de planschade4 kunnen
transformaties belemmeren, zie voor meer
informatie PBL (2015) en Ossokina et al.
(2016). Sinds 2015 zet de Retailagenda – een
samenwerkingsverband van de Rijksoverheid en grotere gemeenten – zich in om winkelgebieden compacter en aantrekkelijker te
maken. De gemeenten van de Retailagenda
werken samen aan nieuwe instrumenten ter
ondersteuning van succesvolle transformaties. In sommige gemeenten zijn bovendien
subsidies beschikbaar die de kosten van herbestemming voor een deel kunnen dekken.
Zorgt de markt voor transformatie?
In de grote recessie is de leegstand sterk
gegroeid; de kans is reëel dat een deel hiervan structureel is. Het model van Figuur 4
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Figuur 6 ▶ Concentratie van winkels loopt af naar de rand toe
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Bron: Teulings e.a. (2016)

teerd die in 2010 een winkelfunctie hadden
en in 2016 een andere of gemengde functie. Helaas bleek deze selectie niet volledig
bruikbaar omdat sommige van de functiewijzigingen in de BAG een administratieve
correctie en geen daadwerkelijke transformatie betreffen (zie ook CBS, 2016). Om
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suggereert dat in dit geval een deel van de
leegstaande locaties door de markt zal worden omgezet naar een andere functie. Om
te onderzoeken of dit inderdaad het geval is
hebben we gebruik gemaakt van de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG).
Uit de BAG zijn vastgoedobjecten geselec-

Tabel 1 ▶Beschrijvende statistieken data transformaties winkelvastgoed
# winkelgebieden
in de dataselectie

totale omvang
winkelvastgoed

gemiddelde
leegstand 2015

% transformatie
2010-2016

Winkels

47

9.3 dzd winkels

10.8%

2.5%

Vloeroppervlakte

47

1.8 mln m2

9.7%

2.4%

hier rekening mee te houden hebben we
met de steun van de Retailagenda nader onderzoek uitgevoerd onder vijftig bij de Retailagenda aangesloten grotere gemeenten.5
De helft van de aangeschreven gemeenten
heeft gehoor gegeven aan het verzoek om
de BAG-dataselectie te controleren en administratieve correcties uit te filteren, op
basis van de achterliggende gemeentelijke
documentatie. Tabel 1 bevat de beschrijvende statistieken van de transformaties in
47 winkelgebieden die in deze gemeenten
liggen. De tabel suggereert dat er wel degelijk transformaties plaats hebben gevonden:
circa 2.5% van de vastgoedobjecten die in
2010 winkel waren, zijn in 2016 getransformeerd naar een andere (gemengde) functie.
Het gros van deze getransformeerde winkels heeft na de herbestemming de functie
Figuur 7 ▶Aan de rand meer
transformaties retail naar ander
grondgebruik
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GETRANSFORMEERDE WINKELS ALS % WINKELVASTGOED 2010
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Bron: BAG, selectie die gecontroleerd is door de gemeenten. De doorgetrokken lijn geeft een niet-parametrische
schatting weer, de stippellijnen geven de onzekerheidsmarge weer rondom deze schatting.
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bijeenkomst (dit is bijvoorbeeld horeca) of
de functie wonen gekregen. Figuur 7 illustreert de locatie van deze transformaties en
beeldt het verband af tussen het percentage
transformaties en de locatie van de getransformeerde vastgoedobjecten ten opzichte
van het centrum van het winkelgebied (in
percentielen). In overeenstemming met de
voorspellingen uit ons model vinden transformaties vooral aan de rand van de winkelgebieden plaats.
Potentieel voor verdere transformaties en rol
voor de overheid
Transformatie naar een ander grondgebruik
is een natuurlijke reactie van de vastgoedmarkt op de afnemende rentabiliteit van
specifieke winkellocaties. Afgelopen jaren is
een deel van het winkelvastgoed inderdaad
omgezet naar een andere functie. Omdat
de huidige leegstand hoog en voor een deel
structureel is, is het aannemelijk dat transformaties in de komende jaren door zullen
blijven gaan. Welke locaties lenen zich als
eerste voor transformatie? Dit zijn de plekken die als winkellocaties minder succesvol
zijn geworden, maar wel aantrekkelijk zijn
voor ander grondgebruik zoals wonen, horeca of cultuur. Met andere woorden zijn
dit locaties met hoge grondprijzen, maar
een dalende vraag naar winkels. Op deze
locaties brengt vastgoed met een andere bestemming meer op dan winkelvastgoed en
is er een goede markt voor transformatie.
Figuur 8 illustreert de ontwikkeling van de
winkelhuren respectievelijk woningprijzen
in de afgelopen 10 jaar. In de grote recessie
zijn (huur)prijzen van beide types vastgoed
aanzienlijk gedaald, nu lijken ze te herstel-
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Figuur 9 ▶Hogere winkelleegstand aan de randen van het land
LEEGSTAND VLOEROPPERVLAKTE DETAILHANDEL
PER GEMEENTE, 1 APRIL 2015 IN %
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len. Indien het herstel van de prijzen bij woningen sneller zal gaan dan bij de winkels,
kan transformatie van winkel naar wonen
in meer locaties rendabel worden. Ook hier
geldt dat de nodige bestuurlijke en institutionele randvoorwaarden noodzakelijk zijn
om transformatie te faciliteren.
Tegelijkertijd zijn er ook gebieden waar zowel de vraag naar winkels als de vraag naar
ander vastgoed afnemende is, bijvoorbeeld
wegens bevolkingskrimp. Daar komt transformatie niet vanzelf van de grond. Figuur
9 laat zien dat hoge winkelleegstand zich
concentreert in perifere, niet-stedelijke
gebieden. Deze locaties zijn vaak ook relatief onaantrekkelijk als woongebieden (De
Groot et al., 2010). Winkelleegstand in perifere krimpgebieden is een uitdaging voor
beleid.

kan hier een serieuze optie zijn (Vermeulen et al., 2006, hoofdstuk 6, Ossokina et
al., 2016). Door een winkelgebied te sluiten,
heeft het andere winkelgebied meer klandizie en meer kans om te overleven. Dit is een
pijnlijke beslissing omdat de omwonenden
van het eerste winkelgebied nadeel zullen
ervaren, maar in een krimpende markt kan
dit helpen om het voorzieningenniveau in
de regio enigszins op peil te houden.
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Figuur 8 ▶Dynamiek van vastgoedprijzen: woningen en winkels
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Bron: Compendium voor de leefomgeving 2015, data Locatus bewerkt door PBL.

