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Ranglijst makelaars kantoortransacties

Uit twee recente uitspraken 
van de Raad van State volgt dat 
de korte vergunningenproce-
dure vaker kan worden  
toegepast bij transformaties 
dan aanvankelijk werd aange-
nomen. Voor transformaties 
waarbij de bebouwde opper-
vlakte of het bouwvolume van 
het gebouw wordt vergroot, is 
nu duidelijk dat niet de uitge-
breide procedure van 26 
weken, maar de korte proce-
dure van 8 weken kan worden 
doorlopen.  

eefje m. van bommel  
 
Bij transformaties van bestaand 
vastgoed wordt in de praktijk veel-
vuldig gebruik gemaakt van de 
zogenaamde kruimelgevallenrege-
ling. Deze regeling biedt onder 
meer de mogelijkheid om binnen 8 
weken een omgevingsvergunning 
te verkrijgen voor de wijziging van 
het bestaande gebruik. Voorwaarde 
voor de toepassing van deze rege-
ling bij transformaties is dat de 
bebouwde oppervlakte en het 
bouwvolume van het gebouw niet 
worden vergroot. Hoewel in de 
praktijk veelvuldig gebruik van 
deze kruimelgevallenregeling 
wordt gemaakt, worden voormelde 
toepassingsvoorwaarden door-
gaans als (te) knellend ervaren. Het 
bebouwde oppervlakte en het 
bouwvolume van het bestaande 
gebouw mogen immers niet wor-
den vergroot, terwijl daarvan bij 
transformaties nu juist vaak 
sprake is. Denk bijvoorbeeld aan 
de omzetting van leegstaande kan-

toren, waarbij op de bestaande 
bebouwing een extra bouwlaag 
wordt gerealiseerd of de situatie 
waarbij aan een bestaand gebouw 
een uitbouw wordt toegevoegd.

Combinatie mogelijk
In de recente uitspraken van de 
Raad van State is bevestigd dat de 
transformatieregeling mag worden 
gecombineerd met andere onderde-
len van de kruimelgevallenregeling. 
Een van die onderdelen biedt de 
mogelijkheid om een hoofdgebouw 
via de korte procedure uit te brei-
den. In de uitspraak van de Raad 
van State van 29 maart 2017 stond 
een omgevingsvergunning voor de 
omzetting van een watertoren 
naar een zelfstandig kantoorge-
bouw centraal. In deze procedure 
betoogden de tegenstanders dat 
het college van B&W niet bevoegd 
was om de gevraagde omgevings-
vergunning te verlenen, omdat 
tevens sprake was van een uitbrei-
ding van de eerste verdieping. 
Omdat de oppervlakte en het 
bouwvolume van het bestaande 
gebouw zou worden uitgebreid, 
zou – aldus de tegenstanders – het 
systeem van de wettelijke regeling 
worden doorkruist. De Raad van 
State maakt korte metten met 
deze redenering. Kort samengevat 
oordeelt de Raad van State zonder 
terughoudendheid dat de verschei-
dende onderdelen van de kruimel-
gevallenregeling in één omgevings-
vergunning gecombineerd kunnen 
worden toegepast. Daarmee is vast 
komen te staan dat het mogelijk is 
om binnen 8 weken na de vergun-
ningaanvraag tegelijkertijd een 

omgevingsvergunning te verkrij-
gen voor de wijziging van het 
gebruik van een bestaand hoofdge-
bouw enerzijds, alsmede voor de 
bouw en het gebruik van de uit-
breiding van het hoofdgebouw 
anderzijds. Een aandachtspunt is 
dat het aantal woningen niet mag 
toenemen met deze gecombi-
neerde vergunningverlening. Daar-
mee zijn de uitspraken van de 
Raad van State bij de transformatie 
naar woningen helaas van 
beperkte betekenis. Het belang 
van deze uitspraken voor de vast-
goedpraktijk is groot. Niet langer 

hoeft te worden geopteerd voor de 
uitgebreide procedure van (ten-
minste) 26 weken, nu vast is 
komen te staan dat deze vergun-
ning door het bevoegd gezag met 
de gecombineerde toepassing van 
de kruimelgevallenregeling binnen 
8 weken kan worden vergund. 
Hoewel het College daarbij de 
mogelijkheid heeft om de beslis-
termijn eenmalig met 6 weken te 
verlengen, blijft de proceduretijd 
aanmerkelijk korter dan bij de uit-
gebreide procedure.
Met de recente uitspraken van de 
Raad van State is de vergunning-

verlening voor transformaties aan-
zienlijk vereenvoudigd. Door een 
gecombineerde toepassing van de 
kruimelgevallenregeling, kan een 
transformatie met een korte proce-
dure van 8 weken worden ver-
gund, ook als de transformatie 
gepaard gaat met een vergroting 
van het gebouw. 
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Hoger bouwen als oplossing voor kantoorruimte en woningtekort? 

