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Samenvatting
In de crisisjaren nam de leegstand toe in alle Nederlandse vastgoedsectoren. Anno 2016 wordt de
vastgoedmarkt getekend door verschillende nieuwe behoeften en trends, en lijkt de vraag blijvend in aard en
omvang te zijn veranderd. Vooralsnog hebben marktprincipes er niet in alle gevallen toe geleid dat leegstaand
aanbod zich aan de nieuwe vraag heeft aangepast. Daardoor spelen nieuwe zorgen en onduidelijkheden voor
overheden, die zelf nog eens kampen met kleinere investeringsbudgetten voor ruimtelijk beleid. Ook de
gemeente Nijmegen neemt deze ontwikkelingen waar. Ze vraagt zich daarom af welke toegenomen
leegstandproblemen in de Nijmeegse vastgoedpraktijk spelen, en wil weten of en vanuit welke sturingsvormen
hieraan kan worden geantwoord. Dit vereist nieuwe inzichten in de complexiteit van de vastgoedmarkt en een
herziene benadering van de gemeentelijke strategieën en middelen om tot gewenste marktwerking te komen.
Het doel van dit onderzoek is allereerst om een overzicht te vormen van de problematische ontwikkelingen en
effecten inzake leegstand in de verschillende Nijmeegse vastgoedsectoren. Daarnaast, en op basis daarvan,
wordt de identificering beoogd van een adequaat handelingsperspectief voor de gemeente. Hiervoor wordt de
volgende onderzoeksvraag gesteld: ‘Wat zijn de actuele situaties en ontwikkelingen omtrent structurele
leegstand in de verschillende Nijmeegse vastgoedsectoren, welke factoren die herontwikkeling belemmeren
verklaren op het niveau van de eigenaren van structureel leegstaand vastgoed dat leegstand aanhoudt, en wat
is op basis daarvan een adequaat handelingsperspectief voor de gemeente Nijmegen inzake de gevonden
problematiek?’ Het onderzoek richt zich daarin op het identificeren van structurele leegstand, omdat deze
vorm van leegstand het langste aanhoudt en het minst kansrijk is om door autonome marktwerking te worden
opgelost.
Om de onderzoeksvraag te beantwoorden wordt eerst naar theoretische kennis gezocht van de werking van de
bredere vastgoedmarkt, de eigenschappen en verklaringen van structurele leegstand en de vormen waaruit de
gemeente ruimtelijk kan sturen. Daaruit volgt een schema met herkenningsaspecten dat het vinden van
structurele problemen in de Nijmeegse praktijk ondersteunt.
Als tweede vindt een verkenningsfase plaats in de empirie van Nijmegen, waarbij ambtenaren binnen de
gemeente worden geïnterviewd over de ontwikkelingen en gemeentelijke activiteiten in de verschillende
vastgoedsectoren. Daarbij worden ook beleidsdocumenten en databestanden geraadpleegd. Deze studie vindt
in de binnenstad geen structurele winkelleegstand en een actieve gemeentelijke handelingswijze bij de
aanwezige dynamiek. Voor het stadsdeel Dukenburg, en met name voor het buurtwinkelcentrum Malvert,
bestaan wel risico’s doordat het stadsdeel demografisch krimpt en de afzetmarkt voor winkelvoorzieningen
verkleint. In het kantorenvastgoed wordt de Brabantse Poort getekend door een hoog percentage aan
structurele leegstand, maar daar stellen de respondenten vooralsnog geen verloederingseffecten vast.
Maatschappelijk vastgoed in gemeentelijk eigendom wordt in toenemende mate gericht op financiële
rendementen beheerd, waardoor ook vaker aan verkoop wordt gedacht, maar daardoor wordt geen
toenemende leegstand ervaren. Maatschappelijk vastgoed in handen van zorginstellingen is mogelijk
kwetsbaar voor leegstand door sterke veranderingen in de vraag, maar de gemeente kan problemen tijdig
signaleren doordat al contact met hen wordt onderhouden. De categorie die uit de verkenning springt qua
structurele problematiek is het monumentaal vastgoed. Door de stopgezette subsidieregeling voor het
onderhoud van (vooral gemeentelijke) monumenten, en de verslechterde marktposities voor eigenaren
hiervan, is een aandeel van het gebouwde erfgoed kwetsbaar voor leegstand nu en in de toekomst. Financieel
renderende functies uit de markt en gemeentelijke ruimtelijke programma’s zijn daarnaast beperkter. De
voorgaande bevindingen zijn gaandeweg de verkenning door een team van ambtenaren in een groepssetting
bediscussieerd.
In de derde fase wordt verdiept in de toekomstige leegstand van religieus erfgoed, in het bijzonder
kerkgebouwen. Door het sterk afgenomen aantal kerkgangers verliezen steeds meer kerken hun
oorspronkelijke functie. De gebouwen zijn cultuurhistorisch en maatschappelijk waardevol, waardoor
gemeenten landelijk voor een beschermingsopgave staan. In dit onderzoek worden de twee vastgoedeigenaren
geïnterviewd die gezamenlijk dertien van de 26 kerken in de gemeente bezitten en exploiteren. Als roomskatholieke parochies ervaren zij verschillende belemmeringen om zelf tot een goede toekomstige invulling of
herbestemming te komen. Van grote invloed op hun besluitvorming zijn hun interne trajecten, waarin bepaald
moet worden met welke kerkgebouwen verder kan worden gegaan. Bij de meeste gebouwen horen echter
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gemeenschappen die hun locaties als belangrijke plekken voor hun sociale identiteit vooralsnog niet kwijt
willen. Daarnaast zijn de kerkgebouwen door hun aard en grootte vaak lastig te herontwikkelen, en worden de
mogelijkheden extra verkleind door katholieke regelgeving bij nevengebruik en herbestemming. Voorgaande
factoren maken de ontwikkelingskansen voor kerkgebouwen onzeker en ingewikkeld, maar maken ook de
eigenaren complexe partijen ten aanzien van eventueel ondersteunend beleid. Andere gemeenten gaan al met
hun opgaven om door kerkenvisies vast te stellen, die qua inhoud verschillen maar in alle gevallen leiden tot
bewustwording, dialoog en contact met de betrokken partijen. Deventer laat in het bijzonder zien welke rollen
kunnen worden ingenomen voor facilitering bij complexe eigendomssituaties. Uit een interview met de
procesleider aldaar blijkt dat zachte sturingsvormen daarbij beter passen dan dat vanuit zakelijke
benaderingswijzen wordt geredeneerd. Voordat concretere stappen bij herbestemmingstrajecten kunnen
worden geformuleerd is tijdig een basis van begrip en wederzijds vertrouwen vereist.
Het onderzoek concludeert allereerst dat structurele leegstandproblemen in Nijmegen momenteel beperkter
optreden dan op basis van de ontwikkelingen werd geschetst. Dit komt door stedelijke groei, (nieuwe) trends
die ruimte vragen en de uitvoering van gemeentelijke activiteiten in verschillende sectoren. Leegstand vraagt
daarom op dit moment geen nieuw, stadsbreed beleid. Toch worden door respondenten grotere risico’s
ervaren door een beperktere vraagcapaciteit en minder ruimtelijke programma’s. Om toekomstige leegstand te
voorkomen is een groter bewustzijn van leegstand bij het afstemmen van ruimtelijk beleid dus wel gewenst.
Daarnaast wordt geconcludeerd dat op termijn een structurele financiële problematiek voor erfgoed ontstaat
die vooral zorgwekkend is voor kerkgebouwen. Een gerichte aanpak hierbij is gewenst. Daartoe dient eventueel
ruimte te worden gemaakt voor een nieuwe gemeentelijke rol die gericht is op een open proces.
Op basis hiervan worden twee lijnen van aanbevelingen geschetst voor de gemeente Nijmegen, respectievelijk
ten aanzien van de bredere problematiek en het gerichte kerkenvraagstuk in de gemeente. In de ‘brede’ lijn
wordt gesuggereerd om in de huidige context geen nieuw beleid aan leegstaand vastgoed te richten, maar bij
het uitvoeren van ruimtelijke projecten wel een groter bewustzijn te hanteren voor leegstandeffecten in de
brede context van de stad. Het bijhouden of herhalen van de inventarisatie die in deze studie is gevormd wordt
daarvoor als startpunt voorgesteld. Ook kan de oriëntatie worden verbreed door periodiek uitwisselingen te
plannen tussen collega’s met verschillende gemeentelijke werkvlakken. In de ‘gerichte’ lijn wordt aanbevolen
om op lange termijn een proces vorm te geven om herbestemmingstrajecten van kerkgebouwen te
ondersteunen. Op korte termijn suggereert deze studie dat open gespreksvoering wordt aangeboden aan de
religieuze genootschappen en andere stakeholders in het speelveld, met als doel tot begrip voor hun
complexiteiten te komen en een draagvlak te vormen voor stappen in de toekomst. Daarbij wordt een sterke
focus geadviseerd op de agendering en bewustwording van het probleem binnen de eigen gemeentelijke
organisatie, zodat verbindingen ontstaan met verschillende ruimtelijke werkvlakken. Door ervaringen die met
het antwoorden op deze opgave worden opgedaan ontstaat ruimte voor een nieuwe rol en procesgang, en
vindt ontwikkeling plaats van de brede gemeentelijke organisatie. Suggesties voor vervolgonderzoek en
gerichte aangrijpingspunten voor activiteiten binnen de voorgestelde aanpak voor kerkgebouwen zijn te lezen
in §5.3 van de masterthesis (p.73).
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Voorwoord
Met het afronden van deze thesis eindigt één van mijn grootste uitdagingen ooit. Opgelucht kijk ik terug, maar
met grote dankbaarheid en trots.
Het internet gaat op dit moment wild over de verschrikkingen van het jaar 2016. Spijtige gebeurtenissen, maar
voor mij een jaar van groei. Even vreesde ik tijdens de grijze droefenis van herfst’15 nog dat ik nooit een
thesisonderwerp zou vinden. Plots echter, was daar, tegen een asgrauwe novemberlucht, Bas Crebolder,
planoloog bij de gemeente Nijmegen, op zoek naar een stagiair. Toen ik met hem belde in de wind, opkijkend
naar de Erasmustoren, bleef hij maar benadrukken dat zijn stageopdracht abstract en complex zou zijn. Maar ik
wist al lang dat deze kans voor mij was gemaakt. De opstart vanuit academische uitgangspunten was niet
zonder vlekken, maar met hulp van Professor Rob van der Heijden, hoogleraar van zeldzame kwaliteiten, kreeg
ik mijn toegang tot het Stadhuis in april.
Niet slechts deuren, maar hele werelden ging open. Eerder had ik niet gedacht dat ik iets zinnigs voor enig
professionele instantie zou hebben kunnen doen, maar daar dronk ik koffie op de derde verdieping, en keek ik
door de ramen van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling uit over mijn mistige stad. Daar zat ik aan tafel met
mijn jeugdhelden (deels overdreven) en praatte ik gelijkwaardig met beleidsadviseurs en afdelingshoofden
over binnensteden, kantoorontwikkelingen en gemeentelijk vastgoed. Een mijlpaal was de ‘Ontmoeting
Leegstand’, waarin ik een team van meer dan tien collega’s samen mocht brengen om een succesvolle discussie
te voeren van anderhalf uur. Mijn onderzoek groeide intussen uit tot een veelkoppig en onhandig beest, en al
strompelend probeerde ik wijs te worden uit duizend en één invalshoeken en tienmaal zoveel percepties en
ideeën. Tot lang na de zomer, en veel langer dan gepland, stoeide ik ermee om sense te maken van alles wat ik
had opgepikt, waarbij ik streng moest selecteren.
Dan was er nog het indrukwekkende verdiepingsstuk in de ingrijpende vastgoedtrajecten van de Nijmeegse
rooms-katholieke parochies, met wie ik unieke gesprekken heb gevoerd. Het was machtig en bijzonder om de
grondbeginselen te leggen voor het vertrouwen waarop in de toekomst door veel betrokkenen zal worden
gebouwd – hopelijk voor allen met begrip en respect.
Met mijn laatste gesprek in Deventer vielen ten slotte wat puzzelstukjes op hun plek. De cirkel was rond, want
ik was – bewust of onbewust – precies uitgekomen waar ik mezelf het liefste zou zien: als verbindende factor in
een dynamiek waarin prachtige kansen bestaan, maar goedbedoelende stakeholders elkaar nog net missen.
Door mijn onderzoeksstage weet ik eindelijk wat ik op de werkvloer kan en wil bijdragen. Dat is me veel waard.
Wat het eindproduct betreft heb ik ongetwijfeld nog een hoop te leren. Eén ding is zeker: ik heb mijn best
gedaan. Ik hoop ontzettend dat mijn onderzoek iets teruggeeft aan de kleurrijke organisatie waarin ik me
enorm welkom en thuis heb gevoeld. Maar ook is mijn thesis het einde van een persoonlijke reis. En wat er ook
gebeurt: het begin van een nieuwe.
Graag wil ik jullie bedanken:
Mijn respondenten, sparringpartners en collega’s – voor hun openheid en enthousiasme;
De gemeente Nijmegen – voor de prachtige kans;
Bas Crebolder – voor zijn adviezen bij het levend werken en het vertrouwen in zijn stagiair;
Prof. Rob van der Heijden – voor zijn enorme betrokkenheid en het altijd zien van mogelijkheden;
Maarten Peeters – voor de enerverende discussies over lunchtrommels en sjamanen;
Pa, ma & Suus – voor jullie trots en het sterke meeleven;
Wookiee – voor het trouwe gezelschap en het bedienen van de spatietoets (al dan niet gewenst);
Alex van Hout – for keeping me sane. Natuurlijk was al het werk voor jou.
Dennis Immers
Nijmegen, 10 januari ’17
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“In the post-industrial era, the prosperity of cities to re-invent themselves demands the ability to take land and
buildings left vacant by economic change and transform them into sites of future opportunity.” - David Adams
(2015).
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1. Inleiding & onderzoeksopzet
§1.1. Achtergrond
De laatste jaren wordt de Nederlandse vastgoedrealiteit door toegenomen leegstand getypeerd. In 2010 gaf de
Stadsregio Arnhem-Nijmegen aan dat de economische crisis van 2008-2009 had geleid tot een afname van
transacties in alle marktsegmenten. Kantoorgebruikers verhuisden minder en breidden minder uit, en
winkelgebruikers zagen hun omzet dalen. De groei van inkomens en consumptieniveaus was gestagneerd, en
het aantal faillissementen nam toe. Terwijl de vraag naar ruimte daalde bleef het gebouwde aanbod van
kantoor- en winkelruimte tot 2012 echter toenemen (Evers et al., 2014). Buitelaar et al. (2013) schrijven dat de
afnemende vraag en het toenemend aanbod in 2013 tot een groeiend overaanbod leidden. Een toename van
leegstand in alle vastgoedsectoren was daarvan het gevolg. Zo nam volgens het Nationaal Programma
Herbestemming (2011) en Buitelaar et al. (2013) de winkelleegstand toe van 6 tot bijna 8 procent tussen 2011
en 2013, en de kantorenleegstand van 13,9 naar ca. 16 procent. Lonkhorst et al. (2013) voorzien voor deze
laatste categorie nog eens een toename van tussen de 4 en 9 procent in 2018. In 2015 blijkt de ingebruikname
van kantoorruimte nog steeds te dalen (Dynamis, 2015).

1.1.1. Overaanbod houdt aan
Traditioneel wordt leegstand begrepen als een overaanbod in de markt dat zich via marktwerking ook weer
herstelt. De onbalans is normaliter te herleiden tot een combinatie van de macro-economische schommelingen
en de vertraagde werking van de vastgoedmarkt, in 1992 beschreven door DiPasquale & Wheaton. In periodes
van hoogconjunctuur genereren groeiende inkomens, transacties en arbeidsplaatsen een toenemende vraag
naar alle soorten commercieel vastgoed. Investeerders nemen deze groeitrends waar en beleggen in de
ontwikkeling van nieuw aanbod. Doordat het plannen, bouwen en ontwikkelen van ruimte tijd kost, is de vraag
naar ruimte weer gedaald op het moment dat nieuw aanbod op de markt komt. Omdat de economie daarna
weer aantrekt en een hernieuwde vraag genereert, blijft het ontstane overaanbod echter niet lang
problematisch. Door de werking van deze dynamiek kon de Nederlandse vastgoedmarkt jarenlang blijven
opereren op basis van economische groei en ruimtelijke expansie, waarbij onevenwichtigheden zich
grotendeels markt-autonoom oplosten. Anno 2016 echter, schetsen diverse studies dat door verschillende
moderne trends en ontstane complexiteiten geen herstel meer plaatsvindt zoals lang het geval is geweest (e.g.
Buitelaar et al., 2013; Dynamis, 2015). Het ruimtegebruik lijkt in aard en omvang veranderd. Er spelen na de
laatste jaren van crisis nieuwe, onvoorziene behoeften en er heerst een vernieuwde kijk op het gebruik van
ruimte die onder andere terug te vinden is in de trends van het Nieuwe Werken en het ‘funshoppen’, het
recreatief en ervaringsgericht winkelen. Het effect hiervan is dat eigenaren en beleggers in kantoor- en
winkelpanden structureel beperkt zin bij het verkopen van hun bestaande aanbod. In het licht van de
ontwikkelingen herstelt de vraag naar dit vastgoed zich ook in de nabije toekomst niet op grote schaal, dus is
een einde aan het ontstane overaanbod niet zomaar in zicht (Buitelaar et al., 2013).

1.1.2. Nieuwe marktinzichten & moderne trends
Academici vragen zich de laatste jaren af waarom de aanbodkant van de markt zich vooralsnog slechts beperkt
heeft aangepast aan de veranderende vraag. Pas na het stagneren van de groeitrends bleek dat op diepere
niveaus vormen van marktfalen plaatsvonden, die eerder werden verbloemd door de successen van de groei
op een netto niveau (e.g. Buitelaar et al., 2013; Dynamis, 2015; Németh & Langhorst, 2013). De aanbodkant
van de vastgoedmarkt blijkt opvallend genoeg al jarenlang in staat te zijn om losstaand van de daadwerkelijke
of toekomstige marktbehoefte ontwikkelingen te laten plaatsvinden (e.g. Buitelaar et al., 2013). Daarnaast is de
vastgoedmarkt slecht in staat om grootschalig overaanbod autonoom te corrigeren, en vindt zogenaamd
herstel slechts plaats als de macro-economische omstandigheden groeien (e.g. Stadsregio Arnhem-Nijmegen,
2010). Deze inzichten hebben onderzoekers als Buitelaar et al. (2013) en Adams (2015) ertoe gebracht om
overaanbod niet slechts met het optreden van de crisis te verklaren, maar ook naar verklarende mechanismen
binnen de diepere systematiek van de vastgoedmarkt te zoeken. Ze vonden onder meer de institutionele
spelregels die relaties, praktijken en strategievorming op de vastgoedmarkt structureren, en identificeerden
een aantal mechanismen dat ontwikkelaars blijft stimuleren voor nieuwbouw te kiezen boven de
herontwikkeling of sloop van bestaand vastgoed. Deze factoren liggen ten grondslag aan een imperfect
marktsysteem dat tot aanhoudende leegstand leidt en hergebruik bemoeilijkt (Adams, 2015). Ondertussen
stelt de nieuwe praktijk van de ruimtelijke ontwikkeling, onder meer getekend door de behoefte aan
duurzaam, multifunctioneel, en financieel efficiënt gebruik nieuwe eisen aan bestaande ruimte, en is de vraag
in hoeverre hier vanuit het bestaande aanbod aan kan worden voldaan (e.g. Adams, 2015; De Smet, 2013).
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§1.2. Aanleiding
De geschetste inzichten en ontwikkelingen leiden tot nieuwe zorgen voor beleidsmakers. Zij worden kort na de
crisis en onder nog onzekere economische vooruitzichten geconfronteerd met het vraagstuk of en op welke
manier gericht ingrijpen in de vastgoedmarkt gewenst is. Bij het beantwoorden van deze vraag wordt daarom
nog vaak gestuit op een onvoldoende diepgaand begrip van de complexiteit van de ‘moderne markt’ en een
tekort aan kennis van het samenspel van de verschillende dimensies, actoren en belangen die horen bij de
leegstandproblematiek waar zij in 2016 voor staan. Ondertussen ziet de nationale politiek zich steeds meer
genoodzaakt om te bezuinigen op overheidssubsidies voor maatschappelijk ruimtegebruik, en eisen ook
vraagstukken rondom eigen maatschappelijk vastgoed een toenemend deel op van de probleemoplossende
capaciteit van de lokale overheid. Het is denkbaar dat deze ontwikkelingen, gepaard met de recente inzichten
in de vastgoedmarkt, allereerst vragen om een herziene benadering van de zorgen, problemen, oplossingen en
kansen van leegstand.

1.2.1. Nieuwe vragen voor beleidsmakers
Hoe wapent een gemeente zich in de huidige, complexe realiteit tegen de veelzijdigheid aan dimensies en
strategische componenten die bij leegstand komen kijken? Ondanks dat er vanaf 2015 weer sprake lijkt te zijn
van lichte economische groei (Dynamis, 2015), heerst bij gemeenten onduidelijkheid over hoe om te gaan met
het aanhoudende overaanbod van ruimte en de toegenomen risico’s op meer leegstand. De trends van de
afgelopen jaren waarschuwen hen voor een verdere toename van verschillende vormen van leegstand in al hun
vastgoedsectoren, waarbij ze waarnemen dat het corrigerende vermogen van de vastgoedmarkt nog op grote
schaal uitblijft. Tegelijk wordt leegstand onder liberale marktwerking en een faciliterende overheid primair
beschouwd als het probleem en de verantwoordelijkheid van de eigenaar, waarbij deze idealiter zelf voor een
aangepast aanbod zorgt om aan te sluiten op een alternatieve markttrend (Wintgens & Hoekstra, 2011). De
laatste barrières die ertoe leiden dat een pand niet door marktwerking wordt heropgenomen en in plaats
daarvan structureel leeg blijft staan, zijn in die opvatting terug te leiden tot de houdingen, strategische
beslissingen en ontwikkelmogelijkheden van de eigenaar (Adams, 2015; Németh & Langhorst, 2013). De vraag
is voor gemeenten wat er moet gebeuren om marktpartijen zelf tot een oplossing van hun leegstandproblemen
te laten komen, en in hoeverre dat sturing vereist.
Met de ervaring dat het in realiteit vaak onwaarschijnlijk is dat eigenaren hun leegstaande vastgoed via
autonome marktwerking opnieuw in kunnen vullen, verkennen lokale overheden of zij een andere rol moeten
spelen in de oplossing van leegstand en de preventie van een verdere toename hiervan. Wanneer de markt op
termijn niet voor de juiste prikkels zorgt om leegstaand vastgoed te laten hergebruiken, herontwikkelen of
herbestemmen is langdurige, structurele leegstand het gevolg. Met deze ‘permanente’ vorm van leegstand
(Adams, 2015) zijn tal van problematische effecten gemoeid, waarbij in het bijzonder negatieve
uitstralingseffecten plaatsvinden op de leefbaarheid en grondwaardes in de omgeving. Verloedering kan de
kwaliteiten van een pand in een neerwaartse spiraal brengen, waardoor de kansen en mogelijkheden voor
diverse vormen van hergebruik almaar kleiner worden. Het is daarom een zoektocht voor gemeenten om
structurele leegstand tijdig te signaleren, en manieren te zoeken waarop ze samen met vastgoedeigenaren
dergelijke schrikbeelden kunnen verhelpen en voorkomen.

1.2.2. Een vraagstuk voor de gemeente Nijmegen
Gealarmeerd door de zichtbare ontwikkelingen rondom de toename van leegstand, vraagt ook de gemeente
Nijmegen zich af of, hoe en waar toenemende risico’s op leegstand voor haar stad problematisch zijn, en of het
nodig is dat ze binnen de ontstane problematiek intervenieert. Daartoe dient zij eerst beter te begrijpen welke
nieuwe ontwikkelingen leegstand veroorzaken, welke knelpunten er in de markt toe leiden dat leegstaand
aanbod zich slecht aanpast aan de veranderde markt, en of daar aangrijpingspunten liggen voor sturing en
beleid. De trends en problematische effecten omtrent leegstand moeten daarom in de gemeente Nijmegen
worden onderzocht.
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§1.3. Onderzoekspositie
1.3.1. Op zoek naar structurele problemen
Dit onderzoek richt zich erop om de problematische trends en effecten omtrent leegstand in Nijmegen te
achterhalen. Dat betekent dat binnen de lokale vastgoedsegmenten gezocht wordt naar situaties waarin
leegstand van structurele aard is of gezien de ontwikkelingen en omstandigheden dreigt te worden. Het
leegstaan van vastgoed kent immers tijdelijke vormen die door beleidsmakers niet als problematisch te hoeven
worden ervaren, bijvoorbeeld omdat nieuwe gebruikers of ontwikkelingen in beeld zijn of sterk worden
verwacht. Vormen van leegstand die niet het vooruitzicht hebben door marktwerking te worden opgelost
hebben echter een oorzakelijke relatie met de verloedering en devaluering van ruimte. Dit zijn de vormen van
leegstand die voor beleidsmakers belangrijk zijn, en waarvan een toename kwalijk is. Een scherper inzicht in de
marktmechanismes en beleidsperspectieven rondom structurele leegstand in de huidige tijd is voor hen van
groot belang.

1.3.2. Belemmeringen op het microniveau
De theoretische uitgangspositie van dit onderzoek is gebaseerd op onderzoek van o.a. Adams (2015) en
Buitelaar et al. (2013) en veronderstelt dat structurele leegstand op het economisch microniveau van de
eigenaar wordt verklaard. Het zijn immers zijn waarneming van de markttrends, eigen portefeuillesituatie en
de strategische beslissingen die hij over zijn vastgoed die hem tot het maken van keuzes brengen over het
aanbieden van zijn vastgoed. Hoewel ook het leegstaan van een pand een strategische keuze kan zijn van de
eigenaar, die in sommige gevallen als pressiemiddel wordt ingezet om planologische ruimte voor alternatieve
ontwikkelingen los te krijgen, is leegstand nooit optimaal. De studie van Adams (2015) toont aan dat eigenaren
in veel gevallen een betere kans op nieuw rendement halen door de voorwaarden waarmee zijn aanbod in de
markt staat te herzien, en deze aan te passen aan de veranderde vraag. In gevallen van structurele leegstand
blijken eigenaren echter vaak af te wachten tot de oorspronkelijke vraag zich herstelt.
De vraag is waarom principes van marktwerking er niet autonoom toe leiden dat de eigenaar inziet dat dit in de
nieuwe markt niet kansrijk is, en dat hij zijn vastgoed rendabeler kan exploiteren door tot een vorm van
herontwikkeling, transformatie, huurprijsverlaging of verkoop overgaat, in aansluiting op een nieuwe
commerciële trend. Uit recente onderzoeken (e.g. ibid.) blijkt echter dat gewenste vormen van marktwerking
door diverse factoren belemmerd kunnen worden die onder meer verklaard worden door de houding en
strategievorming van de eigenaar. Uiteindelijk is het de vastgoedeigenaar die op basis van de waargenomen
trends, zijn institutionele ruimte en zijn eigen ontwikkelportefeuille strategische beslissingen maakt over de
investering in een pand, of juist geen actie onderneemt. Een groter inzicht in het structureel aanhouden van
leegstand, en in de knelpunten die moeten worden tegengegaan voor een oplossing, vraagt vanuit deze positie
eerst om een beter begrip van het investeringsgedrag van de ondernemer. Deze studie concentreert zich bij
het onderzoeken van structurele leegstand daarom op het microniveau van de eigenaar, en poogt de factoren
te identificeren die een kansrijke alternatieve invulling belemmeren.

1.3.3. Aangrijpingspunten voor sturing
In het geval dat structurele leegstand wordt geïdentificeerd waarbij aan de kant van de eigenaar knelpunten
blijken tot gewenste marktwerking, vraagt de gemeente zich af of en hoe deze tot een oplossing kunnen
worden bewogen, en of en welke sturingsmiddelen ingezet kunnen worden om een alternatief gebruik of
herbestemming te stimuleren. Zeker is dat de gemeente vanuit verschillende rollen en
handelingsperspectieven kan interveniëren, en dat de leegstandproblematiek in 2016 om een herziene
afweging vraagt tussen de inzetbare vormen. Als maatschappelijke organisatie is de gemeente bijvoorbeeld
gepositioneerd tussen het faciliteren van autonome marktwerking en het vertegenwoordigen van eigen
maatschappelijke belangen, zoals de kwaliteit en leefbaarheid van de openbare ruimte. Daarnaast houdt een
gemeente er een eigen strategische programmering op na ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening,
soms met het doel het marktspel te orkestreren. Structurele leegstand conflicteert potentieel met
gemeentelijke belangen en doelen, en kan om een stimulerende, faciliterende of handhavende rol vragen,
maar blijft tot op zekere hoogte een verantwoordelijkheid van de eigenaar waar de gemeente maar beperkt
invloed op kan uitoefenen. De afweging om te interveniëren, en zo ja, hoe, is daarbij een belangrijke vraag.
Deze studie onderzoekt of er situaties zijn waarin dergelijke sturingsvraagstukken spelen, en verkent op basis
van de door de eigenaar geschetste problematiek de rollen en perspectieven voor beleid die de gemeente
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Nijmegen daarbij kan aangrijpen. Resulterende handelingsperspectieven kan de gemeente als verkenning
gebruiken om te leren of aanvullend en wellicht structureler beleid ten aanzien van leegstand gevraagd is.

1.3.4. Inkadering
In deze studie wordt onderzocht in welke segmenten van de Nijmeegse vastgoedmarkt problematische
ontwikkelingen en effecten inzake leegstand spelen. Gebruikelijk is in onderzoek naar leegstand één of enkele
vastgoedsectoren (zoals de kantorenmarkt, winkelmarkt, enzovoorts) uit te lichten en grondig te analyseren,
maar door de brede opzet kan deze focus vooraf niet plaatsvinden. Dit heeft allereerst invloed op het
theoretisch raamwerk, dat vanuit ondersteunend moet kunnen zijn voor meerdere soorten marktdynamiek.
Ook betekent dat dat pas na het doorlopen van een gerichte empirische verkenning beargumenteerd wordt
welke vastgoedsoorten meer of minder aandacht vragen binnen de scope die bij dit onderzoek is gesteld, op
basis van waar problemen spelen die om sturing vragen en waar de meeste kennis en ervaring ontbreekt.
Volgens de uitgangspositie van dit onderzoek is juist in die situaties een diepgaander inzicht nodig in de
belemmeringen die door vastgoedeigenaren worden ervaren.
Eén uitzondering op de open onderzoeksopzet vormt de woningmarkt, die als enige vastgoedsegment vooraf al
buiten beschouwing wordt gelaten. Eigenaren en gebruikers die woningen verkopen of verhuren illustreren
doorgaans andere belangen en perspectieven dan marktpartijen als professionele beleggers, en zullen minder
geneigd zijn tot een ‘strategische verloedering’ die tot structurele leegstand leidt. Daarnaast geldt in plaats van
een overaanbod aan woonruimte een landelijk tekort, waardoor er eerder druk op de markt staat dan dat zich
toenemend structurele leegstand voordoet (Bouwstenen voor Sociaal, 2014).

§1.4. Probleemstelling, aanpak & methoden
De gemeente Nijmegen is op zoek naar een beter beeld van de beleidstaken en te voeren beleidsdiscussies ten
aanzien van leegstand in haar gebied. Ze beoogt meer duidelijkheid te krijgen over de mate waarin leegstand
stadsbreed een toenemend probleem is dat met structureel beleid geadresseerd moet worden, en zo ja, op
welke manier. In dit onderzoek wordt ernaar gestreefd om de gemeente Nijmegen een beginpunt te bieden in
de oplossing van dit vraagstuk. Het doel van deze studie is de gemeente de kennis aan te reiken op basis
waarvan zij een duidelijker beeld kan vormen van de ontwikkelingen en complexiteiten in de lokale
vastgoedmarkt en de eigenschappen en problemen omtrent leegstand die daaruit voor de stad volgen. Er
wordt onderzocht welke factoren eigenaren van leegstaande objecten belemmeren tot gewenste
marktwerking, en welke aangrijpingspunten voor sturing worden gevraagd om deze weg te nemen. Daartoe
wordt ernaar gestreefd kennis te verzamelen over de wijzen waarop andere gemeenten beleidsmatig met deze
belemmerende factoren omgaan. De vergaarde inzichten kunnen er vervolgens toe leiden dat de gemeente op
meer afgewogen wijze kan kiezen om met een gerichter beleid te reageren op de opgaven die spelen.

1.4.1. Doel – en vraagstelling
De tweeledige doelstelling van dit onderzoek is (a) het identificeren van een adequaat handelingsperspectief
voor de gemeente Nijmegen inzake de actuele problematiek rondom structureel leegstaand vastgoed en de
potentiële toename hiervan in Nijmegen door (b) een overzicht te krijgen van de huidige situatie en
ontwikkelingen omtrent structurele leegstand in de verschillende Nijmeegse vastgoedsectoren, en het inzicht
te vergroten in het investeringsgedrag van eigenaren van structureel leegstaand vastgoed, en met name in de
door hen ervaren knelpunten die verklarend zijn voor aanhoudende leegstand omdat ze herontwikkeling
belemmeren. Deze leidt tot de volgende onderzoeksvraag:
Wat zijn de actuele situaties en ontwikkelingen omtrent structurele leegstand in de verschillende Nijmeegse
vastgoedsectoren, welke factoren die herontwikkeling belemmeren verklaren op het niveau van de eigenaren
van structureel leegstaand vastgoed dat leegstand aanhoudt, en wat is op basis daarvan een adequaat
handelingsperspectief voor de gemeente Nijmegen inzake de gevonden problematiek?
Deze formulering vraagt conform de doelstelling eerst om een verkenning van de huidige situaties en
ontwikkelingen omtrent structurele leegstand in de verschillende Nijmeegse vastgoedsectoren, die zoekt naar
de structurele problemen, al bestaande aanpak of agendering door de gemeente, en de behoefte aan
aanvullende sturing die de problematiek schetst. Het overzicht dat daaruit volgt maakt het mogelijk om de
structurele problemen te identificeren die potentieel om nieuwe handelingsperspectieven vragen, en waarin
diepgaandere kennis van de houdingen, handelingswijzen en belemmerende factoren van de betrokken
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eigenaren herontwikkeling belemmeren en marktfalen verklaren. In de theoretische uitgangspositie waarbij
marktpartijen tot bewegen gebracht moeten worden, zijn dit de factoren die de gevraagde
handelingsperspectieven schetsen voor sturing en interventie. Doordat veel aspecten en effecten van de
leegstandproblematiek landelijk worden gedeeld, is het mogelijk dat andere gemeenten in praktijk
vergelijkbare belemmeringen ervaren, en al stappen hebben genomen om met deze factoren om te gaan. Hun
ervaringen en gebruikte uitgangsposities voor sturing kunnen tot leerpunten leiden voor de gemeente
Nijmegen, en aangrijpingspunten bieden om de problematiek in Nijmegen te adresseren. Het voorgaande
vraagt vooraf om een theoretische verkenning die de eigenschappen en verklaringen van structurele leegstand
en de belemmerende factoren op het microniveau verbindt en structureert, en om een theoretisch raamwerk
met de mogelijke handelingsperspectieven waaruit de gemeente Nijmegen kan vertrekken als zij beleidsmatig
op de gevonden leegstand reageert.

1.4.2. Lijst van deelvragen
In lijn met het voorgaande poogt deze studie antwoord te geven op de volgende deelvragen:
1.

2.

3.

4.

5.

Wat zijn voor verschillende soorten vastgoed de theoretische kenmerken en verklaringen van
structurele leegstand, en welke perspectieven voor sturing kunnen door de gemeente in theorie
worden gehanteerd?
Wat zijn de huidige situaties en ontwikkelingen omtrent structurele leegstand in de verschillende
vastgoedsectoren in Nijmegen, waar is sprake van een structurele problematiek, wat is de bestaande
aanpak of agendering hiervoor, en waar ligt een vraag naar aanvullende gemeentelijke sturing?
Wat zijn de houdingen en handelingswijzen van eigenaren van structureel leegstaand vastgoed met
problematische effecten voor Nijmegen en welke factoren belemmeren dat zij tot een vorm van
herontwikkeling overgaan?
Welke aangrijpingspunten voor beleid kunnen worden ontleend aan de ervaringen van andere
gemeenten bij het aanpakken van de belemmerende factoren voor gewenste marktwerking die
geïdentificeerd zijn in deelvraag 3?
Welke principes voor de beleidsmatige benadering van de Nijmeegse leegstandproblematiek volgen
uit de beantwoording van de deelvragen 1 tot en met 4?

De onderzoeksstructuur die deze deelvragen opeenvolgend schetsen houdt in dat deze studie eerst naar een
theoretisch raamwerk zoekt om marktwerking en daartoe belemmerende factoren te ordenen en te begrijpen,
als tweede een empirische verkenning uitvoert om tot een overzicht te komen van de actuele
leegstandproblematiek in Nijmegen, als derde dieper ingaat op de belemmerende factoren op het economisch
microniveau, als laatste de resulterende vragen om sturing vergelijkt met de eventuele aanpak die in andere
gemeenten al bestaat, en concluderend een kader vormt voor de beleidsmatige benadering van de
problematiek.

1.4.3. Onderzoeksstrategie
Om aan de doel- en vraagstelling te beantwoorden wordt als onderzoeksmethodologie een diepgaand
kwalitatief casusonderzoek gekozen in de gemeente Nijmegen. Kennis en inzicht te verzamelen in de
problematiek en handelingsperspectieven voor de gemeente vraagt empirisch onderzoek naar de
ontwikkelingen, effecten en marktwerking omtrent structurele leegstand in de realistische context van de stad.
Casusonderzoek is een goede strategie om deze inzichten te genereren, en sluit aan bij de beschikbare
onderzoekscapaciteit en doorlooptijd (Saunders et al., 2009). De beoogde waarde van dit onderzoek ligt daarbij
niet in het inductief bijdragen aan theorievorming, maar in het vergaren van een diepgaand begrip van de
lokale processen en belemmerende factoren die leegstand verklaren, als uitsnede van een grootschaliger
problematiek. Ten slotte biedt casusonderzoek ook de ruimte en flexibiliteit om van verschillende methoden
van dataverzameling gebruik te maken, waardoor het diepgaande begrip verkregen kan worden dat door de
problematiek wordt gevraagd (ibid.). Er moet echter rekening mee worden gehouden dat dit ten koste gaat van
de generaliseerbaarheid van de uitkomsten, en dat het streven hiernaar geen nadrukkelijk doel is.
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1.4.4. Dataverzameling & data-analyse
In deze studie vindt de primaire dataverzameling plaats in de vorm van diepte-interviews. Deze methode van
dataverzameling is bij uitstek geschikt voor onderzoek waarin vooraf niet volledig bekend is welke nieuwe
kennis is vereist. Door dit open te houden kan het traject gaandeweg worden bijgestuurd. De empirische
verkenning vraagt actuele kennis van de huidige situatie, de problemen die zich daarin voordoen, wat de
huidige omgang of agendering is bij deze problemen en waar kennis en aanpak ontbreekt. Het gaat daarbij om
inschattingen, onderbuikgevoelens en feitelijke activiteiten die nog niet in statistieken zijn vastgelegd. Met
behulp van kwalitatieve diepte-interviews met ambtenaren binnen de gemeente Nijmegen wordt het overzicht
gevormd van de gevoelde zorgen en actuele agendering hiervan, en blijkt welke voor de stad problematische
ontwikkelingen nog onvoldoende zijn opgepakt. De respondenten worden geselecteerd vanuit afwisselende
ruimtelijke werkvlakken en kunnen ieder hun kennis en percepties van de problematiek delen. Naast deze
interviews wordt gebruik gemaakt van nota’s, beleidsdocumenten en beschikbare databestanden om de
bevindingen te ondersteunen, en omdat ze het perspectief van de gemeente als gehele organisatie
representeren. In de empirische verdieping in structurele leegstand worden eveneens diepte-interviews
gehouden met de daarbij betrokken vastgoedeigenaren of ondernemers, omdat kennis juist in hun houdingen
(en belemmeringen om zelf te bewegen) ontbreekt. In de laatste fase worden (zo mogelijk) documenten
geraadpleegd van gemeenten die een vergelijkbare problematiek ervaren als in Nijmegen wordt gevonden, en
inmiddels stappen hebben ondernomen die vastgelegd zijn in beleid. Waar nodig zullen ook interviews met
deskundigen binnen deze gemeente volgen.
De interviews die in deze studie worden gehouden zijn van semigestructureerde aard, omdat geen van de
respondenten dezelfde raakvlakken met leegstand heeft en juist gezocht wordt naar kennis vanuit hun
specifieke invalshoek. De gesprekken worden met een audio-recorder opgenomen. Ofschoon gebruikelijk is dat
opnames ter analyse worden getranscribeerd, zijn de exacte bewoordingen die een respondent in deze studie
niet van belang. In plaats daarvan wordt volstaan met het opstellen van interviewverslagen, die voor analyse
plaatsvindt ter controle worden gelegd bij de respondent. Ook krijgen respondenten daarmee de kans om om
aanpassing te vragen van gevoelige gegevens of formuleringen. Na eventuele correcties worden opgehaalde
gegevens geselecteerd en samengevoegd tot zij als antwoord op de deelvragen volstaan. De originele opnames
blijven daarbij in bezit van de onderzoeker. Naast primaire dataverzameling via interviews worden in deze
studie aanvullende theorieën en ondersteunende beleidsdocumenten geraadpleegd, waarnaar in de
empirische uitwerking wordt verwezen. Deze worden in de bronvermelding opgenomen naast de andere
referenties. Ten slotte kunnen er vanuit een stagepositie binnen de gemeente Nijmegen praktijken,
overlegmomenten en andere netwerkactiviteiten worden waargenomen en bezocht waaruit eveneens
informatie volgt over de gemeentelijke percepties, kennis en houdingen inzake de problematiek. Deelname aan
aanvullende activiteiten kan tot observaties leiden die in het onderzoek worden meegenomen.

§1.5. Betrouwbaarheid & validiteit
Om het risico op verkeerde antwoorden op de onderzoeksvragen te beperken wordt hier aandacht besteed aan
de betrouwbaarheid en validiteit. De betrouwbaarheid weergeeft allereerst de mate waarin de gebruikte
manieren van dataverzameling tot consistente en herhaalbare resultaten leiden, en vraagt een transparante
interpretatie van de ruwe data (Saunders et al., 2009). Semigestructureerde interviews worden in het bijzonder
snel door de percepties van de interviewer vertekend, maar kunnen ook worden beïnvloed door het gedrag
van de respondent vanuit zijn sociale positie binnen de organisatie. Saunders et al. (ibid., p327-328) geven
echter aan dat de bevindingen in casusonderzoek niet noodzakelijkerwijs herhaalbaar hoeven te zijn, omdat ze
slechts een momentopname beschrijven van een dynamische en veranderlijke realiteit. Bij de interne validiteit
van een onderzoek gaat het erom of bevindingen daadwerkelijk aantonen wat ze aan lijken te tonen. In deze
studie is het belangrijk dat uit de juiste kennis en ervaringen van respondenten wordt geput, en dat hun
bedoelingen bij hun taalgebruik juist door de onderzoeker worden begrepen. De gebruikte manier van
datacollectie laat echter voldoende ruimte om door te vragen over onduidelijkheden en wederzijds begrip te
bereiken. De externe validiteit zegt iets over de mate waarin bevindingen generaliseerbaar zijn, en toepasbaar
zijn in een andere onderzoekscontext. Dit is een aspect wat minder nadruk heeft in dit casusonderzoek, omdat
het doel is kennis te verzamelen van de specifieke eigenschappen in een specifieke context. Doordat het
mogelijk is om bestaande theorieën in een empirische context te testen, kunnen bevindingen echter wel
degelijk relevantie hebben voor de theoretische discussie. Stappen die in dit onderzoek worden genomen om
de betrouwbaarheid en validiteit van de bevindingen te vergroten zijn als volgt:
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a)

Alvorens interviews plaatsvinden worden ‘topic lists’ met vragen geformuleerd die ook vooraf met de
respondenten worden gedeeld, zodat ze al ondersteunende informatie kunnen raadplegen;
b) Interviews worden ingeleid met een introductie op het onderzoek, de aanleiding voor het gesprek, en
de globale voortgang, waardoor respondenten een groter vertrouwen in het onderzoek ontstaat;
c) Opgehaalde data wordt waar mogelijk getrianguleerd met beleidsdocumenten, beschikbare
databestanden en observaties, om deze in breder perspectief te plaatsen van de organisatie;
d) Interviewvragen worden objectief en open geformuleerd, waarbij gecontroleerd wordt of onder
begrippen hetzelfde wordt verstaan;
e) Op basis van gesprekken worden verslagen opgesteld die ter controle worden gelegd bij de
respondenten;
f) Tijdens de empirische verkenningsfase wordt een ambtelijke focusgroep bijeengebracht om de initiële
bevindingen en keuze voor verdieping te bevestigen.