Conclusie
Mede door technologische veranderingen
zoals online winkelen zijn sommige winkellocaties onrendabel voor detailhandel
geworden, bij ieder huurniveau. Leegstand
in deze locaties kan niet meer worden opgelost door een verdere daling van huren.
Transformatie van vastgoed naar een andere functie, zoals wonen of cultuur, is dan
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Sinds 2015 zet de Retailagenda – een samenwerkingsverband van de Rijksoverheid en grotere gemeenten – zich in om
winkelgebieden compacter en aantrekkelijker te maken. Stimuleren en faciliteren
van transformaties maakt hier onderdeel
van uit. In krimpgebieden met structureel
hoge winkelleegstand op verschillende locaties kan het bestrijden van leegstand echter
om meer ingrijpende maatregelen vragen.
Sluiting van een van de winkelgebieden

nodig. In dit artikel hebben we met behulp
van een empirische data-analyse en een
simpel theoretisch model laten zien dat de
vastgoedmarkt een dergelijke transformatie in veel gevallen zelf van de grond kan
krijgen. Twee factoren dragen hieraan bij.
Ten eerste, leegstand zit vaak aan de rand
van een winkelgebied, waar aangrenzende
grondgebruik functies winkelvastgoed gemakkelijker kunnen overnemen. Ten tweede, aan de rand van winkelgebieden is het
grondgebruik nu al sterk multifunctioneel,
zodat de ruimtelijke structuur en het stratenpatroon ook voor niet-detailhandel functies geschikt zijn.
Tijdens de grote recessie zijn de omzetten
van winkels sterk gedaald en is de winkelleegstand sterk gestegen. We hebben laten
zien dat de vastgoedmarkt hierop reageert
met een daling van huren, maar ook met
transformaties van winkelvastgoed. Van het
vastgoed dat in 2010 een winkelfunctie had,
heeft circa 2,5% in de periode 2010-2016
een andere functie gekregen. Het gros van
deze transformaties ligt zoals verwacht aan
de rand van winkelgebieden. Hiermee is het
potentieel voor transformaties echter nog
niet uitgeput. Meer transformaties worden
waarschijnlijk geacht in de komende jaren,
vooral als de woningmarkt zich sneller zal
herstellen dan de markt voor winkelvastgoed.
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Transformatie naar een ander grondgebruik
is een natuurlijke reactie van de vastgoedmarkt op de afnemende rentabiliteit van
specifieke winkellocaties. Plekken die ook
aantrekkelijk zijn voor andere grondgebruikfuncties zoals wonen, werken of cultuur, lenen zich hier goed voor. Tegelijkertijd zijn er gebieden waar zowel de vraag
naar winkels als de vraag naar ander vastgoed afnemende is, bijvoorbeeld wegens
bevolkingskrimp. Daar komt transformatie
niet vanzelf van de grond. In deze regio’s is
een rol voor de overheid weggelegd.
Onze analyse is gebaseerd op grotere winkelgebieden met meer dan 25 winkels. Een
vervolgonderzoek naar de winkelvoorraad
in kleine winkelgebieden of buiten een winkelgebied zou een mooie volgende stap zijn
in de analyse van leegstand en transformaties in de markt van winkelvastgoed.
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Een regionale verkenning

Woningbouwmogelijkheden in de
bestaande stad
Het debat over woningbouw in de bestaande stad versus ‘de weilanden’ is weer
helemaal terug. Nuttig, vooral waar het gaat om de belangen die hierbij in het
geding zijn. Want hoewel leefomgeving en economie gebaat zijn bij stedelijke
concentratie, kan deze op korte termijn ten koste gaan van de beschikbaarheid van
betaalbare woonruimte.
De discussie spitst zich vooral toe op de mogelijkheden van binnenstedelijk
bouwen. Opmerkelijk, omdat die zich prima laten objectiveren en - letterlijk - in
kaart brengen. Wij doen hiertoe een eerste aanzet en becijferen dat, opgeteld voor
heel Nederland, 35% (hoog groeiscenario) tot 75% (laag groeiscenario) van de
woningbouwopgave in de bestaande stad kan worden gerealiseerd. De verschillen
tussen regio’s blijken echter groot. Veel hangt bovendien af van de dichtheden
waarin de woningen worden gerealiseerd.
door drs. Bart Rijken, dr. Lianne van Duinen en prof. dr. Edwin Buitelaar

‘D

e koek is op’, aldus Jos Feijtel
(2017) van burgerinitiatiefgroep
‘dreigend woningtekort’ over
de mogelijkheden voor binnenstedelijke
woningbouw in Amsterdam. ‘De beschikbaarheid van betaalbare woningen komt in
de knel’, vervolgt hij. Cees Jan Pen (2016)
stelt daarentegen dat ‘de regio aangeeft dat
veel intensiever, hoogstedelijker en duurzamer in de stad kan worden gebouwd’, dat
er bovendien ‘meer is dan Amsterdam’, en
er ‘nog ruimte zat’ is. Het debat over woningbouw in de bestaande stad versus ‘de
weilanden’ is weer volledig opgelaaid in Nederland. Nuttig, want hoewel de baten van
stedelijke concentratie voor leefomgeving
en economie substantieel zijn - zie bijvoorbeeld Glaeser (2011) - kan deze concentratie

22 | maart 2017 | Real Estate Research Quarterly

ook ten koste gaan van ondermeer de beschikbaarheid en betaalbaarheid van woningen. En over de prijs die we voor de baten
van stedelijke concentratie willen betalen
valt natuurlijk te twisten.
Het debat gaat tot nu vooral over de mogelijkheden van binnenstedelijk bouwen. Het
heeft, zoals hierboven wordt geïllustreerd,
veel weg van een ‘glas half vol, glas half leeg’
discussie. Terwijl deze mogelijkheden juist
heel aardig te objectiveren zijn. De vraag is
of we ons niet te veel blindstaren op slechts
dat ene glas: ‘de’ binnenstedelijke woningbouwmogelijkheden. De vraag stellen is
hem beantwoorden. Uit voorliggend artikel
blijkt dat ‘de koek’ in regio’s als Amsterdam
en Den Haag inderdaad bijna op is, maar
dat het bestaand bebouwd gebied in andere

De opgave: bandbreedte woningbehoefte tot
2050
De woningbouwmogelijkheden in de bestaande stad kunnen niet los worden gezien van de toekomstige vraag naar extra
woningen. Hoe hoger deze woningbehoefte zal zijn, hoe hoger, gegeven de mogelijkheden, de uiteindelijke opgave. Maar deze
behoefte is uiteraard niet in beton gegoten.
Voor de regionale inschatting hiervan is
dan ook gebruik gemaakt van verschillende
scenario’s.
In de recente scenariostudie Welvaart en
Leefomgeving (CPB & PBL, 2015a) wordt
met behulp van een hoog en een laag groeiscenario een plausibele bandbreedte geschetst ten aanzien van de ontwikkeling van

huishoudens in Nederland voor de periode
tot 2050. Dit gebeurt per COROP-regio,
een veelgebruikte benadering voor een woningmarktregio. De COROP-gebieden zijn
in 1970 ontwikkeld op basis van het nodale
principe (een ‘kern’ met verzorgingsgebied
of regiofunctie), waarbij de forensenstromen als basis hebben gediend.
Via een omrekenfactor (woningen per huishouden) hebben we uit deze scenariostudie de regionale woningbehoefte afgeleid.
Opgeteld voor heel Nederland komen we
hiermee uit op een behoefte in deze periode tot 2050 van 300.000 (Laag scenario)
tot 1.600.000 (Hoog scenario) extra woningen. De behoefte is het grootste in de
regio’s Amsterdam en Utrecht. Maar ook in
de regio’s Den Haag, Flevoland, ArnhemNijmegen, Brabant en de Veluwe is de opgave in beide scenario’s relatief groot. Groot
Rijnmond laat vooral in het hoge scenario
een forse groei zien (zie figuur 1 hieronder).
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regio’s voorlopig nog meer dan voldoende
ruimte biedt. Meerdere glazen dus; sommige bijna vol en andere bijna leeg. Maatwerk
is geboden, maar eerst de cijfers.

