Leegstand op de vastgoedmarkt is een probleem.
Het is een probleem voor vastgoedeigenaren
maar het is tegelijkertijd ook een maatschappelijk
probleem. De economische crisis, in combinatie
met krimp in delen van het land, heeft de reeds
aanwezige problemen versterkt en meer zichtbaar
gemaakt. De leegstand doet zich voor bij allerlei
typen vastgoed. Dit betreft zowel commercieel
vastgoed als kantoren, bedrijfspanden en winkels,
maatschappelijk vastgoed als scholen, buurthuizen,
zorginstellingen en sportaccommodaties, maar ook
agrarisch vastgoed.

is door zijn integrale kennis op het gebied van
ruimtelijke vraagstukken de juiste partner om dit
proces voor u te begeleiden.
Omdat het herbestemmen of omvormen van
bestaand vastgoed een intensief en onzeker traject
met zich meebrengt, is het noodzakelijk om op
voorhand inzicht te krijgen in de haalbaarheid
van de transformatie. En hiermee doelen we op
haalbaarheid in de breedste zin van het woord,
namelijk de fysieke mogelijkheden (bouwkundig,
stedenbouwkundig, milieutechnisch), de
beleidsmatige mogelijkheden (planologisch) en
de mogelijkheden die de markt biedt. Om die
reden heeft Buro Omgeving een ‘Omgevingsscan
Vastgoed’ ontwikkeld.
De omgevingsscan kent verschillende ingrediënten
die, afhankelijk van de specifieke situatie en
in overleg met de opdrachtgever, kunnen
worden toegepast. Onderstaand hebben we het
stappenplan van onze omgevingsscan omschreven.

Buro Omgeving ziet deze leegstand in het vastgoed
als een van de belangrijke nieuwe ruimtelijke
opgaven in Nederland. Buro Omgeving is van
mening dat de ruimtelijke opgaven steeds meer
verschuiven vanuit de laatste uitbreidingswijken,
terug de stad in naar transformatie van de
bestaande bebouwing. De focus ligt op het
herbestemmen en omvormen van het bestaande
vastgoed ten behoeve van nieuwe functies, ten
koste van de grootschalige uitbreidingen.
Het nemen van een beslissing over de toekomst
van een bestaand gebouw of complex is een
ingewikkelde. Vele varianten kunnen de revue
passeren, variërend van sloop tot hergebruik. De
variabelen zijn van fysieke, beleidsmatige, financiële
en soms ook van emotionele aard. Buro Omgeving

Ontwikkelstrategie
We starten met een analyse van de bestaande
situatie. We bekijken dit vanuit drie perspectieven:
fysiek, zijnde het gebouw en zijn omgeving,
beleidsmatig, waarbij we een quickscan maken
van de planologische mogelijkheden en eventueel
een overleg hebben met het bevoegd gezag en
markttechnisch, waarbij we (samen met u) een
korte analyse maken van de mogelijkheden die de
markt biedt. Het is tevens heel goed mogelijk om
op basis van data analyse uitspraken te doen over
kansrijke functies en strategieën.
Het verkennen van de fysieke mogelijkheden
bestaat onder andere uit het in kaart brengen van
de stedenbouwkundige kwaliteiten en knelpunten
en de belangrijkste milieuaspecten.
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Daarnaast maken wij ook een scan van het bestaande
gebouw. Wat is de bouwkundige kwaliteit, wat is
de onderhoudstoestand en belangrijker wat zijn
de mogelijkheden voor hergebruik? Indien nodig
betrekken wij onze kennispartners erbij, bestaande uit
bouwkundigen en architecten om zo een meer exact
beeld van de bouwkundige kwaliteit te verkrijgen. En
is het gebouw niet meer te gebruiken? Dan kunnen
wij inzichtelijk maken wat de sloopkosten zijn.

Verder is het belangrijk om te weten wat beleidsmatig
mogelijk is. Wat laat het bestemmingsplan toe en
wat is de flexibiliteit van de bestemmingsregels?
Daarnaast wordt ook het overheidsbeleid onder de
loep genomen om te bezien welke koers de overheid
vaart ten aanzien van het gebied of ten aanzien van
specifieke functies. Een verkennend gesprek met het
bevoegd gezag is uiteindelijk een belangrijke bron van
informatie. Wij hebben veel ervaring met het werken
voor de gemeentelijke overheid en weten de weg.

Uitwerking strategie
Wij werken de strategie verder voor u uit en verbeelden
de beoogde transformatie door middel van een
stedenbouwkundige verkenning, dan wel een visie op
hergebruik. De stedenbouwkundige verkenning maakt
inzichtelijk welk programma haalbaar is en door het
maken van een modellenstudie worden de verschillende
ruimtelijke mogelijkheden inzichtelijk gemaakt. Tevens
geven wij inzicht in de planologische procedures en
doorlooptijden.
We toetsen de haalbaarheid van de strategie bij het
bevoegd gezag, de gemeente. Eventueel kunnen we
ook een marktconsultatie voor u begeleiden, waarbij u
op voorhand inzicht krijgt in de financiële haalbaarheid
van de strategie. Hiervoor benutten wij ons netwerk,
bestaande uit ontwikkelaars en bouwers. Op deze wijze
maken wij een doorkijk naar de daadwerkelijk realisering
van de transformatie en is een potentiële koper van het
vastgoed snel gevonden.

Realisatie
Naast de uitvoering van de omgevingsscan, kan Buro
Omgeving u ook van dienst zijn bij de daadwerkelijke
realisatie van de transformatie. Dit door middel
van het uitvoeren van de noodzakelijk milieu- en
haalbaarheidsonderzoeken, het opstellen van
een bestemmingsplan en de uitwerking van het
stedenbouwkundig plan, beeldkwaliteitsplan en het
inrichtingsplan voor de openbare ruimte.

Meer informatie
Buro Omgeving kan de transformatie vanaf de
omgevingsscan tot aan de daadwerkelijke realisatie voor u
uitvoeren en begeleiden.

Het resultaat is een goed inzicht in de kansen en
belemmeringen voor de transformatie van uw
vastgoed. Op basis hiervan formuleren wij samen met
u een ontwikkelstrategie.

Indien u geïnteresseerd bent in de omgevingsscan of
onze aanverwante dienstverlening, neem dan gerust eens
contact met ons op of kijk eens op onze website www.
buro-omgeving.nl.
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