§1.6. Maatschappelijke & wetenschappelijke relevantie
Dit onderzoek is maatschappelijk relevant omdat het aansluit op vragen die de gemeente Nijmegen op dit
moment heeft gesteld. De beantwoording hiervan helpt bij het vergroten en verscherpen van inzicht in de
bestaande en eventueel toenemende leegstand in de stad, en in de mate waarin problematische effecten om
gemeentelijk beleid vragen. Dit onderzoek wil de kennis genereren die de gemeente helpt een inzicht te krijgen
in de planologische realiteit rondom leegstand, waarop ze vervolgens de keuze kan baseren om bezig te gaan
met de ontwikkeling van nieuw of aanvullend beleid. Daarmee kan het onderzoek bijdragen aan het helpen
begrijpen van de verklarende en instandhoudende marktfactoren van structurele leegstand in Nijmegen. Dit
kunnen stappen zijn in het voorkomen en verhelpen van langdurige leegstand, en het opnieuw laten invullen
van gaten in het stedenweb die zonder aandacht tot verloedering en devaluering kunnen leiden op het fysieke,
economische en maatschappelijke vlak. Daarnaast doet dit onderzoek een poging om de belemmeringen te
leren kennen die veroorzaken dat eigenaren vastgoed leeg laten staan, wat ook voor hen onwenselijk is en niet
tot optimale rendementen leidt. Van dichtbij te begrijpen waarom hun strategieën niet werken kan ook voor
hen een eerste stap zijn tot verbetering.
Wat betreft de wetenschappelijke relevantie sluit deze studie aan bij de zoektocht naar een beter begrip van
de theoretische verklaringen en oplossingen voor structurele leegstand. In de ruimtelijke beleidsrealiteit vindt
de laatste jaren een verschuiving plaats waarin leegstand minder sterk als marktfalen en vaker als kans voor
nieuwe, alternatieve vormen van ruimtegebruik wordt gezien (Kremer & Hamstead, 2015). Ook in een periode
waarin de vraag krimpt en verandert leidt deze trend tot nieuwe marktprikkels, die theoretisch voor een
vernieuwde markt zorgen. Toch vinden nog lang niet altijd en overal vormen van herontwikkeling plaats zodat
aanbod zich aan de nieuwe vraag kan verbinden. Veel situaties illustreren dat de markt zich maar stroef
aanpast, en wetenschappers zoeken daarvoor naar verklaringen. Recente onderzoeken zoals Adams (2015) zijn
begonnen met focussen op de knelpunten die marktactoren op een economisch microniveau ervaren. In deze
benadering vormen individuele houdingen, strategieën, opvattingen en gedrag maar ook machtsrelaties tussen
actoren, instituties en marktframing de verklarende factoren die gewenste marktwerking (ook op een hoger
macroniveau) belemmeren. Er lijken successen te kunnen worden geboekt door juist deze factoren aan te
grijpen voor een oplossing, maar er lijkt nog een tekort te zijn aan onderzoeken die dit gericht aantonen. Het
probleem van de microbenadering is immers dat specifieke, praktische situaties diepgaand dienen te worden
begrepen, leidend tot resultaten die sterk aan de eigen context binden. Dat betekent dat pas aan bredere
theorievorming gedaan kan worden als kennis bestaat van voldoende specifieke objecten. Dit onderzoek poogt
bij te dragen aan het debat rondom de microdimensies van marktwerking rondom overaanbod in het vastgoed,
en wil daarmee toevoegen aan het bestand van bestudeerde casussen. Ten slotte is de open opzet van dit
onderzoek, waarbij veel verschillende soorten vastgoed met dezelfde vragen en methoden worden benaderd,
niet gebruikelijk voor het bestuderen van leegstand. Potentieel levert de onderzoeksstrategie nieuwe
meerwaarde op bij het verkennen van totaalbeelden in vergelijkbare situaties waarin nog geen bundeling van
de aanwezige kennis bestaat.
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§1.7. Leeswijzer
Het voorgaande hoofdstuk schetst de aanleiding en probleemstelling, licht toe welke onderzoeksstrategie
wordt ingezet om hieraan te beantwoorden, en noemt de methoden, betrouwbaarheid en validiteit en
relevantie. Hierna volgen vier hoofdstukken. Het eerstvolgende hoofdstuk betreft de vorming van een
theoretisch kader dat opeenvolgend ingaat op de vastgoedmarkt volgens het vierkwadrantenmodel, de
theoretische eigenschappen en verklaringen van structurele leegstand en de theoretische perspectieven voor
ruimtelijke sturing, en beantwoordt deelvraag 1. Hoofdstuk 3 beschrijft de empirische verkenning van de
leegstand, ontwikkelingen en problemen per vastgoedsector in Nijmegen en sluit af met een aantal conclusies
over de stand van zaken, de gevraagde sturing en de keuze voor verdieping in het verdere onderzoek, zoals
gevraagd in deelvraag 2. Hoofdstuk 4 beschrijft deze verdiepingsslag en focust op de complexe problematiek
die wordt gevonden bij eigenaren van (leegkomend) religieus erfgoed, en zoekt in de aanpak van andere
gemeenten naar leerpunten bij het vormgeven bij een Nijmeegs proces om hen te ondersteunen. Het eerste
deel van dit hoofdstuk geeft antwoord op deelvraag 3 en eindigt in een deelconclusie over de door eigenaren
ervaren belemmeringen en de implicaties daarvan voor de gevraagde sturing, en het resterende deel
beantwoordt in de concluderende paragraaf van het hoofdstuk deelvraag 4. Hoofdstuk 5 geeft de
eindconclusies van het totale onderzoek, grijpt kort terug op de beantwoordde deelvragen en schetst een
antwoord op deelvraag 5. Daarna volgt een reflectie op de theorie, aanpak en uitkomsten, en worden
aanbevelingen gedaan voor vervolgonderzoek en verdere stappen voor de gemeente Nijmegen.
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2. Theoretisch kader
§2.1. Doelen en opbouw van het hoofdstuk
2.1.1. Begrip van de werking van de vastgoedmarkt
Verondersteld wordt dat voor de gemeente Nijmegen, die in de eerste plaats inzicht behoeft in het optreden
van leegstandproblemen in haar stad, relevant is de soorten leegstand te identificeren die zich niet via
autonome marktwerking oplossen. In het geval van leegstaande ruimte is in principe altijd sprake van een
discrepantie in de markt omtrent een stuk vastgoed, waarbij vraag en aanbod niet op elkaar aansluiten. Aan de
aanbodkant belast leegstand de eigenaar echter financieel zonder dat daar opbrengsten tegenover staan, en
bestaat voor hem geen optimale economische situatie. Aan de vraagkant is leegstand evenmin ideaal, omdat
behoevende partijen of initiatieven de ongebruikte ruimte nodig hebben of kunnen benutten. Deze
mechanismen behoren volgens de economische principes van marktwerking tot een aangepaste situatie te
leiden, waarin vraag en aanbod elkaar hervinden. Als de herstellende mechanismen uitblijven houdt leegstand
echter aan, en ontstaan vormen van structurele leegstand die op termijn samenhangen met verloedering,
devaluering en negatieve effecten voor de leefomgeving. Gevreesd wordt dat deze vormen van leegstand in
Nijmegen toenemen door de economische turbulenties en maatschappelijke veranderingen die de laatste jaren
hebben gespeeld. Gevraagd voor Nijmegen is dus een inzicht in hoeverre de discrepanties die tot aanhoudende
leegstand leiden in haar huidige, lokale vastgoedmarkt spelen. Te identificeren waar en of deze er binnen die
markten zijn vereist een theoretisch begrip van de principes die in de vastgoedmarkt werken, en waar
discrepanties vanuit marktwerking optreden. Hiertoe te komen is het eerste doel van dit theoretisch kader. In
de volgende paragraaf worden de werkingsprincipes en dimensies van de vastgoedmarkt verkend op basis van
het Vierkwadrantenmodel van DiPasquale en Wheaton.

2.1.2. Een raamwerk om structurele problemen te herkennen & begrijpen
Om in de Nijmeegse empirie te inventariseren of en welke situaties inzake leegstand problematisch zijn, moet
eerst kennis bestaan van de mogelijke eigenschappen van leegstand die aanhoudt. In zekere zin wordt het
plaatsvinden van langdurig aanhoudende of structurele leegstand veroorzaakt doordat de marktmechanismen
die tot herstel plegen te leiden in hun werking worden belemmerd. Deze blokkades zijn divers en kunnen per
vastgoedsoort sterk verschillen, maar hangen in de micro-economische benadering samen met complexe
factoren die niet bij traditionele ideeën van het economisch handelen van marktactoren passen, zoals hun
gedrag, instituties en perceptie van de markt (e.g. Adams, 2015; Buitelaar et al., 2013). Het aanhouden van
leegstand wordt zowel verklaard als geïndiceerd door deze (complexe) belemmeringen tot marktwerking, die in
praktijk kunnen worden geïdentificeerd om vast te stellen dat leegstand niet uit marktwerking wordt opgelost,
en dus relevant is voor de gemeente. Het vinden van deze belemmeringen duidt daarmee op het al dan niet
plaatsvinden van problemen, maar geeft ook inzicht in de factoren die in theorie moeten worden gemedieerd
om de blokkades te doen ‘verdwijnen’, en marktwerking weer mogelijk te maken. Omdat de markt dat niet
autonoom op een gewenste manier doet, is gemeentelijke interventie een vereist middel. Door in de
Nijmeegse praktijk de ‘marktblokkades’ te vinden, ontstaat dus direct een beeld van de gevraagde rol van de
gemeente. Daarom is het tweede doel van dit theoretisch kader een raamwerk te vormen dat in de eerste
plaats helpt de problematische ontwikkelingen in de Nijmeegse vastgoedmarkt te filteren, en tevens helpt de
aangrijpingspunten voor interveniërende sturing te identificeren. Dit beoogde raamwerk helpt in de empirische
verkenning van hoofdstuk 3 om de indicaties voor een dieper gelegen problematiek per vastgoedsector te
inventariseren, en in de verdieping van hoofdstuk 4 om de blokkades op het eigenaarsniveau op te halen en te
begrijpen.

2.1.3. Theoretische perspectieven voor sturing
Op basis van de aard en omvang van de leegstandproblemen en principes voor interventie die in de verkenning
en verdieping worden gevonden, zoekt deze studie voor de gemeente Nijmegen naar een adequaat handelingsof sturingsperspectief voor interventie. Dit behoeft in de eerste plaats een inzicht in de vormen, strategieën en
middelen voor sturing die voor het verwezenlijken van de gewenste activiteiten kan worden gekozen (Van der
Krabben, 2013). Om de gemeente een beginpunt te bieden in de uiteindelijke (complexe) afweging voor beleid
worden in het derde deel van dit kader een drietal theoretische perspectieven voor sturing voorgesteld en
verkend.
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§2.2. Mechanismen binnen de vastgoedmarkt
2.2.1. De vier marktkwadranten voor vastgoed
Het Vierkwadrantenmodel van DiPasquale en Wheaton (1992) biedt inzicht in de dimensies die
verantwoordelijk zijn voor de vraag naar vastgoed, het aanbod hiervan, en daartussen spelende toevoeging en
(theoretisch) onttrekkingen. In wezen is ‘de vastgoedmarkt’ een samenstelling van vier sterk aan elkaar
gekoppelde deelmarkten, door Buitelaar et al. begrepen als de ruimtemarkt, de beleggingsmarkt, de
ontwikkelmarkt en de aanpassing van de voorraad (2013). In het model van deze vier kwadranten worden
huur- en ontwikkelprijzen, het productieniveau en de resulterende voorraad vastgoed aan elkaar gerelateerd,
waardoor ontwikkelingen in al deze variabelen elkaar beïnvloeden. Het oorspronkelijke model (zie DiPasquale
& Wheaton, 1992, p.188) is door Buitelaar et al. geadapteerd zoals te zien in figuur 1.1.

Figuur 1.1. Adaptatie van het Vierkwadrantenmodel van DiPasquale en Wheaton (Buitelaar et al., 2013, p.39).

Het model beschrijft een cyclus die begint in een ontwikkeling in kwadrant 1 en eindigt in een aanpassing (of
respons) in kwadrant 4. Deze beweegt als volgt. Exogene economische en maatschappelijke trends genereren
een gebruiksvraag. De ruimtemarkt vertaalt de omvang van deze vraag in huurprijzen die voor het gebruik van
vastgoed worden betaald, uitgaande van ruimte als schaars goed. Deze stijgen of krimpen naar gelang perioden
van bredere economische groei of stagnatie plaatsvinden, en beïnvloeden de rendementen van eigenaren of
beleggers binnen de beleggingsmarkt. Hierdoor wordt investeren in vastgoedontwikkeling aantrekkelijker of
minder aantrekkelijk, en worden hogere prijzen voor nieuwe vastgoedontwikkelingen betaald. Mits met deze
prijzen de bouwkosten worden overstegen voegt de bouw- en ontwikkelmarkt meer of minder vastgoed toe
aan de totale voorraad. De aangepaste voorraad bepaalt vervolgens opnieuw de economische schaarste van
ruimte voor vragende actoren op de ruimtemarkt, waardoor aanpassing hiervan in een nieuwe huurprijs
resulteert en de cyclus zich herhaalt.

2.2.2. Opvallende aspecten inzake leegstand
Aan de onderlinge configuraties van deze deelmarkten vallen inzake leegstand in praktijk een drietal aspecten
op. Ten eerste spelen er in praktijk structurele vertragingen tussen een vraagverandering vanuit de gebruikers
van vastgoed en het reageren van de voorraad. De onelastische aard van vastgoed maakt dat bredere
economische ontwikkelingen een vertraagde weerslag hebben op de markten waarin in vastgoed wordt
belegd, en waarin vastgoed wordt geproduceerd en verhandeld. Door een doorgaans lange aanloop- en
productietijd wordt snel achter de feiten aan gelopen, omdat tussen de waarneming van een groeiende vraag,
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de aanvang van een ontwikkeling en de uiteindelijke oplevering van een pand dusdanig veel tijd kan verstrijken
dat het pand terechtkomt op een intussen verzadigde markt. Decennia lang is ten dele door deze mechaniek
veel vastgoed opgeleverd in tijden van economische krimp, maar doordat krimp later werd afgewisseld door
een nieuwe periode van groei kwam het ontwikkelde vastgoed alsnog in gebruik (Buitelaar et al., 2013)
Ten tweede zijn de manieren waarop veranderingen in de prijzen, bouwproductie en uiteindelijke voorraad
elkaar beïnvloeden bewerkelijk en vatbaar voor vertekeningen. Allereerst wordt de mate waarin de markten op
elkaar reageren door exogene factoren beïnvloed, zoals de financiële aantrekkelijkheid van het ontwikkelen
van nieuw vastgoed binnen de bredere markten voor kapitaal (DiPasquale & Wheaton, 1992). Daarbij kan
gedacht worden aan rentestanden of vastgoedbelastingen. Ook worden ontwikkelingen per deelmarkt door
(imperfecte) marktactoren gepercipieerd voordat ze erop reageren, waarin vertekeningen kunnen plaatsvinden
die verkeerde prikkels geven aan de andere deelmarkten. Gericht onderzoek van Buitelaar et al. (2013) toont
aan dat actoren vertraagd reageren of algeheel niet handelen op basis van juiste prikkels, doordat hun
waarneming van de trends en trendbreuken door eigen percepties en institutionele factoren sterk wordt
vertekend. Dit zijn op een structureel niveau verklarende factoren voor marktfalen, omdat ze ertoe leiden dat
de realistische en gewenste verbinding tussen vraag en aanbod wordt vertroebeld en geblokkeerd. In praktijk
zien Buitelaar et al. (ibid.) dat daardoor los van de realistische (en dalende) vraag grote
vastgoedontwikkelingen kunnen worden uitgevoerd, en duiden waarnemingen van Adams (2015) er tevens op
dat eigenaren in staat zijn om vastgoed los van een nieuwe vraag te laten leegstaan met een oog op
vraagherstel. Dat impliceert dat in situaties van leegstand niet vanzelfsprekend sprake is van een afwezige
vraag, maar dat ook een alternatieve vraag kan bestaan waar vastgoed aanbiedende actoren zich vooralsnog
niet op aanpassen.
Ten derde wordt de vastgoedmarkt volgens dit model inherent gedreven door (netto) economische groei. In
tijden van laagconjunctuur verminderen idealiter het aantal beleggingen en ontwikkelingen, maar er wordt
geen mechanisme beschreven waardoor de totale voorraad middels onttrekking wordt verminderd.
Marktevenwicht wordt dus niet bereikt op het moment dat overaanbod bestaat zonder dat weer macroeconomisch herstel plaatsvindt. Buitelaar et al. (2013, p40) beschouwen dit als een tekortkoming van het
model, maar in realiteit lijkt het ook een tekortkoming van de feitelijke vastgoedmarkt. Er is immers vooralsnog
geen verdienmodel dat vanuit autonome marktwerking legitimeert dat vastgoed wordt onttrokken, tenzij er in
de plaats van het oude vastgoed een nieuwe, meer renderende ontwikkeling kan plaatsvinden.

2.2.3. De imperfecte vastgoedmarkt
Voorgaande aspecten schetsen dat in de vastgoedmarkt sprake van is van structurele vertragingen en
institutionele vertekeningen bij het waarnemen van de vraag, terwijl economische groei zonder alternatief de
aandrijvende kracht vormt. Deze imperfecties lijken altijd te hebben bestaan, maar onderzoekers menen dat ze
voorheen niet problematisch of relevant zijn geweest doordat netto nog groeisuccessen bestonden. Dat
impliceert dat in laagconjunctuur opgeleverde bouw in latere groeiperioden voor lange tijd alsnog kon worden
ingevuld, waardoor niet alleen de omvang maar ook de aard van de vraag zich passend bij het gerealiseerde
aanbod herstelde. Volgens e.g. Buitelaar et al. (2013) hebben er na het intreden van de meest recente
economische stagnatie echter verschillende kwalitatieve veranderingen in de gebruiksvraag plaatsgevonden,
waardoor dit voor veel vastgoed niet langer het geval is. Deze hangen onder meer samen met demografische,
maatschappelijke en technologische ontwikkelingen, en zijn voor een belangrijk deel van structurele aard.
Daardoor wordt in de literatuur van een structureel overaanbod gesproken (ibid.).

§2.3. Kenmerken van structurele leegstand
De vastgoedmarkt blijkt inherent in staat te zijn om op basis van een foutieve projectie van de gebruikersvraag
te opereren, waardoor zowel het ontstaan als het aanhouden van leegstand kunnen worden verklaard. Om in
de Nijmeegse praktijk de leegstand te identificeren die van meer permanente aard is, wordt in de literatuur
naar kenmerken van deze structurele vormen van leegstand gezocht.

2.3.1. Wat maakt leegstand structureel?
‘Leegstand’ blijkt een complex begrip te zijn, waarvoor in de literatuur geen universele definitie bestaat.
Planologen, ontwikkelaars, onderzoekers, overheden, activisten en bewoners hebben vanuit hun eigen
raakvlakken verschillende percepties van leegstand (Pearsall et al., 2014). Pagano en Bowman (2000) stellen
voor dat een gebouw als leegstaand kan worden beschouwd als het ongebruikt is voor 60 dagen of langer.
Overheden hebben doorgaans echter grote moeilijkheden om de dagen van ongebruik in een bestand bij te
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houden, omdat vastgoed zich sneller over de markt beweegt dan zij kunnen administreren. Het gevolg hiervan
is dat veel steden niet alle leegstand systematisch bijhouden; monitoren is pas betrouwbaar en relevant na een
bepaalde tijd van plaatsvinden (Kremer & Hamstead, 2015). In de Nederlandse vastgoedpraktijk worden
daarom drie fasen onderscheiden binnen de leegstandsduur. In Van Dongen et al. (2013; in Buitelaar et al.,
2013) vallen panden die minder dan één jaar leeg staan nog onder aanvangs- of frictieleegstand, worden
panden die tussen de één en drie jaar leeg staan langdurige leegstand genoemd en is vastgoed dat meer dan
drie jaar leeg staat van structurele aard. Andere studies maken ook van deze definitie gebruik (e.g. Lonkhorst et
al., 2013; Evers et al., 2014; Zuidema en van Elp, 2010a; DTZ Zadelhoff, 2013; Dynamis, 2015; Janssen-Jansen,
2010a).
De achterliggende gedachte van het aanhouden van deze leegstandcategorieën is dat de leegstandduur
overheden en betrokken partijen informatie geeft over de ontwikkelingen in een bepaalde categorie vastgoed.
Doorgaans wordt verwacht dat een object dat langer dan drie jaar leegstaat een groot risico heeft om leeg te
blijven staan, wat een indicatie geeft om te bepalen of een pand of terrein aanvullende aandacht behoeft. In
extreme gevallen zijn verloederingsproblemen zichtbaar, want onder langdurige en structurele leegstand raken
panden verstrikt in neerwaartse spiralen met tal van negatieve effecten op de omgeving (Evers et al., 2014). In
haar meest problematische verschijning wordt structurele leegstand door Pearsall et al. (2013) geassocieerd
met criminaliteit, vandalisme en zelfs geweld. Lokale betrokkenen, waaronder buurtbewoners, ondervinden
hiervan direct gevaar en hinder. Buitelaar et al. (2013) schrijven dat structurele leegstand daarnaast negatieve
economische gevolgen kan hebben op omliggend vastgoed en vastgoedterreinen, maar ook op gehele
stedelijke gebieden (zoals een binnenstad), die mogelijk mee worden gesleurd in een spiraal van devaluering,
veroudering en verloedering. Ook in minder extreme mate is structurele leegstand inherent een verspilling van
ruimte en kapitaal die nadelig is voor de ruimtelijke en economische ontwikkeling in de omgeving (Wintgens en
Hoekstra, 2011).
Vastgoed dat zonder een perspectief op verandering stilstaat levert de omgeving noch de eigenaar iets op. Er
spelen daarbij lage rendementen, extra onderhoudskosten en langere rentes over geleende aankoop- en
ontwikkelbedragen die zich op dat moment niet terugverdienen. Desondanks is het vaak een punt van discussie
wat de oorzaken en oplossingen zijn, maar voornamelijk of, in welke mate en vooral voor wie de structurele
leegstand in de dagelijkse praktijk een probleem vormt. Vaak zijn dergelijke situaties complexe problemen die
verbonden zijn aan verschillende ontwikkelingen, stakeholders, perspectieven en belangen. In de Nederlandse
beleidsrealiteit wordt leegstand in eerste instantie beschouwd als een probleem waar de eigenaar van het
pand verantwoordelijk voor is (e.g. Evers et al., 2014; Wintgens & Hoekstra, 2011). Een eigenaar van of
belegger in een pand wil echter nog wel eens niet in staat zijn of strategisch weigeren om tot een nieuwe
aanpak over te gaan. Oplossingsrichtingen om een noodzakelijke verandering toch gedaan te krijgen liggen
vervolgens in de sfeer van sturing, interventie en beleid (zie Van der Krabben et al., 2013). Zeker wanneer door
langdurige leegstand een gevaar voor verloederingseffecten in de omgeving ontstaat raakt de problematiek
aan maatschappelijke belangen, en is het waarschijnlijk dat een (gemeentelijke) overheid daar beleid op zal
willen ontwikkelen (Evers et al., 2014). Dit heeft echter niet alleen te maken met de uitstralingseffecten van
leegstand, maar ook met de politieke vraag hoeveel betekenis een gemeente hecht aan het oplossen van
leegstand op een bepaalde plek.

2.3.2. Een bredere benadering van structurele leegstand
In contrast met structurele leegstand bestaan tijdelijke vormen van leegstand, waaronder aanvangs-, mutatieen frictieleegstand. Panden staan bijvoorbeeld vaak kortstondig leeg na oplevering of renovatie, terwijl er naar
een eerste of nieuwe huurder wordt gezocht (Hek et al., 2004; Stijnenbosch, 2015). Evers et al. (2004) schrijven
dat tijdelijke leegstand de marktruimte genereert die nodig is om de vastgoedmarkt te laten functioneren,
omdat potentiële huurders daardoor uit een al bestaand aanbod kunnen kiezen in plaats van op een realisatie
te moeten wachten. Door de structurele vertragingen tussen vraag, belegging, productie en aanbod die in de
vorige paragraaf werden beschreven werd daarnaast lange tijd een deel van de leegstand als conjuncturele
leegstand beschouwd. Daarbij werd aangenomen dat de vraag naar ruimte als gevolg van economische
schommelingen tijdelijk lager was, omdat automatisch weer herstel plaatsvond (Hek et al., 2004). Buitelaar et
al. (2013) tonen in de huidige realiteit de misvatting aan om leegstand vanuit het uitgaan van zeker herstel als
niet-problematisch te accepteren. Ofschoon in praktijk mogelijk al langer indicaties bestonden voor structurele
veranderingen in de vraag, werden marktactoren mede daardoor pas laat bewust van het feit dat veel
gebouwde ruimte niet meer door vraagherstel zou worden ingevuld.
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Het opereren op basis van de duur waarmee objecten leegstaan heeft een belangrijke zwakte: de methode
werkt alleen achteraf. Daaruit kunnen slechts nadat situaties hebben afgespeeld indicaties volgen van de
leegstand die naar alle waarschijnlijkheid problematisch blijft of slechts tijdelijk bleek – uiteraard mits de
leegstand vanaf het begin is gemonitord, wat in veel steden en vastgoedsectoren niet consistent gebeurt. De
benadering helpt daarom niet om in praktijk in te schatten of ten gevolge van ontwikkelingen die op het
moment spelen aannemelijk tot structurele leegstand wordt geleid. Vanuit deze gedachte wordt door Zuidema
en Van Elp een breder begrip van leegstand voorgesteld (2010a). Een begrip van structurele leegstand dat op
leegstandduur gebaseerd is houdt volgens hen geen rekening met de toekomstige ontwikkeling van de vraag,
terwijl juist de mate waarin de markt in staat zal zijn om leegstand vanuit de deze vraag op te lossen bepalend
is voor leegstand van structurele aard. Daarmee impliceren ze ten eerste dat leegstand als structureel kan
worden beschouwd ongeacht de driejarige leegstandduur, en ten tweede dat evenwel op basis van het
waarnemen van voldoende realistische marktruimte verwacht kan worden dat leegstand tijdelijk zal zijn.
Samengevat blijkt dat structurele leegstand als eerste kenmerk heeft dat het niet als een tijdelijke maar als een
permanente vorm van leegstand wordt beschouwd. Er wordt daarbij van uitgegaan dat het zelf-herstellend
vermogen van de vastgoedmarkt wordt geblokkeerd, onder meer door structurele vraaguitval, structurele
marktimperfecties en percepties en instituties van actoren. Daardoor heeft structurele leegstand op termijn
een oorzakelijke relatie met devaluering, veroudering en verloedering. Vaak hebben actoren echter niet de
strategische wil of het vermogen om voor een oplossing te zorgen, en spelen tussen hen en overheden
complexe discussies over de oorzaken van structurele leegstand, de problemen daarvan en de oplossingen die
mogelijk zijn. In de volgende delen van dit hoofdstuk wordt op deze bredere benadering van structurele
leegstand voortgebouwd, en wordt gezocht naar de omstandigheden en ontwikkelingen waarin structurele
leegstand plaatsvindt, en de factoren waaraan structurele leegstand kan worden herkend. Hiervoor wordt in de
theorie gezocht naar de specifieke oorzaken en verklaringen voor deze vorm van leegstand.

§2.4. Verklaringen voor structurele leegstand
In deze paragraaf wordt naar meer inzicht gezocht in de precieze oorzakelijke en verklarende mechanismen
voor het ontstaan en aanhouden van leegstand. Ten dele komen deze overeen, maar er is een onderscheid
mogelijk tussen de factoren die tot overaanbod leiden, waardoor er in de huidige functie of tegen de huidige
prijs geen vraag naar vastgoed bestaat, en de factoren die structureel belemmeren dat deze functie wordt
aangepast aan een alternatieve vraag. Het is vaak zo dat een object ruimte kan bieden aan een andere
behoefte nadat een herontwikkeling of herbestemming is gerealiseerd, en vaker in de vorm van tijdelijke
functies. In bepaalde gevallen zou een koop- of huurprijsverlaging al voldoende kunnen zijn om koop of huur
onder nieuwe marktomstandigheden weer aantrekkelijk te maken, maar kiezen eigenaren voor een andere
strategie (Adams, 2015). Zelfs als uiteindelijk voor sloop gekozen wordt om leegstandskosten te besparen eist
aanpassing van eigenaren echter dat ze in vastgoed investeren, verlies nemen op hun geplande exploitatie en
hun strategie aanpassen. In praktijk lijkt het erop dat eigenaren van structurele leegstaande panden structurele
belemmeringen ervaren om een aanpassing als realistische optie of verstandige strategie te zien (e.g. ibid.;
Buitelaar et al., 2013).

2.4.1. Verklaringen ingedeeld per schaalniveau
De theoretische mechanismen die structurele leegstand verklaren worden in dit onderzoek ingedeeld in drie
schaalniveaus van ontwikkelingen. Het eerste en breedste schaalniveau betreft het economisch macroniveau,
waarop exogene trends de vastgoedmarkt beïnvloeden tot een bepaalde configuratie van vraag, belegging,
ontwikkeling en resulterende aanbod. Deze ontwikkelingen schetsen de bredere context waarin
vastgoedondernemers opereren. Het tweede niveau is het regionale niveau, en betreft de trends in het
regionale potentieel voor bestaande en nieuw te ontwikkelen functies. De marktruimte voor nieuwe
vastgoedontwikkelingen (of herontwikkelingen) hangt samen met regionale factoren als de demografie en de
planologische kaders, en verschilt in Nederland bijvoorbeeld per provincie of gemeente. Het derde niveau is
het lokale- of microniveau. Hierin spelen meer obscure institutionele factoren, onder andere door percepties
en strategische afwegingen die door eigenaren van leegstaand vastgoed worden gemaakt om vastgoed te
herontwikkelen of leeg te laten staan. In de verdieping van dit onderzoek wordt op deze factoren
geconcentreerd.
Uit de literatuur blijkt daarnaast dat trends en mechanismes die aanhoudende leegstand verklaren vaak per
vastgoedsector verschillen. Afhankelijk van de functies van objecten zijn andersoortige partijen eigenaar, wordt
op basis van de ontwikkelingen en werkpraktijken een ander marktspel gespeeld en kunnen om andere
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redenen blokkades tussen vraag en aanbod plaatsvinden die leegstand veroorzaken. De meest grootschalige en
meest duidelijk te onderscheiden markten bestaan omtrent winkelvastgoed, kantoor- en bedrijfsruimte en
maatschappelijk vastgoed. De laatste categorie is meer dan de andere vastgoedsoorten een verzamelnaam
voor uiteenlopende kleinere soorten vastgoed die volgens Bouwstenen voor Sociaal opgeteld meer oppervlak
hebben dan alle Nederlandse kantoren en winkels bij elkaar (Bouwstenen voor Sociaal, 2011; BBN, 2011, in
Evers et al., 2015). Als grootschalige vastgoedcategorie wordt deze soort vastgoed pas relatief kort van andere
soorten onderscheiden, en wat er precies onder valt is onderwerp van een actueel debat. Veuger (2015, p.13)
vindt in een survey dat gemeenten onder maatschappelijk vastgoed in ieder geval een categorie vastgoed
verstaan waarin maatschappelijke functies of activiteiten plaatsvinden, met evenwel maatschappelijke doelen.
Een belangrijk deel hiervan bestaat uit onderwijs- en zorgfuncties, maar ook kan gedacht worden aan
sportaccommodaties, plekken voor cultuur, en ruimte voor openbaar bestuur (Evers et al., 2015, p.38). De
verschillende vormen van maatschappelijk ruimtegebruik hebben onder meer gemeen dat ze geheel of
gedeeltelijk door publieke gelden worden gefinancierd (Van Leent, 2012, in Evers et al., 2015), waardoor
andere factoren spelen dan in de zakelijke markten. Een belangrijk deel van het maatschappelijk vastgoed is
tevens eigendom van gemeenten. Andere private of semipublieke organisaties zijn bijvoorbeeld stichtingen,
verenigingen en instellingen, die in ieder geval ten dele worden gesubsidieerd vanuit publieke doelstellingen. In
een ruimere definitie kunnen echter ook bepaalde privaat gefinancierde gebruiken tot maatschappelijk
vastgoed horen, met als voorbeeld religieus vastgoed.

2.4.1. Macro-economische verklaringen
De bredere stand van de economie heeft de meest directe invloed op alle vraag naar vastgoed (Buitelaar et al.,
2013, p.46). Volgens Buitelaar et al. (2013) nemen in tijden van economische recessie het aantal bedrijven en
de omvang van bedrijven af, en beschikken gebruikers en consumenten over lagere budgetten voor winkelen,
kantoordiensten en maatschappelijke activiteiten. Daarnaast en zijn financiële regelingen met betrekking tot
leningen voor vastgoedontwikkelingen onzekerder (e.g. Janssen-Jansen, 2010b). Vanaf 2015 lijkt er weer sprake
te zijn van lichte economische groei, waarbij investeringen en consumptieniveaus toenemen, terwijl de
werkgelegenheid stijgt (Dynamis, 2015). Vooralsnog nemen onderzoekers echter toenemende leegstand waar
door blijvende kwalitatieve veranderingen in de omvang en aard van de vraag (e.g. ibid.).
A. Winkelvastgoed in beweging
Wat winkelvastgoed betreft is de vraag naar ruimte structureel veranderd door technologische ontwikkelingen
en nieuwe opvattingen over het winkelen en het aanbieden van producten. De trends laten een daling laten
zien van het benodigd oppervlak aan winkelruimte. Qua winkelvoorraad is er tussen 2004 en 2015 echter veel
vastgoed toegevoegd en nauwelijks ruimte herbestemd of anderszins onttrokken (CBS, 2015). Voor de crisis is
de vraag naar winkelmeters door de schaalvergrotingstrend lange tijd toegenomen, verklaard door de
ketenvorming van productie en verkoop (Buitelaar et al., 2013). Toevoegingen lagen hoofdzakelijk in
grootschalige nieuwe vestigingen, en uitbreidingen van bestaande locaties. Enerzijds heeft de toenemende
efficiëntie en populariteit van ketens ertoe geleid dat grootschaligheid de norm is geworden, waardoor ruimer
vastgoed lange tijd aantrekkelijker is geweest voor verhuisbewegingen of de vestiging van nieuwe partijen.
Anderzijds heeft dit een negatieve impact gehad op de kleinere ondernemers, te zien aan het feit dat het totale
aanbod van winkelruimte verdeeld is over gemiddeld kleinere panden dan de gebruikte objecten (CBS, 2015).
Met de huidige vooruitzichten is het onzeker welke kleinere winkelbehoeften resteren die panden in de nabije
toekomst kunnen aantrekken.
Ook voor grotere retailketens echter, is gedurende de economische crisis een harder marktklimaat ontstaan,
resulterend in een stevigere concurrentiestrijd tussen individuele winkels, winkelconcepten en winkelgebieden
als geheel. Stijnenbosch (2015) beschrijft dat in 2014 een aantal bekende ketens failliet gingen zoals Mexx,
Halfords, Miss Etam, Free Record Shop en Promiss. De jaren erna volgden onder meer V&D, Schoenenreus,
Unlimited Sports Group (eigenaar van Perrysport & Aktiesport) en recentelijk ook Scheer & Foppen. Het is op
dit moment vooralsnog onduidelijk in hoeverre deze faillissementen tot leegstand leiden met een structureel
karakter. De invulling van winkelvastgoed is vooral in binnensteden onderhevig aan concurrentie met andere
winkelconcepten, en veel factoren zullen er in theorie enkel toe leiden dat een niet langer succesvolle of
efficiënte invulling plaats maakt voor iets nieuws, conform liberalistische idealen. De waargenomen tendens is
op het moment echter dat naast de frictieleegstand ook de structurele leegstand blijft toenemen (Evers et al.,
2015). Deze duidt aan dat in een deel van de Nederlandse steden het aantal winkelmeters van voor de crisis
structureel uit balans is met de huidige en toekomstige vraag. De opkomst van online verkoopmethoden en
internetshoppen speelt hierin een rol, door invloed te hebben op de vraag naar en invulling van winkelruimte.
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Wat de exacte bijdrage van online winkelconcepten aan leegstandscijfers is, is in 2015 nog onzeker (e.g. Evers
et al., 2015; CBS et al., 2015). Wel is zeker dat winkeliers in binnensteden de laatste jaren steviger hebben
moeten concurreren met online bedrijven die kosten kunnen besparen op etalageruimte, winkelaankleding en
–personeel. Ondertussen wordt online winkelen voor de consument steeds gemakkelijker en vertrouwder.
Bepaalde branches van de detailhandelsmarkt, zoals elektronicaspecialisten, zijn extra gevoelig voor het
negatieve effect van internet en modernisering op hun omzet. Omdat winkelopbrengsten en winkeloppervlak
in de vorm van de zogenaamde vloerproductiviteit direct aan elkaar gelinkt zijn, heeft een lagere omzet als
gevolg dat minder meters draaiende kunnen worden gehouden om dezelfde omzet te behouden (Stijnenbosch,
2015). Dit verklaart dat winkeliers bij lagere opbrengsten bezuinigen op hun ruimte.
Verder verklaren Evers et al. (2014) dat in veel leegstaande winkelpanden voorheen winkels van de categorie
doelshoppen waren gevestigd. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om verkopers van bruin- en witgoed, meubels en
automaterialen, die doelgericht worden bezocht en minder interessant zijn voor toevallige passanten. Evers et
al. (2015) geven aan dat die ontwikkeling in binnensteden samenhangt met de trend van het funshoppen die
sinds de jaren ’90 in dominantie toeneemt. Daardoor nemen zij waar dat winkels van de categorie doelshoppen
vaak al in minder courante panden en op minder gewilde locaties zijn gevestigd dan winkels uit recreatiever
segmenten (Evers et al., 2015). Dit zijn de plekken die gezien de gedaalde vraag naar (fysieke) winkelruimte
tevens het eerst en meest kwetsbaar zijn voor structurele leegstand. Stijnenbosch (2015) stelt immers vast dat
winkelleegstand in de eerste plaats door een ongunstige locatie binnen het stadscentrum wordt veroorzaakt.
Beleggers die winkelpanden kopen, onderhouden en exploiteren schatten investeringsrisico’s zoals
faillissementen lager in op betere locaties. De grootte van passantenstromen, de bereikbaarheid, de historische
gebouwstructuur en het bezoek- en verblijfsklimaat van een locatie of omliggend winkelgebied spelen daarbij
een rol (Evers et al., 2015). Tegelijk zijn de huurprijzen voor deze locaties vaak aanzienlijk hoger dan in minder
courante gebieden, waardoor alleen winkels met een voldoende hoge opbrengst zich op gunstige plekken
kunnen vestigen. Op grotere schaal draagt de investeringsdynamiek die beperkt is tot toplocaties eraan bij dat
kleinere winkelcentra het onderspit delven. Winkelen is in toenemende mate recreatie- en belevingsgericht, en
deze nieuwe behoefte wordt in steeds sterkere zin gefaciliteerd door de populaire winkelcentra in ‘topsteden’
(Stijnenbosch, 2015). Door de afgenomen vraag en sterkere marktselectie neemt het aandeel winkelruimte dat
tot minder populaire locaties hoort toe, en ontstaan daarin toenemende risico’s voor leegstand. Buitelaar et al.
(2013) noemen kleinschalige buurtcentra, dorpskernen en verouderde woonboulevards als voorbeelden.
B. Kantoor- en bedrijfsruimte in overvloed
De winkelmarkt is sterk in beweging, waardoor de precieze invloed van trends op de structurele leegstand
onzeker is. De kantorenmarkt illustreert in duidelijkere mate een structureel overaanbod in zowel omvang als
aard. Voor de kantorensector is een kwalitatieve verschuiving gaande in de organisatie van het werken en het
gebruiken en indelen van ruimte. Kleinschaligheid en flexibiliteit wordt in het heden steeds vaker verkozen
boven ruime, monofunctionele kantoorruimtes. Vanuit het concept van het flexibel werken (of flexwerken)
hebben huurders steeds meer behoefte aan open ruimtes, waarin met zo min mogelijk ruimte per werknemer
kan worden gewerkt (e.g. Zuidema, 2012; Dynamis, 2015; Janssen-Jansen, 2010b). De daling in het aantal vaste
meters vloeroppervlak per werknemer, gecombineerd met een (door technologische ontwikkelingen
gefaciliteerd) gemoderniseerd ruimtegebruik, levert ongeacht economische conjunctuur een dalende trend in
de vraag naar kantoorruimte op de lange termijn (Buitelaar et al., 2013). Ofschoon deze trends al voor langere
tijd te voorzien waren, zijn tot 2013 nog grootschalige toevoegingen gedaan aan het kantorenaanbod. Ook
daarna lijken de huurprijzen voor gebouwde kantoren nog nauwelijks te reageren op de toenemende
leegstand, en boven de inflatie te blijven steken. Vanuit een economisch perspectief zou echter te verwachten
zijn dat in een te ruime markt de prijzen zouden dalen (zie DiPasquale & Wheaton, 1992). Waardoor vinden
deze effecten plaats?
Om te verklaren waardoor langdurig kantoorruimte bleef worden toegevoegd aan een sterk verzadigde markt,
beginnen veel studies met het beschrijven van de kantorenluchtbellen, die in decennia van overvloedige
middelen waren ontstaan (Janssen-Jansen, 2010b). Te grote ambities, te veel optimisme en een te sterk geloof
in het ‘altijd groei’-principe van de economie dreven zowel ondernemers als planmakers in de ruimtelijke
ordening tot grootschalige kantoorontwikkeling. Daarmee lag een belangrijke oorzaak van het resulterende
overaanbod bij de overheid: gemeenten concurreerden lange tijd op regionaal niveau om de vestiging van
bedrijven voor werkgelegenheid, en stonden al te ruimschoots nieuwe kantoorbouw toe (DTZ, 2013). Terwijl
beleidsconcurrentie vanaf de crisistijd slechts nog leidde tot lagere grondprijzen, overaanbod en snelle
veroudering van de bestaande voorraad kantoren, werd in 2010 nog flink ingezet op de ontwikkeling van
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bedrijventerreinen. Janssen-Jansen (2010b) vervolgt dat de druk om via het grondbedrijf inkomsten te
genereren ook in die tijd bleef bestaan, ondanks het feit dat vraag verminderde, rente opliep, ruimtelijke
ingrepen duurder werden en dringend naar nieuwe verdienmogelijkheden moest worden gezocht. Vervolgens
leidden het aanhoudende groeidenken en een te vrije beleidsvoering tot een overmatige plancapaciteit en tot
een toename van inefficiëntie op de markt.
De vraag is waarom een van nature naar efficiëntie strevende kantorenmarkt ondanks alle realistische
vooruitzichten nieuwe ruimte bleef ontwikkelen. Om te beginnen speelt dat investeringen in nieuwe
kantoorontwikkeling aantrekkelijk zijn voor investeerders in tijden van groei, en dat voordat de crisis intrad nog
veel bouwplannen in werking waren gezet. Verklarend hiervoor was de structurele vertraging door de
inelasticiteit van het vastgoed. Echter, waar marktsystematiek in het verleden zorgde voor een correctie op de
productie, bleef deze lange tijd uit. Rentes bleven laag en investeren in vastgoed werd nauwelijks geremd
(Janssen-Jansen, 2010b). Volgens Buitelaar et al. (2013) hangt dit samen met een serie financiële en
planologische instituties, die er onder meer toe leidden dat huurprijzen zich niet aanpasten aan een afgenomen
gebruiksvraag, zodat beleggers op basis van taxaties in nieuwbouw bleven investeren. Hoewel hun
taxatiemethoden hoge rendementen tegenover lage risico’s voorspiegelden, waren deze (noodzakelijkerwijs)
gebaseerd op prijzen en transacties uit het (groei-) verleden (ibid.). Feitelijke marktontwikkelingen werkten
hierdoor zowel vertraagd als in afgevlakte vorm in door. Bovendien waren beleggers al langere tijd
terughoudend in het afwaarderen van vastgoed, omdat dit in de boeken lagere rendementen oplevert.
Voorafgaand aan de slechte aanpassing aan de breuk van de groeitrend door de investeringscultuur,
probeerden beleggers lange tijd om een definitieve bijstelling van huren te vermijden (ibid.), waardoor huren
minder snel daalden dan leegstand toenam. Dit leverde vertekeningen op in de gehele, nauw verbonden
vastgoedmarkt.
Hoewel in de literatuur vele aanvullende oorzaken en effecten die relevant zijn bij het structurele overaanbod
van kantoren worden beschreven (zie o.a. Buitelaar et al., 2013), lijken macro-economische verklaringen voor
structurele kantorenleegstand in de kern te herleiden te zijn tot drie aspecten. Ten eerste betreft dit de
vraaguitval op de commerciële vastgoedmarkt en de blijvende verandering van de resterende vraag, vaak nog
gedurende de looptijd van in het verleden gemaakte plannen. Ten tweede wordt gewezen naar een
overambitieuze Nederlandse (groei-) planologische cultuur. Deze heeft te zeer naar grootschalige integrale
ontwikkeling gestreefd, is te afhankelijk is geweest van kantoorbouw als kostendrager voor andere ruimtelijke
investeringen, en was te gefocust op het rondkrijgen van de (interne) exploitatie boven een reële inschatting
van de (externe) markt. Ten derde spelen de eigen conventies en gewoonten van de beleggingssector ten
aanzien van financiering, waarderingen van vastgoed en risico’s, verwachte rendementen en daarop
gebaseerde investeringsstrategieën een rol (Buitelaar et al., 2013).
C. Maatschappelijk vastgoed na de bezuinigingen
Ook voor het maatschappelijk vastgoed zijn de marktomstandigheden de laatste jaren sterk veranderd,
waardoor toenemende leegstand een uitdaging vormt (Veuger, 2015; Evers et al., 2015). Nederlandse
gemeenten bezitten en beheren een groot deel van dit vastgoed om beleidsdoelstellingen te realiseren, en
moeten aan deze opgave antwoorden. Verklarend daarvoor is ten eerste het verband tussen de bredere
economische recessie en het ruimtegebruik dat daardoor veranderd. De politiek maakt directe keuzes over de
financiering van maatschappelijke functies als onderwijs, zorg, sport en cultuur op basis van bredere
economische perspectieven. Op basis daarvan typeren decentralisaties en bezuinigingen de afgelopen jaren de
markt. Evers et al. (2015, p.44) schrijven dat nadere verklaringen voor leegstand in maatschappelijk vastgoed
liggen in beleid in specifieke maatschappelijke sectoren. Zij noemen daarbij onder meer bezuinigingen in de
cultuursector, het scheiden van wonen en zorg en het concept van de brede school, waarbij meerdere
maatschappelijke functies ruimte delen. Al deze ontwikkelingen hangen samen met het feit dat economische
bezuinigingen uit het rijk hebben gesneden in gemeentelijke budgetten, waardoor de gemeente anno 2016
meer activiteiten moet uitvoeren met minder financiële middelen (Veuger, 2015). Ondertussen moeten
maatschappelijke instellingen door lagere subsidies bezuinigen op hun ruimtegebruik, waardoor bestaand
vastgoed te kampen krijgt met onderbezetting. Als exploitatiekosten daarbij niet meer met gebruik gedekt
worden spreken gemeenten van financiële leegstand (Veuger, 2015, p.205). De invloed van de
bezuinigingsopgave kan tevens inhouden dat overheidsinstanties vastgoed afstoten, bijvoorbeeld doordat de
rijksoverheid zich terugtrekt uit regio’s of steden.
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Ten tweede beschrijven Evers et al. (2015, p.44-45) verschillende maatschappelijke trends die maken dat de
behoefte aan maatschappelijk vastgoed is afgenomen. Dit hangt samen met demografische ontwikkelingen
zoals vergrijzing, veranderingen in de wet- en regelgeving die leiden tot de extramuralisering van de
gezondheidszorg, en soortgelijke trends in de ouderenzorg en het onderwijs. De trend is dat
ziekenhuispatiënten vaker thuis worden behandeld, ouderen langer zelfstandig wonen, dagbesteding vaker
plaatsvindt op externe locaties en leeractiviteiten worden verplaatst naar stagebedrijven of online platforms.
De laatste van deze ontwikkelingen wordt mogelijk gemaakt door technische innovaties, die er eveneens voor
zorgen dat vastgoed steeds beter uitwisselbaar is tussen verschillende maatschappelijke functies. Daardoor zijn
er minder gespecialiseerde accommodaties nodig voor met name sport en cultuur. Anno 2016 winnen tijdelijke
onderkomens daarnaast aan populariteit boven traditionele gymzalen, zwembaden en theatergebouwen
(ibid.). Maatschappelijk vastgoed ondervindt daarnaast invloed van toenemende individualisering in de
samenleving, waardoor minder maatschappelijk en gemeenschappelijk vastgoed wordt gevraagd (Van Leent,
2012 in Evers et al., 2014). Voorkeuren voor sport- en sociale activiteiten veranderen hierdoor, buurtcentra
worden niet meer interessant gevonden en individuele sporten die geen specifieke locatie vragen nemen
daardoor toe (Evers et al., 2015). Verdere oorzaken voor een kleinere behoefte aan maatschappelijke ruimte
hangen samen met de reorganisatie van overheden, en zijn de toenemende clustering van voorzieningen, de
krimp van de ambtelijke organisatie en de afnemende behoefte aan kantoorruimte voor overheidsapparaten
door het flexwerken (Veuger, 2015). Door voorgaande ontwikkelingen wordt steeds minder gevraagd om
maatschappelijke accommodaties die in het verleden zijn gebouwd om een specifieke functie te vervullen. Een
nieuwe of andere vraag naar voorzieningenruimte is vanuit de markt twijfelachtig (Evers et al., 2015).