figuur 1 ▶ woningbehoefte per corop-regio, 2012 - 2050
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SCENARIO HOOG

figuur 2 ▶ Potentieel aantal in bestaand bebouwd gebied realiseerbare
woningen per type gebouw en terrein, 2012
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Werkwijze
Vervolgens is er een analyse uitgevoerd in
GIS (Geografisch Informatie Systeem) om
de mogelijkheden voor woningbouw in de
bestaande stad in kaart te brengen. Hierbij
is Nederland eerst opgeknipt in een ‘grid’
met cellen van één hectare. Daarna zij op
grond van een zeef- en potentieanalyse de
ongeschikte en geschikte nieuwe woninglocaties weggezeefd respectievelijk geselecteerd (Voogd, 1995). Het resultaat: een zeer
gedetailleerd beeld van de huidige ‘on(der)
benutte ruimte’ in de bestaande stad. Ruimte, zo veronderstellen wij, die hiermee in
de toekomst geschikt zou kunnen zijn voor
woningbouw. De toekomstige woningdichtheden op deze locaties leiden we in eerste
instantie af van de huidige woningdichtheden in de omgeving van deze plekken.
De zeefanalyse: welke locaties vallen af?
De focus van de studie ligt op de woningbouwmogelijkheden in de stad. Allereerst
zijn daarom alle locaties weggezeefd die
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buiten bestaand bebouwd gebied (BBG) liggen. Vervolgens zijn, binnen BBG, de plekken met omgevingsrechtelijke beperkingen,
zoals de geluidscontouren rondom luchthaven Schiphol, uit de analyse gefilterd. Tot
slot zijn de gebieden eruit gehaald waarvoor
harde, concreet afgebakende plannen bestaan voor uitbreiding van werklocaties.
De potentieanalyse: welke plekken zijn vervol
gens geschikt voor woningbouw?
Een transformatie is haalbaar wanneer de
nieuwe waarde minus de transformatiekosten groter is dan de huidige gebruikswaarde
(Buitelaar et al. 2008). Bij het selecteren van
de plekken waarvoor deze condities gelden,
is zowel gekeken naar panden (winkels en
kantoren) als terreinen. Wat betreft de panden veronderstellen we in eerste instantie
dat alleen structureel (meer dan drie jaar)
leegstaande objecten geschikt zijn voor
transformatie naar woningen – en dan alleen voor zover deze zijn gelegen binnen
300 meter van (de voorzieningen van) bestaand woongebied.
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Resultaten: woningbouwmogelijkheden in
de stad
Wanneer we nu de geschikte locaties voor
woningbouw in de stad vermenigvuldigen
met de vooronderstelde woningdichtheden
op deze plekken, ontstaat een beeld van het

Potentieel aanbod afgezet tegen de woningbe
hoefte per scenario
Als we vervolgens de ruimte in de stad afzetten tegen de regionale woningbehoefte
per scenario ontstaat een divers beeld. Er
zijn zowel grote verschillen tussen de sce-
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potentiële woningaanbod in de bestaande
stad. Figuur 2 laat de optelsom hiervan
zien per COROP-regio, uitgesplitst naar
locatietype. De figuur laat zien dat het potentiële aanbod vooral groot is in Utrecht,
de regio Amsterdam, Groot Rijnmond en
Noord-Brabant. In de kleine Randstedelijke
regio’s rondom Zaandam en Haarlem in de
Noordvleugel en vooral Delft en Westland
in de Zuidvleugel, is het potentiële aanbod
beperkt. Verreweg het grootste aandeel van
de ruimte ligt op onderbenutte werklocaties. De transformatiemogelijkheden in
leegstaande winkels zijn bijna overal nihil.

onderzoek

Deze grens is ook gekozen bij de selectie
van geschikte terreinen. Als proxy voor de
huidige on(der)benutting van deze terreinen kijken we vervolgens naar de functie
die ze nu hebben. Onbebouwde plekken zoals bouwterreinen, braakliggende terreinen
en onbebouwde landbouwgronden worden
in ieder geval als onderbenut en daarmee
als geschikt voor woningbouw bestempeld.
Huidige werklocaties zoals bedrijventerreinen en haventerreinen worden alleen
geselecteerd in het geval daar (harde) plannen bekend zijn voor transformatie naar
woningbouw.
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figuur 3 ▶ Realiseerbare woningbouwopgave in bestaand bebouwd
gebied, 2012 – 2050

nario’s als binnen deze scenario’s evenals
verschillen tussen de regio’s (zie figuur 3.)
In sommige regio’s bieden de huidige
on(der)benutte panden en terreinen zelfs
in het hoge groeiscenario ruim voldoende
mogelijkheden om de volledige woningbehoefte tot 2050 in bestaand stedelijk gebied
te vangen. Dit is het geval in perifere en
krimpregio’s zoals in delen van Zeeland,
Groningen en Limburg. In een beperkt
aantal andere regio’s is echter zowel in het
hoge als het lage groeiscenario, onvoldoende ruimte om de volledige vraag in bestaand
stedelijk gebied te accommoderen. Dat geldt
bijvoorbeeld voor de regio’s Amsterdam en
Den Haag – twee regio’s met een hoog aandeel in de nationale woningbehoefte – maar
ook voor de regio’s Zaanstreek, Delft/Westland en Arnhem/Nijmegen. In de meeste
regio’s ontstaat een gemengd beeld. Daar
is in het lage groeiscenario wel voldoende
ruimte om de woningbehoefte tot 2050 binnenstedelijk op te vangen, maar in het hoge
groeiscenario niet. Dit is bijvoorbeeld waar
te nemen voor regio’s als Midden- en OostBrabant, de Veluwe, Utrecht en Rijnmond.
Opgeteld voor heel Nederland kan tussen
de 35 (Hoog scenario) en 75 procent (Laag
scenario) van de regionale woningbehoefte
in bestaand bebouwd gebied worden gerealiseerd. Het deel van de woningbehoefte dat
daarbij in leegstaande panden kan worden
geaccommodeerd is beperkt: 12 procent in
het lage scenario en 3 procent in het hoge
scenario.
Gevoeligheidsanalyse: het belang van dichtheid
Zoals de paragraaf over de werkwijze laat
zien, zijn de berekende percentages gebaseerd op een groot aantal criteria en aannames. De resultaten blijken vooral gevoelig
voor vooronderstellingen rond de onzekere
factor woningdichtheid. Bij een woningdichtheid die bijvoorbeeld een derde lager
ligt, dalen de percentages voor heel Nederland van 35% naar 23% (Hoog scenario) en
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van 75% naar 58% (Laag scenario). Bij een
woningdichtheid die een derde hoger ligt
stijgen de percentages naar respectievelijk
van 35% naar 43% (Hoog scenario) en van
75% naar 84% (Laag scenario).
In regio’s waar de druk op de bestaande stad
hoog is, zien we doorgaans substitutie optreden van schaarse en dus dure grond naar
kapitaal (DiPasquale & Wheaton, 1996).
Kleinere bruto woonoppervlakten dus en,
daarmee, hogere woningdichtheden. Deze
omstandigheden zullen zich, zo blijkt ook
uit deze paragraaf, vooral voordoen in de
knellende regio’s zoals Amsterdam, Zaandam, Den Haag en Delft-Westland. Vooral
in deze gevallen is ons basisuitgangspunt
van woningbouw in huidige dichtheden
daarmee wellicht conservatief, en liggen hogere dichtheden meer voor de hand. Zeker
ook gezien de trend van kleiner wordende
huishoudens, die zich naar verwachting in
heel Nederland verder voort zal zetten CPB
& PBL (2015b).
Conclusies en discussie
In deze studie is een landsdekkend beeld
geschetst over de orde van grootte van woningbouwmogelijkheden in de bestaande
stad. Uit de analyse blijkt dat de bestaande
stad bij een laag groeiscenario bijna overal
voldoende ruimte biedt voor de woningbouwopgave. Uitzonderingen hierop zijn
vooral de regio’s Den Haag en Amsterdam.
In het hoge groeiscenario is de opgave in de
meeste regio’s aanzienlijk groter. De mogelijkheden voor binnenstedelijk bouwen zijn
al met al divers en afhankelijk van een aantal belangrijke onzekerheden. De opgave
verschilt dus per regio. Verder discussiëren
over ‘de’ woningbouwmogelijkheden in ‘de
stad’ is daarmee inefficiënt, maatwerk is geboden.
Veel blijkt ook af te hangen van de woningdichtheden die bij binnenstedelijk bouwen
worden gehanteerd. De grote vraag is welke

