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EEN GEBOUW STAAT LEEG …WAT NU? 
 
Door allerlei economische en maatschappelijke ontwikkelingen komen steeds meer gebouwen, 

waaronder maatschappelijk vastgoed, (deels) leeg te staan, vooral in onderwijs en zorg. 

Punt 2 uit de samenwerkings- Agenda Maatschappelijk vastgoed 2014 is:  Wegwerken overmaat.   

Om  dit  agendapunt  uit te werken  is binnen  Bouwstenen een werkgroep actief.   Leden van deze 

groep hebben samen met andere vast goedprofessionals van gemeenten een stappenplan   gemaakt 

rond de vraag: een gebouw staat leeg wat nu?

 

 
Belangrijke notie daarbij is  dat voor een goed beantwoording van deze vraag niet alleen naar het  

vastgoed gekeken moet worden maar er ook ruimtelijke, financiële en sociaal/economische 

afwegingen een rol spelen.   En dat met leegstand ook nieuwe ontwikkelingen kunnen worden 

gefaciliteerd. 

 

De  traditionle  aanpak is sterk georiënteerd op het gebouw en het gebruik daarvan door – vaak 

vooral – maatschappelijke instellingen. De ‘nieuwe’ aanpak zal zich daarbij ook moeten richten op de 

lokale  en regionale  opgave, de context en de leefbaarheid en economische dynamiek van gebieden  

en de mogelijkheid  hiermee via leegstand op in te spelen. Leegstand biedt ruimte voor stedelijke 

herverkaveling. 

Bijgaand schema maakt deze opgave zichtbaar: het moet strategischer en meer gebiedsgericht. 

http://www.bouwstenenvoorsociaal.nl/?q=Agenda%20Maatschappelijk%20Vastgoed
http://www.bouwstenenvoorsociaal.nl/?q=Wegwerken%20overmaat
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Doel van de werkgroep 
 
Doel van de werkgroep is om o.a. een praktisch hulpmiddel te ontwikkelen voor het geval een 
publiek gebouw leeg komt te staan. Een stroomschema aan de hand waarvan gemeenten zichzelf 
vragen kunnen stellen/stappen kunnen nemen om (langdurige en ongewenste) leegstand te 
beperken  en in positieve zin om te buigen. 
 
De cases 
 
Doel van de cases (3 in totaal) is het reeds ontwikkelde prototype  te verbeteren en verder uit te 
werken aan de hand van praktijkcases (graag kort beschrijven). 
 
Tijdens een  bijeenkomst  met professionals  uit de gemeente en  het Bouwstenen-netwerk wordt 
ingegaan op de vraag:     

 Welke stappen zijn nu bij de case genomen?  Welke afweging is gemaakt? En hoe? 

 Voegt het  reeds ontwikkelde schema wat toe en hoe kan die verbeterd/aangevuld worden? 
 

Bij de samenstelling van de groep wordt gezocht naar deelnemers met expertise op het 
gebied van: 

 vastgoed 

 stedelijke ontwikkeling 

 economische zaken 

 gemeenten-financiën  
 
En uiteraard zijn ook de betrokkenen bij het prototype van het stappenplan aanwezig. 
 
 
Resultaat 
 
Het resultaat willen we verwerken in een aantrekkelijk vormgegeven (digitale) publicatie 
met voorbeelden, aanvullende informatie en interviewtjes/citaatjes  en gebruiken als input 
voor de Bouwstenen-najaarsbijeenkomst.  
 
Als we drie Utrechtse cases hebben wordt deze activiteit  (ontwikkelwerk en publicatie) 
gesteund door de provincie Utrecht.   
 