2.4.2. Verklaringen op regionaal niveau
Op een regionaal niveau hangen verklaringen voor leegstand samen met de context die wordt geschetst door
de regionale economie. Zo kantoorpanden in grootstedelijke gebieden als de Randstad doorgaans in handen
van grote beleggers, en zijn kantoorpanden in perifere regio’s vaker in direct eigendom van gebruikers
(Buitelaar et al., 2013). Daardoor bestaat in de Randstad een groter kantorenaanbod en treedt absoluut meer
kantorenleegstand op. Regionale omstandigheden en verschillen conditioneren derhalve de dynamiek rondom
leegstand, maar ook bestaan verschillen tussen stadsregio’s (Evers et al., 2015). De landelijke trends die
hiervoor zijn beschreven hebben dus niet op elke plaats dezelfde invloed en effecten, en zijn niet in elke stad of
regio in dezelfde mate verklarend voor leegstand.
A. Demografische trends
Op een regionaal schaalniveau hebben voor alles demografische trends invloed op de vraag naar vastgoed. Ten
eerste vindt in een groot aantal Nederlandse regio’s stabilisatie of krimp van de beroepsbevolking plaats (PBL,
2013). Deze krimpbewegingen kunnen regionaal een belangrijke verklarende factor zijn voor een afnemend
ruimtegebruik, en worden nadrukkelijk gekoppeld aan zowel een afnemend kantoorgebruik en een
toenemende winkelleegstand door Buitelaar et al. (2013). Doorgaans betekent een vermindering van de
werkenden in een regio dat de ruimte die voor baanplaatsen gevraagd wordt daalt, maar dat ook netto
inkomens en uitgaven dalen. Daarnaast is de samenstelling van de bevolking van grote invloed op de behoefte
aan commerciële en maatschappelijke voorzieningen. Veuger schrijft dat met het oog op de vergrijzing van de
komende decennia een toenemende leegstand van scholen kan worden verwacht, en tevens een
overcapaciteit aan sportclubs (2015, p.88). Vergrijzing draagt daarnaast bij aan de individualisering van
sportactiviteiten, omdat juist oudere mensen doen aan hardlopen, fietsen en wandelen (Evers et al., 2015). In
gebieden waar sterke vergrijzing én regionale bevolkingskrimp plaatsvinden kunnen volgens Veuger sombere
beelden worden geschetst van lege woningen, werkplekken en voorzieningen, waarbij bovendien publiek geld
om verpauperingseffecten tegen te gaan als gevolg van minder inwoners ontbreekt (2015, p.211). In provincies
als Overijssel, Groningen en Zeeland zijn deze ontwikkelingen van krimp al effectief aan de gang. Elke
krimpende gemeente kampt van nature met leegstand (ibid., p.232).
B. Regionale beleidsconcurrentie
Een structureel overaanbod van een bepaalde vastgoedsoort daarnaast sterk samenhangen met regionale
concurrentie en gebrekkige afstemming tussen overheden aldaar (Janssen-Jansen, 2010a). Verklarende
factoren zijn met name gelegen in de economische en planologische stimulansen die vastgesteld zijn in
regionaal of stedelijk beleid. Volgens Janssen-Jansen is de stedelijke regio de laatste jaren belangrijker
geworden als hét beslissende strategische platform voor het behalen van economisch succes en het verbeteren
van de omgevingskwaliteit (2010a, p.4). Voor lange tijd zijn overheden sterk gericht geweest op het verbeteren
van de regionale economie en regionale kwaliteiten op het gebied van bereikbaarheid, wonen en de
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leefomgeving met het doel internationale investeringen en bedrijven aan te trekken. Ofschoon steden baat
hebben bij een regionaal-stedelijk netwerk als coördinerend geheel, gaven eigen belangen en conflicten toch
vaak de doorslag bij het bepalen van beleid (ibid.). Daardoor concurreerden ze sterk met andere stedelijke
regio’s. De ontstane regionale competitie leidde tot suboptimale situaties in de vorm van een regionale
overcapaciteit in de planruimte voor bepaalde ontwikkelingen. In het bijzonder voor kantoren leidde de
beleidsconcurrentie tot een overschot aan ontwikkeld vastgoed, tot lagere grondprijzen en een snellere
relatieve veroudering van de bestaande voorraad (Janssen-Jansen, 2010b). In plaats van in te zetten op
restrictieve ruimtelijke ordening, waarbij hogere prijzen worden gegenereerd door beperking van het aanbod,
planden overheden in het kantorensegment veel te soepel (Buitelaar et al., 2013).
Verklarend voor deze regionale concurrentiedynamiek is dat gemeentebesturen zich lange tijd gedwongen
hebben gevoeld om in te blijven zetten op kantoorontwikkeling, vanuit het idee dat ‘stilstaande gemeenten’
verlies zouden leiden (Janssen-Jansen, 2010a). Het realiseren van eigen ontwikkelingen is voor Nederlandse
gemeenten belangrijk, omdat er binnen het gecentraliseerde overheidsstelsel waarin ze opereren slechts
beperkte beleidsruimte bestaat om op alternatieve wijze eigen inkomsten te genereren. In combinatie met
hun vierjarige sturingstermijn beperkten gemeentebesturen hun aandacht en politieke ambities vaak sterk tot
de korte termijn en de eigen gemeentegrenzen, met het doel om met renderende projecten inkomsten te
genereren voor de investering in andere ruimtelijke kwaliteiten. Dergelijke praktijken passen volgens JanssenJansen binnen de bredere Nederlandse plancultuur, die tot lang na de crisis nog getekend werd door grote
ambities op het gebied van de integraliteit en grootschaligheid van projecten (ibid.). De resulterende
bestuurssystematiek zorgde voor de financiële en organisatorische verknoping van grootschalige ruimtelijke
ontwikkelingen, die kostendrager waren voor andere voorzieningen, en verklaart het op grote schaal
plaatsvinden van risicovolle, complexe en onderlinge afhankelijke ontwikkelingen en plannen (Buitelaar et al.
2013).

2.4.3. Verklaringen op het microniveau
Op het eigenaars- of microniveau wordt uiteindelijk door de vastgoedeigenaar beslist over de strategieën,
prijsstellingen en ontwikkelingspraktijken die met het feitelijke omgaan met vastgoed zijn gemoeid. Zijn
percepties van de macro-economische trends, de bredere vraagontwikkelingen en regionale
ontwikkelingspotentiëlen beïnvloeden de ontwikkelingen hierin, maar ook worden interacties op het
handelingsniveau door institutionele bestaande spelregels gestuurd (Buitelaar et al., 2013). Op basis van
onderlinge verhoudingen tussen verschillende partijen worden deze ongeschreven spelregels in praktijk
gebracht, en resulteren ze in bepaald investeringsgedrag en marktactiviteiten (Adams, 2015). Ofschoon
partijen die bij structurele leegstand acteren in de eerste plaats strategieën vormen op basis van hun
economische belangen, kunnen hun handelingswijzen bijvoorbeeld sterk door andere actoren of vaste
praktijken worden bepaald (ibid.). Niet altijd is een eigenaar in staat om hergebruik uit te lokken, bijvoorbeeld
doordat in de omgeving van zijn vastgoed een structureler krimp in de marktvraag plaatsvindt. In veel andere
gevallen zal hij hergebruik echter vanuit strategisch of financieel oogpunt tegenhouden. Institutionele factoren
kunnen voor de eigenaar vertekenend, belemmerend en deactiverend werken, en in gevallen van structurele
leegstand verklaren waarom zijn inschatting van de potentiële successen en risico’s van een herontwikkeling
vooralsnog tot aanhoudende leegstand leidt. Adams schrijft dat steden er veel maatschappelijk belang bij
hebben om deze factoren te herkennen, te begrijpen en te leren mediëren (2015).
A. Strategische leegstand & optimistische verwachtingen
Allereerst zijn deze barrières gerelateerd aan het strategisch gedrag en de percepties van individuele
ondernemers (Goldstein et al., 2001). Eigenaren illustreren legio redenen om hun leegstaand vastgoed niet te
kunnen of te willen herontwikkelen. Vaak zijn hun argumenten verbonden aan speculatieve doeleinden en het
vermijden van verliezen. Adams neemt in 2015 waar dat het traject tussen leegstand en hergebruik in veel
gevallen pas wordt overbrugd als een nieuwe eigenaar zich met een nieuwe visie op het object aandient.
Daartoe moet vastgoed echter worden verkocht, wat in praktijk vaak tegen wordt gehouden. Eigenaren maken
in die gevallen de keuze om hun panden ondanks langdurige leegstand en een vragende partij van de markt te
houden, doorgaans op basis van eigen ideeën voor gunstigere toekomstige situaties. Adams concludeert uit
verschillende onderzoeken tussen 1977 en 2014 dat eigenaren van structureel leegstand vastgoed vaak
optimistische verwachtingen hebben van de huidige en toekomstige waarden van het goed dat ze aanbieden,
en de prijs die een ontwikkelaar voor hun vastgoed zou betalen structureel overschatten (ibid.). Vaak willen of
kunnen ze niet handelen onder boekwaardes die op die fictionele verwachtingen zijn gebaseerd, omdat ze
aankoopbedragen, leningen en tussentijdse kosten terug willen betalen. Door vast te houden aan gebrekkige
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waarderingsmethoden verhinderen ze vervolgens plannen van nieuwe ontwikkelaars om het leegstaande
vastgoed te gebruiken, te ontwikkelen of te kopen.
B. Structureel marktfalen in de beleggingspraktijk
Verklarend voor de handelingsperspectieven van met name zakelijke beleggers zijn niet alleen hun percepties
van prijzen, waarden en de bredere markt, maar ook instituties die hun professionele realiteit op bepaalde
wijze structuren (Buitelaar et al., 2013). Beleggers investeren vermogen in de aankoop van vastgoed, en
baseren hun investering op een rendement uit de toekomstige kasstromen dat zij op dat moment verwachten.
De uiteindelijke belegging wordt daarmee sterk beïnvloed door de conventies en gewoonten die in de
beleggingssector spelen ten aanzien van financiering, rendementseisen, vastgoedwaarderingen,
risicoschattingen en portefeuillestrategieën. Buitelaar et al. beschrijven dat deze institutionele ‘mores’ diverse
factoren van onzekerheid bevatten, waardoor juiste inschattingen van trends en beleggingen worden
belemmerd (ibid.). Om te beginnen hanteren beleggers vaak een grote tijdhorizon, waardoor risicoschattingen
complex zijn. Gebruikelijke taxatiemethoden vertekenen vervolgens de verwachte rendementen, omdat er in
vastgoed weinig vergelijkbare feitelijke transacties spelen. Daardoor worden risico’s kleiner ingeschat en
waardes overschat dan ze in realiteit zijn. Verwachte huuropbrengsten worden tevens op situaties uit het
verleden gebaseerd, en worden in boekwaardes overgewaardeerd. Om niet af te hoeven boeken op de
vastgestelde rendementen wordt in een praktijksituatie waarin leegstand optreedt dus liever op herstel
gewacht dan dat de huurprijzen worden verlaagd. Door voorgaande factoren spelen structureel vertekeningen
in en trage bijstellingen van de verwachte rendementen, waardoor beleggers vastgoed hoger waarderen,
hogere investeringen doen en zelfs toevoegingen aan de voorraad stimuleren op het moment dat feitelijke
marktontwikkelingen dat niet meer legitimeren.
C. Alternatieven voor leegstand zijn niet interessant
Niet alleen is het onaantrekkelijk om huurprijzen aan te passen uit het oogpunt van verwachte
beleggingsrendementen, maar ook wordt door grotere beleggers geen voldoende groot of direct verlies
geleden op leegstand om tot verandering over te gaan (Janssen-Jansen, 2010b). Vooral voor de grotere
commerciële partijen is het probleem van leegstand vaak niet urgent genoeg, of slechts een beperkt deel van
het totale rendement van zijn portefeuille (e.g. Buitelaar et al., 2013; Evers et al., 2015). Onderhoudskosten
kunnen, in hun verwachting, gedragen worden tot een herstelde vraag zich aandringt doordat
leegstandtermijnen simpelweg worden ingecalculeerd, en de noodzaak tot verkoop, huurprijsverlaging of
transformatie blijft laag. Afwachten is voor hen een goed alternatief, en niets doen kan zoals Adams (2015) en
Evers et al. (2015) beschrijven zelfs deel zijn van een bewuste marktstrategie. Eigenaren zijn in deze gevallen
dus niet geïnteresseerd in alternatieven doordat ze verwachten het later opnieuw, en tegen de verwachte prijs,
te kunnen verhuren (Adams, 2015). Een bijkomende factor is dat alternatieven niet altijd kansrijk of
aantrekkelijk zijn. Zo is de transformatie van leegstaande kantoren naar woonfuncties alleen rendabel als een
gebied kampt met krapte op de woningmarkt.
Daarnaast moeten er daartoe bepaalde kwaliteiten aanwezig zijn op de locatie en in de omgeving. Veel
uitleglocaties waar kantorenleegstand plaatsvindt kampen echter met grote uitdagingen voor de ruimtelijke
kwaliteit, niet in het minste omdat openbare voorzieningen ontbreken. Kantoorpanden aan de ‘brokkelrand’
van een stad zijn daardoor simpelweg niet interessant als locaties voor wonen of andere (renderende)
bestemmingen. Voor incourante winkelpanden betwijfelen Evers et al. in hoeverre de structuur van de
binnensteden aanpassing toestaat, doordat dichte bebouwing en versnipperde eigendomssituaties
bijvoorbeeld het samenvoegen van ruimtes frustreren (2015). Daarbij zijn voor een vorm van hergebruik de
architectuur en de flexibiliteit van bebouwing van belang. Vooral oudere kantoorgebouwen voldoen niet aan
moderne gebruikseisen en blijken ook niet gemakkelijk herindeelbaar (Janssen-Jansen, 2010b). Verder zijn
alternatieven voor transformatie vaak duur, risicovol en weinig renderend voor ondernemers. Verbouwingen
en herbestemmingen vragen om grote investeringen en lange vergunningstrajecten, terwijl het rendement laag
en onzeker wordt ingeschat. Kleinere beleggers kunnen deze kosten niet zelf financieren, en hebben vaak te
gecompliceerde portefeuilles voor financiële steun van de bank (ibid.). Tevens komen in getransformeerde
kantoren vaak goedkopere woonsegmenten terecht, waardoor de herontwikkeling geen hoogwaardige
kantoorfunctie compenseert. Ook voor projectontwikkelaars gelden deze belemmeringen, wat het in
combinatie financiële, technische en functionele redenen interessanter voor hen blijft maken om nieuwbouw
te ontwikkelen.
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Ten slotte merkt Janssen-Jansen op dat de strategie van ‘nieuwbouw boven vernieuwbouw’ vooralsnog ook
vaak voor overheden geldt (ibid.). Doordat voor de crisistijd planruimte en bouwvergunningen voor nieuwe
bouw zijn uitgegeven en verwachte inkomsten al opnieuw zijn geïnvesteerd, is het interessanter om deze
ontwikkelingen ook in de huidige tijd door te laten gaan dan in herstructurering te investeren. In het algemeen
is het gemeentelijk instrumentarium voor grondbeleid uit een sterke groeicultuur daarnaast beter ingesteld op
nieuwbouw dan op transformatie. Een aanvullende factor is de politieke onaantrekkelijkheid om in
herstructurering van leegstaand vastgoed te investeren, omdat slecht investeringsgedrag en overproductie
door marktpartijen daarmee zou worden ‘beloond’ (ibid., p.21).
D. Efficiënter beheer van maatschappelijk vastgoed
Specifieke instituties die op het microniveau van maatschappelijk vastgoed spelen zijn vooral gelegen in het
eigenaarschap van de gemeente. De strategieën die dit eigenaarschap bij het omgaan met vastgoed en
leegstand schetst wijken af van de strategieën van zakelijke partijen, maar gedreven door de crisis veranderen
ook de gemeentelijke rollen en handelingswijzen als vastgoedeigenaar (Evers et al., 2015). Gemeenten bekijken
hun vastgoed van oudsher eerder vanuit een gebruikersperspectief dan vanuit een financieel perspectief,
waarbij de diensten die ze willen aanbieden zwaarder wegen dan het rendement dat wordt behaald. Daardoor
hebben gemeenten beslissingen over vastgoed voor lange tijd in onvoldoende mate genomen op basis van
financieel renderende exploitaties, vooral op een langere termijn. Te optimistische veronderstellingen over
toekomstig gebruik door dienstverlenende organisaties hebben daarnaast voor te veel maatschappelijke
ruimte gezorgd ten opzichte van het daadwerkelijke gebruik. Na het wegvallen van subsidies voor veel
maatschappelijke organisaties is deze problematiek, waarin vastgoed al op grote schaal werd onderbenut, nog
extra versterkt. In de huidige tijd zijn veel gemeenten bezig om vanuit centrale gemeentelijke
vastgoedbedrijven efficiëntieslagen te behalen in hun vastgoedbeheer (ibid.)./* Deze optimalisatie leidt direct
tot een grotere voorraad ruimte doordat ruimte verkocht is die niet meer nodig is of voorheen inefficiënt werd
gebruikt. Evers et al. (ibid.) vervolgen ten slotte dat bij private eigenaren van maatschappelijk vastgoed
eveneens een efficiëntieslag plaatsvindt in verband met met de veranderende regelingen voor veel subsidies.
Vaker krijgen maatschappelijke instellingen financiering waarbij huisvestingskosten zijn inbegrepen per leerling
of patiënt, in plaats van dat ruimte direct wordt gesubsidieerd. Daardoor zijn ze genoodzaakt om op hun
huisvestingsuitgaven te passen. De waargenomen efficiëntieslagen in de gehele maatschappelijke markt is in
zekere zin ‘maatschappelijk gewenst’ doordat publiek geld efficiënter wordt besteed, maar veranderingen in
hun omgang met vastgoed wordt gedacht een sterke invloed te hebben op de toenemende leegstand. Om uit
deze leegstand meerwaarde te creëren door een nieuwe invulling moeten maatschappelijke partijen
organisatorisch en technisch flexibeler zijn, en in het geval van gemeenten in sterkere afstemming besturen.

2.4.4. Raamwerk met verklarende mechanismen & operationalisatie hiervan
Uit de theoretische verklaringen volgt een raamwerk met factoren waaraan situaties van aanhoudende of
structurele leegstand in praktijksituaties kunnen worden herkend, te zien in tabel 1.1 (volgende pagina). Bij het
verkennen van de Nijmeegse empirie wordt dit schema gebruikt als kader om op basis van de trends en
marktdynamiek te beoordelen of en in hoeverre situaties met betrekking tot leegstand aanhouden. Als deze
theoretische indicaties worden gevonden is immers al sprake van structurele leegstand, of zijn de ingrediënten
aanwezig om tot structurele leegstand te leiden, en zijn situaties relevant voor de gemeente Nijmegen. Daarna
kan de gemeente verder verkennen of er interveniërende sturing of beleid aan de situaties dient te worden
gericht en zo ja, hoe. Het schema biedt daarnaast een overzicht van de aspecten waarin marktwerking wordt
geblokkeerd en van de bredere trends die hiervoor verklarend zijn. De blokkades zijn theoretisch de factoren
waardoor marktwerking misloopt, en tevens de factoren die kunnen worden aangepakt om tot een oplossing
te komen. Deze kennis wordt als achtergrond en zoekkader gebruikt om de problematiek die in praktijk speelt
scherp te krijgen. In de volgende paragraaf wordt ingegaan op de invalshoeken die de gemeente kan hanteren
om vervolgens te interveniëren.
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Trendniveau
Macroeconomisch

Thema of trend
Economische
recessie

Bezuiniging &
decentralisatie

Modernisering &
technologische
vooruitgang

Imperfecties in de
vastgoedmarkt

Regionaal
potentieel

Demografische
trends
Beleidsconcurrentie
door overheden

Microeconomisch

Verklaring & indicatie
Daling van omzet, consumptie, werkplekken, aantal en grootte
bedrijven;
Hardere concurrentie tussen locaties en ondernemingen;
Toename faillissementen.
Instellingen onderbezet en kritischer op uitgaven;
Behoefte aan minder ruimte, maar meer uitwisselbare ruimte;
Krimp van publieke organisaties;
Aangepaste wet- en regelgeving
Individualisering tegenover gemeenschappelijke ruimtebehoeften;
Clustering van voorzieningen;
Belevings- en comfortwaarde prominenter in werk- en winkelsfeer;
Functionele veroudering door moderne vraag naar duurzaamheid,
openheid, multifunctionaliteit, flexibeler en efficiënter gebruik;
Vertraging door inelasticiteit;
Afgevlakte en vertraagde doorwerking van feitelijke ontwikkelingen;
Het uitblijven van feedbackmechanismen door percepties en vaste
praktijken.
Bevolkingskrimp;
Toenemende vergrijzing;
Afname van de beroepsbevolking.
Te vrije (niet-restrictieve) beleidsvoering;
Overcapaciteit in de planruimte;
Optimisme en grootschalige ambities door groei-georiënteerde
planningscultuur;
Sterke verknoping van plannen door beperkt instrumentarium voor
financieel rendement.

Strategische
leegstand door
individuele
beslissingen

Verkoop wordt verhinderd omwille van speculatieve doeleinden of
het vermijden van verlies;
Marktframing en optimistische verwachtingen over waarderingen en
rendementen;
Afboeken is ongewenst door verlies of onmogelijk door de
verplichting om leningen terug te betalen;
De mores van
Vigerende taxeringsconventies en complexe risicoschattingen zorgen
beleggers
voor vertekening, vertraging, en optimistische verwachtingen t.a.v.
rendementen, risico’s en vastgoedwaardering;
Aanpassing huurprijs ongewenst
Alternatieven voor
Geen voldoende hoog of acuut verlies t.a.v. resterende portefeuille
leegstand
om direct in te grijpen;
Er worden betere verwachtingen geschetst voor de lange termijn;
De kansrijkheid van een herontwikkeling is beperkt op basis van
omgevingskwaliteiten, gebouwkwaliteiten en planologische structuur;
Herontwikkelingen zijn duur, risicovol en weinig renderend;
Overheidsinvesteringen in herstructurering zijn door vergeven
nieuwbouwplannen, beperkte instrumenten voor grondbeleid en
politieke gronden beperkt.
Eigendomsprofielen
Er ligt te weinig focus op rendabele exploitaties op langere termijn;
bij maatschappelijk
De behoeften aan dienstverlening worden te optimistisch ingeschat;
vastgoedbeheer
Maatschappelijke instanties hebben vooralsnog een beperkte
strategische flexibiliteit om voor herontwikkeling te zorgen.
Tabel 1.1. Herkenningspunten voor de theoretische marktblokkades die tot structurele leegstand leiden.
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§2.5. Theoretische perspectieven voor sturing & interventie
Zoals hiervoor blijkt spelen op verschillende schaalniveaus trends en blokkades die in de vastgoedrealiteit van
nu tot aanhoudende leegstand leiden. Het scherper waarnemen van de problematiek die daardoor in Nijmegen
bestaat vormt één kant van de oplossing van het vraagstuk waar de gemeente Nijmegen voor staat, en wordt
ondersteund door het geformuleerde raamwerk van verklaringen. De tweede kant van de oplossing speelt zich
af in de beleidssfeer en betreft een vraagstuk van sturing. Ondanks groter inzicht in de betreffende
problematiek blijven omtrent leegstandsituaties doorgaans onzekere factoren bestaan, waardoor de noodzaak
of legitimatie van overheidsinterventie met verschillende uitkomsten door beleidsmakers kan worden
geïnterpreteerd. Daarom wordt in deze paragraaf eerst ingegaan op een aantal afwegingfactoren die dergelijke
beleidsdiscussies invullen. Om vervolgens op de gevonden problematiek te reageren kan de gemeente
verschillende wijzen, strategieën en middelen voor sturing en interventie inzetten, afhankelijk van de positie of
vorm van sturing die zij hierin kiest. Daartoe worden in de planologie drie sturingsperspectieven
onderscheiden, te weten het hiërarchische of legalistische perspectief, het perspectief van netwerksturing of
PPS en het perspectief van marktwerking en maatschappelijke zelfsturing (Van der Krabben, 2013).

2.5.1. De discussie van interventie: wanneer grijpt de gemeente in?
Allereerst moet een gemeente het nut en de noodzaak zien van ingrijpen in de markt. In de Nederlandse
samenleving is vastgoed overwegend in privaat eigendom en bepalen particulieren voor een belangrijk deel
hoe ruimte wordt gebruikt (Needham, 2006). Daarom zijn veel ruimtelijke keuzes van de overheid afhankelijk
van particuliere activiteiten en eigendomsrechten, en is één van de primaire doelen van beleid om particuliere
beslissingen zo te beïnvloeden dat ze leiden tot een voor de samenleving gewenst gebruik. Om te bepalen of
interventie in een specifieke leegstandsituatie noodzakelijk is, dient onder meer te worden ingeschat in
hoeverre leegstand bij gezonde marktwerking hoort, of een marktoverschot is dat niet door het marktspel
wordt opgepakt. Zelfs als sprake is van marktfalen wordt in de praktijk gevonden dat overheden niet primair
verantwoordelijk zijn om in te grijpen in situaties die bestaan door pech of slechte investeringsbeslissingen van
ondernemers. Te snel ingrijpen in de markt kan daarnaast averechts werken. Particulieren zijn in staat om
financieel gebruik te maken van een overheid die hen steunt, en hanteren strategieën die
overheidsinvesteringen uitlokt, bijvoorbeeld door met het weigeren van ontwikkelingen druk te zetten op de
openbare ruimte. Ook het feit dat deze strategie bij eigenaren wordt waargenomen kan echter niet altijd reden
zijn om als overheid interventie af te houden. Adams (2015) toont aan dat steden tal van financiële en
maatschappelijke kansen laten liggen door langdurige of structurele leegstand te tolereren.
Daarnaast worden beleidsdiscussies inzake leegstand getekend door ideeën van de verantwoordelijkheden en
belangen van de overheid als vertegenwoordiger van het maatschappelijk belang. In situaties waarin
marktfalen optreedt waardoor gewenste gemeenschappelijke belangen niet worden bereikt kan een sterke
case bestaan voor corrigerende interventie (Needham, 2006, p.22-23). Hoogerwerf en Herweijer (2008) geven
onder meer aan dat begrenzend ingrijpen in vrije marktwerking noodzakelijk is wanneer particuliere
ondernemers en vrije concurrentie niet autonoom zorgen voor collectieve voorzieningen en goederen, het
bewaken van eindige hulpbronnen en het bewaren van de openbare orde. In deze gevallen is het duidelijk dat
de gemeente een verantwoordelijkheid draagt en een beleidstaak heeft. Een laatste afweging in de
beleidsrealiteit betreft dat gemeenten door hun beperktheid qua financiële middelen nogal eens prioriteiten
moeten stellen ten aanzien van de bestuurlijke ambities met betrekking tot het handhaven van het
maatschappelijke belang. Leegstand kan in praktijk dus evenwel ongewenst zijn zonder dat voldoende urgentie
of relevantie wordt ingeschat voor een gemeentelijke aanpak. Deze paragraaf gaat verder in op de mogelijke
vormen van sturing wanneer de gemeente wel besluit om interveniërend op leegstand te reageren.

2.5.2. Het hiërarchische of legalistische sturingsperspectief
Ten eerste wordt in het traditionele ruimtelijk-economische beleid in Nederland vaak gekozen voor een
hiërarchische sturingsvorm, waarbij de overheid zonder veel overleg met andere actoren beslissingen maakt
over gewenste ruimtelijke ontwikkelingen (Van der Krabben, 2013). Sturing op gebiedsontwikkelingen vindt
vanuit dit perspectief ofwel passief plaats via restrictief ruimtelijk ordeningsbeleid, ofwel actief via (actief)
gemeentelijk grondbeleid en stimulering middels subsidieregelingen. Het grote voordeel van actief grondbeleid
is dat gemeenten zelf kunnen sturen op gebiedsontwikkelingen, maar dat vraagt dat ze risico’s nemen door in
de eerste plaats in grondverwerving te investeren. In verwervingsprocessen kan door slechte gemeentelijke
onderhandelingsposities en versnipperde eigendomssituaties op de grondmarkt echter op aanvullende risico’s
en kosten worden gestuit, en investeringen hebben een lange terugverdientijd die door economische
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tegenvallers extra wordt vertraagd. Om deze redenen zijn gemeenten in de huidige realiteit terughoudend met
actief grondbeleid (ibid.). Ten aanzien van situaties van leegstand zal sturing niet zozeer om het verwerven van
grond of vastgoed gaan, maar kan in dit perspectief gedacht worden aan het toepassen van wetgeving. Vooral
bij een nadrukkelijk maatschappelijk belang, zoals de verloedering van openbare ruimte, kan een legalistisch
sturingsmodel voor de hand liggen. Bestemmingsplannen, vergunningen maar ook de toepassing van de
leegstandverordening, waardoor de eigenaar wettelijk verplicht is om leegstand te melden en met de
gemeente naar een oplossing te zoeken, zijn hierbinnen instrumenten (Van der Krabben, 2013).
Passieve beïnvloeding van de marktwerking omtrent eigendomsrechten voor grond en vastgoed kan binnen het
hiërarchische perspectief plaatsvinden in de vorm van marktstructurering of marktregulering. Deze vormen van
marktinterventie worden door Needham beschreven (2006). In het eerste geval creëert en structureert de
overheid rechten om particulieren aan te zetten tot gewenst ruimtegebruik middels hun liberale handelen,
bepaalt ze wat deze rechten inhouden, en reguleert ze hoe deze rechten kunnen worden verhandeld. Het is de
taak van de wetgever om ervoor te zorgen dat de rechten zo gestructureerd zijn dat vrije markthandelingen
vervolgens efficiënt gebruik maken van hulpmiddelen, en gewenste marktuitkomsten bereiken. Daartoe kan
door de overheid gesleuteld worden aan deze eigendoms- of ontwikkelrechten. Gebruikelijker is om de
gestelde rechten als gegeven te beschouwen, en te interveniëren binnen de marktwerking zelf. Hierbij komt
marktregulering kijken, waarbij overheden middels regelgeving en begrenzing mechanismen instellen om
actoren te beïnvloeden. Ze kan een eigenaar onder bepaalde voorwaarden bijvoorbeeld verplicht worden
gesteld tot verkoop van zijn vastgoed, of kan ruimte door de overheid op basis van een wettelijke regeling in
worden gevorderd. Resulterende regels kunnen in vele richtingen strekken, maar hebben in essentie de vorm
van restricties – het verbod op een bepaald gebruik op een zekere locatie – en regulatieve prikkels, waarbij het
vervullen van een ruimtelijke functie gesubsidieerd of belast wordt (ibid.).

2.5.3. Het perspectief van netwerksturing of PPS
Ten tweede kunnen overheden kiezen voor een vorm van netwerksturing, waarbij strategieën gebaseerd zijn
op samenwerking en gezamenlijke beslissingen met actoren van buitenaf (Van der Krabben, 2013).
Ontwikkelings-planologische samenwerking komt met andere overheden uit gelijke en verschillende
overheidslagen voor, maar is vaak een vorm van publiek-private samenwerking of PPS, zoals tussen gemeenten
en projectontwikkelaars kan plaats vinden. In PPS wordt gebiedsontwikkeling uitgevoerd vanuit een
gezamenlijke ontwikkelingsstrategie met één of meerdere maatschappelijke organisaties of partijen uit het
bedrijfsleven, waarbij investeringsrisico’s worden gedeeld. Op basis van specifieke afspraken met deze partijen
en hun verschillende rollen en verhoudingen tot elkaar kan de gemeente via PPS besluiten om proactief mee te
sturen in ontwikkelingsprocessen of juist een specifieke faciliterende verantwoordelijkheid in te nemen. Dit
geeft bijvoorbeeld ruimte voor een opzet waarin de marktactor een ruimtelijk project uitvoert en de gemeente
de benodigde procedures in bepaalde fasen verzorgt, wanneer sprake is van dynamische trajecten waarbij
sterke publieke belangen spelen. Sturingsstrategieën zijn daarom voor een belangrijk deel gericht op het
vormgeven van gezamenlijke processen en (structurele) interacties. Dit komt tot stand door te onderhandelen
over de arrangementen van hulpbronnen die verbonden zijn aan geld, kennis, netwerken en machtsrelaties,
maar ook door (privaatrechtelijke) afspraken te maken over activiteiten, verantwoordelijkheden en risico’s en
opbrengsten.
Het realiseren van gewenst ruimtegebruik middels coöperatieve vormen van planologische sturing wordt
volgens Needham doorgaans ingezet bij versnipperde eigendomssituaties, in situaties waarin particulieren
anders bovenmatig zouden profiteren van een door de overheid bekostigde ontwikkeling, of bij risicovolle
projecten waarin succes sterk afhankelijk is van externe factoren (2006). Probleemsituaties rondom structurele
leegstand kunnen daar eventueel onder worden geschaard. Omdat publiek-private samenwerkingen gebaseerd
zijn op privaatrechtelijke overeenkomsten, hoeft ten slotte niet direct te worden gedacht aan regulering,
structurering en klassieke beleidstaken om een beleidsprobleem op te lossen. Juist de belangen, drijfveren en
marktperspectieven van potentiële ontwikkelingspartners zijn in de afweging voor een beleidsmatige aanpak
van belang.