Vervolgonderzoek moet uitwijzen wat dit
regionaal precies betekent voor de vierkantemeterprijzen van nieuwe, in de bestaande
stad, te ontwikkelen woningen, en de bereidwilligheid van huishoudens hiervoor
te betalen. Onze gevoeligheidsanalyse gaf
slechts een eerste, conservatieve indruk van
de bandbreedte aan woningdichtheden die,
afhankelijk van deze factoren, mogelijk zou
kunnen zijn.
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Wat nu nodig is, is een verdere, regiospecifieke duiding van de financiële haalbaarheid van binnenstedelijk bouwen. Op deze
manier kunnen de werkelijke kosten van
stedelijke concentratie via woningbouw in
de bestaande stad in beeld worden gebracht.
Ook de mogelijke effecten ervan op (korte-

Noot: Dit artikel is gebaseerd op de publicatie
‘Transformatiepotentie: woningbouwmogelijk
heden in de bestaande stad’ van het Planbu
reau voor de Leefomgeving (Duinen et al.,
2016).

onderzoek

Daarnaast is vervolgonderzoek nodig naar
de kosten van binnenstedelijk bouwen,
zoals verwervingskosten en kosten voor
het bouw- en woonrijp maken. Ook deze
bleven in voorliggende studie impliciet, en
ook in dit geval zijn we daarom conservatief
geweest bij de inschatting van de gevolgen
hiervan voor de ruimte voor woningbouw
in de stad. Want vooral op de lange termijn
is waarschijnlijk meer mogelijk dan de
transformatie van ‘thans on(der) benutte’
plekken. Dit vooral in hoge groeiscenario’s,
waarbij de druk op grondmarkten verder
oploopt. Denk daarbij vooral aan oude industrieterreinen die nu nog in gebruik zijn,
maar later als gevolg van regionale terugloop in de (ruimtevraag van) industriële activiteiten, alsnog ‘vrijkomen’. Denk ook aan
de verdichting van bestaand woongebied.
Ook deze opties zijn in deze studie buiten
beschouwing gebleven.

termijn) beschikbaarheid en de betaalbaarheid van (ruime) woningen zou hierin meegenomen moeten worden. Wanneer deze
kosten afgezet worden tegen de specifieke
maatschappelijke baten van binnenstedelijk
bouwen in de regio’s, ontstaat een heldere
basis voor regiospecifieke afwegingen, met
volop aanknopingspunten voor een constructief maatschappelijk debat.
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dichtheden uiteindelijk gerealiseerd kunnen worden. We gaven aan dat dit onder andere afhankelijk is van de druk op regionale
grond- en vastgoedmarkten en de omvang
van de huishoudens van de eventuele nieuwe stadsbewoners.
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Om de alsmaar stijgende uitgaven in de zorgsector te beteugelen, heeft de overheid de laatste jaren een beleid ingezet waarin wordt gestreefd naar bezuiniging
en efficiëntie. Onderdelen van dat beleid zijn de extramuralisatie van de zorg voor
ouderen met een lichtere zorgindicatie en een veranderd financieringsmodel voor
het zorgvastgoed. In dit onderzoek is bestudeerd waarom energiebesparing en
duurzaamheid van ondergeschikt belang zijn bij zorginstellingen, terwijl op dat terrein veel kosten kunnen worden bespaard. Een tweede doel van dit onderzoek is
het verkrijgen van inzicht in de bruikbaarheid van de Theory of Planned Behavior
(Ajzen, 1991, 2012) als instrument in kwalitatief onderzoek.
door Rens Verbruggen en Wim Heijs

De zorginstellingen krijgen op deze manier meer eigen verantwoordelijkheid voor
het vastgoed dat zij in bezit hebben. In dit
licht is het belangrijk dat de exploitatiekosten van het vastgoed onder controle worden
gehouden.
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Eén manier om de exploitatiekosten te beheersen, is het reduceren van energiekosten. Deze vormen slechts een klein percentage van de totale kosten, maar in concrete
zin gaat het jaarlijks om een aanzienlijk besparingspotentieel (115 miljoen euro in 2010
volgens AgentschapNL). Toch presteert de
zorgsector suboptimaal ten aanzien van
duurzaamheid en energiegebruik (Knegt,
2011; van Heumen en Traversari, 2012).
Het onderwerp staat niet prominent op de
agenda van de verplegings- en verzorgings-

onderzoek

1. Inleiding
De overheid moet bezuinigen om de zorgkosten in de hand te houden en doet dat ondermeer door extramuralisatie van de zorg
voor ouderen met een lichtere zorgindicatie. Hierdoor zullen deze groepen langer
zelfstandig thuis blijven wonen, waarbij de
zorg extern zal worden geleverd. Dit leidt tot
een afname van het aantal bewoners in verzorgingstehuizen en mogelijk tot leegstand
in die tehuizen.
Daarnaast heeft de overheid uit bezuinigingsoverwegingen een nieuw financieringsmodel voor zorgvastgoed geïntroduceerd. De nieuwe financiering houdt in dat
de kosten van het zorgvastgoed, die voorheen vrijwel volledig vergoed werden op
basis van nacalculatie, worden gekoppeld
aan de zorg die werkelijk wordt verleend.
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Duurzaam zorgvastgoed: de Theory of
Planned Behavior als verklaringskader
voor beslissingen over duurzaamheidsmaatregelen

