
13-4-2011

1

Succes door verbazing
Capita Selecta

12 april 2011

Cuno van Steenhoven

Succes door verbazing

Capita Selecta:

1. Bouwen voor de leegstand

2. Huurprijsontwikkeling

3. Ruimtelijke ordening
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Bouwen voor de Leegstand
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Lubbers I
Lubbers II

Lubbers 
III

Kok I
(Paars I) 

Kok II 
(Paars II) 

Balkenende I
Balkenende II 
Balkenende III 

Balkenende 
IV  

1. Bouwen voor de leegstand
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1. Bouwen voor de leegstand

Leegstand 13,9%
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1. Bouwen voor de leegstand
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Minder meters, minder FTE

Beleid Rijksgebouwendienst
• 400 panden afstoten
• Alleen label C of hoger 

Ontwikkelingen in de rijkshuisvesting 
2010 – 2020: 
• Concentratie: rijksgebruikers, minder 
locaties

• Krimpende overheid: minder 
ambtenaren

• Nieuwe werken: hogere
bezettingsgraad 

• Afname kantoorruimtebehoefte 29% 
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Conclusie: 

• Nieuwbouw stuwt leegstand

• Overschot ook nuanceren: tweedeling, de helft doet misschien echt mee

• Levensduur van een pand: langjarig aantrekkelijk of gebouwd huurcontract?

1. Bouwen voor de leegstand
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Huurprijsontwikkeling
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2. Huurprijsontwikkeling
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2. Huurprijsontwikkeling
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2. Huurprijsontwikkeling



13-4-2011

7

13

2. Huurprijsontwikkeling
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2. Huurprijsontwikkeling

Een cadeau moet ingepakt zitten 

• Topsegment transparant: 
• incentives hooguit 5%
• weinig aanbod
• veel vraag

• Secundair vastgoed intransparant: 
• incentives gemiddeld 15% tot 20%
• veel aanbod
• weinig vraag
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2. Huurprijsontwikkeling

Verhouding opname-aanbod: 1:7
Welk pand wordt verhuurd?

Welk pand wint nooit meer en wat is dat waard?

Ruimtelijke Ordening
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3. Ruimtelijke ordening

• Grenzen vormen barrière 

• Krimp aan de randen, 
groei in de Randstad

• Regionale verschillen al 
aanwezig, maar nemen toe
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3. Ruimtelijke ordening
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Kwantitatief overschot, kwalitatief tekort

tekort goede kantoorruimte in grote steden op OV-locaties

3. Ruimtelijke ordening
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Wat kunnen gebruikers van kantoorruimte doen? 
• Duurzaam handelen, bijvoorbeeld: 

• Nagaan of de huidige huisvesting geschikt te maken is voor de toekomst
• Kiezen voor locaties met OV-bereikbaarheid in combinatie met parkeren
• De omvang van het pand moet passen in die markt, dus nooit het 

grootste pand van het dorp (DSB Bank, KPMG)
• Niet kiezen voor wegwerppanden (gebouwde huurcontracten), maar 

kiezen voor panden met toekomstperspectief 
• Lange contracten voor vaste bezetting, korte contracten voor krimp en 

groei 

3. Ruimtelijke ordening
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Iedereen wil ontwikkelen:              Gemeente

Belegger Ontwikkelaar

Gebruiker Bouwer

Makelaar

3. Ruimtelijke ordening

22

Waarom kunnen gemeenten het niet organiseren?

• Korte politieke levenscyclus bestuur
• Nieuwbouw wordt verward met werkgelegenheid 
• Gronduitgifte op weilanden lucratief 
• Geen belang bij bestaande bouw
• Concurrentie tussen gemeenten 
• Nederland dicht bevolkt en klein, nationaal niveau 
• Kantorenmarkt is een nationale markt
• Gemeenten denken vanuit capaciteit en niet vanuit behoefte 
• Gemeenten zijn én grondeigenaar én ruimtelijke ordenaar 
• Provincies missen overzicht

3. Ruimtelijke ordening
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Proefballonnetjes 

Conclusies Behandeling thema leegstand 
2de kamer 22 maart jl. 
Vanuit het ministerie actieplan leegstand:
Vraag en aanbod laten bepalen
Wet en regelgeving versoepelen
Fiscale maatregelen

3. Ruimtelijke ordening

Experimenteergebieden voor aanpak 
kantorenleegstand
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