2.5.4. Het perspectief van marktwerking en maatschappelijke sturing
Ten derde schrijft Van der Krabben in 2013 dat de aandacht in de Nederlands beleidspraktijk toeneemt voor
principes van marktwerking en maatschappelijke zelfsturing, waarin met name lokale overheden het initiatief
voor ruimtelijke ontwikkelingen bij de markt of samenleving te laten liggen. Teruglopende financiële middelen
zijn hiervoor een argument (ibid., p.12), maar ook past deze ontwikkeling bij de opkomst van de
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participatiemaatschappij. Om ongewenste ontwikkelingen, freeriders en het vastlopen van maatschappelijke
actoren te vermijden, kunnen voor gemeenschapsinitiatieven of marktcollectieven in de eerste plaats bepaalde
spelregels noodzakelijk zijn. Overheidsbeleid is daartoe gericht op het formuleren van deze spelregels, maar
kan ook besluiten om een oplossing van nadelige ontwikkelingen aan de markt te laten. Als het risico wordt
waargenomen dat de markt een probleem niet oplost kan de overheid in de eerste plaats besluiten om
beleidstaken naar andere sturingsmodellen te verplaatsen, en tot een vorm van (harde) marktregulering of
coöperatieve ontwikkeling middels PPS over te gaan. Beleidstaken verschuiven in de huidige tijd echter vaak in
de richting van facilitering, met het doel dat vastgoedeigenaren initiatiefnemers blijven en maatschappelijke
organisaties met gepaste ondersteuning verder kunnen met hun trajecten. Sturingsvormen beogen hen van
onderop (planologische) ruimte te geven voor ontwikkelingen door organische ontwikkelingsstrategieën te
hanteren, maar ook door barrières weg te nemen, en instrumenten zijn het aanjagen, verknopen en begeleiden
van initiatieven, ten dele door een rol als aanspreekpunt in te vullen.
De behoefte aan deze vormen ‘zachte’ sturing door facilitering neemt met name toe in relatie tot de
grassrootsbeweging, waarin maatschappelijke verantwoordelijkheden en activiteiten in het bijzonder naar
individuen en lokale gemeenschappen worden verschoven. De burger krijgt daarin meer kracht en ruimte als
initiatiefnemer, betrokkene bij besluitvorming, en partner voor discussie en onderhandeling (Hoogerwerf &
Herweijer, 2008). Omdat het voor gemeenten relatief nieuw is om verantwoordelijkheden en
oplossingsrichtingen in handen te laten van het individu, moeten veel gemeenten hun combinaties van rollen
en taken nog uitvinden. Van Buuren en Edelenbosch (2008) schrijven dat succesvolle participatieve
beleidsvoering vereist dat burgers kennis en kunde kunnen inbrengen in beleidsprocessen, en vraagt dat
ambtenaren competent zijn om burgerparticipatie vorm te geven, en bereid zijn om lokale input serieus te
nemen. Dit kan lijnrecht tegenover het klassieke ambtelijke ideaal staan dat verticale sturing een wenselijke
manier is om snel en efficiënt te besluiten. Aan de andere kant zijn burgers niet bereid om tijd en energie in
participatie te steken als hun inzet niet beloond wordt met een daadwerkelijke invloed op het beleid en de
uitvoering hiervan (ibid., p.187).
Op het gebied van leegstand leidt de grassrootsbeweging en daaruit voortkomende initiatieven in toenemende
mate tot opties voor tijdelijk en flexibel ruimtegebruik. In plaats van gezien te worden als suboptimale
invullingen die tijdelijk gedoogd worden, zijn spontane vormen van overbrugging en placemaking de laatste
jaren meer eigen ontwikkelstrategieën geworden met betekenis voor de stad als geheel (Drosten & Verheul,
2015). Deze strategieën voor stedelijke ontwikkeling zijn volgens Drosten en Verheul (ibid.) voor alles ‘adaptief’
van aard, zodat initiatieven en ontwikkelingsbeleid zich over de tijd aan kunnen blijven passen aan veranderde
omstandigheden. Voorgaande levert een perspectief voor sturing waarin minder vanuit de bureaucratische
beleidssfeer gehandeld wordt. In plaats daarvan gaat gemeentelijk handelen bij uitstek om het faciliteren en
begeleiden van sociale processen die tot stand komen in lokale gemeenschappen. Daarbij hoeven geen
zorgvuldige en complexe arrangementen te worden vastgelegd zoals in het geval van PPS, maar kan in veel
gevallen worden volstaan met het beschikbaar stellen van bepaalde gemeentelijke hulpmiddelen als expertise,
data of subsidies. Om te zorgen dat de beweging ruimte krijgt en ondersteunende faciliteiten bij
initiatiefnemers landen, dient de overheid nieuwe manieren in overweging te nemen waarop ze kan handelen.
Het gaat daarbij om het initiëren van samenwerkingsvormen tussen allerlei betrokkenen en geïnteresseerden,
maar ook is vooralsnog de vraag hoe gemeenten het achterliggende planologische proces kunnen beheren om
zowel beleidsdoelstellingen als de eigen agenda’s van individuen te bereiken (Van Buuren & Edelenbosch,
2008). In het bredere sturingsperspectief geldt de behoefte aan nieuwe ontwikkel- en beheerstrategieën ook
voor

2.5.5. Operationalisatie
De voorgaande inventarisatie vormt een theoretische achtergrond voor de afweging die voor de gemeente
Nijmegen wordt onderzocht inzake haar actuele leegstandsproblematiek. Vanuit de drie perspectieven voor
ruimtelijke sturing kunnen verschillende strategieën en middelen voor sturing worden geformuleerd, die
relevant zijn naar gelang de kenmerken van de ruimtelijke opgave door leegstand in de Nijmeegse praktijk. De
sturingsmodellen sluiten elkaar niet uit, en praktijk is het mogelijk dat ze naast elkaar worden toegepast (Van
der Krabben, 2013).
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3. Empirische verkenning leegstand in Nijmegen
§3.1. Doel en opbouw van het hoofdstuk
In dit hoofdstuk wordt het speelveld geschetst van de problematiek omtrent leegstand in de gemeente
Nijmegen. Dit leidt tot een overzicht van de bestaande of verwachte leegstand per vastgoedsector en van de
daarbij relevante trends en effecten. Het doel is te focussen op een structurele problematiek die, ondanks de
relevantie ervan, nog onvoldoende hoog op de beleidsagenda staat van de gemeente Nijmegen. Het hoofdstuk
is opgebouwd uit een analyse van de trends en feiten omtrent leegstand per categorie vastgoed. Aan de hand
van deze waarnemingen wordt onderzocht of en waar (verwachte) leegstand een structureel probleem vormt.
Theoretisch is dit het geval als leegstand niet door incidentele maar door structurele oorzaken verklaard wordt,
waarbij het draagvlak voor een herontwikkeling vanuit de eigenaar of marktsituatie klein is. Daarna wordt aan
de hand van de aard en ernst, bestaande aanpak en negatieve effecten op gemeentelijke belangen
beredeneerd of de problematiek om aanvullende sturing vraagt.
In de volgende paragrafen worden de winkelleegstand, de kantorenleegstand, het leegstaan van
maatschappelijk vastgoed in en het leegkomend monumentaal erfgoed geanalyseerd. Deze
‘aandachtcategorieën’ zijn gebaseerd op de bevindingen uit de empirische verkenning in Nijmegen. De
verschillende soorten problematiek kennen hun eigen ontwikkelingen, marktdynamiek en invalshoek voor
sturing. Om op die contexten te focussen is winkelleegstand in twee paragrafen uitgesplitst naar winkels in de
binnenstad en winkels in stadsdeel Dukenburg. Deze gebieden hebben respectievelijk te maken met een groeien een krimpdynamiek, wat voor verschillende marktsituaties (en –problemen) zorgt. Om eenzelfde reden is
maatschappelijk vastgoed opgedeeld in vastgoed in gemeentelijk en privaat eigendom. De empirische analyse
is in eerste instantie gebaseerd op informatie uit interviews en documenten. Vervolgens zijn in een interactieve
workshop met een groep ambtenaren van de gemeente Nijmegen de opgebouwde beelden bediscussieerd en
gevalideerd.

§3.2. Winkelleegstand in de binnenstad
3.2.1. Wat zeggen de trends en feiten?
Een zeker percentage aan (mutatie- en frictie-) leegstand hoort bij binnensteden. Volgens het PBL (2015, p.8)
heeft zelfs in bruisende steden in een krachtige regio altijd tussen de 6 en 9 procent van het oppervlak
leeggestaan in de jaren 2003-2013. Voor zwakkere stadsprofielen varieerde dit tussen de 9 en 16 procent, met
de grootste stijging vanaf 2011. Nijmegen wordt door het PBL een solide en regionaal voorzienend stadsprofiel
toebedeeld (ibid., p.64). Tussen 2003 en 2013 bedroeg het gemiddelde leegstandcijfer van dit type stad zo’n
10%. In 2013 was dat echter toegenomen tot bijna 13%.
In juli 2015 schreef de Gemeente Nijmegen in haar visie ‘Binnenstad van de Toekomst’ dat de zuivere
detailhandelsleegstand in de binnenstad op 10,6% van de winkeloppervlakte lag. Volgens haarzelf was dat 1,1%
boven het gemiddelde percentage van vergelijkbare kennissteden. Daarin is sprake van een toename, want in
november 2014 werd het leegstandpercentage nog berekend op 6,8% (Gemeente Nijmegen, 2015, p.20). In
2016 geven cijfers van Locatus in een nieuwsbericht van NOS aan dat de winkelleegstand in Nijmegen daarna
verder is toegenomen tot iets meer dan 16%. In vergelijking met de 10 steden van hetzelfde profiel (zie PBL,
2015, p.64) is dit niet uitzonderlijk hoog, want het gemiddelde was 15 procent. Van grote invloed op deze
cijfers was echter het failliet gaan van de winkelketen V&D in februari 2016. In het eerder genoemde NOSbericht (2016) peilde Locatus dat de winkelleegstand in Nijmegen was toegenomen van 8,8% naar 16,3% na het
faillissement. Zonder de leegstaande oppervlaktes van deze keten was de leegstand in Nijmegen lager dan in de
steden met hetzelfde profiel – gemiddeld 9,4%. Ondertussen was in april 2016 al bekend dat het V&D-pand in
Nijmegen niet op structurele leegstand hoeft te rekenen. Er zijn nieuwe partijen in beeld (Ilse Nieskens,
persoonlijke communicatie, 14 april 2016) en op het moment van schrijven wordt het pand verbouwd. Als deze
herontwikkeling volgens plan wordt voltooid ligt het resterende leegstandniveau (8,8%) zelfs onder de
gemiddelde leegstand in de jaren 2003-2013 (10%), en duiden de cijfers niet op een risicovolle situatie
(Gemeente Nijmegen, Stadsmonitor Economie en Werk, 2016).
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3.2.2. Is sprake van een structurele problematiek?
De vraag is in hoe dit percentage kan worden geïnterpreteerd, en in hoeverre de resterende leegstand in
praktijk tot structurele problemen leidt. Gekeken naar de leegstandduur peilde de Gemeente in 2015 dat van
de 100 leegstaande panden 16 panden structureel leeg stonden, verspreid over de binnenstad en wisselend
qua grootte (Gemeente Nijmegen, 2015, p.19). Een deel van deze leegstand was echter toe te schrijven aan
enkele grotere, incourante panden die al betrokken waren bij een herontwikkeling op lange termijn. Rondom
winkelvastgoed in de binnenstad van Nijmegen speelt een hoge marktdynamiek, waardoor winkelruimte snel
van gebruiker kan veranderen. Ilse Nieskens, adviseur op de afdeling Economische Zaken (EZ), geeft aan dat
deze marktdynamiek een relatief hoge frictie- en mutatieleegstand verklaart, maar dat er op dit moment
nauwelijks panden structureel leegstaan (persoonlijke communicatie, 14 april 2016). Zij baseert dit beeld op de
volgende informatie.
In april ‘16 kreeg vanuit EZ een stagiair opdracht om te onderzoeken welke panden uit het detailhandelleegstandbestand van Locatus structureel leegstaan. Uit zijn controle bleek op dat moment geen alarmerend
aantal panden in de binnenstad voor langere duur leeg te staan. Ook recente faillissementen leiden naar
verwachting niet tot structurele leegstand, omdat vaak al nieuwe invullingen of functies bekend zijn. In de
hoofdwinkelstraat was dit slechts bij één pand niet het geval. Van structurele leegstand was daarbij echter nog
geen sprake. Voorts wordt in diverse consumentenpeilingen de binnenstad van Nijmegen een levendig en
aantrekkelijk hoofdwinkelgebied gevonden. Zo lijkt het hoofdwinkelgebied tot nog toe een interessante
vestigings- of doorstartplek voor ketens en filialen, en bieden de dynamischer ringstraten ruimte aan nieuwe
concepten. De macro-economische trends doe tot leegstandproblemen leiden hebben in Nijmegen mede
daardoor vooralsnog een beperkte uitwerking ten opzichte van andere steden. Zelfs onder langduriger leeg of
te huur staande panden wordt ruimte vaak nog gedeeltelijk of tijdelijk ingevuld.

3.2.3. Ligt er een vraag naar aanvullende sturing?
Structurele leegstand is in de binnenstad maar in beperkte mate problematisch, maar frictie- en
mutatieleegstand en de gedeeltelijke en tijdelijke invulling van vastgoed scheppen wel een andere
problematiek. Ook in Nijmegen staan de winkelmeters – en staat bovenal de kwaliteit van winkelmeters –
onder druk. Er vindt een grootschalige verandering plaats in de richting van een compactere binnenstad (Ilse
Nieskens, persoonlijke communicatie, 14 april 2016). In de eerste plaats zijn ook vormen van frictie- en
mutatieleegstand beeldbepalend voor passanten. Ten tweede is onduidelijk in hoeverre de markt autonoom
tot (vanuit het oogpunt van ruimtelijke kwaliteit) gewenste transformaties leidt. Gebieden als de
Molenpoortpassage illustreren dat marktwerking (tijdelijk) kan leiden tot een grote vertegenwoordiging van
winkels uit laagwaardiger winkelsegmenten, zoals eurowinkels en outlets (Gemeente Nijmegen, 2015). De
ruimtelijke kwaliteit in deze gebieden wordt kwetsbaar geacht.
Om de ruimtelijke kwaliteit van het stadscentrum te waarborgen heeft de Gemeente Nijmegen veel aandacht
voor de transformatie van leegstaande winkelruimte in de binnenstad. Hoewel een toenemende dynamiek
rondom winkelleegstand wordt waargenomen als onvermijdelijk onderdeel van de macro-economische trends,
is het uitgangspunt dat veel kleine, kortetermijnmaatregelen op lokale schaal veel verschil kunnen maken (Ilse
Nieskens, persoonlijke communicatie, 14 april 2016). Om het marktspel omtrent transformatie te begeleiden
heeft de gemeente een veelzijdige aanpak opgezet waarbij enkele deelgebieden extra aandacht krijgen. Deze
aanpak is vastgelegd in de Nota Binnenstad van de Toekomst (Gemeente Nijmegen, 2015). De nota beschrijft
verschillende manieren waarop de gemeente sturingsmiddelen inzet, waarbij zowel faciliterend als
interveniërend wordt opgetreden. In alle aandachtgebieden (waaronder de Molenpoortpassage) wordt
bijvoorbeeld naar intensieve contacten en uitwisselingen gestreefd met ondernemers, op zoek naar kansen
voor herontwikkeling die door de gemeente direct kunnen worden ondersteund. In de Bloemerstraat is vanuit
deze aanpak inmiddels direct geïnvesteerd in de herstructurering van de infrastructuur en openbare ruimte.
Voor de hele binnenstad wordt aan promotie, informatievoorziening en kennisuitwisseling gedaan, en de
gemeente biedt private en publieke aanspreekpunten aan. Voorgaande vraagt binnen de scope van dit
onderzoek niet om aanvullende sturing of agendering.
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§3.3. Winkelleegstand in stadsdeel Dukenburg
Op zoek naar leegstandproblemen in de gemeente Nijmegen verwijzen verschillende respondenten naar de
ontwikkelingen in stadsdeel Dukenburg. Volgens wijkmanager Marjo van Ginneken geven inwoners aan er
graag te wonen: de basisvoorzieningen zijn aanwezig, de wijken zijn groen en veilig en de leefbaarheid wordt
gemiddeld beoordeeld met een 7 (persoonlijke communicatie, 10 mei 2016). Los daarvan is echter sprake van
lichte bevolkingskrimp, sterke vergrijzing en een aantal ‘aandachtsgebieden’ die achterblijven op de groei in de
rest van de stad. Dit heeft met name een negatieve invloed op de winkelvoorzieningen.

3.3.1. Wat zeggen de trends en feiten?
In de volgende alinea’s wordt geput uit de stadsgetallen van de digitale Buurtmonitor gemeente Nijmegen
(https://nijmegen.buurtmonitor.nl). Terwijl de bevolking van geheel Nijmegen tussen 2001 en 2016 met 12%
groeide, vond in Dukenburg een afname van 6,9% plaats over de laatste 15 jaar. Het ging daarbij om 1631
bewoners op een buurtgrootte van 22.113 mensen in 2016. Een krimp van om en nabij de honderd personen
per jaar wordt door de gemeente als lichte krimp ervaren, maar toch slinkt de afzetmarkt voor de aanwezige
voorzieningen hierdoor gestaag (Marjo van Ginneken, persoonlijke communicatie, 10 mei 2016). De krimp uit
zich hoofdzakelijk in veranderingen in de samenstelling van huishoudens, waarbij het aantal alleenstaanden en
eenoudergezinnen groeit, en in het woningaanbod geen toenemende leegstand ontstaat. Een vergelijkbare
krimpbeweging vindt evenwel plaats in het aangrenzende stadsdeel Lindenholt, waar de bevolking is
afgenomen met 7,5% sinds 2001. Ook in Nijmegen Nieuw-West was in 2016 sprake van een bevolkingsdaling
van 6 personen (minder dan 0,2%), hoewel de bevolking tussen 2001 en 2015 nog groeide.
Het onderscheidend argument om in dit onderzoek vooral nader in te gaan op de problematiek van Dukenburg,
is de alarmerende vergrijzing in dit laatste gebied. Deze trend zet naar verwachting door in de toekomst (e.g.
Marjo van Ginneken, persoonlijke communicatie, 10 mei 2016). De resulterende veroudering van de wijk leidt
tot ruimtelijke uitdagingen in de vorm van veranderende behoeften en een extra afname in het
consumptieniveau (e.g. Ilse Nieskens, persoonlijke communicatie, 14 april 2016). Sinds 2001 is het aandeel 65plussers in de Dukenburgse bevolking in 2016 nagenoeg verdubbeld tot 21,3% van de bevolking, terwijl alle
jongere leeftijdsgroepen in grootte afnamen (zie Buurtmonitor Nijmegen). Ofschoon de 65-pluscategorie in
Lindenholt in deze tijd bijna verdriedubbelde gaat het in dit geval maar om 10,7% van de buurtbevolking. Dat is
zelfs lager dan het gemiddelde stedelijke percentage 65-plussers, 14,9% in 2016. Ook nam in Lindenholt de
categorie van 50 tot 64 jaar nog toe.
De krimp (en gedeeltelijk ook de vergrijzing) in stadsdeel Dukenburg hebben volgens Lizzy Eijkhout, adviseur bij
EZ, hun oorzaak in de geschiedenis van dit stadsdeel (persoonlijke communicatie 19 mei 2016). Het stadsdeel is
in de zestiger en zeventiger jaren gebouwd in een naoorlogse stedenbouwkundige filosofie, als ruim opgezette
uitbreidingslocatie met ruime woningen voor een lage prijs. Daarbij was één van de uitgangspunten een
geïsoleerd en zelfvoorzienend stadsdeel te realiseren, waardoor bij de bestemming van voorzieningen is
gerekend op een afzetmarkt van zo’n 30.000 inwoners – bijna een factor van 1,4 meer dan het huidige aantal.
De naoorlogse stedenbouwkundige opzet met een goedkope en homogene woningvoorraad verklaart in het
heden een grote vertegenwoordiging van bewoners uit lagere sociaaleconomische klassen. Ook geldt daardoor
een structureel voorzieningenaanbod ten opzichte van de bevolkingsgrootte. Voor de aanwezige voorzieningen
krimpt de markt. Daarnaast spelen volgens een onderzoek naar de winkelvoorzieningen in Dukenburg uit 2010
processen van schaalvergroting, branchevervaging en toenemende mobiliteit (Gemeente Nijmegen, 2010). De
resulterende sterkere concurrentie in de detailhandelsmarkt, ook genoemd door Evers et al. (2015), zou ertoe
hebben geleid dat buurtwinkelcentra hun functies verloren en dat kleinere branches het moeilijker kregen. Dit
uit zich met name in de toenemende leegstand in de Dukenburgse buurtwinkelcentra Malvert en Meijhorst,
twee planmatig opgezette centra uit de jaren ’70.

3.3.2. Is sprake van een structurele problematiek?
Zorgen bij het onder druk staan van buurtwinkelcentra Malvert en Meijhorst worden tijdens de uitvoering van
dit onderzoek vaker waargenomen. In het Concept Voorzieningenprogramma is de problematiek al in beeld,
maar is te lezen dat de leegstand in de buurtwinkelcentra tot nog toe beperkt is (via David Berhitu, 10 juni
2016). Malvert is er echter direct kwetsbaar voor dat de trends leegstand zullen doen toenemen, mede
doordat aldaar een kleine markt bestaat voor nieuwe initiatieven (Ilse Nieskens & Bas Crebolder, persoonlijke
communicatie, 14 april 2016). Het onderzoek uit 2010 gaf aan dat zowel Meijhorst als Malvert een beperkt
dagelijks en aanvullend winkelaanbod kennen, naar binnen gericht zijn en een fysiek en functioneel verouderde
34

indruk maken (Gemeente Nijmegen, 2010, p.2). Met het oog op de crisis, de moderne ontwikkelingen in de
detailhandel en de sterke concurrenten in de omgeving zouden deze centra het toen al steeds zwaarder krijgen
om aan de eisen van de consument te voldoen.
Ofschoon de recente economische crisis de problematiek heeft versterkt, stamt deze van lang voor de crisis.
Sinds 2001 speelt namelijk al een complex traject waarin de gemeente heeft getracht de Dukenburgse
buurtcentra Malvert, Meijhorst en Weezenhof van drie naar twee centra te reduceren (Lizzy Eijkhout,
persoonlijke communicatie, 19 mei 2016). Dit proces is eerder uitgesteld doordat bewoners en ondernemers
de winkelvoorzieningen wensten te behouden. In 2007 volgde een Raadsbesluit dat een concentratie van het
winkelgebied plande met de uitbreiding van de Meijhorst, het behoud van de Weezenhof, en de sanering van
centrum Malvert (Gemeente Nijmegen, 2010, p.3). Na het intreden van de crisis zijn deze plannen echter
blijven liggen, omdat marktpartijen zich terugtrokken of niet langer bereid waren te investeren in zowel
voorzieningen in de andere centra als de herbestemming van de ruimte in Malvert. Daarna is door de
gemeente vastgehouden aan de planmatige reductie naar twee winkelcentra, maar bleven initiatieven vanuit
de markt uit. Vooral in de wijk Malvert vormt dit een structureel probleem.
Malvert huisvest relatief het grootste aantal 65-plussers van Nijmegen. Het gaat daarbij om zo’n 26% van de
wijkbevolking. Mede hierdoor dreigt leegstand in de hoofdvoorzieningen van de wijk, bestaande uit het
winkelcentrum Malvert en het woonzorgcentrum de Orangerie. Qua eigendomssituaties is deze dreigende
leegstand een commercieel probleem dat aan de marktpartijen toehoort, maar vanuit het wijkperspectief en
de beoogde zelfredzaamheid zijn de voorzieningen van belang (Marjo van Ginneken, persoonlijke
communicatie, 10 mei 2016). Het gebied is daarnaast zo opgezet dat leegstand direct een grote impact zou
hebben. Het winkelcentrum is onoverzichtelijk en met het afnemen van reuring valt ook de natuurlijke
surveillance door bezoekers en passanten weg. Als er niets met de situatie gebeurt, verwacht wijkmanager
Marjo van Ginneken op termijn een structurele problematiek (persoonlijke communicatie, 10 mei 2016). De
eigendomssituatie maakt het echter lastig om op deze leegstand te sturen (e.g. Lizzy Eijkhout, persoonlijke
communicatie, 19 mei 2016). Ontwikkelingen moeten voor de gemeente vanuit marktpartijen komen, maar
deze blijven tot nog toe weg. De afzetmarkt is in het stadsdeel klein voor toevoegingen, en wordt door
bevolkingskrimp niet groter. Tevens wil de gemeente in Malvert niet investeren in uitbreidingsmogelijkheden
voor winkelvoorzieningen, omdat het centrum op termijn niet houdbaar wordt geacht.

3.3.3. Ligt er een vraag naar aanvullende sturing?
Het voorgaande leidt, met nadruk op de wijk Malvert, tot twee vraagstukken voor sturing. Ten eerste speelt
een probleem omtrent welke andere functies in het gebied geschikt zijn om de winkelfuncties te vervangen,
welke partijen daarop willen instappen, en hoe deze initiatieven kunnen worden bereikt. Deze problematiek
past in het theoretische sturingsperspectief waarin de gemeente faciliterend optreedt richting initiatieven van
marktpartijen. Ten tweede speelt een maatschappelijk vraagstuk betreffende de voorzieningen voor de
bewoners van Malvert. Wat hebben bewoners volgens de gemeente dichtbij huis nodig, en in hoeverre is de
gemeente verantwoordelijk voor realisatie hiervan? Een lastig aspect aan de problematiek is dat de
hoofdvoorzieningen in Malvert worden ingevuld door private partijen die commerciële belangen nastreven. De
gemeente kan vanuit maatschappelijke doelstellingen maar beperkte sturingsmiddelen en faciliterende
capaciteiten investeren in deze hoofdvoorzieningen, omdat ze geen kerntaak heeft ten aanzien van het in stand
houden van commerciële functies.
Volgens Marjo van Ginneken (persoonlijke communicatie, 10 mei 2016) is het mogelijk om als gemeente ideeën
voor (kleinschalige) herontwikkelingen te opperen, maar moeten eigenaars, gebruikers en beheerders op
activiteiten instappen. Het is daarom cruciaal dat gevestigde marktpartijen in het gebied beginnen te bewegen.
De gemeente weet op dit moment nog niet welke positie in het vraagstuk kan worden ingenomen om dat te
bereiken. Deze uitdaging wordt door verschillende factoren bemoeilijkt:
a)

Een versnipperde eigendomssituatie maakt dat het lastig is om partijen aan tafel te krijgen, en
investeringen, verplaatsingen of anderszins ontwikkelingen uit te lokken. Sommige (regionale)
eigenaren worden door leegstand niet voldoende geraakt om mee te werken aan een
ontwikkelingsproces; anderen hebben een groot deel van hun vermogen geïnvesteerd in een pand en
kunnen niets verliezen.
b) Het feit dat de gemeente geen eigendom in het gebied heeft beperkt de mogelijkheden tot directe
interventie. Beslissingen tot sloop etc. zijn zonder grote investering uitgesloten.
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c)

In de praktijk werken (landelijke) reguleringen de wel aanwezige kansen nog tegen. Het
wijkmanagement noemt voorbeelden van laagdrempelige gebruiksvormen zoals koken voor ouderen
en een weggeefwinkel die nog in de weg worden gezeten door inflexibele regelgeving (e.g. Marjo van
Ginneken, persoonlijke communicatie, 10 mei 2016). Binnen nieuwe, gezamenlijke gebruiksvormen
blijkt vooral het regelen van vergunningen op maat volgens gevestigde gemeentelijke normen lastig en
intensief.

Marjo van Ginneken geeft aan dat een strategische langetermijnvisie voor het gehele stadsdeel nodig is om een
koers te zetten voor o.a. het gebied Malvert (persoonlijke communicatie, 10 mei 2016). Dit geeft ondernemers
bijvoorbeeld meer zekerheid, waardoor zij in het gebied betere potentiële investeringskeuzes kunnen maken.
De door Marjo van Ginneken beoogde visie is op het moment van schrijven in de politiek geagendeerd, en de
eerste stappen naar deze aanpak zijn medio 2016 gezet. Haar streven is dat naar aanleiding hiervan een
gerichter proces voor het faciliteren van ontwikkelingen kan worden opgezet. Om een verergering van de
structurele problematiek in Malvert te vermijden is het van belang dat deze in de toekomstige visie uitvoerig
wordt geadresseerd. Het genereren van aanvullende kennis van de (versnipperde) eigendomssituatie en
marktcomplexiteiten in een krimpend gebied en mogelijke sturingsmiddelen is een aangrijpingspunt.

§3.4. Kantorenleegstand
3.4.1. Wat zeggen de trends en feiten?
Aan cijfers van Dynamis (2015, p.18-22) is te zien dat Nijmegen begin 2015 een beperkte aangeboden
oppervlakte aan kantoorruimte heeft ten opzichte van vergelijkbare steden. De verhouding tussen dat aanbod
en de opname was in de jaren ervoor nog krapper dan het Nederlandse gemiddelde. Ilse Nieskens en Bas
Crebolder (persoonlijke communicatie, 14 april 2016) geven aan dat Nijmegen minder dan andere steden aan
grootschalige kantoorbouw heeft gedaan, en restrictief is geweest bij toevoegingen. De stad wordt door de
gemeente dan ook niet primair als kantorenstad gezien (o.a. Wim Pranger, persoonlijke communicatie, 21 april
2016). Er zijn anno 2016 geen uitgeefbare gronden op kantoorlocaties, en er is geen ruimte in
bestemmingsplannen voor nieuwe kantoorontwikkeling (Jeroen Jansen, persoonlijke communicatie, 26 april
2016). Toch zijn het aanbod en de leegstand van kantoorruimte in Nijmegen de laatste jaren toegenomen
(Dynamis, 2015). Per deelgebied is de situatie van de gemeente Nijmegen als volgt:
1.

2.

3.

4.

In Nijmegen-Centrum is netto het grootste kantorenvolume gevestigd. Hiervan staat 4% leeg, wat
onder het aangehouden frictieniveau van 5% ligt. De drie leegstaande panden die hiervoor
verantwoordelijk zijn staan in 2016 nog niet langer dan 3 jaar leeg.
In Nijmegen-Oost zorgen in 2016 negen objecten samen voor 13% leegstand van de voorraad in het
deelgebied. De leegstand is hoger dan wat als frictieniveau wordt gezien, maar de objecten staan nog
niet langer dan 3 jaar leeg.
In Nijmegen-West ligt het kleinste deel van de stedelijke kantorenvoorraad. Hiervan staat nagenoeg
de helft leeg, verklaard door het (structureel) leegstaan van één grootschalig object dat 42% vormt
van de totale gebiedsvoorraad. Zonder de incidentele problematiek van dit pand is de situatie
vergelijkbaar met die in Oost.
De Brabantse Poort kent in 2016 een kantorenleegstand van 29% ten opzichte van de voorraad in dat
gebied. Het gaat daarbij om 30 verschillende objecten. Elf daarvan staan langer dan drie jaar leeg;
samen goed voor 15% van het totale aanbod.

Wim Pranger van het gemeentelijk Ontwikkelbedrijf (persoonlijke communicatie, 21 april 2016) schetst
hoofdzakelijk twee trends die verklarend zijn voor de leegstaande kantoorruimte. Ten eerste betreft dit het
afnemend kantoorgebruik de trend volgt van ‘Het Nieuwe Werken’. Voorts, vonden in Nijmegen al nauwelijks
grootschalige kantoorontwikkelingen plaats sinds 1998. Er zijn geen tekenen dat de Nijmeegse kantorenmarkt
daarin snel zal veranderen, waardoor verwacht wordt dat een groot deel van het bestaande kantooraanbod op
termijn een behoefte heeft aan een permanente andere functie.
In 2016 spelen in Nijmegen al een aantal herbestemmingstrajecten voor grootschalige kantoorpanden (zie
Dynamis, 2015, p.102). Zo wordt een aandeel van de bestaande kantoorpanden permanent getransformeerd
naar woonruimte, zoals het Estelgebouw. Andere objecten worden tijdelijk anders ingezet omdat de
kantoorbestemming die erop rust nog van ruimtelijke meerwaarde wordt geacht. Hieronder valt het
Belastingkantoor, dat voor tien jaar als woonruimte wordt ingericht voor statushouders. Ten slotte zijn er
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voorbeelden van panden met een waardevolle locatie die ooit zullen (kunnen) worden gesloopt voor een
toekomstige nieuwe functie. Het aan het Centraal Station gelegen Metterswane wordt gesloopt in ruil voor een
multifunctioneel complex met woon-, winkel- en hotelruimte. Voorgenoemde herbestemmingen vinden op dit
moment echter plaats op kansrijke (centrum-) locaties: voor de Brabantse Poort zijn op dit moment nog geen
transformaties gepland (gegevens via Jeroen Jansen, persoonlijke communicatie, 26 april 2016).

3.4.2. Is sprake van een structurele problematiek?
De bestaande transformatieaanpak is een positieve ontwikkeling, maar wordt nog niet toegepast op locaties
met een lastiger ontwikkelperspectief. Een minder aantrekkelijk gebied voor de transformaties die tot nog toe
hebben plaatsgevonden is de Brabantse Poort, waar reeds sprake is van onderbezetting en een grootschalig
structureel aanbod (e.g. Wim Pranger, persoonlijke communicatie, 21 april 2016; Jeroen Jansen, persoonlijke
communicatie, 26 april 2016; Dynamis, 2015). Alternatieven voor leegstand zijn daar niet (vanzelfsprekend)
aantrekkelijk of beschikbaar.
Volgens het theoretisch kader kan het uitblijven van de herontwikkeling van kantoorruimte allereerst worden
verklaard doordat eigenaren een nieuwe investering of herbestemming niet aantrekkelijk vinden. Incidenteel
zijn in de deelgebieden met kansrijke locaties inderdaad dergelijke situaties te vinden, bijvoorbeeld wanneer
eigenaren prefereren een pand tijdelijk te verhuren boven een permanente herbestemming (al dan niet na
sloop). Ook bestaan er situaties waarin leegstand op dit moment nog aantrekkelijker wordt gevonden dan
tijdelijk anders gebruiken (Wim Pranger, persoonlijke communicatie, 21 april 2016).
Een andere verklaring is volgens de theorie dat een herontwikkeling niet kansrijk is binnen de regionale markt,
de ruimtelijke kwaliteiten van de omgeving en de specifieke vigerende planologische structuur. Dit laatste lijkt
in de Brabantse Poort, waar de problemen van structurelere aard zijn, het geval te zijn:
a) De regionale markt genereert al jarenlang geen grootschalige vraag naar kantoorruimte;
b) Het kantoorgebied ligt in stadsdeel Dukenburg, waar de lokale markt getekend wordt door een lichte
bevolkingsdaling, een overaanbod aan voorzieningen en een economisch beperkte aantrekkingskracht
voor nieuwe commerciële gebruikers of ontwikkelende partijen;
c) Meer dan de helft van de op dit moment structureel leegstaande panden heeft een aangeboden
oppervlakte van meer dan 900 vierkante meter (gegevens via Jeroen Jansen, persoonlijke
communicatie, 26 april 2016), wat een rendabele alternatieve invulling ten opzichte van kleinere
kantoorruimtes bemoeilijkt;
d) De huidige planologische structuur laat geen woningbouw toe, en de gemeente ziet op dit moment
geen afdoend ruimtelijk argument om herbestemming naar wonen in de Brabantse Poort mogelijk te
maken (o.a. Wim Pranger, persoonlijke communicatie, 21 april 2016). Redenen daarvoor liggen in de
demografische dynamiek en een al prominente aanwezigheid van lagere huursegmenten, maar ook
wordt grootschalige woningontwikkeling in 2016 sterk gericht op de Noordelijke uitleglocaties.

3.4.3. Ligt er een vraag naar aanvullende sturing?
Een eerste component van de sturingsdiscussie bij deze problematiek is in hoeverre – en op welke termijn – de
gemeente direct belang heeft bij een oplossing. Hoofdzakelijk gaat het in de Brabantse Poort om een
marktprobleem, waarbij de (financiële) effecten primair de eigenaar raken. De kantoren in de Brabantse Poort
staan vanuit het perspectief van de gemeente immers niet op een locatie met verloederingseffecten in de
buurt, of op een prominente locatie in termen van ruimtelijk belang. Hoewel er geen signalen zijn dat de
langjarige problematiek zich via marktwerking oplost en de perspectieven voor transformatie beperkt zijn, is de
kantoorruimte in de Brabantse Poort nog voor een groot deel in gebruik – onderbezetting daar gelaten.
Grootschalige verloedering is momenteel niet aan de orde, en Wim Pranger geeft aan dat een gemeentelijke
aanpak van dit gebied nog niet bestuurlijk geagendeerd is (persoonlijke communicatie, 21 april 2016). Ook is in
dit gebied geen sprake van erfgoed, omdat een groot deel in de jaren ’90 is gebouwd en geen van de objecten
ouder is dan 50 jaar (Jeroen Jansen, persoonlijke communicatie, 26 april 2016). Het belang en de urgentie om
te interveniëren worden op basis van deze omstandigheden te klein ingeschat.
De condities kunnen in de toekomst echter omslaan. Een tweede component van de sturingsdiscussie is
daarom dat niet bekend is hoe op langere termijn met de problematiek kan worden omgegaan. Er blijken nu al
een aantal structurele knelpunten te spelen bij een potentiële aanpak vanuit marktwerking, omdat er geen
vraag wordt geïdentificeerd die markt- of planologische ruimte voor herstructurering creëert. Er zijn op dit
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moment geen tekenen dat dit verandert, en als de huidige trend doorzet zorgt deze op termijn voor een
complex sturingsprobleem. In de Brabantse Poort wordt immers geen herstel van een vraag naar
kantoorruimte verwacht, en is evenmin sprake van een duidelijke andere behoefte. Als dit beeld aanhoudt,
zien Bas Crebolder en Wim Pranger voor de omgeving weinig andere mogelijkheden dan sloop te overwegen
en de kantoorruimte weg te bestemmen (persoonlijke communicatie, 21 april 2016)
Sloop kost echter geld, en een commercieel eigenaar zal dit pas overwegen als dit hem iets oplevert, c.q. als na
sloop een beter perspectief op herbestemming bestaat. Dit vereist een locatie die van waarde wordt geacht
voor alternatieve ontwikkelingen. Zelfs als dat niet zo is zou slopen op termijn goedkoper kunnen zijn dan jaren
achtereen eigendomslasten te betalen zonder inkomsten, maar in praktijk blijkt een eigenaar gedeeltelijke of
goedkope verhuur te prefereren om die kosten (gedeeltelijk) te compenseren (Wim Pranger, persoonlijke
communicatie, 21 april 2016). Om deze praktijk te doorbreken kan de gemeente slechts een beperkt
instrumentarium inzetten. Het belangrijkste betreft herbestemming. Een punt hierbij is dat
gebiedsontwikkeling door herbestemming van nature gericht is op het opwaarderen van grond- of
vastgoedwaarde naar een aantrekkelijkere functie, en nog weinig geschikt is voor ‘omlaag bestemmen’ naar
parkruimte of natuurontwikkeling. Buiten de privaatrechtelijke weg heeft de gemeente geen planologisch
instrument om de daarbij ontstane verliezen met de private sector te delen. Er is dus nog geen zicht op wat
alternatieven voor leegstand in de Brabantse Poort kunnen zijn, en hoe deze zouden kunnen worden bereikt.

§3.5. Maatschappelijk vastgoed in gemeentelijk eigendom
Maatschappelijk vastgoed betreft vastgoed waarin geen commerciële maar maatschappelijke functies
plaatsvinden, zoals onderwijs- en zorgfuncties, sportaccommodaties, cultuurplekken en plekken voor openbaar
bestuur (Evers et al., 2015). In de theorie wordt gesteld dat leegstand dreigt voor diverse soorten van het
maatschappelijke vastgoed. De vraag naar maatschappelijke ruimte is van aard en omvang veranderd, en door
de crisis en bezuinigingen zijn de budgetten voor ruimtegebruik van maatschappelijke huurders of
dienstenaanbieders gedaald. Deze ontwikkelingen vereisen een financieel efficiëntere of hoger renderende
exploitatie van maatschappelijk vastgoed, en veroorzaken landelijk een optimalisatieslag in het vastgoedbeheer
en de benodigde ruimte voor maatschappelijke functies. In theorie is het gevolg daarvan de toenemende
leegstand van gebouwen met een maatschappelijke bestemming, terwijl de markt voor nieuwe
maatschappelijke initiatieven en herbestemmingen krimpt. Met name voor gemeenten, die een belangrijk deel
van het maatschappelijk vastgoed bezitten, speelt een opgave tot zuiniger en duurzamer ruimtegebruik,
waardoor ze genoodzaakt is om zich sterker te richten op financieel rendabele exploitaties en vaker afstoot te
overwegen. Het optimalisatieproces vraagt om een andere wijze van publiek vastgoedbeheer en leidt mogelijk
tot extra leegstand. Voorts wordt verkend in hoeverre deze trends in de gemeente Nijmegen spelen.

3.5.1. Wat zijn de feiten en trends?
Tot de gemeentelijke vastgoedportefeuille horen zo’n 650 objecten met uiteenlopende soorten
beheercontracten (Eric Peperkamp, persoonlijke communicatie, 26 mei 2016). Daaronder vallen een
voetbalstadion
en
een
ijsbaan,
kantoorgebouwen,
wijken
jeugdcentra,
binnenen
buitensportaccommodaties, speeltuinen en kinderboerderijen, kanoloodsen, scoutingpanden en meer. Minus
de opstallen als parkeergarages en gemalen en zo’n 45 strategisch aangekochte panden die tijdelijk beheerd
worden voor het Ontwikkelbedrijf, houdt het gemeentelijk vastgoedbureau zich strategisch bezig met ca. 540
panden (Joop Hoppers, persoonlijke communicatie, 30 mei 2016). Deze objecten zijn in eigendom van de
gemeente om ruimte te bieden aan maatschappelijke activiteiten uit de stad of buurt, conform de
gemeentelijke beleidsdoelstellingen voor het aanbod van maatschappelijke voorzieningen.
Vanuit het beeld dat het gemeentelijk bureau voor Vastgoed, Sport en Accommodaties (VSA) op dit moment
van de portefeuille heeft, stelt zij geen structurele of grootschalige leegstand vast (Eric Peperkamp,
persoonlijke communicatie, 26 mei 2016). Ook worden in het bestaande vastgoed geen tekenen van
verloedering waargenomen (Joop Hoppers, persoonlijke communicatie, 30 mei 2016). Dit wordt verklaard
doordat de gemeente vanuit financiële belangen geen vastgoed leeg laat staan dat niet wordt gebruikt, en als
eigenaar een grote mate van controle heeft om invulling of afstoot te realiseren. Als een pand leeg komt te
staan zonder dat het nog nodig is voor een beleidsdoel, wordt het (idealiter) afgestoten of gesloopt (Joop
Hoppers, persoonlijke communicatie, 30 mei 2016). Dit geldt ook voor objecten waarbij geen perspectieven
voor rendabele verhuur of verkoop worden waargenomen. Een aantal objecten dat interessant wordt geacht
voor private gebruikers is te vinden op het digitale aanbodplatform ‘Makelpunt’, dat door het VSA is ingesteld
om leegstand tegen te gaan. Ook uit de lijst te huur staande panden blijkt geen zorgwekkende situatie. Een
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groot deel van deze objecten wordt uitgemaakt door wijkcentra en sport- en gymzalen; ruimtes die te huur zijn
voor een activiteit of dagdeel. Gedeeltelijke leegstand is verbonden aan de aard van deze gebouwen, en tot op
zekere hoogte gewenst. De gemeente wil ruimtezoekenden immers plaats kunnen bieden in deze faciliteiten
conform haar beleidsdoelen (Joop Hoppers, persoonlijke communicatie, 30 mei 2016).
Volgens Eric Peperkamp (persoonlijke communicatie, 26 mei 2016) liggen hoofdzakelijk zorgen en kansen bij de
ca. 50 panden die als ‘dynamisch’ zijn aangewezen. Dit kan betekenen dat (a) er strategische of politieke
onzekerheden spelen bij het zoeken naar een nieuwe huurder of toekomstig gebruik, (b) onbekend is of het
contract behouden blijft en een herbestemming plaatsvindt, of (c) er contractuele onzekerheid speelt m.b.t. de
financiële situatie van de gebruiker. Hoewel deze onzekerheden als leegstand klinken, gaat het daar bij
dynamisch vastgoed niet primair om. Vaak is dan ook geen sprake van lege ruimte. Volgens Joop Hoppers zijn
de panden eerder dynamisch omdat het (nieuwe) doel en de invulling van de panden nog niet duidelijk zijn, en
dus nog strategisch kunnen worden gewijzigd (persoonlijke communicatie, 30 mei 2016). Leegstand ontstaat
pas als panden te huur of te koop staan, en daar gaat doorgaans al een besluitvormingsproces over de kaders
voor toekomstig gebruik aan vooraf.
Veranderingen in de vraag naar maatschappelijk vastgoed
In Nijmegen wordt door het VSA op dit moment geen grote toename van leegstand in de eigen gebouwen
waargenomen. Dit hangt in de eerste plaats samen met de ontwikkelingen in de vraag naar maatschappelijk
vastgoed. Met het in beeld brengen van deze ontwikkelingen is de gemeente al sterk op weg. Medio 2016
wordt gewerkt aan een voorzieningenprogramma dat de trends en behoeften van het moment vanuit zoveel
mogelijk gemeentelijke invalshoeken verkent. In de conceptversie hiervan, verkregen via David Berhitu
(persoonlijke communicatie, 10 juni 2016), zijn al diverse ontwikkelingen in beeld die de vraag naar
maatschappelijk vastgoed beïnvloeden. Hoewel rekening wordt gehouden met een toekomstige toename van
leegstand binnen het maatschappelijk vastgoed, zijn er ook tegentrends die juist om ruimte vragen. Daarbij
gaat het om de volgende ontwikkelingen.
a)

Ontwikkelingen in de stedelijke demografie zijn allereerst een belangrijke invloedfactor. In de
groeiende nieuwbouwgebieden Waalfront en Waalsprong bestaat bijvoorbeeld een behoefte aan
onderwijsvoorzieningen. In de stadsdelen Dukenburg en Lindenholt krimpt en vergrijst de bevolking
echter, waardoor verwacht wordt dat daar op termijn basisschoolgebouwen verdwijnen, in ruil voor
een toenemende behoefte aan ontmoetingsplekken dichtbij huis. Trends als deze zijn terug te leiden
tot stedelijke golfbewegingen die van oudsher plaatsvinden, waarbij behoeften aan maatschappelijke
voorzieningen wisselen met de demografie, generaties, leefstijlen, en de populariteit van bepaalde
wijken. Groei- en krimpbewegingen in wijken die in samenstelling en behoeften veranderen vereisen
aandacht, maar zijn nauwelijks te duiden als een moderne of onvoorziene problematiek.
b) Sporten, vindt zoals Evers et al. (2015) stellen, individualistischer en in mindere mate georganiseerd
plaats, waardoor zaalverhuur af zou nemen. Op het digitale vraag- en aanbodsysteem ‘Makelpunt’
staan al langere tijd een groot aantal sportvoorzieningen te huur. Toch wordt nog een flink gebruik
van sport- en gymzalen waargenomen (Joop Hoppers, persoonlijke communicatie, 30 mei 2016). Dat
ruimtes in deze panden structureel te huur staan heeft volgens hem primair te maken met de
gemeentelijke ambitie om blijvend ruimte aan te kunnen bieden voor sport. Ruimte wordt graag zo
efficiënt mogelijk gebruikt, en elke vrije plek wordt als verhuurbaar aanbod beschouwd.
c) Nieuw in Nijmegen is de door het toegenomen aantal vluchtelingen gegroeide taakstelling voor het
huisvesten van statushouders, die als het gaat om de invulling van ongebruikte ruimte eerder contraproblematisch werkt. Het effect is dat aandacht wordt besteed aan het bewoonbaar maken van
kantoorpanden, oude schoolgebouwen en afgestoten gebouwen van zorgaanbieders. Asielzoekers
vragen daarnaast om onderwijslocaties en aanvullende voorzieningen.
d) In verschillende stadsdelen wordt een toegenomen behoefte waargenomen aan (multifunctionele)
ontmoetingsplekken in de wijk. Andere potentiële ruimtebehoeften liggen in de vaak succesvolle
opmars van bottom-up initiatieven.
e) Enige onzekerheid speelt rondom het maatschappelijk vastgoed van vooral grotere zorgaanbieders.
Het belangrijkste gedeelte daarvan valt niet onder het gemeentelijk vastgoed en wordt in de volgende
paragraaf uitgelicht.