sector (Knegt, 2011; Head & Finance Ideas,
2013), mogelijk omdat andere zaken, zoals
het opvangen van bezuinigingen in de zorgverlening zelf, prioriteit hebben.
Er zijn echter ook tekenen dat men wel activiteiten op het gebied van duurzaamheid wil
ontplooien. Zo gaven ruim 30 instellingen
in 2013 gehoor aan een oproep van Energiesprong1 om minimaal 45% energiereductie
in hun voorraad te realiseren. Maar vooralsnog blijft het bij een intentie om te willen
verduurzamen en energie te besparen: de
uitvoering laat meestal op zich wachten.
Dit onderzoek2 heeft een tweeledige doelstelling. Ten eerste is bestudeerd waarom
energiebesparing en duurzaamheid van ondergeschikt belang zijn bij zorginstellingen,
terwijl op dat terrein veel kosten kunnen
worden bespaard en ook een belangrijke
maatschappelijke doelstelling kan worden
gerealiseerd. Meer in het bijzonder gaat het
over het traceren van de factoren die van invloed zijn op de intentie tot verduurzaming
en op het werkelijk nemen van de nodige
maatregelen. Tevens wordt de discrepantie tussen de intentie en uitvoering onderzocht, om zodoende de implementatie van
dit beleid te stimuleren.
Het tweede doel is het verkrijgen van inzicht in de bruikbaarheid van de Theory of
Planned Behavior (Ajzen, 1991, 2012) als
instrument (template) in kwalitatief onderzoek om dergelijke factoren in kaart te brengen. De TPB heeft al vaak bewezen nuttig
te zijn als verklaringskader van menselijke
intenties en gedrag. Er is ook ruime ervaring met het gebruik van de TPB als methode in kwantitatief onderzoek naar de relatieve invloed van achterliggende factoren
(De Leeuw, Valois, Ajzen en Schmidt, 2015;
Prapavessis, Gaston en DeJesus, 2015). In
het onderhavige onderzoek wordt een uitgebreider model ingezet, waarin de TPB als
centraal element fungeert, om op een kwalitatieve wijze inzicht te krijgen in zoveel
mogelijk relevante aspecten.
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2. Theory of Planned Behavior en onderzoeksmodel
Het onderzoeksmodel is weergegeven in figuur 1. Het doel van de TPB is het geven van
een verklaring voor beredeneerd menselijk
gedrag (Ajzen, 1991). Een gedraging volgt
op een intentie om dit gedrag te vertonen.
Deze intentie wordt beïnvloed door de attitude ten aanzien van het gedrag, de subjectieve norm ten aanzien van het gedrag en
de verwachte controle over het gedrag. Een
attitude is de consistente positieve of negatieve houding ten aanzien van het gedrag.
De subjectieve norm geeft de opvatting
weer die de sociale omgeving over het gedrag heeft. De verwachte controle is de mate
waarin men gelooft in staat te zijn een bepaald gedrag te vertonen. De intentie voor
een gedrag zal sterker zijn naarmate deze
drie componenten positiever van aard zijn.
De werkelijke controle, gebaseerd op persoonlijke en situationele mogelijkheden en
belemmeringen (zoals vaardigheden, middelen of regels), is mede van invloed op de
verwachte controle en modereert de wijze
waarop intenties in gedrag kunnen worden
omgezet.
De componenten attitude, subjectieve
norm en verwachte controle zijn op hun
beurt het resultaat van daarmee samenhangende gedachten (‘beliefs’) over het gedrag. De gedragsmatige beliefs bepalen de
attitude en komen voort uit de verwachte
effecten van het gedrag en de waardering
van die effecten. De normatieve beliefs determineren de subjectieve norm. Zij zijn
combinaties van door de sociale omgeving
gehanteerde normen over het gedrag en de
motivatie om aan deze normen te voldoen.
Controle beliefs bestaan uit combinaties
van de waargenomen mogelijkheden om
het gedrag uit te voeren en de ingeschatte
invloed van die mogelijkheden. De componenten kennis en waarden (met een wederzijdse invloed) en emoties hebben invloed
op alle beliefs.

organisatiekenmerken (missie & visie, organisatiecultuur, bedrijfsvoering, vastgoed, financieel)
gewoonten
beliefs

kennis

waardering
effecten

x

verwachte
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attitude
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x

veronderst.
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omgevingskenmerken (demografisch, economisch, sociaal/cultureel, politiek)

en dient om het in principe statische model
een dynamisch karakter te geven.
Het evalueren en zichtbaar maken van de
geboekte resultaten van een duurzaamheidsmaatregel zijn belangrijke stappen
bij de verdere verspreiding van dergelijke
maatregelen, bij andere gebouwen van dezelfde organisatie of onder andere organisaties. De stippellijn duidt op een mogelijke
verdere herhaling van het gedrag.

De steekproef bestond uit de grotere intramurale instellingen in de V&V sector. Hier
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3. Onderzoeksopzet en steekproef
De componenten in het model zijn eerst in
kaart gebracht door literatuuronderzoek.
Daarna is veldonderzoek verricht om de informatie te valideren, te verbeteren en aan
te vullen. Dit geschiedde via diepte-interviews met professionals uit de Verpleging &
Verzorging sector (V&V sector).
De gesprekken vonden plaats aan de hand
van een interviewguide die is opgebouwd
volgens het model. Het model is van achter naar voren doorlopen, waarbij voor elke
component één of meer vragen zijn gesteld.
De gedachte achter deze volgorde was dat
de respondenten zodoende konden wennen
aan het onderwerp (duurzaamheid is geen
thema waar men dagelijks mee bezig is).

onderzoek

Uitbreidingen van het model zijn afkomstig
uit onderzoeken naar energiegerelateerd
huishoudelijk gewoontegedrag en naar de
invloed van leefstijlen op woonvoorkeuren
(Heijs, 2006; Heijs, Carton, Smeets en Van
Gemert, 2009). Om naast beredeneerd gedrag ook gewoontegedrag te verklaren, is
de component gewoonten opgenomen. Een
gewoonte is een mentale structuur (zoals
een attitude) die direct of indirect kan leiden
tot gedrag. In het eerste geval is dat een onbewust, automatisch proces. In het tweede
geval zijn er bewuste beslissingsmomenten
aanwezig bij de activatie van een gewoonte
en verloopt de invloed op het gedrag via de
intentie. Gewoonten komen tot stand door
herhaald gedrag en staan onder invloed van
kennis en waarden.
Een andere toevoeging bestaat uit de context van persoons- en omgevingskenmerken die effect kunnen hebben op de andere
variabelen in het model en op de relaties
daartussen (dit wordt overigens soms ook
gemeld als onderdeel van de TPB). Gezien
het onderwerp van deze studie zijn persoonskenmerken vervangen door organisatiekenmerken. Een laatste toevoeging is
de component evalueren/zichtbaar maken.
Deze is gebaseerd op theorieën over diffusie en acceptatie van technische innovaties
(Rogers, 2003; Venkatesh en Bala, 2008)
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Figuur 1 ▶ Onderzoeksmodel

is de grootste energiebesparing te behalen.
De instellingen zijn gekozen op basis van
het aantal locaties in eigen bezit (zoveel
mogelijk) en het aantal plaatsen (minstens
het landelijk gemiddelde van 77 per verzorgingshuis en 115 per verpleeghuis). Daarnaast is gelet op het innovatie-besluitvormingsproces van Rogers: in de steekproef
dienden organisaties aanwezig te zijn die
bezig zijn met de verduurzaming van hun
vastgoed, organisaties met de intentie om
hiermee te starten, organisaties die zich oriënteren op het onderwerp en organisaties
die voorlopig niets doen. Verder is getracht
een zekere landelijke spreiding te realiseren
wat betreft locatie en dichtheid van aanbieders in een regio. De steekproef is weergegeven in tabel 1 met de naam van de organisatie en de plaats van de hoofdvestiging.
Deze organisaties zijn eind 2014 benaderd.

expertmeetings bijgewoond met zorginstellingen, energiemaatschappijen, corporaties,
ministeries en banken over het thema verduurzaming van zorgvastgoed. Tenslotte
zijn gesprekken gevoerd met marktdeskundigen werkzaam bij intermediaire en aanbiedende partijen. De meetings en gesprekken zijn gebruikt als extra input en om,
naast de literatuur en de interviews, informatie uit een andere invalshoek te krijgen
ter controle van de validiteit en betrouwbaarheid van de gegevens (triangulatie).
Met het oog daarop is voorts tijdens de interviews, waar nodig, nadere uitleg gegeven
over de begrenzing van de te onderzoeken
gedragingen (zie voetnoot 3) en de definitie
van de elementen in de interviewguide c.q.
het theoretische model. Ook was bij de interviews, behalve de onderzoeker, een medewerker van Energiesprong aanwezig.