De gemeente Amsterdam lanceert diverse plannen, in samenwerking met ont-
wikkelaars, voor nieuwe kantoorruimten en woningen. Met name om de, in de 
afgelopen jaren, opgelopen achterstand in bouwen in te lopen en de groeiende 
bevolking van de regio Amsterdam te huisvesten. 
Met toenemende weerstand en onder veel protesten worden ook plannen voor 
verdichting van wijken en hoogbouw gelanceerd. Veel protesten tegen de ver-
dichting en de hoge (woon)torens zijn afkomstig van bewoners in naastgelegen 
wijken en van belangenorganisaties die onder meer aangeven dat deze torens 
in strijd met de regels van de Unesco zijn; het vergezicht van de grachtengordel 
wordt immers ook aangetast door de hoogbouw.
Ook Singapore heeft een groeiende bevolking, voornamelijk door de toestroom 
van buitenlanders, al dan niet hooggeschoold en dus belasting betalend of 
laaggeschoold en werkend. Ook in Singapore moet dus in een hoog tempo ge-
bouwd worden om aan de toenemende vraag van moderne kantoorruimte en 
woningen te voldoen. In Singapore wordt niet zo ingewikkeld gedaan, bewo-
nersinspraak bestaat nauwelijks, bestemmingsplannen worden meestal zonder 
veel inspraak vastgesteld door de overheid op advies van een aan de overheid 
gelieerde organisatie die data verzamelt ter ondersteuning van hetgeen econo-
misch verantwoord is en onteigening is een korte snelle procedure.
Tanjong Pagar Centre, het hoogste gebouw van Singapore op het moment met 
ruim 290 meter hoog en 65 verdiepingen, is bijna volledig opgeleverd. Dit ge-
bouw is aan de rand van het CBD en Chinatown gebouwd en heeft ongeveer 
250 appartementen, een 220 kamers tellend hotel, 120.000 vierkante meter 
kantoorruimte, op de laagste etages winkels en onder de grond parkeerruimte 
en diverse voorzieningen als een fitnessruimte en bioscoop. Op het dak wordt 
een park aangelegd. Het enorme complex is direct aangesloten op de metro, 
dus bezoekers en werknemers hoeven niet via de straat naar het openbaar ver-
voer, hetgeen als een groot voordeel beschouwd wordt hier in Singapore.
In de afgelopen jaren is het CBD uitgebreid richting het zuiden op nieuw ge-
wonnen land, een soort polders in de zee, omdat er te weinig bouwgrond be-
schikbaar is. Tanjong Pagar Centre is echter gebouwd in Chinatown,  een van 
de weinige in Singapore nog bestaande ‘heritage’ wijken. Chinatown is een van 

de oudste wijken in Singapore met soms meer dan 180 jaar oude shophouses, 
een specifieke bouwstijl voorkomend in deze regio. Dat deze monumenten zijn 
afgebroken voor de realisatie van de zoveelste kantoor- en woontoren vindt 
niemand een probleem. In media wordt het eufemistische woord ‘verkleinen 
van een woonwijk’ gebruikt in plaats van afbreken of het vernietigen van mo-
numenten. Singapore kent relatief weinig monumenten of beschermende 
stadsgezichten en de bewoners hechten er ook weinig tot geen waarde aan, 
net als de overheid.
Het standpunt van de overheid in Singapore is dat het afbreken van bestaande 
historische bebouwing noodzakelijk is evenals het volbouwen van parken, om 
ruimte te creëren voor nieuwe hoogbouw, die per vierkante meter grond, veel 
meer vierkante meters en ook efficiëntere meters gebruikersruimte oplevert. 
Daarnaast is het door de snel groeiende vraag naar kantoorruimte en woningen 
noodzakelijk om steeds hoger te bouwen, een gebouw van 20 verdiepingen 
voldoet niet meer. Een gebouw van minimaal 45 verdiepingen wordt steeds 
meer de norm gevonden hier in Singapore. Aan de andere kant van het histori-
sche Chinatown worden op moment vijf tot acht woontorens gebouwd met elk 
meer dan 40 verdiepingen, elke toren kent ongeveer 500 tot 800 appartemen-
ten in totaal. Op deze wijze blijven de woningen relatief betaalbaar, volgens de 
overheid of het nu gaat om huur- of koopwoningen.
Als de gemeente Amsterdam dit voor elkaar krijgt in een paar wijken, is relatief 
snel een deel van de ambities qua woningbouw gerealiseerd. En praktisch ge-
zien, als de buurtbewoners moeite hebben met een toren van 15 verdiepingen, 
dan is een toren van 25 of 50 verdiepingen maar ietsje hoger,  het uitzicht is 
immers toch al verpest. Maar door twee keer meer woon- of kantoorruimte te 
realiseren, kan de gemeente ervoor kiezen om de woningen goedkoper te hou-
den om zo de felbegeerde middenhuurwoningen te bouwen waar Amsterdam 
een groot tekort aan heeft, of om meer geld uit te geven aan mooie parken en 
andere algemene voorzieningen die nu eenmaal bij een wijk horen.
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