39

3.5.2. Is sprake van een structurele problematiek?
De gemeentelijke vastgoedafdelingen zijn op de hoogte van de nieuwe ontwikkelingen in de vraag naar het
eigen vastgoed. De trends duiden momenteel niet op een grootschalige afname van deze vraag, waardoor
vastgoed vooralsnog niet overbodig raakt en moet worden gesloopt of verkocht. Wel is er sinds de crisis meer
druk om het gemeentelijk vastgoed financieel efficiënter en rendabeler te gebruiken. Gemeentelijk vastgoed
wordt door de politiek ingezet om beleidsdoelen te bereiken, maar steeds belangrijker is dat daarbij ook de
financieringsstromen kloppen (Joop Hoppers, persoonlijke communicatie, 30 mei 2016). Dit hangt conform de
theorie samen met de beperktere financiële middelen van zowel gebruikers van maatschappelijk vastgoed als
de gemeente. De laatste jaren heeft deze trend geleid tot de transitie naar een professioneler en strategischer
vastgoedbeheer bij de gemeente. Het strategisch management van het eigen vastgoed is versterkt, waarbij
voor mogelijkheden tot duurzamer en rendabeler gebruik steeds meer integraal naar de portefeuille wordt
gekeken. De aanpak om leegstand, exploitaties en tal van verhuurdetails inzichtelijk te maken is daartoe
veelzijdig. Door het VSA wordt bijvoorbeeld gewerkt aan een ‘dashboard’ als monitoringstool om scherper te
sturen (Eric Peperkamp, persoonlijke communicatie, 26 mei 2016). Dit systeem beoogt een snel inzicht te
bieden in de leegstand, exploitatie, staat van het onderhoud, duurzaamheid en het halen van de
maatschappelijke beleidsdoelen.
Dat gemeentes efficiëntieslagen maken werd in de theorie reeds gesteld, en als verklaring voor toenemende
leegstand genoemd. Hoewel dit in de Nijmeegse praktijk nog niet tot grootschalige of structurele leegstand van
gemeentelijk vastgoed heeft geleid, spelen de laatste jaren nieuwe vraagstukken, gecentreerd om financieel
rendabel gebruik. De volgende worden in de Nijmeegse praktijk waargenomen.
a)

Van oudsher streven gemeenten bij het beheren van vastgoed niet naar het maximaliseren van
financieel rendement, maar hoofdzakelijk naar het behalen van een vastgestelde begroting. In zekere
gevallen zijn de vastgoedlasten en gebruiksopbrengsten (inclusief subsidies) zelfs sluitend. Een
belangrijke consequentie daarvan is dat beheermechanismen niet altijd zijn ingesteld om een efficiënt
gebruik te realiseren. Een object kan bijvoorbeeld (gedeeltelijk) leegstaan, en toch binnen de
begroting passen (Eric Peperkamp, 26 mei 2016). In deze gevallen vallen leegstand en onrendabel
gebruik minder op; vanuit de begroting bezien is er geen probleem. Mechanismen die nog afgesteld
zijn op deze manier van controleren conflicteren met de beoogde heroriëntatie op de doelen van
strategisch management.
b) Zodra een object leeg komt te staan zijn diezelfde mechanismen erop gericht om zo snel mogelijk voor
een nieuw gebruik te zorgen zodat wordt vermeden dat de begroting niet wordt gehaald. Dit is
begrijpelijk aangezien de gemeente direct financieel belang heeft bij een snelle invulling, maar werkt
de slag naar strategischer beheer potentieel tegen (Eric Peperkamp, persoonlijke communicatie, 26
mei 2016). Als snel naar een nieuwe invulling wordt gestreefd, krijgt het vormen van een afgewogen
strategie voor de lange termijn minder tijd en ruimte. Bij strategischer beheer hoort immers tijd om
aandacht te besteden aan de vraag of op lange termijn nog behoefte is aan het vastgoed, en om waar
nodig bijvoorbeeld een herbestemmingsprocedure te plannen en op te starten.
c) Het afstoten van vastgoed is een belangrijke strategie voor een optimalisatieslag in het gemeentelijk
eigendom. Zo vertelt Eric Peperkamp (persoonlijke communicatie, 26 mei 2016) dat voor diverse
panden in tijdelijk gebruik een ambitie voor afstoot wordt uitgewerkt, met het doel dat inkomsten
daaruit gebruikt worden om andere plekken duurzamer, financieel gezonder, en functioneel
geschikter te maken. Hoe kansrijk deze ambitie is hangt er evenwel van af of voor de vrijkomende
locaties nieuwe gebruikers of herbestemmingen kunnen worden gevonden. Anderzijds is zijn ervaring
dat de gemeente in praktijk doorgaans voldoende capaciteiten en expertise bezit om een pand
succesvol af te stoten, en daartoe bereid is een prijs te bieden die interessant is voor de markt.
d) De moderniteit vraagt van de gemeente als beheerder ook meer om een kritische houding m.b.t. het
in stand houden van een object. Als een gebouw niet meer goed in te vullen is, moet volgens Joop
Hoppers ook sloop kunnen worden overwogen (persoonlijke communicatie, 30 mei 2016). Een object
komt daarvoor in aanmerking wanneer de gebouwde kwaliteiten te laag zijn voor hergebruik, of
wanneer er anderzijds geen verwachting is dat het gebouw tegen een zeker rendement kan worden
ingevuld. Uiteindelijk is het aan de politiek om hier keuzes in te maken, en te beslissen of een gebouw
nog waarde heeft.
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3.5.3. Ligt er een vraag naar aanvullende sturing?
Een gat in de begroting van een gemeentelijk object kan door de politiek gedicht worden, maar gebeurt altijd
op koste van de middelen die elders in de gemeente ingezet hadden kunnen worden. De gemeente Nijmegen
heeft er als publieke organisatie dus extra belang bij om leegstand in de eigen gebouwen te vermijden. De
sterke drive naar invulling stimuleert strategisch management van functies en gebouwen, maar heeft ook de
potentie om te leiden tot kortetermijndenken en onderbenutting. Met name financiële onderbenutting kan
worden gezien als een maatschappelijk probleem. Zogenaamde financiële leegstand hoeft niet samen te
hangen met daadwerkelijke leegstand: een gebouw kan volgens Eric Peperkamp vol zitten en toch tekortkomen
op de exploitatie (persoonlijke communicatie, 26 mei 2016). De gemeente kan objecten die financieel
leegstaan echter niet onbeperkt draaiende houden, en in het kader van optimalisatie moeten afstoot en sloop
wellicht sterker worden overwogen.
Een positief gegeven is dat het gemeentelijk vastgoedbureau op weg is om zich aan te passen aan de nieuwe
realiteit. Het bureau professionaliseert, profileert zich en is de laatste twee en half jaar gegroeid van het
hoofdzakelijk uitvoeren van onderhouds- en beheertaken naar een strategisch managementorgaan. Daarbij
hoort breder kijken, integraal afwegen over de portefeuille, en het verzorgen van extra inzicht in de
vastgoedsituatie, risico’s en vragen om sturing. Om de verdere transitie te maken naar een strategischer,
efficiënter en effectiever vastgoedbeheer, lopen bij de Gemeente Nijmegen diverse manieren van aanpak. De
drie pijlers van deze aanpak zijn (1) het opzetten van een dashboard om de gezondheid van het beheerde
vastgoed te monitoren (e.g. Eric Peperkamp, persoonlijke communicatie, 26 mei 2016), (2) de opstelling van
een gemeentebreed voorzieningenprogramma om in beeld te krijgen waar behoeften liggen voor gebruik (e.g.
David Berhitu, persoonlijke communicatie, 10 juni 2016) en (3) het stimuleren van de uitwisseling van vraag en
aanbod via het Makelpunt (e.g. Joop Hoppers, persoonlijke communicatie, 30 mei 2016). Hoewel leegstand in
deze pijlers van aanpak niet het belangrijkste aspect is, keert het in elke lijn van actie terug.
De door Nijmegen gezette koers komt overeen met de transitie die in de theorie wordt beschreven, en lijkt
onderbouwd en zinvol. Deze door te zetten vraagt o.a. dat de Gemeente blijft zoeken naar knelpunten die de
veranderingen vanuit oude mechanismen bemoeilijken. Daar kan bij horen dat alvorens actie wordt genomen
met een gebouw meer tijd en (institutionele) ruimte moet bestaan om strategisch te handelen. Proceduretijd
hoort in het oude verhaal niet binnen de begroting, zoals dat in de commerciële markten wel gebeurt (Eric
Peperkamp, persoonlijke communicatie, 26 mei 2016). In plaats van een investering te zijn in een betere (weg-)
bestemming is proceduretijd nog automatisch kostbaar en dus kwalijk. Aan de andere kant sluit een snelle
tijdelijke invulling niet altijd uit dat er in een later stadium een goede langetermijnontwikkeling plaats kan
vinden. Het is immers al langer gebruikelijk om ontwikkellocaties te gebruiken voor de huisvesting van
maatschappelijke programma’s tot de nieuwe bestemming gereed is (Wim Pranger, persoonlijke
communicatie, 21 april 2016). Deze vorm van tijdelijk gebruik blijkt in Nijmegen sterk te worden gewaardeerd,
en vaak ook meerwaarde te creëren. Of een snelle, financieel minder rendabele invulling gewenst is of juist een
langere proceduretijd blijft maatwerk, en vereist meer dan voorheen een flexibele systematiek. Verder vereist
de optimalisatieslag dat er oplossingen worden gezocht voor een kansrijke herbestemming van af te stoten
objecten. De mogelijkheden hangen af van de politiek en de in de samenleving aanwezige behoeften, maar ook
van de bestaande stedelijke structuur. Het hiervoor genoemde op te stellen gemeentelijk
voorzieningenprogramma laat in de conceptfase bijvoorbeeld al zien dat er diverse behoeften bestaan aan
betaalbare, laagdrempelige ontmoetingsplekken (via David Berhitu, persoonlijke communicatie, 10 juni 2016).
Bestaand gemeentelijk vastgoed is wellicht geschikt te maken om nieuwe trends als deze op te vangen, ook al
komen ze uit een niet voor de hand liggende hoek.

§3.6. Maatschappelijk vastgoed in privaat eigendom
Maatschappelijk bestemd vastgoed in privaat eigendom, zoals het vastgoed van scholen, zorginstellingen en
culturele instanties, staat vanuit de vereiste optimalisatieslag voor een vergelijkbare uitdaging als het
gemeentelijk vastgoed, maar is door de gemeente per definitie minder beïnvloedbaar. Een private eigenaar
maakt keuzes, doorgaans in sterkere mate bepaald vanuit commerciële belangen, en een gemeente kan zich
daarvoor in principe niet inspannen. Bij privaat maatschappelijk vastgoed bestaat voor de gemeente meer
onzekerheid en speelt een ander vraagstuk dan bij het eigen vastgoed. Nijmegen is reeds op zoek naar een
beter beeld van de trends die ook het privaat eigendom beïnvloeden, in de vorm van het samenstellen van het
voorzieningenprogramma (David Berhitu, persoonlijke communicatie, 10 juni 2016). Hierin wordt de grote
invloed benadrukt van nieuwe trends op het vastgoed voor zorgfuncties.
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3.6.1. Wat zijn de feiten en trends?
Terwijl demografische factoren als vergrijzing een grotere omvang van de zorg vragen, is anno 2016 ook de
aard van deze vraag veranderd. Innovaties, veranderingen van wensen en een toenemende zelfredzaamheid
beïnvloeden de manier waarop zorg wordt gevraagd, en de vraag naar ondersteunende locaties. Deze factoren
leiden ertoe dat op dit moment minder (en minder grootschalig) zorgvastgoed wordt gevraagd, en dat krimp
plaatsvindt in het aantal benodigde locaties voor het verlenen en organiseren van zorg. Parallel hieraan kan
bestaand vastgoed door de bezuinigingen minder rendabel door instellingen worden geëxploiteerd. Volgens
de theorie kijken maatschappelijke instellingen door lagere subsidies kritischer naar hun huisvesting en
personeel. In het Concept Voorzieningenprogramma wordt eenzelfde beeld geschetst voor de stad Nijmegen.
Er zijn in Nijmegen een aantal grote zorginstellingen gevestigd die door de jaren heen veel vastgoed hebben
vergaard (Joop Hoppers, persoonlijke communicatie, 30 mei 2016). De vraag naar hun vastgoed, bestaande uit
locaties voor huisvesting, dagbesteding en kantoorfuncties, is om drie praktische redenen gedaald (Marieke
van Kan, persoonlijke communicatie, 7 juni 2016). Ten eerste is op rijksniveau sprake van een trend van
extramuralisering, waarbij dagbesteding niet meer op centrale plekken plaatsvindt maar op wisselende locaties
in de samenleving. Daarbij is te denken aan kinderboerderijen, schoolgebouwen en zelfs vrije kantoorruimte.
Ten tweede is het zorgbeleid enkele jaren geleden overgegaan van het Rijk naar gemeentes, wat gepaard ging
met een bezuiniging op de subsidies voor zorginstellingen. Volgens Marieke van Kan, adviseur bij het VSA, is
besparen op het vastgoed voor hen een relatief gemakkelijke manier van bezuinigen die de cliënten maar
beperkt raakt. Ten derde is het veranderde werken van invloed op de (kantoor-) ruimte die nodig is voor het
organiseren van zorg, in de vorm van flexwerken en digitalisering (bijvoorbeeld van archieven). Het gevolg van
het voorgaande is dat een groot deel van de zorginstellingen in Nijmegen bezig is vastgoed af te stoten door
het in de verkoop te zetten.
Marieke van Kan onderhoudt contact met een aantal van de grote zorginstellingen (persoonlijke communicatie,
7 juni 2016). Ze vermoedt op basis van eerder gevoerde gesprekken dat de grootste bezuinigingsslagen de
afgelopen jaren al zijn gemaakt, en hoorde van de zorginstellingen geen zorgwekkende scenario’s voor de
toekomst. Terugkijkend naar de gegevens voor leegstand die zij in 2015 in hun bezit waarnam, werden zo’n 12
van de 117 locaties voor zorgwonen, dagbesteding en kantoorfuncties aangemerkt als leeg of gedeeltelijk leeg.
Hoewel er anno 2016 geen actueel overzicht van hun vastgoed bestaat, blijken tot nog toe geen tekenen dat
het toegenomen aantal te koop staande locaties ook structureel tot een toename van leegstand leidt.

3.6.2. Is sprake van een structurele problematiek?
Ofschoon er sociale en economische trends bestaan die het zorgvastgoed beïnvloeden, wordt in dit onderzoek
niet gevonden dat dit zich uit in een structurele problematiek. In de eerste plaats hangt de krimpende markt
voor centrale, grootschalige zorgvoorzieningen te sterk samen met (veranderlijke) politieke en economische
trends om de resulterende problematiek op dit moment structureel te noemen. De toekomstperspectieven
voor afstoot en de intensiteit van het bezuinigen op vastgoed zijn voor een deel afhankelijk van de door de
politiek bepaalde aankoop van zorg, en deze kan door positieve economische ontwikkelingen of een omslaande
politieke wind in theorie abrupt toenemen. Daarom is het niet zeker of de trend van afstoot zal doorzetten of,
zoals Marieke van Kan suggereert, al grotendeels heeft plaatsgevonden (persoonlijke communicatie, 7 juni
2016).
Natuurlijk kan daardoor niet zonder meer verwacht worden dat de situatie zich voor het bestaande vastgoed
herstelt. De aard van de zorgvraag is structureel veranderd, alom wordt betwijfeld of de grote zorggebouwen
op termijn weer nodig (en geschikt) zullen zijn voor zorg. Twijfelachtige perspectieven worden extra versterkt
door een toenemende duur en mate van de (mantel-) zorg voor ouderen thuis (Marieke van Kan, persoonlijke
communicatie, 7 juni 2016). De precieze effecten daarvan op nu bestaande woonzorglocaties zijn nog niet
bekend, en evenmin is bekend hoe zorginstellingen een aanvullende krimptrend zullen oplossen. Anderzijds
bieden andere trends in de gemeente potentieel mogelijkheden voor herbestemming en alternatief gebruik, en
geeft Marieke van Kan aan dat een groot aantal ruimtevragers op de wachtlijst staat voor ruimte in een
maatschappelijke locatie. Joop Hoppers benadrukt dat als de gemeente markt- en prijstechnisch in staat is haar
maatschappelijk vastgoed aan een nieuwe gebruiker te verhuren, private partijen dat tegen een zekere
huurprijs ook moeten kunnen (persoonlijke communicatie, 30 mei 2016). Eerder is het daarbij de vraag of
private partijen in sommige situaties zien dat een laag huurrendement beter is dan geen rendement, of dat ze
tegen praktische bezwaren aanlopen om leegstaande ruimte te verhuren. In dit beeld speelt er een voldoende

42

positieve dynamiek voor alternatief gebruik, en kunnen bezwaren om nieuwe gebruikers ruimte te bieden in
zorggebouwen wellicht wijken met het verstrijken van tijd en het toenemen van urgentie.
Hoe dan ook heeft de gemeente op dit moment geen direct belang bij het langdurig te koop staan van grote
zorginstellingen. In principe koopt de gemeente bij zorginstellingen de gewenste (of begrote) zorgomvang en taken in door hen te subsidiëren (David Berhitu, persoonlijke communicatie, 10 juni 2016). De instellingen
bezitten vastgoed om in deze taken te voorzien, maar gezien de transitie waarin de zorg zich bevindt kan en
moet een deel van hen met minder vastgoed uit. Wanneer het hen op langere termijn niet lukt om afgestoten
ruimte te verkopen spelen voor deze instellingen problemen op het financiële vlak (Marieke van Kan,
persoonlijke communicatie, 7 juni 2016). Er werden in dit onderzoek echter nog geen tekenen gevonden dat dit
interfereert met de zorgtaken die instellingen uitvoeren. Het belang van de gemeente reikt in dit vraagstuk niet
tot de gebouwen van zorgaanbieders, maar ligt bij de gedegen uitvoering van de diensten die worden
aangekocht. De indruk is dat de gemeente vanuit haar eigen maatschappelijke taken voldoende contact heeft
met de zorginstellingen, om tijdig het eventuele probleem van structurele leegstand te kunnen signaleren.

3.6.3. Ligt er een vraag naar aanvullende sturing?
De beeldvorming van de geïnterviewde personen bij de Gemeente Nijmegen is echter niet compleet als het
gaat om de staat en tijdsduur van het te koop staande vastgoed van grote zorgaanbieders. Uit verschillende
gesprekken blijkt dat op dit moment niet volledig bekend is wat precies leeg staat en met welke perspectieven
(e.g. Marieke van Kan, persoonlijke communicatie, 7 juni 2016) en dat niet diepgaand duidelijk is op welke
manier de instellingen vastgoed en trends analyseren (e.g. David Berhitu, persoonlijke communicatie, 10 juni
2016). Met o.a. de opstelling van het Voorzieningenprogramma wordt daarom aan een gedetailleerder beeld
gewerkt. De afdeling VSA heeft daarnaast de ambitie om het Makelpunt beschikbaar en beter vindbaar te
maken voor het aanbod van maatschappelijk bestemd vastgoed in privaat eigendom, zoals dat van
zorginstellingen (e.g. Joop Hoppers, persoonlijke communicatie, 30 mei 2016). Via dit platform bestaat ruimte
voor het op gang komen van uitwisselingen die meer inzicht genereren in hun manier van werken. Ten slotte
vraagt David Berhitu zich af of de gemeente een partij kan zijn die gemeentelijk vastgoed kan aanbieden aan
zorginstellingen die kleiner willen opereren (persoonlijke communicatie, persoonlijke communicatie, 10 juni
2016). Daarbij gaat het bijvoorbeeld om ontmoetingsruimte.

§3.7. Vastgoed met monumentale waarde
Een laatste categorie van vastgoed waarin tijdens de analyse relatief zorgwekkende ontwikkelingen werden
waargenomen is monumentaal erfgoed, met name in eigendom van derden. In wezen geldt bij de ca. 500
objecten die als gemeentelijk monument zijn aangewezen een extra regime van gemeentelijke regelgeving,
met als doel waardevolle cultuurhistorische elementen te bewaren (Gemeente Nijmegen, 2013). Daarnaast zijn
er ruim 200 gebouwde rijksmonumenten die op een Rijksniveau worden beschermd. De beschermingsstatus
houdt in basis in dat de gemeente ongewenste wijzigingen en sloop kan voorkomen, omdat bij aanpassingen
een omgevingsvergunning vereist is (ibid.). Dit vormt een aanvulling op de eigenlijke bestemming van een
object. De status betekent ook dat er plichten en beperkingen gelden voor de eigenaar, die in het licht van de
recente (economische) ontwikkelingen voor wrijving zorgen.

3.7.1. Wat zijn de feiten en trends?
Ten eerste is de verwachting dat monumentale objecten kwetsbaarder voor leegstand zijn binnen de huidige
vastgoedmarkt, doordat eigendomslasten hoger zijn dan bij andere objecten. Restauratiewerkzaamheden die
op de instandhouding van monumentale waarden gericht zijn komen in 2016 in aanmerking voor een
restauratiesubsidie (Gemeente Nijmegen, 2013), maar de gemeente kent geen financieringsregeling meer voor
de reguliere onderhoudskosten (Mayke Haaksman, persoonlijke communicatie, 10 mei 2016). Sinds de
bezuinigingen is het uitgangspunt daarbij dat elk oud gebouw onderhouden moet worden, ongeacht of het een
monument is of niet. Toch vergt het in stand houden van de monumentale waarden van erfgoed doorgaans
zorgvuldiger onderhoud dan een niet-monumentaal pand, wat meerkosten kan meebrengen. Deze kosten
moeten door de eigenaar van een pand worden gedragen. Met het verslechteren van economische situaties
van eigenaren en gebruikers en de efficiëntere omgang met vastgoed door maatschappelijke trends, zijn zulke
kostendragers minder vanzelfsprekend. Daardoor bestaat voor monumenten een groter risico op leegstand.
In toevoeging daarop wordt ervaren dat de herbestemming of herontwikkeling van cultureel erfgoed
ingewikkelder en kostbaarder is, en minder efficiënt kan plaatsvinden. Aanvullende regelgeving en de beperkte
flexibiliteit voor verbouwing maken herontwikkeling minder aantrekkelijk, en leegstand extra kwalijk. Zo is het
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volgens Art. 6 van de Monumentenverordening 2012 verboden om zonder vergunning een monument
(gedeeltelijk) af te breken, in enig opzicht te wijzigen of te gebruiken op een manier dat de monumentale
waarde in gevaar wordt gebracht (Gemeente Nijmegen, 2012). Een vergunningsaanvraag dient volgens Art. 18
vergezeld te gaan van een rapportage waarin de mogelijkheden voor herbestemming adequaat zijn
onderzocht, en kan worden geweigerd. De haalbaarheid van een herbestemming is daarnaast nog eens sterk
afhankelijk van zowel de markt als de beschikbare middelen van de eigenaar. Doordat het bewaren van
monumentale aspecten beperkingen oplevert voor het aantal mogelijke functies, moet doorgaans een
onrendabele top worden afgedekt (Gemeente Nijmegen, 2013). Dit leidt tot lagere opbrengsten en maakt
herbestemming voor de markt minder aantrekkelijk. Dat is kwalijk, want zonder passende, stabiele functie (die
tevens de onderhoudskosten kan dragen) loopt een historisch gebouw risico op verloedering en verval (Mayke
Haaksman, persoonlijke communicatie, 10 mei 2016).

3.7.2. Is sprake van een structurele problematiek?
Op dit moment heeft de Gemeente Nijmegen geen beeld wat is toegespitst op de leegstand van monumenten,
en zijn er geen tekenen dat de trends al tot grootschalige structurele leegstand hebben geleid. Volgens Mayke
Haaksman, adviseur op de afdeling Erfgoed en Cultuurhistorie bij de Gemeente Nijmegen, hebben er de laatste
jaren een aantal grote objecten leeggestaan die inmiddels zijn herbestemd (persoonlijke communicatie, 10 mei
2016). Ofschoon de perspectieven voor de instandhouding van gemeentelijk monumentaal erfgoed zijn
verslechterd, is het grootste deel van de monumenten gelegen in en nabij de kansrijke binnenstad (zie
Gemeente Nijmegen, 2013). Voor monumenten met woonfuncties en andere courante gebruiken bestaan in
deze gebieden nog beperkte zorgen. Denkbare herontwikkelingen zoals verduurzaming hebben op het
voortbestaan van deze panden weinig impact. Wel problematisch zijn de grotere, minder courante
monumenten, waarbij de nadruk ligt op industrieel en religieus erfgoed (ibid., p.29). Discussies rondom het
hergebruik van industrieel vastgoed spelen al langere tijd, en Nijmegen heeft op een aantal plaatsen een
kansrijk (tijdelijk) beleid geïllustreerd. De invulling van het nationaal bekende Honigcomplex is daarvan een
voorbeeld. Een voordeel aan industrieel vastgoed is dat de gedegen bouwstructuur mogelijkheden blijkt te
bieden voor uitlopende vormen van hergebruik. Tevens ligt de bulk van het industrieel erfgoed van Nijmegen
langs de Waal in het noorden van de stad, waar als focusgebied van nieuwbouw aangegrepen zou kunnen
worden op nieuwe kansrijke trends.
Dat voor religieus erfgoed het risico op leegstand toeneemt is zekerder, met als grootste categorieën kloosters
en kerkgebouwen. Nijmegen kent stammend uit haar katholieke universiteitsverleden een veelheid aan
kloosters, waarin de laatste tien jaar vijf herbestemmingstrajecten hebben gelopen of zijn gestart (Hettie
Petersen, ‘Symposium herbestemming religieus erfgoed’, persoonlijke communicatie, 30 mei 2016). Hoewel
kansrijke voorbeelden bestaan – twee kloosters konden geruisloos herbestemd worden naar onderwijsfuncties
en wonen en één is als hoofdgebouw in beeld van de Radboud Universiteit – zijn de uitkomsten niet in alle
gevallen ideaal. De crisis is daarvoor gedeeltelijk verklarend, maar ook is door de gemeente ervaren dat de
welwillendheid van eigenaren een tekenende rol speelt. Zelfs in het geval van monumenten kunnen zij niet
altijd tot een gewenste manier van handelen door de gemeente worden bewogen. Nijmegen beschikt
daarnaast niet over een expliciete visie voor religieus erfgoed, waardoor gemeentelijke rollen en kaders voor
ontwikkelingen niet vooraf zijn vastgesteld (Stam, 2016). Daardoor moet vooralsnog per monument positie
worden genomen over de (beperkt beschikbare) planologische kaders en middelen die worden ingezet, met als
voorbeeld de huidige herbestemming van het Sancta Mariaklooster in Hees (zie De Gelderlander, 2016). De
voorgaande problematiek geldt voor zowel leegkomende klooster als kerken, maar kloosters lenen zich
(gebouw-technisch) in zekere mate nog voor renderende herbestemmingen. De gebouwen zijn in vrijwel alle
gevallen al langer buiten religieus gebruik, en worden reeds voor functies als zorg, wonen en opvang van
bijzondere groepen gebruikt. Verkoopuitkomsten wijzen in praktijk uit dat de herontwikkeling van
leegkomende kloosters nog potentieel interessant is voor zakelijke ontwikkelaars; in 2011 werd het
Neboklooster door een grote lokale ontwikkelaar gekocht, en eenzelfde praktijk was het geval bij Sancta Maria
(De Gelderlander, 2011; 2016). Het bij toekomstige herontwikkelingen in acht houden van monumentale
waarden vraagt mogelijk gemeentelijke aandacht, maar zeker is dat voor kerkgebouwen zorgwekkender
marktperspectieven spelen.
Mayke Haaksman geeft aan dat veel kerken nog in religieus gebruik, maar dat zij in de nabije toekomst steeds
sterker hun functie dreigen te verliezen (persoonlijke communicatie, 10 mei 2016). Ze meent daarom dat
kerken de kwetsbaarste groep vormen binnen het monumentaal erfgoed van Nijmegen. De afname van het
kerkbezoek is structureel, waardoor de financiële situatie van parochies verslechtert, en veel kerkgebouwen
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dreigen binnen korte tijd te worden afgestoten (Gemeente Nijmegen, 2013). Daarna zijn de perspectieven voor
hergebruik van deze kerkgebouwen om verschillende redenen onzeker. Aan de vraagkant is voor de gemeente
onbekend of en welke marktpartijen in herontwikkeling geïnteresseerd zijn. De kosten voor (her-) gebruik zijn
hoog, de mogelijkheden voor herontwikkeling zijn beperkt en het uiteindelijke rendement is twijfelachtig.
Bovendien beperken de houdingen en strategieën van de eigenaren, in de meeste gevallen religieuze
genootschappen, vanuit de aanbodkant het aantal opties voor vervolgactiviteiten. Binnen het gemeentelijk
ruimtelijk beleid is nog niet verkend welke mogelijkheden overblijven die voor ontwikkelaars én eigenaren
interessant zijn, en bestaat geen idee of ze kunnen aansluiten op het programma dat de gemeente wil
realiseren (Mayke Haaksman, persoonlijke communicatie, 10 mei 2016). Ruimte die de gemeente voor
eventuele herbestemming kan en wil bieden wordt daarnaast mede bepaald door het stadsprofiel,
ontwikkelingen elders, en de wensen van buurtbewoners, wat voor een problematiek zorgt die aan veel
maatschappelijke en economische vlakken raakt.

3.7.3. Ligt er een vraag naar aanvullende sturing?
Op dit moment mist de gemeente Nijmegen een beeld van de eigendomssituaties en houdingen van parochies,
weet ze niet hoeveel en welke kerken in aanmerking komen voor afstoot, en weet ze niet op welke termijn dat
gebeurt. Daarbij is onduidelijk of, onder welke voorwaarden en met welke marktperspectieven kerken op de
markt zullen komen, en welke nieuwe functies mogelijk zijn die ook passen bij de programmatische belangen
van de buurt en gemeente. Het behoud van kerken is als privaat bezit weliswaar eerst de verantwoordelijkheid
van de eigenaar, maar het grootste deel van de kerken in Nijmegen heeft ook een monumentenstatus. Het
behoud van dit erfgoed wordt door de gemeente belangrijk gevonden voor de maatschappelijke identiteit en
ruimtelijke structuur (Gemeente Nijmegen, 2013). Het daaruit voortvloeiende maatschappelijk belang om
religieus erfgoed in de toekomst te beschermen maakt de Gemeente belanghebbend bij een goede
herontwikkeling van de vrijkomende kerkgebouwen, die kwetsbaar zijn voor leegstand en beperkte
mogelijkheden bieden tot herbestemming. Om structurele leegstand en verloedering van kerkgebouwen in de
toekomst te vermijden, is op basis van de trends aanvullende agendering en sturing vereist (e.g. Mayke
Haaksman, persoonlijke communicatie, 10 mei 2016). De private eigendomssituatie laat beperkte ruimte voor
directe manieren van sturing, en leidt tot een complex sturingsvraagstuk. Een eerste stap om waarden en
belangen van de ontwikkelmarkt, eigenaar en gemeente zo rendabel mogelijk te verbinden is volgens de
theorie een dieper inzicht te krijgen op het niveau van de eigenaar.

§3.8. Terugkoppeling bevindingen: workshop ‘Ontmoeting Leegstand’
In de empirische verkenning zijn de voor de gemeente relevante ontwikkelingen omtrent leegstand in
Nijmegen geïdentificeerd en onderzocht. Daarbij is gevonden dat de trends per vastgoedsector voor
fundamenteel verschillende effecten en sturingsvraagstukken zorgen. Een terugkomend aspect bij de
dataverzameling is dat de gemeentelijke afdelingen al veel kennis bezitten en uiteenlopende lijnen van aanpak
verzorgen. Toch hebben de afdelingen vanuit hun eigen invalshoek niet altijd een volledig beeld van de
ontwikkelingen en potentiële problemen in andere segmenten. Het ontbreken van dit overzicht kan tot
gevoelens van bezorgdheid en weinig grip leiden. De nieuwe realiteit vraagt om zuiniger en duurzamer
ruimtelijk beleid, waarbij gemeentelijke inzet en middelen strategischer worden beheerd. Daartoe is een
breder beeld van de trends en effecten op een stedelijk niveau van belang.
Het voorgaande was aanleiding om uitgaande van de empirische verkenning een workshop te organiseren die
de verschillende gemeentelijke afdelingen samenbracht. Het doel was de afdelingen gezamenlijk te laten
reflecteren op: (a) de in de verkenning gevonden leegstandproblemen; (b) de mate waarin (en wijzen waarop)
hiervoor al aandacht is en een aanpak bestaat; en (c) de vraag waar aanvullende sturing is vereist. Deze draagt
bij aan de door ambtenaren gedeelde beeldvorming van de leegstandproblematiek in de gemeente Nijmegen,
en dient als terugkoppeling van de bevindingen.

3.8.1. Opzet & deelnemende sectoren
De workshop, genaamd ‘Ontmoeting Leegstand’, vond plaats op dinsdag 5 juli 2016 in een werkruimte van het
Nijmeegs Archief, en had de vorm van een gestructureerde groepsdiscussie onder leiding van de onderzoeker
met als thema leegstand in Nijmegen. Gedurende anderhalf uur werd een gemengde groep deelnemers
gevraagd om te reageren op een reeks stellingen, vragen en beeldmateriaal, en geprikkeld om input te geven
vanuit de eigen kennis en ervaring. Tijdens de bijeenkomst zijn geluidsopnamen gemaakt, die na afloop tot een
verslag zijn verwerkt. Dit verslag bevatte een beeld van de stand van zaken en vroeg aandacht voor daarbij
relevante discussierichtingen, en is na afloop eveneens door de deelnemers gecontroleerd.
45

Tijdens de workshop vond de uitwisseling van kennis in de volgende opzet plaats:
1.
2.

3.

4.

Voorstelronde, waarbij deelnemers hun invalshoek en raakvlakken met leegstand kort toelichtten;
Introductie, met als aftrap een toelichting op de aanleiding van de bijeenkomst. Daarin werd geschetst
dat nog veel onduidelijkheden bestaan bij het oplossen van vraagstukken die voortkomen uit de
moderne trends in de vastgoedsectoren, en dat het benodigde overzicht van effecten en
sturingsvragen bij de gemeente ontbrak;
Discussie ‘leegstand in Nijmegen’, waarin het groepsdebat uiteen werd gezet in drie onderdelen:
a. Een algemene reflectie op het begrip van leegstand, de vraag wanneer leegstand voor de
gemeente problematisch is, en wanneer de gemeente voor een aanpak dient te zorgen;
b. Een verkenning van de structurele leegstand, problemen en bestaande aanpak per
vastgoedsector, resp. gericht op de kantorenmarkt, leegstand van winkels in de binnenstad,
de krimpsituatie in Dukenburg en de invulling van maatschappelijk en gemeentelijk vastgoed;
c. Een algemene reflectie op de gemeentelijke middelen en planologische ruimte voor
herbestemming en tijdelijk gebruik, met afsluitend een reflectie op de vraag in hoeverre een
structurele aanpak van leegstand gewenst is;
Terugblik, waarbij werd gereflecteerd op de bijeenkomst en op de geleerde lessen.

Het gezelschap dat deelnam aan de workshop bestond uit tien ambtenaren en twee stagiairs, en was
samengesteld om de volgende gemeentelijke afdelingen te vertegenwoordigen:
-

Ruimtelijke Ontwikkeling (RO);
Economische Zaken (EZ);
Erfgoed en Cultuurhistorie;
Vastgoed, Sport en Accommodaties (VSA; het gemeentelijk vastgoedbureau);
Het Ontwikkelingsbedrijf (OB);
Het Wijkmanagement.

3.8.2. Belangrijkste uitkomsten van de workshop
In de workshop is de uitwisseling van kennis en de terugkoppeling van bevindingen uit de verkenningsfase
geslaagd. Op de opzet van de bijeenkomst wordt positief door de deelnemers gereageerd, en bij de
discussiepunten was er veel input. Samengevat worden tijdens de workshop voor de verschillende
vastgoedsectoren in Nijmegen de volgende situaties geschetst.
1.

2.

3.

4.

Rondom winkelvastgoed in de binnenstad speelt veel marktdynamiek, waardoor winkelruimte snel van
gebruiker kan veranderen. Tussen invullingen en huurders vindt frictie- en mutatieleegstand plaats,
maar panden blijven nauwelijks structureel leegstaan. Om de ruimtelijke kwaliteit te waarborgen en
het marktspel te begeleiden heeft de gemeente een veelzijdige aanpak opgezet, waarbij enkele
straten extra aandacht krijgen.
Bij winkelvastgoed in stadsdeel Dukenburg speelt een andere marktsituatie dan in de binnenstad. Een
algemene overcapaciteit aan voorzieningen leidt tot leegstaande winkels, maar van vergaande
effecten op de leefbaarheid is tot nu toe geen sprake. Wel zijn er kwetsbare gebieden (zoals Malvert)
die baat zouden hebben bij een gedeelde ontwikkelingsvisie. Gemeentelijke activiteiten en taken in
die gebieden zouden daardoor beter op elkaar kunnen worden afgestemd.
Er wordt veel kantoor- en bedrijfsruimte aangeboden. Hergebruik als kantoor is twijfelachtig, dus
eigenaren zetten in op tijdelijk gebruik of herbestemming naar wonen. Vaker wordt in 2016 ook sloop
overwogen om beheerkosten te besparen, maar waardevolle grond te behouden. Wel zorgwekkend is
de verwachting dat een deel van de leegstand niet interessant is voor transformatie, en dat functies
voor herontwikkeling daarnaast spaarzamer worden. Op dit moment wordt in de kantorenmarkt
echter geen urgent of onvoorzien probleem waargenomen dat met sturing dient te worden
geadresseerd.
Het risico op leegstand binnen het gemeentelijk maatschappelijk vastgoed neemt toe door diverse
bezuinigingen. Binnen de gemeentelijke portefeuille is weinig huidige leegstand structureel, omdat
vrijwel elk pand opnieuw kan worden ingevuld. Maatschappelijk gebruik is echter niet vanzelfsprekend
rendabel tegenover de vastgoedlasten. Financiële aspecten vormen een toenemende zorg, maar er
worden stappen gezet naar een strategischer management.
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5.

6.

Privaat maatschappelijk vastgoed wordt in de zin dat het vastgoedbeleid van instellingen niet
interfereert met hun zorgtaken beschouwd als commerciële problematiek, en is in de workshop niet
verder ter sprake gekomen.
Door het wegvallen van de monumentensubsidie moet het onderhoud van monumentaal erfgoed
anno 2016 betaald worden uit het commerciële rendement dat de eigenaar haalt. Dit kan ertoe leiden
dat monumenten slechter worden onderhouden en maakt het eigendom commercieel minder
aantrekkelijk. De vrees is dat dat in de toekomst tot problematische leegstaand leidt. Het nog
toewijsbare programma waarmee de gemeente rendabel hergebruik kan stimuleren is daarnaast
beperkt.

Concluderend zijn de deelnemers aan de workshop op de hoogte van een nieuwe vastgoedrealiteit waarin
grotere risico’s bestaan op structurele leegstand. Ze zien echter geen reden om aan leegstand een
overkoepelend of structureel beleid te richten, en vinden dat de aanpak van leegstand geen centraal,
vastomlijnd beleidskader behoeft. De gemeentelijke afdelingen blijken in veel richtingen en met diverse lijnen
van aanpak actief te zijn, en in veel gevallen lijkt de huidige problematiek omtrent structurele leegstand van
beperktere invloed, ernst en urgentie te zijn dan waarvoor (grootschaliger) trends en analyses hebben
gewaarschuwd. Daarnaast verschillen de mate en aard van problematische effecten sterk per vastgoedsoort,
en vragen deze gericht om verschillende niveaus en vormen van aandacht en sturing. Wel geven de deelnemers
in de nieuwe planologische praktijk blijk van een grotere behoefte om de variabele ‘leegstand’ als extra
afwegingsdimensie mee te nemen bij het ontwikkelen van ruimtelijk beleid, met name als het gaat om het
toewijzen en prioriteren van het te ontwikkelen programma. De aanwezigen bij de workshop benadrukken met
name de noodzaak van een groter bewustzijn van de effecten van een ontwikkeling op (de toekomstige
marktruimte voor) soortgelijke invullingen elders in de stad. Hoe en waar leegstand een aanvullende
afwegingsfactor kan zijn in de algemene vorming van ruimtelijk beleid wordt in deze studie niet verder
onderzocht.

§3.9. Conclusies uit hoofdstuk 3
Het doel van dit hoofdstuk was tot een overzicht te komen van de structurele leegstand, trends en effecten in
Nijmegen, en een overzicht te schetsen van de (verwachte) situaties van leegstand die op dit moment om
aanvullende sturing vragen. Op basis hiervan vindt een verdieping plaats in een voor de gemeente
problematische situatie omtrent structurele leegstand waarin nog kennis mist. De empirische verkenning wordt
per geanalyseerde problematiek afgesloten met de volgende conclusies.