Tabel 1 ▶ Steekproef

4. Resultaten
Om de resultaten zo overzichtelijk mogelijk
te presenteren wordt het model van rechts
naar links behandeld, beginnend bij gedrag.
Uit de gesprekken komt naar voren dat de
helft van de organisaties geen duurzaamheidsbeleid heeft. Een deel neemt wel ad
hoc maatregelen. De belangrijkste gedragin
gen die in het onderzoek zichtbaar worden,
zijn het plaatsen van WKO’s, zonnepanelen
en LED-verlichting. Verder worden door een
derde van de organisaties nulmetingen uitgevoerd en energieprestaties gemonitord.
Enkele van deze zorginstellingen regelen de
installaties daarna ook daadwerkelijk beter
in. De helft neemt deel aan het energiereduceringsprogramma Energiestrijd. Organisaties, die nog geen duurzaamheidsbeleid
hebben, geven aan wel de intentie te hebben
om het thema op te nemen in de strategische visie en het beleid. Een groot deel wil
ook actief het bewustzijn wat betreft energieverbruik binnen de eigen organisatie
verhogen. Verder zijn veel zorginstellingen
van plan een nulmeting te doen en willen ze
de energieprestaties gaan monitoren.

Implementatiefase
Amstelring (Amsterdam);
Florence (Rijswijk);
Zorgpartners Midden-Holland (Gouda)

Beslissingsfase
Vivium (Huizen);
BrabantZorg (Veghel);
Omring (Hoorn);
Zonnehuisgroep IJssel-Vecht (Zwolle)

Kennisfase
Pieter van Foreest (Delft);
Hilverzorg (Hilversum);
Aafje (Rotterdam)

Nog niet bezig
Azora (Terborg);
Charim (Zeist)

De gesprekken zijn gevoerd met bestuurders en vastgoedmanagers die direct invloed hebben op beslissingen op het gebied
van duurzaamheid.3 Daarnaast zijn er twee

32 | maart 2017 | Real Estate Research Quarterly

Bij de grootste groep is de verwachte controle
wat betreft verduurzaming laag, omdat andere processen aandacht, tijd en middelen
opeisen. Daartegenover staat dat bij een
derde van de organisaties de verwachte controle hoog is. De bestuurders schatten in dat
de organisatie in staat is om het vastgoed
vergaand te verduurzamen of men is hier
al mee bezig. Tenslotte is er een groep met
een neutrale verwachte controle die denkt
alleen kleinere stappen te kunnen nemen.

De relevante gedragsmatige en controle beliefs
zijn het beste uit te leggen door de zorgin-
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Aan de attitude, subjectieve norm en verwachte controle wat betreft verduurzaming,
ligt een set van gedachten of overtuigingen
(‘beliefs’) ten grondslag. Binnen deze set
zijn enkele bepalende factoren aanwezig

onderzoek

Bij het merendeel van de zorginstellingen is
de subjectieve norm negatief: men voelt zich
door toonaangevende personen en organisaties niet gemotiveerd om te investeren
in verduurzaming en energiebesparing. Er
zijn enkele organisaties die een neutrale
subjectieve norm ervaren; daar wordt door
een deel van de omgeving wel verwacht dat
men inspanningen verricht. Opvallend is
dat geen enkele organisatie blijk geeft van
een positieve subjectieve norm.

in de normatieve beliefs. De cliënt in de zorg
selecteert momenteel niet op duurzaamheidsprestaties maar op zaken als zorgkwaliteit, welzijn, comfort, betaalbaarheid
en locatie. De behoefte van de cliënt is leidend voor het beleid van de zorginstelling.
De verwachting is dat duurzaamheid in de
toekomst wel een belangrijker selectiecriterium wordt, omdat het maatschappelijk bewustzijn rondom dit thema groeit. Ook vanuit de gemeenten ervaren zorginstellingen
weinig stimulans om te verduurzamen. Bij
een groot deel van de gemeenten ontbreekt
een duurzaamheidsbeleid of de handhaving
ervan. Verder zijn veel organisaties de enige
intramurale zorgverlener in de regio, waardoor er geen concurrentie wordt ervaren en
er geen aanleiding is om meerwaarde te creëren met betrekking tot duurzaamheid. Bij
organisaties die hun werkgebied delen met
andere instellingen wordt wel concurrentie
ervaren. Sommige van deze instellingen
voelen zich door het duurzaamheidsbeleid
van anderen gestimuleerd om eveneens
duurzaam gedrag te vertonen. Er zijn echter
ook organisaties die zich in een dergelijke
situatie juist op andere vlakken proberen te
onderscheiden. Eén derde van de verpleegen verzorgingshuizen is een huurlocatie, in
bezit van woningcorporaties. Deze woningcorporaties blijken vaak niet bereid om mee
te werken aan verduurzaming. In dat geval
is ook de werkelijke controle voor instellingen
laag, omdat de beslissing niet bij henzelf
ligt. Het gebrek aan bereidheid bij de corporaties ontstaat vanuit de regelgeving. Er
is een split incentive doordat de corporatie
de investering moet doen terwijl de huurder
profiteert van de gerealiseerde besparingen.
Hierdoor zijn verhuurders niet gemotiveerd
om in duurzaamheid te investeren. Hetzelfde geldt voor locaties in beheer van de
zorginstelling waarop scheiding van wonen
en zorg van toepassing is.
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De meeste organisaties hebben een neutrale attitude ten opzichte van verduurzaming van zorgvastgoed. Het bestuur heeft
er wel aandacht voor, maar het thema moet
concurreren met andere onderwerpen. Een
kleiner deel van de besturen staat positief
tegenover het thema, waarbij twee bestuurders zelfs als bevlogen zijn aan te duiden.
Aan de andere kant is er ook een negatieve
attitude tegenover duurzaamheid, die voort
lijkt te komen uit slechte ervaringen met de
installatiebranche. Door de installateurs beloofde prestaties en besparingen werden niet
behaald en vaak zijn er geen garanties. Bovendien zijn veel van deze bestuurders van
mening dat vastgoed en duurzaamheid niet
tot de corebusiness van de organisatie horen.

stellingen in drie groepen in te delen wat
betreft visie op en omgang met het verduurzamen van vastgoed. Bij elke groep
zijn andere overtuigingen doorslaggevend
bij de totstandkoming van de attitude en/of
de verwachte controle en daarmee uiteindelijk de intentie. De mate waarin men onder
druk staat op andere terreinen bepaalt voor
een groot deel tot welke groep een zorginstelling behoort.
De grootste groep baseert beslissingen op
kostenoverwegingen en doet dit meestal
zonder onderliggend beleid. De organisaties binnen deze groep nemen alleen maatregelen waarvan de kosten aantoonbaar op
korte termijn worden terugverdiend; anders
vindt men de risico’s te groot. Bij deze groep
is de bepalende factor voor het uitblijven
van verdergaande verduurzamingsprocessen een negatieve attitude ten aanzien van
aanbiedende partijen uit de markt, vooral de
installatiebranche. Die is veroorzaakt door
slechte ervaringen bij voorgaande projecten, waarbij beloofde prestaties niet werden
gehaald en de kosten uiteindelijk hoger waren dan de investeringen. Zorginstellingen
zijn voor verduurzaming afhankelijk van
de expertise van de installateurs, terwijl
men weinig vertrouwen heeft in deze partij.
Hierdoor is men sceptisch over de aanbiedingen. Verder weegt bij deze groep nog
mee dat vanwege de lage energie-inkoopprijs de terugverdientijd te lang en onzeker
wordt. Bestuurders vinden het in dit kader
te risicovol om langlopende contracten aan
te gaan.
De tweede groep heeft geen intenties om
hun vastgoed vergaand te verduurzamen,
omdat de prioriteit ligt bij het omgaan met
de veranderingen binnen de zorg. De lage
verwachte controle over het gedrag en de
daarmee verbonden controle beliefs zijn hierin de bepalende factoren. Vaak hebben deze
zorginstellingen te maken met reorganisaties en bezuinigingen. Bestuurders vinden
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dat er al genoeg op de agenda staat en geven
hun aandacht aan thema’s die dichter bij de
corebusiness van de zorg liggen. Bovendien
is volgens hen het effect van verduurzaming voor de organisatie te beperkt, omdat
energie maar een klein percentage van de
totale kosten vormt.
Tenslotte is er een kleine groep die beslist
om te verduurzamen vanuit gedachten over
maatschappelijk verantwoord ondernemen
(MVO). Het vastgoedbeleid dat men voert,
is gevormd op basis van een visie over duurzaamheid. Vaak is de bepalende factor voor
deze groep te vinden binnen de organisa
tiekenmerken, zoals bevlogenheid van (één
van) de bestuurders over het onderwerp. De
focus ligt op de lange termijn en er ontstaat
een positieve attitude vanuit de overtuiging
dat duurzaamheid, naast een bijdrage aan
een betere exploitatie, ook het comfort, de
invloed op de gezondheid, de uitstraling
en de toekomstwaarde van het vastgoed
verbetert. Deze organisaties bevinden zich
meestal in een financieel stabiele situatie.
Ze anticiperen op stijgende energieprijzen
en een toenemende behoefte aan duurzame
oplossingen bij de cliënt.
Kennis is een belangrijke factor bij het vormen van beslissingsoverwegingen om te
verduurzamen. Er blijkt bij de twee grootste groepen onvoldoende besef te zijn
dat duurzaamheid een bijdrage levert in
een breder kader, bijvoorbeeld doordat de
kwaliteit en de waarde van het vastgoed
toenemen. Omdat organisaties dit niet
meenemen in hun overweging, ontstaat er
minder snel een positieve attitude. Verder
blijken de financieringsmogelijkheden niet
bekend, waardoor de verwachte controle laag
is. Kennis van vergaande verduurzamingsoplossingen blijft vaak beperkt tot het management, terwijl er organisatiebreed een
aanpak nodig is. Ook ontbreekt de kennis
over verplichtingen op het gebied van energiebesparing, die voortkomen uit de wet-

Ook gewoonte blijkt invloed te hebben op
verduurzaming door zorgorganisaties; het
blijkt met name lastig om gedrag van het
personeel te veranderen. Binnen een organisatie is men gewend om op een bepaalde
manier te werken en men gaat niet gemakkelijk mee met veranderingen. Hetzelfde
geldt voor de manier waarop een aantal
zorginstellingen bouwprojecten uitvoert.
Er wordt uit gewoonte gewerkt met vaste leveranciers, ontwerpers en uitvoerende partijen. Deze partijen bieden echter niet altijd
de meest duurzame en rendabele oplossingen. Tenslotte blijkt dat het verduurzamen
van een eerste locatie niet altijd betekent dat
dit vervolgens de nieuwe standaard wordt.
Er is een beduidende kans dat zorginstellingen na het uitvoeren van een verduurzamingsproject weer terugvallen in hun oude
patroon. Dit is een aanwijzing dat een eva
luatie van de projecten niet of onvoldoende
plaatsvindt.
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De resultaten bevestigen de bruikbaarheid
van het uitgebreide TPB model als basis bij
het uitvoeren van een kwalitatieve analyse
van complexe vraagstukken. Met behulp van
het model kan men factoren ontdekken en
verbanden leggen, die anders wellicht over
het hoofd zouden worden gezien. Daardoor
faciliteert het model het geven van doelgerichte aanbevelingen, omdat het (zoals in
bovenstaande conclusies) duidelijk wordt
aan welke ‘knoppen’ gedraaid kan worden
en wat daarvan de consequenties zijn. De
aard van de verbanden tussen de factoren in
deze studie komt overeen met die uit eerder
kwantitatief onderzoek op basis van de TPB.
De opbouw van het model blijkt ook in de
bestudeerde context te kloppen en biedt een
adequate structuur voor de opzet van de interviews en analyses. Door bij de interviews
het model van achter naar voren te doorlopen werden de respondenten getriggerd
om meer gedetailleerd na te denken over de
factoren die invloed hebben op de intentie
om hun vastgoed te verduurzamen en op de
feitelijke uitvoering daarvan. De resultaten
uit de interviews lijken in het verlengde te
liggen van die uit de andere bronnen (de literatuur en de meetings). Het bovenstaande
vormt een aanwijzing voor een in beginsel
voldoende mate van betrouwbaarheid en validiteit. Het is wel nodig gebleken om bij gebruik van dit model nadere uitleg te geven
over de inhoud van enkele factoren. Zo werden vragen over de verschillende soorten
controle soms als lastig ervaren doordat het
begrip controle in het Nederlands meerdere
betekenissen heeft.

onderzoek

5. Conclusies
Uit het onderzoek blijkt dat in de zorgsector vooral de relatie tussen de subjectieve
norm en de intentie om te verduurzamen
sterk aanwezig is. Dit illustreert het belang
van een actieve sturing en handhaving op
het gebied van energiebesparing door de
overheid. Tevens moet de overheid randvoorwaarden creëren, waardoor ook de
cliënt op duurzaamheid gaat selecteren.
Dit kan bijvoorbeeld doordat woonlasten
invloed krijgen op de keuze van de cliënt.
Verder kwam de invloed van kennis op de
attitude en de verwachte controle sterk naar
voren. Wanneer kennis wordt vergroot, in
de vorm van inzicht in het energiegebruik
en mogelijkheden om dit te reduceren, zal
de overtuiging ontstaan dat duurzaamheid
een positieve invloed heeft op de organisatie in een breder kader. De resultaten bij de
kleine groep instellingen die al maatregelen

neemt, bevestigen dit. Voor aanbiedende
bouwpartijen en installateurs is het van belang om ervoor te zorgen dat de zorgsector
weer vertrouwen in hen krijgt. Er moet een
positieve attitude ten opzichte van hen worden gecreëerd, wat bevorderd kan worden
door zelf meer risico te dragen, transparant
te werken en garanties en service aan te bieden.
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en regelgeving4, terwijl hieruit een positieve subjectieve norm zou kunnen ontstaan.