3.9.1. Conclusies uit de empirische verkenning
Over de winkelleegstand in de Nijmeegse binnenstad (§3.2) wordt geconcludeerd dat de trends een stevigere
concurrentie hebben gegenereerd voor gebruikers van winkelvastgoed, waarbij faillissementen van niet langer
succesvolle winkelconcepten hebben gezorgd voor een toenemende dynamiek omtrent leegstand en
transformatie. De geregistreerde leegstand is ten opzichte van vergelijkbare steden beperkt en is overwegend
van korte duur, wat erop duidt dat de markt kansen ziet en neemt. De gemeente Nijmegen heeft weliswaar
een aantal kwetsbare plekken in beeld, maar is qua sturing al intensief in het bijbehorende marktspel
betrokken. De gevonden problematiek rondom leegstand is hier dus in ruime mate geagendeerd.
Betreffende de winkelleegstand in stadsdeel Dukenburg (§3.3) is gevonden dat bepaalde winkelvoorzieningen,
met name in de drie buurtwinkelcentra Meijhorst, Weezenhof en Malvert, risico lopen op structurele
leegstand. De primaire oorzaak daarvan lijkt een structurele krimpproblematiek die van oorsprong samenhangt
met een langjarige stedenbouwkundige dynamiek. De gemeente Nijmegen is bij een toekomstige aanpak van
deze gebieden beperkt door een ongunstige sturingspositie, maar medio 2016 zijn de eerste stappen gezet
naar een integrale visie voor het gebied. Hoewel op dit moment van agendering nog aanvullende kennis nodig
is, is structurele leegstand (in het bijzonder als gevolg van de recente ontwikkelingen binnen de vastgoedmarkt)
een te klein element van de problematiek om vanuit deze onderzoekspositie diepgaander te adresseren.
Stadsbreed vindt in toenemende mate kantorenleegstand (§3.4) plaats, maar op de gunstige locaties worden
(tijdelijke) herbestemmingen naar wonen en eventueel sloop toegepast. Dit geldt nog niet voor de
toenemende structurele kantorenleegstand in de Brabantse Poort, een relatief modern kantoorgebied aan de
rand van de stad. In deze studie zijn daar nog geen signalen van verloedering gevonden, maar evenmin is er
zicht op verbetering door marktherstel of alternatief gebruik. De gemeente heeft in dit gebied geen
grondposities, eigen risico’s of programmatische wensen, en ziet op dit moment onvoldoende reden om
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interveniërend te sturen of herbestemming te faciliteren. De huidige situatie is onwenselijk, maar heeft
hoofzakelijk financiële effecten voor de eigenaren, en vraagt vanuit gemeentelijke belangen niet urgent om
sturing.
Wat betreft maatschappelijk vastgoed in gemeentelijk eigendom (§3.5) hebben de beperktere financiële
middelen voor zowel huurders als verhuurder een transitie in gang gezet in de richting van strategischer
beheer. In deze studie werd (mede door tegengestelde ontwikkelingen in de vraag) niet gevonden dat de vraag
naar verschillende soorten maatschappelijk vastgoed opvallend daalde en voor leegstand zorgde. Wel werd
waargenomen dat de gemeente als publieke organisatie genoodzaakt is om bij afwegingen over het behoud en
de afstoot van eigen vastgoed kritischer naar huurrendementen te kijken. Om financiële leegstand tegen te
gaan lopen al diverse lijnen van aanpak die op termijn voor meer inzicht in de eigen vastgoedsituatie en
stedelijke voorzieningenbehoeften zorgen. Hoewel de transitie op sommige fronten mogelijk belemmerd wordt
door oudere invullingsmechanismen en politieke dimensies bij afstoot en behoud, wordt draagvlak en energie
waargenomen om het strategisch beheer te blijven ontwikkelen.
Van de verschillende soorten maatschappelijk vastgoed in eigendom van marktpartijen (§3.6) lijkt zorgvastgoed
de kwetsbaarste categorie voor toenemende leegstand. Ook in Nijmegen hebben grote zorginstellingen door
de veranderde zorgvraag vastgoed moeten afstoten. In deze studie zijn echter nog geen slechte perspectieven
vastgesteld voor de verkoop en herontwikkeling van die afgestoten ruimte. Er liggen op het maatschappelijk
vlak kansen, bijvoorbeeld in de vorm van nieuwe bewoning door statushouders. Daarnaast is niet duidelijk in
hoeverre het bij huidige leegstand om structurele oorzakelijke trends gaat, en of deze doorzetten. Een deel van
de aard van de zorgvraag kan in theorie opnieuw veranderen met de politieke wind en bepaalde subsidies. Om
meer inzicht te krijgen in de toekomstige dynamiek rondom afgestoten zorgruimte is gericht en geactualiseerd
onderzoek nodig naar de huidige staat van het vastgoed van de zorginstellingen en de strategieën en
verwachtingen die ze daarbij hanteren. De gemeente onderhoudt als zorginkoper contact met deze partijen,
maar is op basis van de problematiek die instellingen schetsen (en haar belangen daarbij) nog niet geactiveerd
om tot aanvullende stappen of scherpere analyse over te gaan.
De ontwikkelingen rondom monumentaal erfgoed (§3.7) in religieus gebruik schetsen voor de toekomst
eenduidig een structurele problematiek. Nijmegen huist veel monumentale kerkgebouwen die beeldbepalend
en cultuurhistorisch waardevol zijn, maar door weggevallen onderhoudssubsidies en een structureel afnemend
aantal religieuze gebruikers zijn deze steeds slechter in stand te houden. Een trend van afstoot wordt in
Nijmegen verwacht, maar het commercieel draagvlak voor hergebruik of herbestemming is klein. Door factoren
als het dure onderhoud, de bouwstructuur, de monumentale regelgeving, en de (potentieel nietmarktconforme) wensen van parochies zijn de perspectieven voor herontwikkeling zeer beperkt. Ondanks de
gemeentelijke en publieke belangen bij een oplossing van dit toekomstige vraagstuk is er nog geen aanpak
geagendeerd.
Tijdens de workshop ‘Ontmoeting leegstand’ (§3.8) zijn de bevindingen uit de empirische verkenning
teruggekoppeld aan een gemengd team ambtenaren en stagiairs. De in de verkenning gevonden
ontwikkelingen hebben in de vorm van o.a. stellingen opnieuw ter discussie gestaan, en de uitkomsten daarvan
conflicteren niet met eerdere vondsten. De deelnemers zien in het algemeen geen noodzaak tot een nieuw
beleid ten aanzien van leegstaand vastgoed, maar beargumenteren dat effecten omtrent leegstand sterker als
afwegingsdimensie bij ruimtelijk beleid beter moeten worden meegenomen. Het belang hiervan bestaat bij het
uitvoeren van ruimtelijke projecten in het algemeen, maar wordt bij uitstek sterk door de problematiek van
monumentaal (religieus) erfgoed geïllustreerd.

3.9.2. Keuze voor verdieping
Samengevat zijn de gevonden problemen, uitdagingen en vraagstukken omtrent leegstand in de meeste
segmenten niet (duidelijk) van structurele aard, of worden deze met een vorm van sturing geadresseerd.
Hoewel in alle aandachtcategorieën onzekerheden spelen met betrekking tot de toekomstige toename van
leegstand en negatieve effecten daarvan, of onduidelijk is in hoeverre toekomstige aanpak landt, steekt alleen
de categorie religieus erfgoed uit de analyse met een eenduidige structurele problematiek. In deze categorie
komen gemeentelijke doelen, belangen en regelgeving het duidelijkst samen met de rendementsdoelen en belemmeringen van de markt. De gemeente heeft belang bij een goede invulling of herontwikkeling van leeg
komende kerkgebouwen, maar dit kan in de huidige vooruitzichten slecht door de vastgoedmarkt worden
bereikt. Het marktspel wordt extra beïnvloed doordat parochies potentieel anders handelen dan commerciële
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vastgoedeigenaren, en inspraak wil hebben bij herontwikkelingsprocessen op basis van religieuze waarden. Ten
slotte is in deze studie nog geen gemeentelijke agenda waargenomen ter adressering van deze problematiek.
Gezien de zekere trends en onzekere vastgoedmarkt is aanvullende sturing ter bescherming van het
erfgoedbelang dus gewenst. In het volgende hoofdstuk vindt verdiepend onderzoek plaats naar de mogelijke
aangrijpingspunten voor beleid.
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4. Verdieping: kerkgebouwen in Nijmegen
§4.1. Doel en opbouw van het hoofdstuk
In de empirische verkenning van hoofdstuk 3 wordt geconcludeerd dat structurele leegstand dreigt voor
religieus vastgoed, waarbij een rendabele herbestemming door diverse factoren slecht vanuit autonome
marktwerking kan worden bereikt. De geschetste eigenschappen van deze problematiek vragen om een vorm
van gemeentelijke sturing. In dit hoofdstuk wordt verkend welke vorm van sturing past, met als doel de
gemeente Nijmegen aangrijpingspunten te bieden voor de mogelijke vormgeving van aanvullend beleid.
De opbouw van dit hoofdstuk is tweeledig. Om meer te leren over de gevraagde vorm van sturing is in de
eerste plaats een scherper inzicht nodig in de problematiek. Vanuit de in deze studie gebruikte
onderzoekspositie ondervinden marktpartijen factoren die een door de markt gestuurde herontwikkeling
belemmeren. De houdingen, strategieën en eigen instituties van vastgoedeigenaren zijn volgens onderzoek van
e.g. Adams (2015) verklarend voor deze belemmeringen, en meer inzicht hierin is vereist. Wanneer de
belemmerende factoren geïdentificeerd zijn, kan een scherper perspectief worden geschetst van de problemen
die erom vragen met sturing te worden geadresseerd. Na de analyse van een uitsnede van de betrokken
vastgoedeigenaren volgen een aantal conclusies over de uitgangspunten voor beleid. Idealiter kan de
gemeente met een scherper inzicht in hun handelingswijzen beter bijdragen aan het wegnemen van de
factoren die autonome marktwerking belemmeren. Vervolgens is de vraag hoe sturing kan plaatsvinden.
Daartoe worden een aantal voorbeelden verkend van sturing die reeds in gemeenten met eenzelfde
problematiek wordt toegepast. Daarbij wordt met name ingegaan op et proces dat de gemeente Deventer
heeft gestart en nu doorloopt. Op basis van de sturingsvorm die het beste bij de Nijmeegse problematiek past
worden een aantal aangrijpingspunten voor sturing geschetst. Het uiteindelijke doel is in de eindconclusie van
dit hoofdstuk te kunnen schetsen hoe een Nijmeegs beleid eruit kan zien.

§4.2. Keuze te benaderen eigenaren
Binnen de scope en middelen van dit onderzoek is het niet haalbaar om alle eigenaren van Nijmeegse
kerkgebouwen te bestuderen. Bij wijze van een uitsnede van de markt wordt daarom een selectie van
eigenaren gemaakt. Tabel 4.1 (zie volgende pagina) bevat een inventarisatie van de kerkgebouwen in
Nijmegen. Deze helpt een afgewogen selectie te maken van de eigenaren die in deze studie worden benaderd.
Uit het schema blijkt dat 21 kerken van de 25 kerken in Nijmegen vooralsnog een religieuze functie heeft. Deze
functies wordt op basis van landelijke terugloop van kerkgangers echter gedacht steeds minder financieel
renderend te zijn, en schetsen risico’s voor de exploitaties van gebouwen. Daarnaast zijn eveneens 21
kerkgebouwen in bezit van geloofsgenootschappen, en is door hun semi-zakelijke aard als marktpartijen vooraf
niet voor de gemeente duidelijk met welke doelen en belangen zij vastgoed exploiteren of op termijn
verkopen. Uitgaande van de markttrends, de gebouweigenschappen en eventueel eigen complexiteiten
ervaren de religieuze genootschappen toenemende belemmeringen om gebouwen te herontwikkelen, en is
inzicht nodig in hun situaties.
Rooms-katholieke kerken zijn in eigendom van rooms-katholieke parochies, en in het algemeen zijn voor hen
de vooruitzichten zorgwekkend (Mayke Haaksman, persoonlijke communicatie, 10 mei 2016). Het katholiek
kerkelijk recht verbiedt alle nevengebruiken die afwijken van de religieuze dienstvoering, en maakt ook het
gedeeltelijk verhuur op tijdstippen waarop de kerk niet in gebruik is onmogelijk. Andere Kerken zijn daarin
flexibeler, en laten hun vastgoed sneller multifunctioneel gebruiken (Ton Bernts, persoonlijke communicatie,
12 juli 2016). Na het te koop zetten van een kerkgebouw wordt vanuit de rooms-katholieke organisatie sterk
beïnvloed welke nieuwe invulling mag plaatsvinden. Initiatieven voor herontwikkelingen moeten bij haar
beelden voor waardig hergebruik passen, en daardoor zijn de mogelijkheden voor toekomstig gebruik
beperkter dan wanneer een meer zakelijke eigenaar het vastgoed zou verkopen. Ten slotte blijkt uit tabel 4.1
dat de rooms-katholieke eigenaren (in de tabel grijs gearceerd) tezamen een meerderheid van de Nijmeegse
kerkgebouwen bezitten en exploiteren, verspreid door de gemeente. Dit onderzoek kiest op basis van een
selectie van kerkgebouwen het gesprek aan te gaan met de betreffende parochiebesturen, teneinde een
representatief beeld te vormen van de stand van zaken voor het kerkelijk vastgoed in de stad. Alvorens de
gesprekken te voeren ten aanzien van de basishouding van deze besturen en de door hen ervaren
belemmeringen, wordt in de volgende paragraaf de benodigde voorkennis opgedaan van de
marktvooruitzichten voor rooms-katholieke parochies.

50

Kerk & locatie
Dienstdoend
1. Antonius Abt, Dennenstraat
2. Maria Geboorte, Berg en Dalseweg
3. Groenestraatkerk, Groenestraat
4. O.L.V. Maria Geboortekerk, Lent
5. Hervormde Kerk, Lent

Monumentenstatus

Eigenaar

Rijksmonument
Rijksmonument
Rijksmonument
Rijksmonument
Rijksmonument

Parochie H. Stefanus
Parochie H. Stefanus
Parochie H. Drie-eenheid
Parochie St. Benedictus
Protestantse Streekgemeente LentOosterhout-Ressen
Protestantse Gemeente Nijmegen
Stichting Stevenskerk
Gemeenschap van Karmelieten

6. Petruskerk, Schependomlaan
Rijksmonument
7. St. Stevenskerk, centrum
Rijksmonument
8. Titus Brandsma Gedachteniskerk, Stijn Rijksmonument
Buysstraat
9. Antonius van Padua, Groesbeekseweg Gemeentelijk monument
e
10. Bethlehemkerk, 2 Oude Heselaan
Gemeentelijk monument
11. Effata, Prof. Molkenboerstraat
Gemeentelijk monument
12. Petrus Canisius, Molenstraat
Gemeentelijk monument
13. Maranathakerk, Steenbokstraat
Gemeentelijk monument
14. Lutherse Kerk, Prins Hendrikstraat
Gemeentelijk monument
15. Kerkgebouw, Prof. Regoutstraat
Gemeentelijk monument
Anders dan religieuze functie
16. Bethelkerk, Scherpenkampweg
Rijksmonument
17. Danielskerk, Danielsweg
Gemeentelijk monument
18. Doopsgezinde Kerk, Waldeck
Gemeentelijk monument
Pyrmonsingel
19. Pauluskerk, Einsteinstraat
Gemeentelijk monument
20. Voormalige Gereformeerde Kerk,
Gemeentelijk monument
Begijnenstraat
Dienstdoend, aandachtlijst gemeentelijk erfgoed
21. Apostolische Kerk, Graafseweg
Aandachtlijst
22. O.L.V. Lourdeskerk, Hatertseweg
Aandachtlijst
Dienstdoend zonder monumentenstatus
23. De Goede Herder, Fanfarestraat
/
24. Kruispuntkerk, Van Hogendorpstraat
/
25. Ontmoetingskerk, Meijhorst
/
26. St. Agneskerk, Lindenholt

/

Parochie H. Stefanus
Parochie H. Stefanus
Parochie H. Stefanus
Parochie H. Stefanus
Protestantse Gemeente Nijmegen
Lutherse Gemeenschap Nijmegen
Doopsgezinde-Remonstrantse Kerk
Van ’t Lindenhoutmuseum
Driestroom: woonzorgvorm
Fysiotherapie De Wedren
Parochie H. Drie-Eenheid
Optizet Holdings B.V.

Nieuw-Apostolische Kerk
Parochie H. Drie-eenheid
Parochie H. Stefanus
Parochie H. Drie-eenheid
Parochie H. Drie-eenheid &
Protestantse Gemeente Nijmegen
Parochie H. Stefanus

Tabel 4.1. Kerkgebouwen in Nijmegen aan de hand van religieus of ander gebruik, monumentenstatus en
actueel eigendom (zie o.a. Gemeentelijk monumentenregister & aandachtlijst erfgoed, verkregen via Mayke
Haaksman, persoonlijke communicatie, 10 mei 2016).

51

§4.3. De marktvooruitzichten voor katholieke parochies
4.3.1. Structureel overaanbod
De markt voor het religieus gebruik van katholieke kerkruimte wordt getekend door een forse en structurele
afname in de vraag. Over de context en effecten van deze ontwikkeling is gesproken met dr. Ton Bernts,
directeur van het onderzoekscentrum Kaski. Gegevens van het Kaski geven aan dat het aantal rooms-katholieke
kerkgangers in Nederland tussen 2003 en 2014 met 49% is gedaald (zie http://www.ru.nl/kaski/
onderzoek/cijfers-rooms/). Naar aanleiding daarvan is ook het aantal kerkelijke parochies gedurende deze
jaren gehalveerd. Ondertussen slonk het aantal kerken in deze tijd van 1.782 naar 1.543 gebouwen – een
afname van slechts 13,4%. Deze trends schetsen een significante discrepantie tussen de bestaande en
benodigde ruimte voor o.a. kerkdiensten. Kerken zijn echter kostbaar om te gebruiken en te onderhouden, en
parochiale financiële middelen hiertoe worden aan de giften en contributies van hun aantal kerkgangers
ontleend. Doordat de inkomsten dalen worden parochies min of meer gedwongen kerken af te stoten.
Het bestuur van rooms-katholieke parochies in de gemeente Nijmegen wordt volgens kerkelijk recht overzien
door het Bisdom Den Bosch. Het Kaski laat in deze bisschoppelijke regio zien dat zowel het aantal kerkgangers
als het aantal vieringen en diensten tussen 2013 en 2014 daalde met nagenoeg 10% - een vergelijkbaar
percentage met de jaren ervoor. Het aantal kerkgebouwen volgde de structurele daling van ruimtegebruik niet,
en nam in 2013 af met 2 kerkgebouwen (een daling van zo’n 0,6%). Op basis van deze trends wordt een
moment verwacht dat de parochies het eigendom van een gelijk aantal kerken niet langer volhouden, en dat
kerken op grote schaal zullen worden gesloten en afgestoten. In theorie zou het aantal kerkgebouwen om de
huidige gebruiksvraag te ondersteunen met ca. driekwart kunnen afnemen. Landelijk wordt rekening gehouden
met een sluiting van tussen de 25 en 50 kerken per jaar (Ton Bernts, persoonlijke communicatie, 12 juli 2016).
Dr. Ton Bernts geeft aan dat de krimp in het aantal wekelijkse kerkbezoekers van structurele aard is,
veroorzaakt doordat in het kerkbezoek nauwelijks nog aanwas van jongere generaties bestaat (persoonlijke
communicatie, 12 juli 2016). Religie is als uitdrukking van de sociale identiteit minder sterk voor jongere
bevolkingsgroepen, en de nog bestaande groep bezoekers is sterk vergrijsd en blijft krimpen. De religieuze
marktvooruitzichten voor het huidige aantal kerken zijn dus slecht: de verhouding tussen kerkruimte en
gebruikers wordt sterk getekend door structureel overaanbod, en blijft verslechteren. Op zoek naar een
scherper inzicht in (een oplossing van) dit overaanbod en de resulterende problematiek is het belangrijk te
weten waarom het aanbod van kerkruimte tot nog toe zo slecht op de ruimtevraag heeft gereageerd, en
waarom autonome marktwerking tot grootschalige aanpassing is verhinderd. Daartoe is meer inzicht nodig in
de houding, strategieën en belemmeringen van de eigenaren van religieus vastgoed. Waarom lost deze markt
toekomstige leegstand naar verwachting niet goed op?

4.3.2. Belemmeringen voor afstoot
Parochies werden van oudsher gevormd door dorpse kerkelijke gemeenschappen, maar kunnen na de fusies
grote delen van provincies overspannen (Ton Bernts, persoonlijke communicatie, 12 juli 2016). Institutioneel
zijn ze van grote betekenis, omdat ze kerkelijke rechtspersonen zijn en fungeren als ondernemingen. Parochies
hebben een eigen bestuur, eigen balansen en eigen exploitaties, maar worden benoemd en overzien door het
bisdom. Hoewel het bisdom beslist of een kerk mag worden gesloten, kunnen parochies op basis van hun eigen
berekeningen en perspectief toestemming vragen om een kerk als dienstlocatie te sluiten. Volgens Ton Bernts
(persoonlijke communicatie, 12 juli 2016) is de doorslaggevende reden om te sluiten in praktijk vaak een
financiële problematiek, maar is ook de afname van voorgaand en bedienend personeel een belangrijke factor.
Priesters en bedienaren werken met steeds intensievere roosters, voor kleinere aantallen gelovigen, op meer
verschillende locaties. Desondanks spelen er verschillende factoren die sluiting een onaantrekkelijke optie
maken, waardoor die doorgaans zo lang mogelijk wordt uitgesteld.
Kerkelijke grond wordt naar rooms-katholiek gebruik gezien als heilige ruimte, en het gebruik is aan strikte
kerkelijke regels onderworpen. Daardoor kan alleen een ander gebruik dan katholieke diensten plaatsvinden
nadat de grond formeel door de bisschop aan de eredienst is onttrokken (Ton Bernts, persoonlijke
communicatie, 12 juli 2016). Een ‘ontwijdingsprocedure’ is in principe noodzakelijk voordat een vorm van
nevengebruik, verhuur, afstoot, sloop of herontwikkeling kan plaatsvinden, en maakt het sluitingsproces
ingrijpend en definitief. Sluiting van een locatie heeft daarnaast grote sociale gevolgen voor de gemeenschap.
Kerkgebruikers, overwegend van hogere leeftijd, zijn verknocht aan hun kerklocaties, en kunnen daarvan
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moeilijk afscheid nemen. De locaties geven als wekelijkse ontmoetingsplaats een veilige ruimte aan hun sociale
identiteit, en zijn een integraal element van hun binding aan de lokale gemeenschap (ibid.).
Een ander aspect waardoor sluiting wordt tegengewerkt dat parochies met onttrekking wachten tot een koper
is gevonden. De aantrekkelijkheid voor een marktpartij om een kerkgebouw te herontwikkelen wordt door
twee factoren gemedieerd. Ten eerste vereisen herontwikkelingen doorgaans grote investeringen door de
grootte van de ruimte, de lage (energie-) duurzaamheid en de structurele inflexibiliteit van kerkgebouwen, die
bovendien nogal eens een monumentstatus hebben. De gebouwen zijn niet ontworpen voor intensief en
comfortabel gebruik, zoals in de huidige tijd in een concert- of theaterzaal gezocht wordt. Ten tweede wil het
(bisschoppelijk) kerkelijk bestuur zelfs nadat een sluitingsprocedure heeft plaatsgevonden voorwaarden stellen
aan de vormen van hergebruik die mogen plaatsvinden. Het hergebruik van een kerkgebouw wordt gedacht
uitstraling te hebben op de Katholieke Kerk en op de gemeenschap, en moet waardig en respectvol zijn. Wat
daaronder valt wordt door de bisschop uitgelegd en kan bewegen, maar mag bijvoorbeeld niet onzedig of sterk
commercieel zijn (Ton Bernts, persoonlijke communicatie, 12 juli 2016). De resulterende onzekerheid over de
wel bestaande mogelijkheden beperkt in theorie een markt-gestuurde herontwikkeling, omdat voor een
marktontwikkelaar van tevoren niet duidelijk is hoe en met welk rendement hij een potentiële investering kan
terugverdienen. Voorgaande betekent dat kerken minder ook snel (kunnen) worden gesloten, doordat de kans
klein is dat zich vanuit de markt een koper aandient.

4.3.3. Implicaties voor sturing
Dit algemene inzicht in het eigendomsprofiel van parochies verklaart globaal waarom het huidige aantal
dienstdoende kerken de afgenomen gebruikersvraag slecht reflecteert, en indiceert waar belemmeringen
kunnen liggen. Het is aan de kant van parochies en lokale gemeenschappen in principe onwenselijk om kerken
te sluiten en aan te bieden aan de markt, en potentiële kopers hebben te maken met een grote en onzekere
investering. Deze factoren belemmeren een oplossing van het structurele overaanbod via normale
mechanismen van marktwerking, en schetsen voor vrijkomend gemeentelijk erfgoed een zorgelijk scenario dat
om overheidsinterventie vraagt. Duidelijk is echter dat de houding en positionering van parochies met
betrekking tot resterend gebruik, noodzakelijke afstoot en waardig hergebruik tekenend is voor de (onzekere)
perspectieven voor eventuele gemeentelijke inmenging in de problematiek. Denkbaar wordt door de
toekomstige marktsituatie meer flexibiliteit van hen gevraagd, maar afhankelijk van de individuele parochie
kunnen structureel andere waarden en belangen worden nagestreefd dan door een zakelijke ondernemer.
Ofschoon er tegenwoordig deskundige bureaus en semi-commerciële marktpartijen bestaan die tussen
parochies, ontwikkelaars en overheden bemiddelen, wordt het speelveld van de herontwikkeling van kerken
gekenmerkt door veel tegenstellingen en conflicten (Ton Bernts, persoonlijke communicatie, 12 juli 2016).
Een onzekere factor die om bewustzijn vraagt binnen een gemeentelijke betrokkenheid tot het vinden van een
gewenste herontwikkeling is volgens Ton Bernts dat niet automatisch sprake is van een gedeeld belang
(persoonlijke communicatie, 12 juli 2016). Een parochie is een organisatie die zich voor alles bezighoudt met
het faciliteren van het geloof, en het verschilt per parochie hoeveel belang zij ziet bij een herontwikkeling die
ook bij andere (benodigde) actoren past. Parochies handelen niet uitsluitend op basis van commerciële
belangen, maar streven bij herontwikkeling ook niet vanzelfsprekend dezelfde maatschappelijke (of zelfs
programmatische) doelen na van de gemeente. Voor hen spelen financiële maar ook ideologische argumenten,
waardoor in theorie evengoed een voorkeur kan bestaan voor sloop. Een terugkerende factor die van
negatieve invloed kan zijn op de onderlinge verhoudingen betreft de gemeentelijke monumentenstatus. Dit
beschermingsinstrument wordt door parochies potentieel als belemmerend ervaren, omdat deze status
specifieke onderhoudseisen stelt en de manoeuvreerruimte beperkt zonder dat daar (financiële) middelen
tegenover staan (Ton Bernts, persoonlijke communicatie, 12 juli 2016). Hun daardoor niet vanzelfsprekend
positieve ervaring van gemeentelijke betrokkenheid kan het tot stand komen van een gedeeld
herontwikkelingsproces bemoeilijken. Uiteindelijk tekenen de individuele houdingen en belangen van de
Nijmeegse parochies echter hoe zo’n proces en de betrokkenheid van de gemeente er in Nijmegen uit kunnen
zien. Hun positioneringen binnen het vraagstuk van sluiting en afstoot worden in de volgende paragrafen
geanalyseerd.
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§4.4. Parochie H. Stefanus: houding & belemmeringen
De Heilige Stefanusparochie bestaat sinds 2014, en is een fusie van acht kleinere parochies met eigen
kerkgebouwen. Haar vastgoed (te zien in tabel 4.2) varieert qua grootte en moderniteit, maar bevat slechts
twee niet-monumentale kerken.
Parochie
H. Stefanus

Kerk & locatie
1. St. Agneskerk, Lindenholt
2. Antonius Abt, Dennenstraat
3. Antonius v. Padua, Groesbeekseweg
4. Bethlehem, Tweede Oude Heselaan
5. De Goede Herder, Fanfarestraat
6. Effata, Prof. Molkenboerstraat
7. Maria Geboorte, Berg en Dalseweg
8. Petrus Canisius, Molenstraat

Monumentenstatus
/
Rijksmonument
Gemeentelijk monument
Gemeentelijk monument
/
Gemeentelijk monument
Rijksmonument
Gemeentelijk monument

Tabel 4.2. Kerken van de parochie H. Stefanus en hun monumentenstatus (zie http://www.stefanus.nl/;
gemeentelijk monumentenregister via Mayke Haaksman, persoonlijke communicatie, 10 mei 2016).

4.4.1. Houding & handelingswijze bij beheer en afstoot
Het bestuur van de parochie H. Stefanus kent een formeel beleidsplan waarin de uitgangspunten bij het beheer
van de kerkgebouwen zijn vastgesteld tot het jaar 2018. Daarin staat dat zij ernaar streeft om ondanks het
teruglopend kerkbezoek alle acht locaties in stand te houden, met het doel kerkelijke voorzieningen als
ontmoetingsplaats van identiteit en binding in de wijk te behouden (Parochie H. Stefanus, 2015, p.6-7). Om op
lange termijn een gezonde exploitatie te bereiken, wordt geschetst dat voor gebouwen die aan de eredienst
dreigen te worden onttrokken wordt gezocht naar aanvullende maatschappelijke bestemmingen. Of
onttrekking voor een bepaalde kerklocatie aan de orde is hangt af van de gemeenschap op deze locatie, maar
kan ook voortvloeien uit een slechte ‘score’ op een serie vitaliteitscriteria die in samenwerking met het bisdom
door de parochie zijn vastgesteld (ibid., p.19). (Her-) bestemmingen die het bestuur op termijn op alle locaties
mogelijk acht zijn Kerkelijke Centra voor Eucharistievieringen, lokale inloopcentra (een eigen concept,
vergelijkbaar met de functie van een wijkcentrum) en huisvesting voor voorgaand personeel (ibid., p.7).
Daarbij noemt zij tevens dat er mogelijkheden voor nevenverhuur bestaan.
Uit het beleidsplan wordt het globale standpunt van de H. Stefanusparochie duidelijk, maar volgen geen details
over o.a. de vitaliteit en het beheer van de huidige gebouwen en of en op welke termijn onttrekking wordt
verwacht. In deze studie is daarom gesproken met Fons Plasschaert, vicevoorzitter (en de-facto voorzitter) van
het parochiebestuur. Fons Plasschaert geeft echter aan dat de beleidsnota met reden beperkt is tot het
schetsen van globale opties om alle gebouwen op lange termijn in stand te houden, en dat bewust nog geen
concretere aspecten van een aanpak zijn vastgelegd (persoonlijke communicatie, 13 september 2016). De
reden hiervoor is dat tot nog toe weinig draagvlak bij de locatiegemeenschappen (voorheen zelfstandige
parochies) heeft bestaan voor een overkoepelend beleid, waarin keuzes voor hen worden gemaakt. Omstreeks
het jaar 2011 had het bisdom reeds gepoogd om een aantal van de gemeenschappen te fuseren, maar door
uiteenlopende manieren van denken en handelen liep dat met oplopende emoties mis. Aanvankelijk bestond
ook wantrouwen naar de huidige fusieconstructie, maar doordat op vertrouwen en communicatie is ingezet is
naar eigen zeggen veel gewonnen.
Toen het Bisdom in 2015 op basis van de toekomstige priesterbezetting voorstelde dat er slechts drie kerken
overeind zouden blijven, was er geen draagvlak voor onttrekking bij de gemeenschappen. In plaats daarvan
heeft de parochie besloten om met de locatiegemeenschappen uit te zoeken welke kerken wel of niet zouden
kunnen worden behouden, en zoeken gelovigen bijvoorbeeld manieren om met minder priesters om te gaan.
Sindsdien maakt de parochie in samenwerking met de gemeenschappen (zgn. ‘locatieteams’) per kerkgebouw
plannen voor het behoud. Fons Plasschaert geeft aan dat deze interactie geen einddoelstelling heeft in de vorm
van de afstoot van bepaalde (of een bepaald aantal) kerkgebouwen, en dat wordt gestreefd naar een
verstandig afstemmingsproces door middel van zorgvuldig en geleidelijk overleg (persoonlijke communicatie,
13 september 2016). Omdat de gemeenschappen nog sterk vasthouden aan de eigen locatie, is op dit moment
niet door hem te zeggen of en welke locaties (op termijn) in aanmerking komen voor onttrekking.
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4.4.2. Belemmeringen tot herontwikkeling
In het parochiële beleidsplan 2015-2018 staat dat het mogelijk is dat niet-vitale gebouwen in de toekomst
worden onttrokken aan de eredienst (Parochie H. Stefanus, 2015). Daarbij wordt er “uitdrukkelijk niet door het
bestuur vanuit gegaan dat de kerk dan per consequents altijd verkocht of gesloopt zou moeten worden”;
eerder wordt ruimte aan de dienst onttrokken zodat ruimte ontstaat voor een aanvullende maatschappelijke
bestemming als financiële drager (ibid., p.6). De primaire reden die ze daartoe beschrijft is dat ze lokale
kerkgemeenschappen ruimte wil blijven bieden voor binding op de vaste, historische plaats waar ze
samenkomen, vieren en beleven, in de gebouwen waaraan ze zijn gehecht. Deze eigenschappen van binding
maken dat herbestemming en sluiting steevast op veel tegenstand stuit (ibid.). Voorgaande schetst een
uitgangspositie waarin wordt gestreefd naar locatiebehoud (zij het op basis van extra ondersteunende
functies), maar primair uit het oogpunt van de geloofsgemeenschap. Wanneer een gemeenschap zelf besluit
dat er onvoldoende draagvlak in de vorm van gelovigen en vrijwilligers rest om toekomstig behoud te
organiseren, kan volgens Fons Plasschaert het vinden van een kleinere vervangende ruimte eveneens een
oplossing zijn (persoonlijke communicatie, 13 september 2016).
In de huidige situatie zijn alle kerkgebouwen nog in gebruik voor erediensten, en geldt het uitgangspunt dat de
locaties zo lang mogelijk in deze functies worden behouden (Fons Plasschaert, persoonlijke communicatie, 13
september 2016). Om voor het onderhoud te zorgen is een gezamenlijk opgesteld plan in uitvoering, maar
gezien de zekerheid dat kerkbijdragen afnemen tekenen de financiële perspectieven daarbij de actuele
discussie. Wat de uitkomsten en consequenties hiervan zijn voor het vastgoed is nog niet ingekleurd, en hangt
sterk af van de overeenkomsten en discussiepunten tussen de individuele locaties. Momenteel neemt Fons
Plasschaert waar dat onder hen weinig draagvlak bestaat voor het onttrekken van gebouwen, en dat de kans
klein is dat meer (emotioneel) draagvlak bereikt wordt door vanuit economische of bouwkundige argumenten
te redeneren (persoonlijke communicatie, 13 september 2016). Onderwerpen als samenvoeging en onttrekking
leiden volgens hem nog tot veel verzet, en terwijl al financiële, bouwkundige en geografische argumenten
kunnen worden gegeven voor een bepaalde lijn van actie, overheersen emotionele en sociale elementen. Hij
schetst niettemin dat over de jaren een geleidelijk proces plaats kan vinden waarin gemeenschappen hun
locatie zelf steeds minder kunnen handhaven. Op een gegeven moment is hun besef van de noodzaak tot
onttrekking zodanig groot dat aan afstoot kan worden gedacht. Tot die tijd is de portefeuillesituatie onzeker en
complex, en bestaat weinig ruimte voor strategievorming.

4.4.3. Ruimte voor gemeentelijke ondersteuning
Het beleidsplan schrijft dat bij de eventuele herbestemming van aan de eredienst onttrokken locaties contact
nodig is met de gemeente Nijmegen, met name in de situaties dat het over monumentale gebouwen gaat
(Parochie H. Stefanus, 2015, p.7). De hoop is ook dat de gemeente in bepaalde gevallen wil bijdragen aan de
vormgeving van een lokaal inloopcentrum als trefpunt voor activiteiten, groepen en maatschappelijke
instellingen, door meer inzicht te verschaffen in het aanbod en de mogelijkheden in de wijk. Opvallend is dat
dit pas ná een eventuele beslissing tot onttrekking en afstoot plaatsvindt, en de parochie in dat geval intern al
een onzeker (en potentieel langdurig) traject van afstemming heeft doorlopen. Ook in persoonlijke
communicatie geeft Fons Plasschaert aan dat de gemeente zou worden opgezocht wanneer in de toekomst
mogelijkheden zouden ontstaan voor het schuiven tussen bestaand en vervangend vastgoed (13 september
2016). In het huidige uitgangspunt van de parochie begint een gedeeld proces met de gemeente echter pas
nadat zij zelf definitief heeft besloten dat ze een kerk wil onttrekken, en het traject van verkoop, herinrichting,
herbestemming en het daartoe betrekken van actoren is gestart.
De resterende vraag is of de gemeente kan bijdragen aan het oplossen van de door de parochie ervaren
problematiek tot herontwikkeling. Uit voorgaande data blijkt een tweezijdig beeld van de gemeentelijke rol die
door de vastgoedeigenaar wordt gevraagd. Enerzijds geeft de parochie aan vanuit een onzekere en onvoltooide
eigen positionering ten opzichte van de interne locatieteams zelf en zonder gemeentelijke inspanning te willen
bepalen welk vastgoed wordt onttrokken. Tot dit traject voldoende is doorlopen kan ze geen zekere uitspraken
doen over behoud, afstoot en vervolgactiviteiten, en zoekt ze geen contact met de gemeente. Bij dit beeld
hoort eveneens een resoluut beeld van potentieel hergebruik. Ofschoon bisschoppelijke richtlijnen gelden voor
herbestemming haalt Fons Plasschaert aan dat het parochiale belang bij de instandhouding van gebouwen in
principe beperkt is nadat er geen geloofsgemeenschapsfunctie meer huist, en dat na verkoop de geselecteerde
marktpartij verantwoordelijk is voor toekomstig gebruik (persoonlijke communicatie, 13 september 2016). Een
verklaring van dit beeld is wellicht dat de parochie wantrouwend is naar een gemeentelijke aanpak. Mogelijk
wil ze haar locatiegemeenschappen beschermen tegen voorbarige gemeentelijke visies op strategische
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herontwikkeling, die onvoldoende rekening houden met de gevoelige aard van behoud en onttrekking van het
vastgoed en niet in afstemming zijn met de termijn waarop de parochie hierover kan beslissen. Het is voor hen
immers niet vanzelfsprekend dat de gemeente tijd en begrip heeft voor een parochie als niet-gepositioneerde,
complexe gesprekspartner.
Anderzijds schetst het beleidsplan van de parochie flexibiliteit en sterke eigen belangen bij een goede
herbestemming die tevens de gemeenschapsfunctie van een kerk in stand kan houden voor zowel gelovigen als
wijkbewoners, waarbij een rol van de gemeente wordt gevraagd (Parochie H. Stefanus, 2013). Ook geeft Fons
Plasschaert blijk van een positieve ervaring van het gesprek dat in deze studie gezamenlijk met de gemeente
Nijmegen is gevoerd, en ziet hij er voordeel in om de daarin plaatsgevonden uitwisseling van standpunten in de
toekomst te herhalen (persoonlijke communicatie, 13 september 2016). Indien de gemeente een streven naar
concretere stappen en eigen strategievorming voor kerkelijk vastgoed vermijdt, bestaat er dus wel ruimte voor
verkenning en aftasting door middel van open gespreksvoering, al dan niet periodiek. Ofschoon de parochie
eind 2016 nog niet klaar is voor strategischer overleg met de gemeente Nijmegen, is zeker dat een wenselijke
oplossing van het herbestemmingsvraagstuk van de toekomst tijdig vraagt om een zekere mate van wederzijds
begrip en vertrouwen.

§4.5. Parochie H. Drie-eenheid: houding & belemmeringen
In tegenstelling tot de H. Stefanusparochie is van de H. Drie-eenheid geen bestuurlijk beleidsplan te
raadplegen. Op de website staat aangegeven dat deze parochie medio 2012 vanuit vijf kerklocaties is
gefuseerd, waar de drie overige locaties gedurende het afgelopen jaar bij zijn gevoegd (zie
http://www.parochie-heiligedrie-eenheid.nl/). In tabel 4.3. staat een lijst van haar kerkgebouwen. Hoewel niet
alle locaties binnen de gemeente Nijmegen vallen, heeft de exploitatie hiervan ook invloed op de rest van haar
portefeuille.
Parochie
H. Drie-eenheid
(v.a. juni 2012)

H. Drie-eenheid
(v.a. dec. 2015)

Kerk & locatie
Monumentenstatus
1. O.L.V. van Lourdeskerk, Hatertseweg
Aandachtlijst gemeentelijk erfgoed
2. Cenakelkerk, Heilig Landstichting
Rijksmonument (gemeente Berg en Dal)
3. Groenestraatkerk, Groenestraat
Rijksmonument
4. Kruispuntkerk, Van Hogendorpstraat
/
5. O.L.V. van het Heilig Hart, Berg en Dal
/ (gemeente Berg en Dal)
6. Ontmoetingskerk, Meijhorst
/
7. H. Antonius Abt, Malden
/ (gemeente Heumen)
8. Pauluskerk*, Einsteinstraat
Gemeentelijk monument
*Reeds aan de katholieke eredienst onttrokken en sindsdien gedeeltelijk herbestemd

Tabel 4.3. Kerken van de parochie H. Drie-eenheid en hun monumentenstatus (zie http://www.parochieheiligedrie-eenheid.nl/; gemeentelijk monumentenregister & aandachtlijst via Mayke Haaksman, persoonlijke
communicatie, 10 mei 2016 ).

4.5.1. Houding & handelingswijze bij beheer en afstoot
De H. Drie-eenheid beschrijft zichzelf op haar website als een veelkleurige en veelzijdige parochie, maar
beschouwt zichzelf wel als één gemeenschap. Opvallend is dat binnen het parochiebestuur een (deskundige)
verantwoordelijke is aangesteld voor het beheer van de vastgoedportefeuille. Op de website is te lezen dat
deze functie specifiek is verbonden aan het uitgangspunt dat de fusie uiteindelijk zal leiden tot het afstoten van
één of meer gebouwen. Aandacht hiervoor wordt van groot belang geacht. Om meer inzicht te krijgen in het
beleid en de positionering van de H. Drie-eenheid is in deze studie gesproken met dhr. Leo Voskuilen, het
bestuurslid dat o.a. belast is met het beheer van gebouwen en onroerend goed.
In 2015 is door de parochie een positie genomen binnen het vraagstuk dat door teruglopend kerkbezoek en
resulterend overaanbod van kerkruimte is ontstaan (Leo Voskuilen, persoonlijke communicatie, 29 september
2016). Hoewel de Pauluskerk in 2014 is gesloten, geeft Leo Voskuilen aan dat er voor de zeven andere locaties
geconcludeerd is dat op een termijn van 2015 tot 2020 nog geen behoefte bestaat aan beslissingen over
onttrekking. Bij deze keuze, die betekent dat de kerken voorlopig in gebruik werden gehouden, speelden
verschillende factoren een rol. Om te beginnen werd op dat moment waargenomen dat de kerkgebouwen op
korte termijn nog voldoende door het aantal kerkgangers werden gevuld. Daarnaast werd het aantal
56

beschikbare priesters, pastorale werkers en diakens (ten dele door te bezuinigen op het aantal kerkdiensten)
van dien aard geschat dat kerken open konden blijven. Actieve priesters uit Nijmeegse kloosterorden zijn
daarbij om hulp gevraagd. Vervolgens werd een voldoende aantal actieve vrijwilligers waargenomen om kerken
draaiende te houden. O.a. doordat zij verschillende hand- en spandiensten verrichten in het onderhoud, de
voorbereiding verzorgen van diensten en koren en muziek organiseren houden vrijwilligers een belangrijk deel
van de locaties draaiende. Ten slotte werden ook de financiële kerkbijdragen voldoende geacht om gebruik op
korte termijn mogelijk te blijven maken. Ofschoon inkomsten terugliepen, waren voor het onderhoud van de
locaties nog reserves beschikbaar. Voorgaande gaf voor het bestuur van de parochie geen urgente aanleiding
om op korte termijn kerken te moeten sluiten (Leo Voskuilen, persoonlijke communicatie, 29 september 2016).
Anderhalf jaar later is de positie van de parochie daarin niet veranderd, en wordt tot 2020 niet verwacht dat er
kerken zullen worden gesloten. Ondanks de nog bestaande mogelijkheden om gebouwen te behouden neemt
Leo Voskuilen echter waar dat het voortzetten hiervan moeilijker wordt, en verwacht hij dat na die tijd
ingrijpende beslissingen nodig zijn (persoonlijke communicatie, 29 september 2016). Hij geeft aan dat er vanuit
de inachtname van het vijfjarige beleidstraject nog geen concrete plannen bestaan voor hoe daarna met de
kerken wordt verdergegaan, maar schat in dat deze in het jaar 2019 zullen volgen.

4.5.2. Belemmeringen tot herontwikkeling
Op basis van het gesprek met Leo Voskuilen kan de positie die de H. Drie-eenheid in de toekomst in zal nemen
bij de afstoot van gebouwen in hoofdlijnen als volgt worden geschetst. In beginsel is het geen doel van de
parochie om kerken open te houden. Het streven is om kerken zo lang mogelijk in gebruik te houden, maar het
op meerdere fronten ontbreken van zowel financieel als menselijk draagvlak kan ertoe leiden dat een beslissing
tot sluiting van één of meerdere kerkgebouwen wordt genomen. Noodzakelijke afstoot zal altijd zorgvuldig, in
goed overleg met de parochianen, en tijdig gebeuren, zodat de gemeenschap zich voor kan bereiden op het
idee dat ‘haar’ kerkgebouw sluit. Een dergelijke beslissing is immers zeer ingrijpend; effectief maakt een
parochie de (noodgedwongen) keuze om een belangrijke toegang tot sociale binding en structuur weg te
nemen voor een kwetsbare, vergrijsde religieuze groep. Het sluiten van de ruimte die deze groep ondersteunt
heeft de potentie sterk tekenend te zijn voor de laatste fasen van haar bestaan. Ofschoon de parochie formeel
vervangende kerkruimte elders aanbiedt (mogelijk door aan te sluiten bij een andere kerk), wijst praktische
ervaring uit dat kerkgangers die sedert jaren een kerk bezoeken niet gemakkelijk van locatie wisselen (Leo
Voskuilen, persoonlijke communicatie, 29 september 2016). Na jarenlange betrokkenheid bij een bepaalde
gemeenschap in een bepaald gebouw zijn ze niet in staat of gemotiveerd om elders aan te sluiten. Vaak speelt
daarbij hun beperkte mobiliteit een rol, en vormt een afstand van enkele kilometers al een afdoende barrière.
Hoewel in 2016 geen plannen bestaan voor sluiting, beschikt dhr. Leo Voskuilen over een voldoende
gedetailleerd beeld van de portefeuille om de globale risico’s te kunnen delen. Hij verwacht om te beginnen
dat de Lourdeskerk als parochiecentrum zo lang mogelijk overeind wordt gehouden (persoonlijke
communicatie, 29 september 2016). De Cenakelkerk en Groenestraatkerk zijn beiden Rijksmonumenten die
recentelijk zijn gerestaureerd, waarbij de parochie morele verantwoordelijkheid voelt deze zo lang mogelijk als
nationaal symbool en regionale functie in stand te houden. Voor de in 2002 gebouwde Kruispuntkerk in Hatert
wordt een krimpend draagvlak verwacht, en is de situatie na 2020 zorgelijk. Mocht dat noodzakelijk zijn, dan
laat de fysieke ruimte van deze moderne zaalkerk zich echter relatief gemakkelijk hergebruiken. Verhuur,
verkoop, (gedeeltelijke) herbestemming en medegebruik kunnen daarbij als optie worden overwogen. Bij de
kerk in Berg en Dal wordt een steeds lastiger situatie ingeschat om voor priesters te zorgen, wat op termijn
mogelijk zorgen genereert. Voor de eventuele gedeeltelijke afstoot van de recentelijk in eigendom gekregen
Antonius Abt. kerk in Malden worden op dit moment langetermijnplannen gevormd. De parochie is hierover in
overleg met de betrokken gemeente. De Gemeente Heumen heeft de parochie actief betrokken bij het
gemeentelijk plan voor centrumontwikkeling, en heeft toegestemd dat de parochie in de kerktuin vastgoed
bijbouwt om exploitatiemiddelen te genereren. Ten slotte bezit de H. Drie-eenheid een derde van de
Ontmoetingskerk in Dukenburg, die voor het overige deel in eigendom is van de Protestantse Gemeente. De
kerk is actief in de wijk, maar of deze kan worden behouden ligt voor een belangrijk deel bij de andere
eigenaar.
Eerder vond al sluiting door de parochie plaats, wat inzicht geeft in de positie die zij inneemt bij toekomstig
hergebruik. In het geval van de Pauluskerk begreep de betrokken gemeenschap uiteindelijk de keuze tot
sluiting, doordat zij zelf kon waarnemen dat de kerk uit oogpunt van een klein aantal kerkgangers, een gemis
aan vrijwilligers en een financieel verslechterde situatie niet te behouden was. De daaropvolgende verkoop
werd getekend door de verplichting om het gebouw als gemeentelijk monument te behouden, en de eigen
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voorkeur voor een nieuwe religieuze functie. Door de vigerende bisschoppelijke voorwaarden, het
bestemmingsplan en het monumentale karakter van het gebouw bestonden voor andere functies beperkingen,
waardoor bij de verkoop vrijwel uitsluitend met andere kerkgenootschappen is gesproken (Leo Voskuilen,
persoonlijke communicatie, 29 september 2016). Uit toentertijd gevoerde onderhandelingen kwam geen
aantrekkelijk bod voor koop. Sinds medio 2015 is besloten de kerkruimte tijdelijk te verhuren aan de
Pinkstergemeente, en wordt deze voor haar diensten gebruikt. De vier aanpalende nevenruimtes zijn met
procedurele toestemming van de gemeente Nijmegen omgezet in kantoorruimte, en twee ervan zijn op dit
moment in verhuur. Terwijl de parochie het kerkgebouw onderhoudt, staat deze nog te koop.
In contrast met de vorige parochie blijkt de H. Drie-eenheidparochie vanuit een eenduidiger sturingspositie te
kunnen opereren. Een mogelijke reden daarvoor is dat de parochie H. Stefanus eerder en met minder
complexiteiten is gefuseerd, en in een minder ingewikkeld intern traject verkeert. Dat wil volgens Leo Voskuilen
niet zeggen dat zij keuzes rigide en top-down bepaalt, maar wel dat er voldoende bestuurlijke ruimte en
draagvlak bestaan om belangrijke bestuurlijke beslissingen over het beheer van gebouwen te nemen
(persoonlijke communicatie, 29 september 2016). De H. Drie-eenheid laat het functioneren van de locaties aan
henzelf, maar heeft het belangrijkste deel van de financiële middelen in handen en beslist mee over (kostbare)
activiteiten.

4.5.3. Ruimte voor gemeentelijke ondersteuning
Tijdens de verkoop van de Pauluskerk is door de H. Drie-eenheid al contact onderhouden met de gemeente
Nijmegen. Daarbij is ervaren dat er op formeel-ambtelijk niveau te praten is over het uitbreiden van
bestemmingen, en dat om een monument te behouden ook gedacht kan worden aan functies waar eerst
toestemming voor moet worden gekregen. Verhuurbare kantoorruimte was daarvan een positief gevolg. Tot
een herbestemmingsvraagstuk met betrekking tot de overige kerklocaties gaat spelen, wordt door Leo
Voskuilen geen kortetermijnbelang waargenomen om eenzelfde vorm van ambtelijk contact met de gemeente
op te zoeken (persoonlijke communicatie, 29 september, 2016). De reden daartoe is dat er op dit moment nog
niet met locaties wordt gepuzzeld, en dat pas tegen 2020 stappen worden gezet naar een concrete aanpak. De
mogelijkheid is echter niet uitgesloten dat een veranderende situatie er op korte termijn om vraagt dat de
parochie bepaalde aspecten (of de bepaalde horizon) van haar beleid herziet.
Dat concrete herbestemming op korte termijn niet aan de orde is, maakt niet dat de parochie de komende
jaren geen voorbereidend denkproces wil starten. Er lijkt daarin ruimte te bestaan voor betrokkenheid van de
gemeente. Herbestemming betreft langdurige en complexe trajecten, en kan worden geholpen doordat
mogelijkheden tijdig in beeld zijn. Naar eigen verwachting is overleg met de gemeente in de vorm van het
uitwisselen van ideeën gedurende de komende jaren gewenst (Leo Voskuilen, persoonlijke communicatie, 29
september 2016). Het lijkt hem verstandig en nodig om in gesprek te treden, ideeën uit te spreken en er zicht
op te krijgen of de gemeente en parochie iets voor elkaar kunnen betekenen (en zo ja, wat). Met name bij
gebouwen waarin voor de gemeente eigen (monumentale) belangen spelen, wordt in de toekomst gehoopt op
een stimulerende, meedenkende rol in het herbestemmingsproces. Hoewel door Leo Voskuilen (ibid.) tijdens
het eerdere proces omtrent de Pauluskerk beperkt gemeentelijk draagvlak werd ervaren om aanvullende of
alternatieve bestemmingen te verkennen, is het denkbaar dat inmiddels meer strategische en institutionele
ruimte bij de gemeente bestaat om toekomstige opties voor functies in de wijk te kunnen schetsen. Een
bijkomend argument daartoe is het slechte marktvooruitzicht voor kerkgebouwen. De parochie bezit niet de
financiën om in een grote herontwikkeling te investeren, en betwijfelt interesse van de commerciële markt.
Ten slotte merkt de heer Voskuilen op dat de huidige samenwerking met de gemeente Heumen als succesvol
wordt ervaren, en dat de parochie in zijn ervaring ook sterk kan bijdragen aan de uitvoering van de
gemeentelijke agenda (in het geval van Heumen m.b.t. een huisvesting van statushouders in de pastorie).
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§4.6. Deelconclusie: factoren die herontwikkeling belemmeren
Hiervoor zijn de eigendomsprofielen van de twee grote Nijmeegse parochies onderzocht. Op basis van de
vergaarde inzichten in hun houdingen en belemmeringen bij strategische beslissingen wordt het volgende
geconcludeerd over de problematiek die herontwikkeling in de kerkelijke vastgoedsector tegenwerkt.

4.6.1. Belemmeringen voor Parochie H. Stefanus
Op grond van de gevoelige achtergrond van de parochiële fusie, de sterke positionering van de individuele
locatiegemeenschappen en de nog relatief korte termijn waarop vanuit een overkoepelend bestuur aan
onderling vertrouwen wordt gewerkt, is te concluderen dat de H. Stefanusparochie op dit moment nog geen
marktpositie in kan nemen met betrekking tot afstoot en herbestemming. De noodzaak om intern voldoende
draagvlak te ontwikkelen voor in de toekomst wellicht nodige (ingrijpende) keuzen hierover, vraagt dat ze voor
haar gemeenschappen eerst een verbindend proces faciliteert. Als overkoepelend vastgoedeigenaar is ze door
haar interne traject nog beperkt om (ook ‘op papier’) strategischer afstemmingen van kerkelijke ruimte te
overwegen binnen haar portefeuille, wat belemmerend werkt. Het innemen van een concretere positie tot
afstoot en herbestemming vindt zij onder de huidige omstandigheden onrealistisch en onwenselijk. In de
geschetste problematiek tot herontwikkeling is een sturende of interveniërende rol van de gemeente op dit
moment niet gewenst, maar er ligt op korte termijn wel ruimte voor een verdere uitwisseling van standpunten,
voortgang en ideeën middels (periodiek) overleg. Verwacht wordt dat de herbestemmingsproblematiek op
langere termijn om concretere vormen van facilitering vraagt, waarbij het vooralsnog ontbreken van wederzijds
begrip en vertrouwen tussen gemeente en parochie belemmerend zou kunnen werken.

4.6.2. Belemmeringen voor Parochie H. Drie-eenheid
Uit de feiten dat de H. Drie-eenheid in 2014 reeds een kerkgebouw heeft gesloten, op dit moment in gesprek is
met de gemeente Heumen over een ander gebouw en deskundig naar buiten kan brengen welk vastgoed in de
toekomst potentieel risico loopt, blijkt dat zij meer intern draagvlak bezit om kerken in de toekomst te
adviseren tot onttrekking, en vooraf mogelijkheden voor herbestemming te verkennen. Tot 2020 ziet het
bestuur van de H. Drie-eenheid geen urgentie om concrete plannen te ontwikkelen voor afstoot, maar ze wil
evenmin afwachten tot de omstandigheden omslaan en werkt de komende jaren aan een voorbereidend
proces. De parochie vreest in de toekomst belemmerd te worden tot het bereiken van gewenste
herontwikkelingen door de lastige marktperspectieven van haar vastgoed en de kleine markt (en institutionele
ruimte) voor passende functies. Bij de eerdere afstoot van de Pauluskerk hingen knelpunten tot een idealere
situatie deels samen met de beperkte ruimte voor hergebruik door kerkelijke en planologische regelgeving,
maar werd ook een gebrek ervaren aan vanuit de markt (of gemeente) gestuurd interesse voor mogelijke
functies. Met het oog op de toekomstige herbestemmingsproblematiek geeft de parochie blijk van een
behoefte aan gemeentelijke input bij het vinden van geschikte invullingen. Tot dit vraagstuk het geval is denkt
de parochie dat er baat bij te hebben om aan haar verstandhouding met de gemeente Nijmegen te werken, en
gemeentelijke input te krijgen bij haar voorbereidende proces.

4.6.3. Overeenkomende factoren
Opvallend is dat de twee parochies zich anno 2016 in een verschillend intern traject bevinden, en vanuit hun
eigen draagvlak een bepaalde positie innemen met betrekking tot onttrekking en herbestemming. De
belemmeringen die zij daarbij schetsen komen echter sterk overeen. Op korte termijn ervaren beide eigenaren
dat behoud lastiger wordt, maar plant geen van hen vastgoed af te stoten. Als marktpartij zijn ze nog
onvoldoende gepositioneerd of nemen ze niet de urgentie waar om een strategische markthouding aan te
nemen. Op de langere termijn ervaren ze tevens vergelijkbare beperkingen om autonoom tot een gewenste
herontwikkeling of herbestemming te komen. Ze verwachten dat hun vastgoed o.a. door fysieke
eigenschappen, monumentenstatus en beperkte planologische en kerkelijke manoeuvreerruimte met slechte
perspectieven op een kleine markt terechtkomt. Daarom voorzien ze in de toekomst beiden een moment dat
samen optrekken met de gemeente gewenst of zelfs noodzakelijk voor hen is. Ze schetsen een behoefte aan
gemeentelijke input en mogelijk facilitering bij het doorlopen van de ingewikkelde processen om na afstoot tot
een passende functie te komen. De gevoelige aard van de vraagstukken die voor hen spelen maakt hen echter
voorzichtig, en een gebrek aan begrip en vertrouwen tussen hen en de gemeente Nijmegen kan een kansrijke
uitwisseling op eigen initiatief in de weg staan. Ten slotte geven beide parochies ondanks hun complexe eigen
positionering aan dat er ruimte bij hen bestaat om met de gemeente in contact te komen, en op de hoogte te
raken van elkaars ideeën, standpunten, mogelijkheden en beperkingen.
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4.6.4. Gevonden problematiek & gevraagde ondersteuning
In dit onderzoek is een selectie gemaakt van eigenaren, en zijn hun houdingen en ervaren knelpunten
onderzocht. Zij schetsen op de korte termijn geen vastgoed te willen of kunnen afstoten door eigen, gevoelige
processen en een onzekere positionering als aanbiedende marktpartij. Op lange termijn weten de eigenaren
dat er veranderingen moeten plaatsvinden, maar vrezen ze dat een nieuwe, passende functie niet van de grond
komt. Verklarend hiervoor zijn hun eigen institutionele beperkingen, fysieke beperkingen van de
kerkgebouwen, en de beperkte planologische ruimte en kleine markt die voor een herontwikkeling bestaan. De
volgende vraag is of en hoe de gemeente marktpartijen kan ondersteunen om deze blokkades voor
verandering te slechten. In tabel 4.4 zijn de in de analyse gevonden belemmerende factoren op korte en lange
termijn ingedeeld in (1) factoren die spelen aan de kant van de religieuze eigenaren, en (2) factoren aan de
vraag- en ontwikkelkant van de markt.
Termijn
A. Kort

B. Lang

Belemmerende factoren voor herontwikkeling
1. Eigenaar
2. Vraag- en ontwikkelmarkt
Geen wil of draagvlak tot onttrekking
Gebruik en onderhoud gebouwen kostbaar
Beperkte strategische positionering
Ontwikkelingsperspectieven voor marktpartijen onzeker
Kerkelijk recht verbiedt nevengebruik
Religieus belang bij herontwikkeling

Fysieke en monumentale beperkingen kerkgebouwen
Beperkte planologische/programmatische ruimte
Beperkte marktvraag vanuit stedelijke behoeften

Tabel 4.4. Belemmerende factoren voor marktwerking die tot kansrijke herontwikkeling leidt, zoals ervaren door
eigenaren van religieus vastgoed.
De factoren in de categorieën A2 en B2 horen tot een ontwikkelings-planologische problematiek die
rendementen en investeringen onaantrekkelijk maakt, en schetsen de duidelijkste vraag om gemeentelijke
ondersteuning. Vanuit de in de theorie verkende algemene sturingsperspectieven kan de gemeente immers
verbindend en faciliterend optreden, kennis delen en netwerkmiddelen inzetten, en zelfs vormen van PPS
verkennen om deze factoren te mediëren. Voor de categorieën A1 en B1 schetst de analyse dat
belemmeringen primair samenhangen met nog onvoltooide interne processen van afstemming van eigenaren.
Ofschoon deze factoren niet vanzelfsprekend vragen om een (bekende) vorm van gemeentelijke
ondersteuning, vormen zij een blokkade voor het vinden van oplossingen voor de andere belemmerende
factoren. Op basis van de analyse kan zelfs worden ingeschat dat het averechts zou werken om bij een
ondersteuning van de belemmerende marktfactoren voorbij te gaan aan de ingrijpende trajecten die eigenaren
zelf nog doorlopen. De vraag is dus niet alleen welke vormen van ondersteuning een gemeente op korte en
lange termijn kan toepassen om de ontwikkelingsperspectieven voor vragende partijen te verbeteren, maar
ook of en hoe zij een rol kan spelen die niet conflicteert met (en bij voorkeur positief kan bijdragen aan) de
interne afstemming van geloofsgemeenschappen. In de volgende paragraaf wordt binnen de bestaande aanpak
van andere gemeenten naar aangrijpingspunten gezocht waarmee de gemeente Nijmegen op de geschetste
vraag naar ondersteuning zou kunnen antwoorden.
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§4.7. Verkenning aangrijpingspunten: de aanpak van andere gemeenten
Op 19 mei 2016 is een symposium bezocht waarin de rol van gemeenten werd verkend bij de herbestemming
van kerken (zie: https://toekomstreligieuserfgoed.nl/evenementen/symposium-hoe-houdt-de-gemeente-dekerk-het-midden). Tijdens deze uitwisseling tussen overheden, bedrijven en deskundigen werd gevonden dat
gemeenten landelijk verkennen hoe en vanuit welke rol ze kunnen antwoorden op de structurele ruimtelijke
opgave die door de krimp van kerkgangers wordt veroorzaakt. Uit presentaties van o.a. de gemeenten
Deventer, Utrecht, Westerveld en Maastricht blijkt dat de effecten hiervan per regio in aard en tempo
verschillen. Diverse gemeenten hebben medio ‘16 al stappen gezet in de richting van een ondersteunende
aanpak, wat potentieel aangrijpingspunten biedt voor een aanpak zoals in Nijmegen wordt gevraagd.

4.7.1. Kerkenvisies als leidraad van ondersteunende processen
Gedurende het symposium van 19 mei blijkt dat gemeenten de aanpak van het kerkenvraagstuk (en de
ondersteuning van eigenaren) op uiteenlopende wijzen vormgeven. De landelijke problematiek die door
leegkomende kerkgebouwen wordt geschetst vraagt hen echter allen dat ze niet met een aanpak wachten tot
zich op grote schaal verloederingseffecten voordoen, maar op proactieve wijze ingrijpen. Een middel dat door
verschillende gemeenten wordt ingezet om het ondersteunend proces proactief vorm te geven is de
kerkenvisie. In basis is dit een document waarin de gemeente haar doelen, belangen en rollen in de oplossing
van het bestaande en komende vraagstuk verkent, en in overleg met de betrokken stakeholders de contouren
schetst voor facilitering, samenwerking of beleid. Een belangrijk aspect is dat het traject om tot dit product te
komen als verkenning fungeert van de problematiek, gemeentelijke waarden, belanghebbende actoren, in te
zetten instrumenten en bevoegdheden, partnerschappen die worden gevraagd en de rollen die de gemeente
wenst te spelen om actoren te ondersteunen. Gaandeweg het uitvoeren van deze verkenning wordt duidelijk
welke oplossingen en gemeentelijke rollen worden gevraagd en kunnen worden aangeboden, en ontstaat een
zicht op het te voeren proces van ondersteuning. Sturingsmiddelen daarbij zijn aangepast op de eigen situatie:
na afloop van het symposium ‘Hoe houdt de gemeente de kerk in het midden’ wordt zelfs geconcludeerd dat
een actief sturende rol niet vanzelfsprekend is en dat ondersteuning draait om samenwerking, vroegtijdig
overleg, dialoog en een open oog voor het gemeenschappelijk belang (Stam, 2016). Ofschoon sommige
gemeenten laten zien dat het vormgeven van een kerkenvisie leidt tot het inzetten van concretere
sturingsmiddelen en beleid (e.g. Gemeente Utrecht, 2016), vinden andere juist de dialoog die tijdens de
ontwikkeling ervan ontstaat de belangrijkste uitkomst (e.g. Gemeente Deventer, 2013). De kerkenvisies van de
gemeente Utrecht en de gemeente Deventer illustreren bij uitstek het contrast dat tussen de door hen
gevoerde processen voor ondersteuning kan bestaan.

4.7.2. Gemeente Utrecht: het stellen van kaders & het inzetten van sturing
Voor de gemeente Utrecht, rijk aan 58 monumentale kerkgebouwen, speelt de kerkenopgave in dusdanige
ernst en mate dat de gemeenteraad in 2015 opdracht heeft gegeven tot het opstellen van de ‘Utrechtse visie
religieus erfgoed’ (Gemeente Utrecht, 2016). Het in deze studie geraadpleegde document ligt nog ter inzage,
maar geeft informatie over de definitieve versie die volgt. In hoofdzaak beschrijft de visie de stand van zaken
ten aanzien van het gebruik en de afstoot van de kerkgebouwen in Utrecht, en benoemt deze een reeks
conclusies en aanbevelingen op het gebied van exploitaties en verdienmodellen, profielen voor
herontwikkeling, en toeristisch, economisch en maatschappelijk potentieel (ibid., p.6). Daarnaast verkent de
gemeente in de visie haar belangen bij het in stand houden van kerkgebouwen, en de rol en betrokkenheid die
zij kan innemen om eigenaren als vertrouwenspartner te adviseren. Uit het onderzoeken van deze thema’s
concludeert de gemeente dat ze bij de meeste kerkgebouwen geen problemen ten aanzien van de
instandhouding of herontwikkeling verwacht op de korte termijn. Als gevolg van niet meer sluitende
exploitaties wordt op de lange termijn echter een afstoot van een toenemend aantal kerkgebouwen verwacht
(ibid., p.34). Op dit moment worden overigens zeven kerkgebouwen met zekerheid afgestoten, maar door een
voldoende grote stedelijke diversiteit aan geloofsgemeenschappen en verdienmogelijkheden voor
nevengebruik worden in de visie geen structurele risico’s ingeschat.
In de Utrechtse visie valt op dat de rol die de gemeente Utrecht in het kerkenvraagstuk wil innemen voor een
belangrijk deel een voortzetting is van de positie die ze al voerde. Met name doordat vanuit eerder
erfgoedbeleid al lange tijd een gemeentelijk aanspreekpunt voor kerkeigenaren en potentiële kopers bestond,
geeft zij aan dat contact tussen markt en gemeente snel en efficiënt plaatsvindt en dat vertrouwensrelaties
bestaan (ibid.). Door de rol van dit aanspreekpunt is de gemeente bij veel opgaven van nature aanwezig en
betrokken, en levert ze al advies en begeleiding voor o.a. financiële mogelijkheden doordat hier door eigenaren
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concreet om wordt gevraagd. De gemeente ziet daarbij een toenemende rol in het proactief adviseren en
faciliteren van eigenaren, maar beschrijft dat dit in praktijk al plaatsvindt bij het verlenen van
Omgevingsvergunningen en het begeleiden van onderhoud, restauraties, energiemaatregelen en verbouwing.
Nieuwe rollen die door de kerkenopgave gevraagd worden liggen voor Utrecht primair in het (planologisch)
stimuleren van nevengebruik, het maken van ruimte voor nieuw gebruik en functieverandering en het
verbinden van vraag en aanbod. Als sturingsmiddel wil zij een aantal herbestemmingsprofielen opstellen die als
kader voor marktpartijen, gemeentelijke sturing, plantoetsing en vergunningverlening werken. Dit heeft het
doel vooraf duidelijkheid te scheppen over de ontwikkelingsmogelijkheden en randvoorwaarden voor
initiatiefnemers en betrokkenen (ibid., p.29-31). Om van tevoren aan geïnteresseerde kopers aan te kunnen
geven hoe de gemeente tegenover bepaalde initiatieven staat, wordt intern om goede samenwerking en
afstemming gevraagd. Als grote monumentengemeente blijkt de interne organisatie van de gemeente Utrecht
uit eerdere (andersoortige) transformatieprocessen echter al goed uitgerust te zijn om herbestemming
integraal aan te pakken, en daarin afwegingen te maken tussen eigenaarsbelangen en maatschappelijke
(waaronder cultuurhistorische) belangen. Een laatste aspect is dat de gemeente Utrecht het voor het behoud
van monumentale kerkgebouwen van groot belang acht om in dialoog te blijven met de eigenaren en
betrokken (ibid.). Daartoe onderhoudt zij met één van haar grotere kerkeigenaren een structureel overleg, en
wil zij mogelijkheden verkennen om deze vorm van betrokkenheid meer aandacht te geven.

4.7.3. Gemeente Deventer: agendering zonder harde kaders & dialoog boven beleid
In 2009 heeft de gemeenteraad van Deventer aandacht gevraagd voor de geschetste opgave door vrijkomende
kerkgebouwen (Gemeente Deventer, 2013). Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van een
herbestemmingsagenda 2010-2013, met het doel herbestemming te bevorderen. De resulterende ‘Lokale
Agenda Herbestemming Religieus Erfgoed’ bracht de opgaven in beeld en verkende de instrumenten om deze
aan te pakken. Op basis hiervan is in 2011 in samenwerking met de kerkeigenaren een kortetermijnagenda
geformuleerd met concrete activiteiten, waarin de veronderstellingen in de eerdere herbestemmingsagenda
vraaggericht zijn getoetst (ibid.). De insteek daarvan was dat eigenaren van religieuze gebouwen ondersteund
werden in de vraag die ze op dat moment hadden, en dus zelf hun behoefte aan ondersteuning konden
bepalen. De tijdens de verdere uitwerking van de herbestemmingsagenda ingezette ondersteunende
ontmoetingen, activiteiten en projecten draaiden allereerst om het creëren van bewustwording en kennis van
de problematiek en het verkennen van de verbinding tussen vraag en aanbod. Daarbij werd ook verkend welke
rollen de gemeente kan innemen en welke activiteiten de kerkeigenaren zelf kunnen uitvoeren, o.a. om hun
exploitaties te verbeteren. In de eindrapportage van de Lokale Agenda is te lezen dat een groot en
uiteenlopend aantal activiteiten is uitgevoerd, variërend tussen bijeenkomsten, onderzoeken, adviezen, het
ontwikkelen van een website voor vraag en aanbod, en ondersteuning bij onderhoudsplannen en afstoot.
Een belangrijk resultaat van het voorgaande traject is de procesmatige ondersteuning van dertien van de 23
kerken in Deventer bij onder meer verkenningen naar herbestemmingen, duurzaamheidsmaatregelen en
uitvoeringsplannen voor alternatief gebruik (ibid., p.11). Daarnaast is ervaring opgedaan met de problematiek
en kon een voldoende duidelijk beeld worden geschetst van de opgave van religieus erfgoed om als gemeente
een aanpak te kiezen. De gemeente schrijft op grond daarvan in haar eindrapportage dat een planmatige
aanpak voor haar niet aansluit bij de bestaande processen van kerkeigenaren, en dat sturing door veel
invloedfactoren lastig blijkt. Vooral kerkelijke gemeenschappen zijn zelf bezig met een plan om (geïsoleerd) tot
een oplossing te komen, waarbij de complexiteit van hun processen een gegeven is. In de Eindrapportage
Lokale Agenda Religieus Erfgoed worden daarom ervaringen geschetst met hun handelingswijzen op het gebied
van bewustwording en besluitvorming (ibid., p.11-12). Deventer beschrijft daarin dat processen van
herbestemming dynamisch en onvoorspelbaar zijn, vele beleidsterreinen raken en samenwerkingen tussen
overheden, kerkeigenaren en bewoners vragen die initieel getekend worden door wantrouwen. Haar
aanbevelingen voor de gemeente zijn deels vraaggericht, en schetsen zowel de rollen die kerkeigenaren van de
gemeente vragen als de voorwaarden en behoeften waar ondersteuning vanuit de interne organisatie aan
heeft te voldoen. Met de resulterende rollen die ze naar eigenaren inneemt wil de gemeente ruimte maken
voor het ondersteunen van de instandhouding van panden, het meedenken over toekomstplannen, het
ondersteunen bij het programmatisch vullen van gebouwen en het ondersteunen bij procedures (ibid., p.14).
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De conclusie uit het doorlopen proces is dat er geen behoefte is aan concrete acties die, uitgevoerd in een
bepaalde volgorde, tot een herbestemming leiden (ibid., p.16). De context waarin geloofsgemeenschappen zich
bevinden is daarvoor te complex. In de rollen en taken die de gemeente kan vervullen zijn in plaats daarvan
maatwerk, flexibiliteit en gerichte actie noodzakelijk. Ofschoon er op voorhand geen algemeen actieplan voor
ondersteuning of beleid wordt toegekend, wordt de rol van de gemeente Deventer samengevat in de termen
(a) agendering, (b) verbinding en (c) programmering:
a)

Met het kennen van de agenda’s van kerkeigenaren en het delen van de gemeentelijke visies en
programma’s wordt een basis gecreëerd voor verbinding met ruimtelijke visies en beleid;
b) Vanuit het netwerk van de gemeente kunnen partijen worden gekoppeld om elkaar te versterken, en
door met partijen én de interne organisatie in gesprek te gaan en te blijven kan wantrouwen worden
omgezet in vertrouwen en gedeelde ambities;
c) Door in te zetten op een goede programmering kan de concurrentiestrijd in een kleine markt worden
omgezet naar de realisatie van aantrekkelijke functies in de hele stad.
Centraal in de ondersteunende mix van betrokkenheid en activiteiten die de gemeente Deventer proactief en
op aanvraag aanbiedt staat dat door onderlinge verschillen tussen kerken ook verschillende ondersteunende
rollen moeten kunnen worden gespeeld. Deze lopen uiteen tussen het bieden van ruimte voor
ondernemerschap en nieuw gebruik, het stellen van eisen bij het verlenen van vergunningen voor nieuwbouw,
het inzetten van stimulerende middelen, het beschikbaar stellen van het eigen netwerk en het verbinden van
samenwerkingspartners, het zijn van een vertrouwelijke gesprekspartner voor kerkgenootschappen en het
agenderen van hun ambities en agenda’s binnen ruimtelijk beleid.

4.7.4. Contrasterende processen & relevantie voor Nijmegen
Zoals beschreven geven de gemeenten Utrecht en Deventer verschillende invullingen aan hun processen,
passend bij hun eigen opgaven. Op basis van de posities die ze in hun visies innemen kiezen ze hun
perspectieven voor sturing en de sturingsmiddelen die ze inzetten. Voor deze studie is de vraag welk proces bij
de opgave in Nijmegen past, en wat daarvan kan worden geleerd.
Tekenend voor het Utrechtse model van aanpak is de productgerichte vorming van een visie op de ambities,
stakeholders en contouren voor beleid. Het proces dat is doorlopen om tot de visie te komen bestaat
opeenvolgend uit een gecoördineerd overleg met de stakeholders, de opstelling van een conceptvisie, het
terugkoppelen van de resultaten aan de stakeholders, en een uiteindelijke vaststelling door de gemeenteraad.
De conclusie is hoofdzakelijk dat bestaand beleid wordt doorgezet, met in toevoeging daarop een nieuw
sturingsmiddel in de vorm van de vaststelling van verschillende gebouwprofielen voor herbestemming. Deze
manier van werken wordt mogelijk gemaakt doordat Utrecht als grote erfgoedgemeente al structureel
gepositioneerd is in het begeleiden van herbestemmingstrajecten voor erfgoed, en van daaruit beschikt over
een aanspreekpunt die al lange tijd een vertrouwensrelatie met de eigenaren onderhoudt. De vorming van een
visie was daarnaast een expliciete opdracht van de gemeenteraad, wat intern duidt op een sterke agendering
van de problematiek. De resulterende ondersteuning is grotendeels gericht op het leveren van betrokkenheid
bij processen die de eigenaren zelf (middels concrete vragen) initiëren. Uit de kerkenvisie blijkt niet duidelijk of
de gemeente Utrecht een complexe omgang onderhoudt met religieuze genootschappen die in vergelijkbare
situaties verkeren als de genootschappen in Nijmegen.
In contrast hiermee schetst de visie (of ‘agenda’) van Deventer dat de ingewikkelde contexten waarin
eigenaren zich bevinden sturing en beleid compliceren. De gemeente Deventer schrijft dat vraaggericht te werk
gaan noodzakelijk is door de sterk verschillende trajecten en agenda’s die geloofsgemeenschappen doorlopen.
Deze complexe eigen processen werden ook gevonden bij de analyse van de Nijmeegse vastgoedeigenaren.
Een belangrijke overeenkomst tussen de situaties in Deventer en Nijmegen is dat de gemeente Deventer
voorafgaand aan de visie nog geen grote agendering of beleidsmatig draagvlak kenden voor de problematiek.
Waar een gemeente als Utrecht met nieuwe ondersteunende rollen snel kan aansluiten op een bestaand en
geïnstitutionaliseerd (intern) netwerk voor ondersteuning, heeft Deventer een nieuw proces op touw gezet. In
het licht van de toenemende ernst van de problematiek kan voor de gemeente Nijmegen eenzelfde behoefte
bestaan. Gezien de vergelijkbare context voor eigenaren en de uiteenlopende door hen geschetste vragen om
betrokkenheid en ondersteuning, kan de gemeente Nijmegen bij de mogelijke vormgeving van een eigen
proces met name leerpunten halen uit de ervaringen van de gemeente Deventer. In de volgende paragraaf
vindt daarom een diepgaander verkenning plaats van het aldaar doorlopen proces.
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§4.8. Leerpunten voor Nijmegen uit het Deventer proces
De problematiek waar de gemeente Deventer reeds mee omgaat lijkt in verschillende opzichten op de
problematiek die in Nijmegen wordt gevonden. Daarin vragen eigenaren op lange termijn om aandacht bij het
beheren, afstoten of herontwikkelen van hun vastgoed, maar zijn ze op korte termijn nog verwikkeld in een
complex intern traject. In deze paragraaf wordt in de ervaringen van de gemeente Deventer gezocht naar
leerpunten voor de gemeente Nijmegen bij het vormgeven van een eigen aanpak die de gevraagde
ondersteuning biedt. Voor deze studie is op 16 december 2016 gesproken met Jorien Kranendijk van de
gemeente Deventer. Zij was eerder initiatiefnemer voor de Lokale Agenda Herbestemming Religieus Vastgoed
en is nu het aanspreekpunt voor de procesmatige ondersteuning van kerkeigenaren in de gemeente. Haar is
gevraagd naar de ervaringen in Deventer met de herbestemmingsagenda (of visie), het ondersteunen van
religieuze eigenaren en de opgaven bij het opzetten van een ondersteunend proces.

4.8.1. Ervaringen bij het vormgeven van een ondersteunend proces
Het doel van de gemeente Deventer bij het vormgeven van de Lokale Agenda Herbestemming in 2011 was niet
een visie op te stellen die als sturingsmiddel kon dienen, maar het mogelijke probleem te agenderen. Belangrijk
was dat de gemeente vooraf nadacht over de manier waarop ze met de problematiek wilde omgaan, en dat bij
toekomstige afwegingen door politiek en ambt bewustzijn zou bestaan van de bredere context van de
problematiek. De opgave was groot en maatschappelijk beladen, en het ontstaan van ‘incidentenpolitiek’ werd
een groot risico gevonden. Terugblikkend zijn de belangrijkste resultaten volgens Jorien Kranendijk vooralsnog
opgeleverd door het proces om tot de Agenda te komen (persoonlijke communicatie, 16 december 2016). Niet
het eindproduct maar juist de vormgeving van de visie heeft in Deventer geleid tot de gezamenlijke
bewustwording van de problematiek, het in gesprek raken van de betrokken partijen, en de betere
mogelijkheden voor eigenaren, gemeente en betrokkenen om elkaar te vinden. Doordat bestuurders en
ambtelijke collega’s bij dit proces waren betrokken hebben zij nu voldoende bewustzijn van de problematiek
om keuzes voor maatwerk ook vanuit een breder perspectief te beargumenteren, en daarbij te verantwoorden
hoe ondersteunende activiteiten zich tot andere kerken verhouden.
Anno 2016 is de problematiek van teruglopend kerkgebruik en de afstoot van gebouwen verergerd, maar zijn
ook verschillende projecten voor rendabeler behoud geïnitieerd. Er lopen trajecten voor herbestemming, en er
speelt positieve reuring bij kerkgebouwen die onlangs zijn afgestoten. Verkoopprocessen van leegstaande
kerkgebouwen blijken echter lang en dynamisch, en vaak doorlopen eigenaren meerdere trajecten voordat zich
een daadwerkelijke koper aftekent. Om waar nodig stappen te faciliteren en waar mogelijk barrières weg te
nemen worden ontwikkelingen door de gemeente gemonitord en processen gevolgd. Met enkele eigenaren (in
kwetsbare situaties) wordt daartoe structureel overlegd of regelmatig gesproken, en er wordt veel afstemming
bereikt tussen kerken en gemeente tijdens de netwerkbijeenkomsten die de gemeente organiseert en
faciliteert. Een daarbij terugkerend aspect is dat partijen niet geforceerd worden om mee te doen, en dat de
gemeente hen slechts de mogelijkheid biedt. Ofschoon slecht te meten is in hoeverre het Deventer proces
ongewenste effecten van de problematiek is tegengegaan, is zeker dat beleid van de gemeente geen
belemmerende factor voor verandering is geweest. Uit de terugkerende uitwisselingen met eigenaren en
binnen de interne gemeentelijke organisatie is in plaats daarvan een draagvlak ontstaan om beheer- en
afstoottrajecten in diverse stadia en op uiteenlopende niveaus te ondersteunen. Een belangrijke conclusie is
dat de samenwerking tussen twee partijen die van nature wantrouwend tegenover elkaar staan vraagt om
zowel kennis van de problematiek en uitgangsposities van vastgoedeigenaren, als om de legitimering,
afstemming en capaciteiten om hen vanuit de gemeentelijke organisatie te ondersteunen. Deze opgave vraagt
binnen de gemeente in veel aspecten om een andere benadering en waardering van het vastgoed en de
eigenaren daarvan.