De studie geeft aanleiding tot vervolgonderzoek. Ten eerste is de factor gewoonte
interessant en zeker van invloed, maar is
die invloed niet eenvoudig bloot te leggen
en te analyseren omdat het verduurzamen
van vastgoed in veel gevallen geen regelmatig terugkerende gedraging is. Om beter op
deze factor in te kunnen gaan, is uitgebreider onderzoek nodig dan hier mogelijk was.
Voorts kon door de relatief korte periode
van uitvoering niet worden vastgesteld of
de intenties om het vastgoed te verduurzamen daadwerkelijk leiden tot de uitvoering
hiervan en in hoeverre de werkelijke controle daarop van invloed is. Om deze werkelijke controle vast te stellen, is uitgegaan
van de inschatting van de respondenten
van bijvoorbeeld het beschikbare budget en
geschikt personeel. Maar om dit per zorg
instelling te bepalen zijn casestudies per
project nodig. Een laatste kanttekening bij
het onderzoek is dat de steekproef door de
spreiding en variatie van de geselecteerde
organisaties wel een relevant deel van de
V&V sector vertegenwoordigt, maar toch
een kleine omvang heeft. Dit kan de generaliseerbaarheid aantasten. Daar staat tegenover dat de resultaten een helder beeld van
het vraagstuk geven, dat veel antwoorden
in meerdere gesprekken terugkwamen en
dat de grote lijnen die zich aftekenen overeenkomen met die in andere onderzoeken
naar dit thema. Toch verdient het aanbe-
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veling om het onderzoek met een grotere
steekproef en wellicht ook met de inzet van
kwantitatieve methoden te herhalen.
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REAL ESTATE RESEARCH QUARTERLY:

CALL FOR PAPERS SEPTEMBER 2017
Real Estate Research Quarterly signaleert nieuwe ontwikkelingen in de
wetenschapsgebieden die relevant zijn voor de vastgoedsector: economie,
sociale geografie, bouwkunde en planologie, maar ook bijvoorbeeld bij
bestuurskunde. De uitgave biedt een podium voor onderzoek, analyses
en discussies, die bij kunnen dragen aan de verdere ontwikkeling van de
vastgoedsector.

Voor de editie van september 2017 roept de
redactie auteurs op een bijdrage te leveren
rond het thema:
Smart city, smart data en de invloed op de vastgoedsector
Traditioneel is een gebouw een op zichzelf
staande, statische onroerende zaak. De
steeds verdergaande technologische ontwikkelingen maken het echter mogelijk dat
gebouwen veel dynamischer worden.
Het internet of things laat gebouwen communiceren: met de omgeving, met de gebruikers en met elkaar. De zelfrijdende auto
stuurt automatisch naar de dichtstbijzijnde
beschikbare parkeerplaats. Hoeveel parkeerplaatsen zijn er überhaupt nodig, als
deze real time uit te wisselen zijn? Diensten
kunnen zich in verregaande mate aanpassen aan daadwerkelijk gebruik en kunnen
wellicht zelfs een netwerk vormen voor
communicatie en nieuwe verdienmodellen.
Al deze technologie zou efficiënter gebruik
van ruimte moeten bevorderen en ook de
gebruiker moeten ontlasten. Met de technologie worden veel data gegenereerd, wat
vragen oproept over het gebruik daarvan en
de borging van voldoende privacy.
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De redactie daagt academici en praktijkmensen uit artikelen in te sturen over de
toekomst van steden en de invloed van digitalisering daarop. Wat voor invloed heeft
de digitalisering op (overheids)beleid, huisvestingsvraagstukken of verdienmodellen?
Wat zijn de voor- en nadelen van data die
worden gegenereerd en welke waarborgen
zouden moeten gelden? Het thema mag
breed worden uitgelegd.
Behalve artikelen over het thema, is het ook
altijd mogelijk om buiten het thema om artikelen in te sturen voor publicatie in Real
Estate Research Quarterly. De bijdrage moet
zijn gebaseerd op eigen wetenschappelijk of
toegepast onderzoek, of becommentarieerd
onderzoek van derden.
Auteurs die een bijdrage willen leveren,
kunnen uiterlijk 1 mei a.s. een korte opzet
van het artikel inzenden. Het definitieve artikel dient 1 juni 2017 binnen te zijn bij de
redactie.
Correspondentieadres:
vogon@propertynl.com

Brabant Vastgoed 2017
Datum: 11 mei 2017, 12.15 – 18.00 uur
Plaats: De Gruyterfabriek, Den Bosch
Brabant is als derde ‘economisch kerngebied
van nationale betekenis’ erkend. Dit biedt
kansen voor nog meer groei en vastgoedontwikkelingen.
Onder leiding van Erik Faber (Fakton) geven
overheden en belangrijke betrokken organisaties tijdens de dag van Brabant Vastgoed
hun visie op de marktontwikkelingen en tonen zij actuele projecten. Zo komt bijvoorbeeld het project ‘The Dutch Mountains’
aan bod. Hét beoogde concentratiepunt van
Brainport Eindhoven. Dit bevat het Brainport
Experience Center en staat door de toepassing van allerlei regionale hightech innovaties symbool voor wat de slimste regio ter
wereld wordt genoemd.
Voor meer informatie: www.spryg.com
Nederlands Vastgoed Congres
Datum: 19 mei 2017
Plaats: Rijtuigenloods, Amersfoort

Provada – Professionele Vastgoed Dagen
Datum: 30-31 mei, 1 juni 2017
Plaats: RAI, Amsterdam
Taxatiecongres op Provada
DTZ Zadelhoff organiseert in samenwerking
met Provada op 1 juni de vierde editie van
Het Nationale Taxatiecongres. Tijdens het
congres staat de toekomst van het taxatievak centraal. Welke rol is er weggelegd voor
taxateurs in een wereld van big data, algoritmen, Google data mining, the internet of
things en artificial intelligence?
Prof. dr. Tom M. Berkhout MRE MRICS (Nyenrode Business Universiteit), dr. ir. Hans
Stol (Stol Consult) en Sander Duivestein
(spreker, trendwatcher, internetondernemer,
adviseur, auteur en columnist over de impact van nieuwe technologie) geven tijdens
congres hun visie op de toekomst van het
taxatievak.
8 juni, 13.30 - 14.30 uur, zaal E102
Voor meer informatie: www.provada.nl
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Het thema van NeVacon is dit jaar: ‘Op het
juiste spoor!’
Dit geldt allereerst voor de woningmarkt in
het algemeen, die na enkele lastige jaren
weer stevig is aangetrokken. Dat merken makelaars en taxateurs als geen ander! De consument heeft er weer vertrouwen in en het
optimisme is terug op de woningmarkt. Nu
stilzitten is geen optie. Zo zijn er nog altijd
verschillende uitdagingen op de vastgoedmarkt, zoals doorstroom, transformatie en
duurzaamheid.
Er staan innovaties op stapel die de vastgoedwereld stevig gaan veranderen. Op NeVacon
2017 is er volop aandacht voor nieuwe innovatieve ideeën, ideeën die op het juiste spoor
zitten en u inspireren. Momenteel zijn we
druk bezig het programma vorm te geven.
Voor meer informatie: www.nevacon.nl
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