4.8.2. Ervaringen met het ondersteunen van geloofsgemeenschappen
In Nijmegen is het merendeel van de kerkgebouwen in handen van religieuze genootschappen. Zij compliceren
vanuit hun interne belemmeringen trajecten tot herbestemming, maar schetsen ook een ingewikkelde vraag
naar gemeentelijke ondersteuning. Een bijkomstige factor van negatieve invloed is dat van nature wantrouwen
bestaat richting de gemeente, waardoor betrokkenheid niet vanzelfsprekend is gewenst. Deze situaties worden
in Deventer herkend. Volgens Jorien Kranendijk is het in eerste instantie sterk de vraag of een gemeente iets
concreets kan bewerkstelligen voor een parochie in de positie van de H. Stefanus, en is het nodig dat zij als
fusieparochie eerst haar eigen proces doorloopt zonder dat de gemeente daarbij sturend is betrokken
(persoonlijke communicatie, 16 december 2016). Gemeenten praten in gesprek met kerkeigenaren al snel over
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de ‘harde kant’ van de problematiek terwijl de parochies nog in een ‘zacht’ (rouw-) proces verkeren, en het is
onwaarschijnlijk dat zij deze gemeentelijke rol accepteert. Dat betekent niet dat de gemeente niet als
klankbord kan fungeren door af en toe met het bestuur in gesprek te gaan, mits voldoende inlevingsvermogen
in de kerkelijke problematiek wordt uitgedragen en concrete, indringende onderwerpen worden vermeden.
Deventer kiest ervoor om bij zulke genootschappen wel een (zachte) betrokkenheid aan te bieden, omdat
daardoor vast duidelijk wordt gemaakt dat de gemeente een partner kan zijn bij latere stappen.
Door de complexe contexten van geloofsgemeenschappen is in Deventer gemerkt dat de kerkenopgave
gemeenten in het algemeen vraagt om een nieuwe, zachte rol. Het in die rol te voeren proces maakt vooraf
niet duidelijk welke concrete aangrijpingspunten of resultaten zullen volgen, en of het contact zinnig is en wat
de partijen voor elkaar kunnen betekenen blijkt gaandeweg. In beginfasen kan door de gemeente immers
weinig gezegd worden over het vastgoed van de genootschappen, en is juist een open, procesgerichte insteek
cruciaal. In de ervaring van Jorien Kranendijk ziet de gemeentelijke organisatie de procesgang die hier wordt
geschetst initieel als een onzekere manier van werken die zeer lastig te verantwoorden is (persoonlijke
communicatie, 16 december 2016). De zachte betrokkenheid wordt in Deventer echter beschouwd als een
voorinvestering in een later traject, en in de samenwerkingsrelatie die eens nodig zal zijn. Zeker is dat de
discussie op termijn aan de harde kant landt, en dat een aantal procedures voor herbestemming zullen gaan
spelen. Door vroegtijdig een signalerende rol in te nemen ontstaat een beeld van de problematiek die wacht,
en wordt tevens de fundering gelegd voor het onderlinge begrip en vertrouwen dat in de toekomst wordt
gevraagd.
Wat betreft het vinden van gedeelde belangen is in Deventer geleerd dat er een aangrijpingspunt ligt in de
insteek dat geloofsgemeenschappen menen dat ze door een waardevol gebouw in stand te houden de stad en
maatschappij helpen. Een complicerende factor is echter dat ze daarom bepaalde financiële middelen van de
gemeente kunnen verwachten. Het is belangrijk dat de gemeente hun maatschappelijke insteek waardeert,
maar door de aanhoudende bezuinigingen op de gemeentebegroting moet van meet af aan kenbaar worden
gemaakt dat ze niet over deze middelen beschikt. Jorien Kranendijk geeft aan dat het in Deventer tijd en
moeite kostte om eigenaren te laten inzien dat er geen financiering zou volgen, maar dat het gesprek daarna
opener en sterker bouwend op de mogelijkheden van de eigenaar werd gevoerd (persoonlijke communicatie,
16 december 2016). Daartegenover staat geen subsidieverlening, maar wel tal van hulpmiddelen uit het
netwerk, de kennis en de procedurele rol van de gemeente. Jorien Kranendijk geeft niettemin aan dat het
waardevol is dat bij het vaststellen van een visie of proces al in zekere zin bekend is of en hoe de politiek
anders in het middelenvraagstuk zou staan als een situatie echt nijpend wordt.
Als laatste is in Deventer geleerd van het omgaan met belemmerende factoren bij uiteindelijke trajecten van
herbestemming. Allereerst wordt herkend dat institutionele belemmeringen spelen aan de kant van roomskatholieke parochies, met name door de extra kerkelijke regelgeving wat betreft neven- en hergebruik. Een
belangrijke leerervaring is dat op lange termijn niet alle kerken in stand kunnen worden gehouden met kleine
functies en activiteiten die zij van nature zelf goed bij hun vastgoed vinden passen, zoals concerten en
vergaderruimtes. In plaats daarvan kunnen betere kansen ontstaan wanneer eigenaren de zakelijker attitude
innemen om naar de onderscheidende kwaliteiten van hun kerkgebouwen te zoeken, en zich in een bepaalde
functie specialiseren. Een (gedeeltelijke) onttrekking aan de eredienst kan onontkoombaar zijn, maar vindt
doorgaans pas plaats als het bisdom zicht heeft op een structurele nieuwe functie. Hoewel marketing en
profilering niet gebruikelijk zijn voor parochies, kunnen deze activiteiten hen bij het vinden van een stevige
functie helpen. Opvallend genoeg is het overnemen van de functies van wijkcentra voor veel kerkeigenaren een
aantrekkelijk idee, maar blijkt de uitvoering hiervan in realiteit gecompliceerd. Wijkcentra zijn in de eerste
plaats plekken waar bewoners (ongeacht de staat van het gebouw) aan gehecht zijn, waarbij sociale cohesie,
identiteit en emotionele waarden een rol spelen. Kerkgenootschappen noch de gemeente kunnen een
verplaatsing van de bewonersaanloop naar een kerkgebouw afdwingen, en hooguit zoeken naar mogelijkheden
voor samenwerking en verbinding. Door een kleine markt en een al bestaand aanbod aan gemeenschappelijke
ruimte bestaat echter risico op een maatschappelijke concurrentiestrijd met leegstand als gevolg. Dat wil niet
zeggen dat de gemeente zich niet bewust kan zijn van de (toekomstige) beschikbaarheid van kerkgebouwen als
maatschappelijke ruimten, vooral wanneer zij programmatisch naar deze ruimt zoekt. Opgaven als deze vragen
tussen de interne gemeentelijke afdelingen proactief een sterke afstemming.
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4.8.3. Interne afstemming bij het opzetten van een proces
De ervaring van Jorien Kranendijk is dat de kerkenopgave binnen de gemeente doorgaans landt bij erfgoed,
maar dat de problematiek in wezen een maatschappelijk probleem vormt dat breed binnen de gemeentelijke
organisatie behoort te worden opgepakt (persoonlijke communicatie, 16 december 2016). Zowel de
meedenkende rol bij kerkgenootschappen in een complex intern proces als de ondersteunende rol bij hun
zoektocht naar mogelijkheden voor behoud en herbestemming vragen van de gemeente inzet en capaciteiten
die het werkvlak van erfgoed overstijgen. Het feit dat het kerkenvraagstuk veel ruimtelijke aspecten raakt,
waarbij verschillende kanten van de organisatie kunnen en moeten aansluiten, maakt van het proces van
Deventer een sterk intern traject.
Een complicerende factor in de beginfase van het traject was dat het proactief aan de slag gaan met een nog
niet bestaand probleem tot veel discussie leidde in de gemeentelijke organisatie. Deze handelingswijze is
binnen het bestaande opereren van gemeenten betwijfelbaar en lastig te verantwoorden, wat wordt versterkt
doordat met derde partijen aan tafel wordt gegaan zonder vooraf vastgestelde strategieën en doelen. De
legitimatie om toch op deze manier een proces te realiseren is nieuw, maar blijkt uit Deventer veelzijdig. Het
argument begint vanuit de zekerheid dat er trends spelen die vroeg of laat om gemeentelijke betrokkenheid
vragen. Om kwalijke en weinig kansrijke situaties in de toekomst te vermijden moeten gemeente en
geloofsgemeenschappen elkaars fundamenteel andere talen leren spreken, wat vereist dat tijdig in gesprek
wordt gegaan op een manier dat ruimte bestaat voor verbinding en vertrouwen. Een politieke legitimatie is dat
het vooraf instellen van een ambtelijke werkcapaciteit voor de uitwisseling en ondersteuning, en met kennis
van de bredere opgave, in de toekomst lastige politieke situaties op basis van incidentele
ondersteuningsaanvragen van kerkeigenaren kan vermijden.
Qua agendering en bewustwording van het probleem ligt volgens Jorien Kranendijk een goede kans bij het
aanhaken op de invoering van de Omgevingswet (persoonlijke communicatie, 16 december 2016). Zonder dat
exact bekend is wat er speelt, is het een gegeven dat de kerkgebouwen als maatschappelijk vastgoed in de
gemeentelijke afwegingskaders voor herbestemming terecht zullen komen. De gemeente roept hen immers op
om een toekomstbestendige functie voor hun gebouwen te vinden, en deze is vaak niet langer gelegen in
religieus gebruik. Het voorgaande kan een aanleiding zijn om een deel over kerkgebouwen op te nemen in de
integrale visie voor de leefomgeving die in de nieuwe wetgeving is vereist. Dit kan eraan bijdragen dat
binnenkomende initiatieven voor de herontwikkeling van kerkgebouwen soepeler worden beoordeeld, doordat
ruimtelijke meerwaarde bestaat doordat een kerk in stand wordt gehouden. Deventer geeft evenals Nijmegen
aan dat ze aan de maximale programmering voor woningbouw zit, maar in principe kan de gemeente afwijken
voor kerkgebouwen vanuit de onderscheidende aard van woningbouw die daarin plaatsvindt. De verdere
omgang met kerkgebouwen in Deventer is vanuit de ervaring van het eigen speelveld gebaseerd op een lijn van
bestuurlijke principes die leidend zijn voor de aangeboden ondersteuning, activiteiten van maatwerk die
daarbij worden uitgevoerd en de rollen die door de gemeente worden gespeeld. De vaststelling hiervan leidde
intern tot een stevige discussie en een scherper bewustzijn van de context van waaruit wordt geopereerd.
De ontwikkeling van het proces voor de ondersteuning van kerkelijk vastgoed in Deventer kan een voorbeeld
zijn voor de bredere ontwikkeling van de gemeentelijke organisatie. De benodigde manier van opereren wordt
in toenemende mate gevraagd door problemen bij het in stand houden van erfgoed, maar past ook anderszins
bij de maatschappelijke ontwikkelingen die ruimtelijk beleid in 2016 tekenen. Gedacht kan worden aan het
opkomen van de participatiemaatschappij, waarbij de overheid inzet op lokaal draagvlak en nieuwe partijen
faciliteert. Passievolle nieuwe initiatieven kunnen op procedures stuklopen, maar met een passende
betrokkenheid van de gemeente kunnen ze ook steeds een stap verder worden gebracht. Ook kan het verband
worden gezien met de nasleep van de economische crisis, waardoor het algemene risico op leegstand groter
lijkt en middels interne afstemming bewuster met financiële middelen en het toewijzen van ruimtelijke
programma’s moet worden omgegaan. Het sturen op processen vraagt binnen Nederlandse gemeenten in
toenemende mate ruimte tegenover het sturen op projecten, waarbij een manier van opereren hoort waarin
procesuitkomsten slechter kunnen worden voorspeld. In wezen draait de kerkenopgave erom dat een slecht
vooraf in te vullen, faciliterend proces wordt afgestemd met partijen die geconfronteerd worden met een voor
hen niet-vanzelfsprekende, zakelijke rol. Ook bij concretere trajecten van herbestemming komen echter bij
uitstek verschillende ruimtelijke invalshoeken bij elkaar. Het ontwikkelen van het externe én interne proces
werd in Deventer een goede oefening gevonden voor het voeren van processen in context van de nieuwe
maatschappij.
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§4.9. Aangrijpingspunten voor een Nijmeegs proces
De verkenning van aangrijpingspunten begint vanuit de vraag welke ondersteuning de gemeente Nijmegen kan
toepassen om de lange termijn ontwikkelingsperspectieven voor kerkgebouwen te helpen verbeteren, en zo
mogelijk een positieve rol te spelen bij de interne complexiteiten van geloofsgemeenschappen. Binnen de
ervaringen van Deventer zoekt deze studie naar de manier waarop een proces hierop kan reageren, en welke
rol of houding daarvoor van de gemeente wordt gevraagd. Een belangrijk inzicht is dat bewustzijn, begrip en
draagvlak voor samenwerking niet enkel nodig is bij kerkeigenaren, maar ook binnen de gemeentelijke
organisatie. Voorts zijn uit de uitgevoerde analyses de volgende aangrijpingspunten gedestilleerd.
1.

Er is behoefte aan meer zicht op de problematiek door kerkeigenaren te leren kennen, en er is behoefte
aan het proactief bereiken van een basis voor uitwisseling, begrip en vertrouwen middels open
gesprek.

Op korte termijn vindt deze studie bij de Nijmeegse parochies ruimte voor open gesprekvoering met de
gemeente, waarin elkaars ideeën, standpunten en beperkingen worden uitgewisseld. Hieruit volgt een inzicht
in de problematiek, en wordt tevens een basis gelegd voor gemeentelijke betrokkenheid en ondersteuning bij
toekomstige stappen omtrent behoud, afstoot en herbestemming. Belangrijke aandachtspunten zijn dat
religieuze genootschappen worden gewaardeerd in hun maatschappelijke taak om voor erfgoed te zorgen, dat
voorafgaand aan gesprekken geen gemeentelijke doelen en strategieën worden geformuleerd en dat ‘harde’
stappen voor herbestemmingen worden vermeden zolang de eigenaar in een ingewikkeld intern traject
verkeert. De complexe context van eigenaren en het van nature bestaande wantrouwen richting de gemeente
vragen openheid en inlevingsvermogen in de kerkelijke situatie, en op dit moment geen zakelijke insteek. Ook
hen forceren om in gesprek te gaan werkt averechts; zo’n gesprek kan door de gemeente slechts worden
aangeboden.
2.

De potentiële vormgeving van een kerkenvisie als leidraad voor een proces op langere termijn, waarbij
zicht nodig is op de kaders voor rollen en middelen.

Het agenderen van het probleem en het ontwikkelen van bewustzijn en de benodigde connecties met
stakeholders zijn voor Deventer de belangrijkste aspecten die met een kerkenproces worden bereikt. Toch
blijkt de vormgeving van een kerkenvisie (of: Lokale Agenda) veel houvast te kunnen bieden bij het leren
kennen van de problematiek en stakeholders en het vormen van een kader voor de rollen en middelen die de
gemeente wil inzetten. Hoewel – of juist doordat – daadwerkelijke ondersteuning op maat geschiedt, is het
belangrijk dat bestuurders en beleidsmakers bewust zijn van de bredere context van de problematiek, en de
uitwerking van ondersteunende activiteiten in het totale speelveld. Het opstellen van een kerkenvisie kan het
vertrekpunt zijn voor het voeren van een externe en interne dialoog, en later draagvlak bieden voor de
scherpere vaststelling van principes voor ondersteuning.
3.

De noodzaak tot een breed intern bewustzijn voor de problematiek en de vraag naar mogelijkheden
voor agendering, afstemming en verbinding binnen de organisatie. Aansluiting op de Omgevingswet
kan worden onderzocht.

Het leegkomende kerkenvastgoed schetst een grote maatschappelijke opgave die meer ruimtelijke
invalshoeken raakt dan slechts het beheer van erfgoed. Door gemeentebreed bewust te worden van de
problematiek kunnen kerkgebouwen worden meegenomen in de programmatische afstemming en kunnen
verbindingen ontstaan met ander ruimtelijk beleid. Hieruit kunnen in de toekomst kansen volgen voor een
toekomstbestendig hergebruik van het religieus erfgoed. Een verbinding die zich op korte termijn voordoet ligt
mogelijk in de invoering van de Omgevingsvisie, waarvan religieus erfgoed een onderdeel kan zijn. Een laatste
leerpunt is dat het voor gemeenten als organisatie niet gebruikelijk is om proactief op een problematiek te
reageren die om een ‘zacht’ en open proces vraagt zonder duidelijke uitkomst. Dit kan binnen de gemeentelijke
organisatie discussie oproepen en op scepsis stuiten. Kijkend naar de vooruitzichten voor Nijmegen en de
positieve uitkomsten van het Deventer proces zijn de voorgestelde voorinvesteringen in het behoud van
kerkgebouwen echter gelegitimeerd en, op termijn, ook noodzakelijk. Een laatste aandachtspunt daarbij is dat
de benaderingswijze van Deventer en andere gemeenten als voorbeeld kunnen dienen, maar dat niet naar
dezelfde uitkomsten kan worden gestreefd. Het speelveld van Nijmegen brengt deze immers zelf voort.
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4.

Het aanwijzen van een aanspreekpunt binnen de gemeente is waardevol.

Uit de analyse blijkt hoe waardevol het kan zijn om binnen de gemeente een aanspreekpunt te hebben binnen
het ondersteunend proces voor kerkgebouwen. Zowel Utrecht als Deventer laten zien welke positieve effecten
dit op langere termijn heeft. Ten eerste wordt de gemeente door een vast aanspreekpunt beter gevonden door
stakeholders van buiten, waardoor ze sterker betrokken raakt bij de actuele ontwikkelingen. Daarnaast kan het
feit dat de eigenaren (frequent) contact hebben met iemand die ze daardoor leren kennen helpen bij het
ontwikkelen van draagvlak voor samenwerking. Het aanspreekpunt kan daardoor een beter begrip van en het
benodigde inlevingsvermogen in hun situaties ontwikkelen om hen potentieel te begeleiden en te
ondersteunen. De waarde van een vaste coördinator geldt met name ook voor het leggen van verbindingen
met processen, activiteiten en collega’s binnen de gemeentelijke organisatie. Deze kan door de ontwikkelingen
mee te krijgen zicht en regie houden op het totale proces, bewustzijn vertegenwoordigen van het grotere
geheel van ontwikkelingen, en vanuit een brede oriëntatie op de verschillende ruimtelijke werkvlakken en
raakvlakken met beleid kijken om intern en extern activiteiten te verbinden.
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5. Conclusies
Het concluderende hoofdstuk van deze thesis geeft antwoord op de gestelde onderzoeksvragen, reflecteert op
de theorie, onderzoeksaanpak en resultaten en doet ten slotte aanbevelingen voor wetenschappelijk
onderzoek en gemeentelijk beleid.

§5.1. Beantwoording van de onderzoeksvragen
In het volgende deel worden eerst de deelvragen en daarna de hoofdvraag teruggehaald, en volgt per
onderdeel het antwoord hierop dat deze studie na de uitgevoerde analyses heeft gevormd. Op deelvraag 5
wordt gerichter ingegaan, omdat deze beantwoord wordt naar aanleiding van de antwoorden op de eerdere
deelvragen.

5.1.1. Deelvraag 1 tot en met 4
1.

Wat zijn voor verschillende soorten vastgoed de theoretische kenmerken en verklaringen van
structurele leegstand, en welke perspectieven voor sturing kunnen door de gemeente in theorie
worden gehanteerd?

Hoofdstuk 2 geeft met de formulering van het theoretisch kader antwoord op de eerste deelvraag. Structurele
leegstand wordt in deze studie theoretisch gezien als leegstand waarbij het zelf-herstellend vermogen van de
vastgoedmarkt structureel wordt geblokkeerd. Dit veroorzaakt op termijn verloedering en devaluering, en
daarom is een vorm van overheidsinterventie gewenst. Allereerst wordt leegstand in de huidige realiteit
verklaard door voornamelijk macro-economische ontwikkelingen die de vraag naar vastgoed in aard en omvang
veranderen. Daarnaast spelen op het eigenaars- of microniveau factoren die een aanpassing van het bestaande
aanbod beperken. Professionele vastgoedeigenaren kunnen leegstand uit strategisch oogpunt accepteren of
anderszins geen aantrekkelijke alternatieven waarnemen, maar vaak worden hun inschattingen beïnvloed door
eigen instituties en financiële waarderingen. In het geval van maatschappelijke of (semi-) publieke eigenaren
spelen eerder factoren waardoor strategisch vastgoedbeheer in de weg wordt gezeten. Om vervolgens in de
problematiek te interveniëren kan de gemeente kiezen voor vormen van regelgeving, marktregulering of actief
grondbeleid vanuit een hiërarchisch sturingsmodel, gerichte afspraken maken en taken vaststellen door
samenwerking met zakelijke of maatschappelijke partijen vanuit een netwerkperspectief, of initiatieven en
partijen in de markt en samenleving faciliteren om van onderaf problemen te mediëren.
2.

Wat zijn de huidige situaties en ontwikkelingen omtrent structurele leegstand in de verschillende
vastgoedsectoren in Nijmegen, waar is sprake van een structurele problematiek, wat is de bestaande
aanpak of agendering hiervoor, en waar ligt een vraag naar aanvullende gemeentelijke sturing?

Hoofdstuk 3 betreft een empirische verkenning van de actuele leegstandproblemen in de verschillende
vastgoedsoorten van Nijmegen, en beantwoordt deelvraag 2. Middels diepte-interviews en een workshop met
ambtenaren van de gemeente Nijmegen is een actueel overzicht gevormd van de ontwikkelingen, structurele
problemen en bestaande en nog gevraagde gemeentelijke aanpak inzake de leegstand per vastgoedsector.
Voor het winkelvastgoed is te concluderen dat Nijmegen in de binnenstad geen last heeft van structurele
leegstand of een toename hiervan. Voor het stadsdeel Dukenburg en met name in de Malvert spelen wel
risico’s die primair samenhangen met demografische krimp, maar zijn door de gemeente agenderende stappen
gezet. Qua kantorenvastgoed is met name de structurele leegstand in de Brabantse Poort aanzienlijk, maar
speelt voor de gemeente geen urgente aanleiding om te interveniëren. Het maatschappelijk vastgoed in
gemeentelijk eigendom wordt tegenwoordig weliswaar sterker van voorheen beheerd vanuit economisch
rendement en financiële efficiëntie, maar desondanks wordt geen structurele leegstand waargenomen. Wat
betreft het maatschappelijk vastgoed in eigendom van marktpartijen is te koop staand zorgvastgoed kwetsbaar
voor toenemende leegstand, maar wordt door de gemeente contact onderhouden met de betrokken
instellingen waardoor toekomstige problemen tijdig kunnen worden gesignaleerd. De financiële uitdagingen
omtrent het toekomstbestendig behoud van monumentaal vastgoed leiden in combinatie met het teruglopend
aantal kerkgangers tot grote risico’s op structurele leegstand voor leegkomende kerkgebouwen, en deze sector
springt uit de analyse met een duidelijke structurele problematiek en een potentiële vraag om gemeentelijke
ondersteuning. Daarom kiest deze studie ervoor gerichter onderzoek te doen naar de factoren die gewenste
marktwerking op het niveau van kerkeigenaren belemmeren.
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3.

Wat zijn de houdingen en handelingswijzen van eigenaren van structureel leegstaand vastgoed met
problematische effecten voor Nijmegen en welke factoren belemmeren dat zij tot een vorm van
herontwikkeling overgaan?

Deelvraag 3 wordt in het eerste deel van hoofdstuk 4 beantwoord door middel van interviews met de twee
rooms-katholieke parochies die samen de helft van de kerken in Nijmegen bezitten en exploiteren. Het
grootste deel van de kerkgebouwen in Nijmegen is in eigendom van religieuze genootschappen, en de analyse
schetst dat hun houdingen als vastgoedeigenaren sterk kunnen worden getekend door complexe interne
trajecten, een onzekere institutionele context voor strategisch handelen en emotionele belangen die slecht
aansluiten op een zakelijke markt. Er zijn op hun handelingsniveau vier soorten belemmerende factoren
gevonden voor marktwerking. Op de korte termijn hebben eigenaren geen wil of intern draagvlak tot
onttrekking en verkoop, en kunnen ze zich beperkt strategisch positioneren om behoud en gebruik af te
stemmen. Door de kostbare aard van het gebruik en onderhoud van kerkgebouwen en de onzekere
perspectieven voor toekomstige mogelijkheden en rendementen schetsen eigenaren geen goede vraag voor
hun vastgoed vanuit de ontwikkelmarkt. Op de lange termijn beperken het kerkelijk recht (dat nevengebruik
alvorens onttrekking verbiedt) en de ideeën van de katholieke organisatie over een waardig hergebruik de
opties voor behoud, verkoop en herbestemming, maar spelen tevens fysieke en monumentale beperkingen, is
de planologische en programmatische ruimte voor nieuwe bestemmingen beperkt en bestaat weinig
marktruimte vanuit lokale of stedelijke behoeften. De gevonden belemmeringen vormen de eerste
uitgangspunten waar een ondersteunende rol van de gemeente op kan worden gericht.
4.

Welke aangrijpingspunten voor beleid kunnen worden ontleend aan de ervaringen van andere
gemeenten bij het aanpakken van de belemmerende factoren voor gewenste marktwerking die
geïdentificeerd zijn in deelvraag 3?

Het tweede deel van hoofdstuk 4 beantwoordt de vierde deelvraag. De afstoot en herbestemming van
kerkgebouwen vormt een landelijke opgave, en verschillende andere gemeenten nemen al stappen om de
eigenaren in het proces te ondersteunen. Gemeenten voeren uiteenlopend ondersteunende processen uit die
passen bij hun lokale context, maar vaak vormt de vaststelling van een kerkenvisie een leidraad voor hun
activiteiten, middelen en rollen. De problematiek in Nijmegen vraagt een zachte, procesgerichte vorm van
ondersteuning, zoals de gemeente Deventer illustreert. Uit haar ervaringen bij het opzetten en uitvoeren van
de ‘Lokale Agenda Herbestemming’ volgen drie aangrijpingspunten voor Nijmegen. In het kort houden deze in
dat tijdig een draagvlak nodig is voor samenwerking met eigenaren en stakeholders, waarvan de ontwikkeling
vraagt om open uitwisseling van de standpunten, ideeën en belemmeringen; dat een ondersteunend proces
kan worden vormgegeven middels een kerkenvisie en vraagt om een zicht op de bestuurlijke en ambtelijke
uitgangsposities; en dat er binnen de gemeente een groter bewustzijn gevraagd wordt voor een proactieve
aanpak van de problematiek, waarbij op lange termijn kansen op betere herbestemmingen kunnen worden
gecreëerd door interne afstemming, programmatische verbinding en eventueel aansluiting op de invoering van
de Omgevingswet. Ten slotte laten zowel Utrecht als Deventer zien dat een vast gemeentelijk aanspreekpunt
binnen het ondersteunend proces grote meerwaarde kan hebben voor de uitwisseling, het vertrouwen en de
interne regie.

5.1.2. Deelvraag 5: de gevonden principes voor beleid
De laatste deelvraag kan worden beantwoord op basis van de bevindingen uit de deelvragen 1 tot en met 4. De
volgende vier principes voor het beleidsmatig benaderen van de Nijmeegse problematiek
5.

Welke principes voor de beleidsmatige benadering van de Nijmeegse leegstandproblematiek volgen
uit de beantwoording van de deelvragen 1 tot en met 4?

1. Geen behoefte aan structureel, overkoepelend beleid
Gedurende de empirische verkenning zijn in Nijmegen diverse onzekerheden en kansen gevonden, maar lijken
de trends in de meeste vastgoedsectoren minder grote effecten te hebben dan op basis van de theorie en
landelijke ontwikkelingen werd gedacht (met als uitzondering religieus erfgoed). Nijmegen groeit nog sterk en
is regionaal in trek, en ook spelen tegentrends zoals de toegenomen immigratie die om (herbestemde) ruimte
vragen. Bovendien verschillen de gevonden opgaven en de uitdagingen per vastgoedsector. De gemeente is
hiervan redelijk bewust en zelfs op diverse fronten al actief met een vorm van aanpak. Om deze redenen wordt
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er in deze studie geen behoefte gevonden aan een nieuw, overkoepelend beleid dat specifiek gericht is op
leegstaand vastgoed in de gemeente.
2. Bewustzijn voor leegstand bij beleidskeuzes in het ruimtelijk domein
Wel vragen de nieuwe omstandigheden en hedendaagse planologische realiteit om meer aandacht voor het
(proactief) vermijden van leegstand bij ruimtelijke projecten. Verschillende ambtenaren binnen de gemeente
ervaren vooralsnog dat het te ontwikkelen ruimtelijke programma en de in te zetten middelen schaarser zijn
dan voor de economische crisis. Door een kleinere marktruimte voor ontwikkelingen en strengere concurrentie
tussen functies wordt waargenomen dat de risico’s op leegstand zijn toegenomen, terwijl de rol van de
gemeente minder veerkrachtig is om hier vanuit een actief sturingsperspectief op te reageren. Om leegstand
bij ruimtelijke projecten op de langere termijn en buiten het directe projectgebied te vermijden is meer
bewustzijn en inzicht nodig ten aanzien van de uitwerkingen van beleidskeuzes in het ruimtelijk domein op het
bredere speelveld van de stad. De vraag om dit bredere bewustzijn bij het maken van afwegingen en beleid
wordt het duidelijkst geïllustreerd in de problematiek omtrent monumentaal erfgoed, en in het bijzonder in de
opgave van leegkomende kerkgebouwen.
3. Gerichte ondersteuning van religieus erfgoed
De opgave van leegkomende kerkgebouwen vraagt om sterkere agendering. Om enerzijds het toekomstige
leegstaan van maatschappelijk belangrijke gebouwen te vermijden en anderzijds kansen te creëren voor
maatschappelijke meerwaarde door duurzaam hergebruik is er behoefte aan een gerichte procesmatige
ondersteuning van de kerkeigenaren. Het vaststellen van een kerkenvisie kan als leidraad hiervoor worden
overwogen, maar belangrijk is dat een proces van uitwisseling en bewustzijn wordt gevormd dat in de
toekomst tevens als platform kan fungeren om samen te werken met eigenaren, en verbindingen te zoeken
met ruimtelijk programma van de gemeente. Mede omdat persoonlijk contact en inlevingsvermogen daarbij
een grote nadruk hebben, maar ook een breed bewustzijn voor de verbindingen die horen bij het proces, kan
het aanstellen van een vast aanspreekpunt binnen de gemeente van grote waarde zijn. Dit impliceert een
relatief nieuwe manier van werken, met name het voeren van een open proces zonder dat vooraf bepaalde
uitkomsten worden beoogd, het omgaan met (en begrip voor de positie van) eigenaren die niet compleet
vertrouwd zijn met een zakelijke rol, het inzetten op zachte waarden als dialoog, intern bewustzijn en extern
vertrouwen, en het proactief en door de brede gemeentelijke organisatie agenderen van (en aansluiten op) een
problematiek die nog niet urgent speelt.
4. Een nieuwe rol die het proces benadrukt
Naast de bestaande rollen en activiteiten waarin met leegstand wordt omgegaan, ligt er in Nijmegen ruimte
voor een aanvullende rol op basis van de voorgaande principes. Deze benadering vraagt potentieel echter om
grotere en bredere aanvullingen op het huidige denken binnen de gemeentelijke organisatie dan op het eerste
gezicht door de aard en omvang van de kerkenopgave worden gelegitimeerd. Het richten van personeel en
aandacht op het ontwikkelen van een dialoog zonder duidelijke verwachtingen kan en zal tot discussie leiden,
en de potentiële successen van het resulterende proces zijn mogelijk slecht te kwantificeren. Toch kan het
reageren op de kerkenopgave vanuit de voorgestelde benadering leiden tot nieuwe uitwisselingen,
verbindingen en aangrijpingspunten, en daarmee tot de bredere ontwikkeling van de gemeentelijke
organisatie. Een kerkenproces kan een vetrekpunt zijn voor een aanvullende gemeentelijke rol om in het
algemeen semi-zakelijke partijen en maatschappelijke initiatieven beter te ondersteunen, en biedt Nijmegen
een extra middel om ruimtelijke en maatschappelijke meerwaarde te creëren uit leegstand nu en straks.

5.1.3. Beantwoording van de hoofdvraag
Ten slotte wordt de centrale onderzoeksvraagstelling zo bondig mogelijk beantwoord:
Wat zijn de actuele situaties en ontwikkelingen omtrent structurele leegstand in de verschillende Nijmeegse
vastgoedsectoren, welke factoren die herontwikkeling belemmeren verklaren op het niveau van de eigenaren
van structureel leegstaand vastgoed dat leegstand aanhoudt, en wat is op basis daarvan een adequaat
handelingsperspectief voor de gemeente Nijmegen inzake de gevonden problematiek?
De Nijmeegse vastgoedsectoren kampen met eigen ontwikkelingen, onzekerheden en kansen omtrent
leegstand, maar het optreden van structurele problemen is door stedelijke groei, trends die ruimte vragen en
een actieve gemeentelijke betrokkenheid beperkt. Het monumentaal erfgoed vormt hierop een uitzondering,
door een structurele financiële problematiek die in het bijzonder zorgwekkend is voor vastgoed dat vooralsnog
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in religieus gebruik is. De geïnterviewde eigenaren zijn rooms-katholieke parochies en kampen met complexe
eigen posities en instituties, weinig planologische ruimte en lastig te herontwikkelen gebouwen, waardoor een
kansrijke herbestemming uit autonome marktwerking wordt belemmerd. Hun situaties vragen de gemeente
proactief om een zachte, procesgerichte ondersteunende rol die in de beginfase gericht is op open dialoog,
uitwisseling van kennis en het vormen van draagvlak voor latere samenwerking. Deze opgave vraagt intern om
agendering en verbinding, en kan daarnaast aangrijpingspunten bieden voor de bredere ontwikkeling van de
gemeentelijke organisatie. Ofschoon leegstand stadsbreed op dit moment geen nieuw beleid behoeft is een
groter bewustzijn van leegstand en bijbehorende effecten bij het afstemmen van ruimtelijk beleid wel gewenst.

§5.2. Discussie & reflectie
Het volgende deel reflecteert op de theorie, het onderzoeksontwerp en de resultaten.

5.2.1. Reflectie op de theorie
Dit onderzoek is gestart vanuit het theoretisch uitgangspunt dat belemmerende ontwikkelingen en instituties
op het economisch microniveau verklarend zijn voor structureel marktfalen op een hoger schaalniveau. Het
theoretische raamwerk voor de belemmerende factoren was waardevol voor het identificeren en verklaren van
de problematiek van leegkomend religieus erfgoed. Omdat de gemeente geen eigenaar van de kerkgebouwen
is en ook beperkt is om vanuit een zakelijke rol invloed te hebben op gewenste herontwikkelingstrajecten
hierbij, zijn de bevindingen van de belemmeringen en complexiteiten van de betrokken eigenaren relevant
voor eventueel ondersteunend beleid in de toekomst. Een punt van kritiek is dat bij de vorming van het
theoretisch kader sterk is uitgegaan van commerciële vastgoedsoorten, wat slechts beperkt aansloot bij de
gekozen verdieping in religieus vastgoed. Het valt hierdoor extra op dat door het merendeel van de
geraadpleegde onderzoeken sterk gefocust is op de winkel- en kantorenmarkt. Recentelijk krijgt ook de markt
van het maatschappelijk vastgoed wetenschappelijke aandacht, maar inzichten in marktpartijen die deels
maatschappelijk, deels commercieel en deels ‘emotioneel’ handelen komen zijn in de theorie niet gevonden. Of
hierbij sprake is van een kennislacune kan niet met zekerheid worden gesteld, omdat bij het raadplegen van de
theorie met een brede insteek moest worden gezocht. Deze diende de doelstelling om een verkennend kader
te vormen ter identificering van de actuele problematiek, maar was minder geschikt bij het verdiepend
onderzoek in het religieus vastgoed.

5.2.2. Reflectie op het onderzoeksontwerp
De in dit onderzoek geformuleerde vraagstelling en deelvragen bieden een logische onderzoeksstructuur met
perspectief voor zowel verkennend als diepgaand onderzoek. In het oorspronkelijke ontwerp lag minder
nadruk op het vormen van het overzicht waaruit de verdieping kon volgen, maar in praktijk was dit bij uitstek
een intensief en zeer dynamisch traject waarin veel kennis kon worden opgehaald. Tijdens het creëren van het
overzicht moesten uiteenlopende raakvlakken van de gemeente Nijmegen met leegstand worden onderzocht,
en werd gevonden dat de respondenten binnen de (veelkoppige) gemeentelijke organisatie niet altijd op de
hoogte waren van elkaars raakvlakken en activiteiten. Door het nog ontbreken van een samengesteld
databestand moest op kwalitatieve wijze een weg worden gevonden binnen het gemeentelijk apparaat, en
moest een sterke selectie en interpretatie plaatsvinden van de hoofd- en bijzaken. De beperkte inkadering van
het onderzoek en de gebruikte methodologie boden de ruimte om een pad te vormen, maar hebben de
dynamiek in dit traject onderschat. In de verdiepingsfase bleek de onderzoeksruimte om bij te kunnen sturen
aan de hand van de bevindingen in het bijzonder noodzakelijk, omdat de selectie van religieus erfgoed als
structurele problematiek niet bij het opstarten werd voorzien. Naast de kerkenopgave zijn in de empirische
verkenning verschillende andere ontwikkelingen geïdentificeerd die potentieel zorgelijk zijn, maar volgens de
gebruikte theorie niet van structurele aard zijn, niet voldoende samenhangen met ontwikkelingen binnen de
vastgoedmarkt of al in zekere mate door de gemeente worden geadresseerd. Deze ontwikkelingen zijn niet
nader beschouwd, maar kunnen eveneens kennisontwikkeling behoeven en problemen of kansen
voortbrengen voor gemeentelijk beleid.

5.2.3. Reflectie op de onderzoeksresultaten
Door de kwalitatieve methoden van dataverzameling zijn de bevindingen in de empirische verkenning
gedeeltelijk gebaseerd op de gemeentelijke percepties van leegstandproblemen in de praktijk, waarbij niet
consistent beschikt werd over ondersteunende databestanden. Verzamelde data komt uit hun professionele
invalshoeken, maar ook speelden eigen percepties en ‘onderbuikgevoelens’ een belangrijke rol. Ter bevestiging
dat met de verzameling en interpretatie van gespreksdata genuanceerde feitelijke gegevens zijn opgehaald zijn
respondenten geselecteerd met verschillende professionele raakvlakken met leegstaand vastgoed, is hen
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kritisch gevraagd naar de gronden en bronnen van hun waarnemingen, en is georganiseerd dat zij in een
gezamenlijke setting reflecteerden op elkaars percepties van de praktijk. Het resultaat is een indicatief
overzicht van de leegstandproblemen die relevant zijn voor de gemeente in de huidige realiteit. Door de
onvoorziene omvang van het verkenningsproces kon in de verdiepingsfase slechts een beperkt aantal
eigendomssituaties worden onderzocht. Voor een representatief beeld van de aard en omvang van de
problematiek is gekozen voor de benadering van de twee eigenaren die samen de helft van het kerkelijk
vastgoed in Nijmegen bezitten en exploiteren. Doordat zij rooms-katholieke geloofsgenootschappen zijn en in
een gevoelige context verkeren worden bij hen duidelijke belemmeringen voor (toekomstige)
herbestemmingstrajecten geïdentificeerd. Er is niet onderzocht in hoeverre deze blokkades representatief zijn
voor de andere, niet-katholieke, eigenaren van religieus vastgoed in Nijmegen. De specifieke belemmeringen
die zij ervaren kunnen om alternatieve of aanvullende rollen vragen en nog niet-geïdentificeerde dimensies
toevoegen aan de feitelijke problematiek. De voorgestelde aanpak biedt daarvoor echter ruimte, en kan voor
de gemeente in elk scenario een beginpunt zijn voor verdere stappen.

§5.3. Aanbevelingen
Als laatste stap van deze masterthesis volgen aanbevelingen voor toekomstig wetenschappelijk onderzoek en
suggesties voor vervolgactiviteiten van de gemeente Nijmegen.

5.3.1. Suggesties voor wetenschappelijk onderzoek
Deze studie heeft gezocht naar mogelijkheden om vanuit de wetenschap bij te dragen aan de verdere
ontwikkeling van de discussie inzake het gemeentelijk handelen op leegstand, door een theoretisch beeld
samen te stellen van de ontwikkelingen in de verschillende vastgoedsectoren en deze in een casus te
operationaliseren. Om beleidsmakers middels een breder bewustzijn van de markttrends en -effecten in de
vastgoedwereld te blijven ondersteunen is meer en scherper onderzoek van dezelfde aard gewenst.
Toekomstig onderzoek kan de mogelijkheden onderzoeken waarmee het gewenste overzicht in de toekomst
efficiënter kan worden bereikt, behouden en gebruikt. Eventueel zijn consistente en up-to-date databestanden
daarbij ondersteunend. Verder ligt er ruimte om de in deze studie gevonden resultaten nader te verifiëren en
aan te scherpen, in de eerste plaats door andere betrokkenen te raadplegen. Om de opgaven en kansen
omtrent leegstand scherper in beeld te krijgen kan het zinvol zijn om in vervolgonderzoek het gevonden
overzicht ook binnen de andere sectoren terug te koppelen aan de (markt-) partijen die daarin opereren.
Naast de kerkenopgave heeft de verkenning een aantal onzekerheden in de andere sectoren geïnventariseerd
die in dit onderzoek zijn blijven liggen. Specifiek ontbreekt vooralsnog diepgaand inzicht in de manieren
waarop aanpak in de binnenstad bij ondernemers landt, mist nog breder onderzoek naar de
beleidsalternatieven om marktpartijen te bewegen in het krimpende stadsdeel Dukenburg, is er nog geen zicht
op de mogelijkheden om de planologische status quo te doorbreken van structurele kantorenleegstand in de
Brabantse Poort, is er nog geen diepgaand begrip van de investeringsstrategieën en marktperspectieven van
maatschappelijke ondernemers zoals zorginstellingen en is er nog geen aanpak in beeld voor het
toekomstbestendig in stand houden van (niet-kerkelijke) monumenten middels marktwerking. In deze situaties
liggen potentieel onbenutte kansen die gerichter onderzoek vragen van exploratieve of evaluatieve aard.
Nadrukkelijk suggereert deze studie aanvullend onderzoek naar de marktwerking omtrent religieus vastgoed
van en het handelen van de hierin acterende marktpartijen. Vervolgonderzoek in Nijmegen kan uit de
ervaringen van een groter aantal eigenaren en meer andere gemeenten putten in aanvulling op de
voorgestelde handelingsstrategie. Daarbij hoort ook breder onderzoek naar het draagvlak voor een
procesmatige aanpak binnen de gemeentelijke organisatie zoals door de kerkenopgave wordt gevraagd, en hoe
de benodigde agendering en verbindingen in het huidige planningsmodel kunnen worden gelegitimeerd. Om
meer zicht te krijgen op de interacties en mogelijke samenwerkingsvormen tussen de betrokken marktpartijen,
ambtenaren en bestuurders kan een onderzoeksaanpak gebaseerd op gaming worden overwogen.
Stakeholders te laten acteren binnen een fictief vraagstuk zou wellicht de veilige setting creëren om te
ontlokken waar ze in realistische vraagstukken zouden staan, en kan veel leren over de stappen die nog
ontbreken om daar in praktijk te geraken. Natuurlijk moeten de stakeholders daar eerst zelf aanleiding en
ruimte voor aangeven.

5.3.2. Suggesties voor de gemeente Nijmegen
De eerste lijn schetst een aantal breed georiënteerde handelingsperspectieven voor leegstandbeleid. De
gemeente Nijmegen wordt gesuggereerd om:
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1.

2.

3.

4.

In de huidige context geen nieuw of overkoepelend beleid aan leegstaand vastgoed te ontwikkelen,
omdat de aard, ernst en omvang van leegstand per vastgoedsector verschilt en er op diverse fronten
reeds effectief beleid gevoerd wordt;
Wel te opereren met meer proactief bewustzijn voor leegstand, de risico’s dat leegstand optreedt en
in het algemeen de effecten van ruimtelijke ontwikkelingen op de plancapaciteit en marktruimte in de
brede stedelijke context, door leegstand aandachtiger als afwegingsvariabele mee te nemen bij het
maken van keuzes voor ruimtelijke projecten en beleid;
Aanvullingen op de huidige planningsmodellen en manieren van procesvoering te onderzoeken waarin
het hiervoor gevraagde bewustzijn meer nadruk krijgt en beter wordt meegenomen bij ruimtelijke
afwegingen en discussies voor ruimtelijk beleid, mogelijk vertrekkend vanuit aanvullend overzicht op
de ontwikkelingen en trends in de verschillende vastgoedmarkten;
(Periodiek of zelfs structureel) ruimte te maken voor uitwisselingen tussen ambtenaren met
verschillende gemeentelijke werkvlakken, waarin intern aandacht kan worden gevraagd voor ervaren
onzekerheden en waarbij creatieve oplossingsrichtingen en nieuwe verbindingen kunnen worden
bediscussieerd, met als voorbeeld de workshop ‘Ontmoeting Leegstand’ die vanuit dit onderzoek is
georganiseerd.

De tweede voorgestelde lijn van handelen heeft gericht betrekking op de opgave van het toekomstbestendig
behoud van (leegkomende) monumentale kerkgebouwen, suggereert de gemeente Nijmegen om:
a)

Op lange termijn een ondersteunend proces op te zetten waarmee eigenaren van leegkomende of
niet langer financieel rendabel te exploiteren kerkgebouwen worden gefaciliteerd bij het bereiken van
een (beter) passende invulling, eventueel na verkoop en herbestemming;
b) Op korte termijn aan de religieuze genootschappen en andere eigenaren aan te bieden om met haar in
gesprek te gaan, als gemeente bekend te raken met hun situaties, standpunten en belemmeringen en
vanuit begrip voor hun complexiteiten met hen mee te denken, zodat een basis ontstaat voor
toekomstig contact;
c) Zich van meet af aan te richten op een sterkere agendering en bewustwording van de
kerkenproblematiek binnen de gemeentelijke organisatie, zodat kansen kunnen ontstaan voor de
verbinding van het kerkenvraagstuk met andere ruimtelijke doelstellingen en programma’s;
d) Waar nodig ruimte te maken voor de aanvullende rol van proactief en procesgericht handelen die de
kerkenopgave behoeft, en vanuit daar ervaringen op te doen met betrekking tot de bredere
ontwikkeling van de gemeentelijke organisatie voor het beter ondersteunen van niet- of semi-zakelijke
initiatieven uit de maatschappij;
e) Bij het gericht antwoorden aan de kerkenopgave de volgende aangrijpingspunten te onderzoeken en
te overwegen:
- Het ontwikkelen van een kerkenvisie als middel om het gewenste proces te structureren;
- Het zicht krijgen op de standpunten binnen het gemeentebestuur omtrent de legitimering,
kaders en middelen voor ondersteuning;
- Het aanstellen van een (ambtelijk) aanspreekpunt als coördinator van het brede proces;
- Het verder uitwisselen van ervaringen met andere gemeenten om te leren van hun aanpak;
- Het verbinden van een visie op de gemeentelijke ondersteuning bij de toekomstige invulling
van kerkgebouwen (of religieus erfgoed in bredere zin) aan de wettelijke invoering van de
integrale Omgevingsvisie.
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