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Gemeentelijk vastgoed geen blinde vlek meer

– Inzicht in het eigen bezit draagt bij aan het opstellen van een doordacht vastgoedbeleid. Vastgoed was voor gemeenten 

lange tijd een blinde vlek. 

– Wat ons betreft is dit verleden tijd. Met open data hebben we al het gemeentelijk vastgoedbezit in Nederland in kaart 

gebracht, met interessante conclusies:

– De totale gemeentelijke vastgoedportefeuille is groter dan de hele Nederlandse winkelvoorraad. 

– Een kwart van het gemeentelijk bezit heeft een sportfunctie.

– 39% van het gemeentelijk vastgoedbezit wordt niet ingezet voor gemeentelijke beleidsvelden (onderwijs, sport, 

cultuur, welzijn en ambtelijke huisvesting). 

– Deze analyse draagt bij aan transparantie van het gemeentelijk vastgoedbezit en maakt inzichtelijk om welk maatschappelijk 

en commercieel vastgoed het exact gaat. 
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Gemeentelijke vastgoedportefeuille in perspectief
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Omvang vastgoedbezit gemeenten

Type
Aantal 
gebouwen

Aantal vierkante meters 
(x1.000)

Fitness 136 161 

Gebouw bij openlucht recreatie en sport 3.650 2.110 

Golf - Gebouw bij openluchtrecreatie of sport 27 13 

Gymzaal 1.563 950 

IJsbaan / ijshal 8 71 

Klimhal 36 53 

Overdekt zwembad beide 71 233 

Overdekt zwembad indoor 187 385 

Sporthal / sportzaal 1.228 1.831 

Paardensport - Gebouw bij openluchtrecreatie of sport 27 24 

Sport overig 1.816 1.224 

Overige overdekte sportaccommodatie 48 76 

Totaal sport 8.797 7.132 

Type
Aantal 
gebouwen

Aantal vierkante meters 
(x1.000)

Basisonderwijs 1.593 2.178 

Voortgezet onderwijs 266 944 

Speciaal onderwijs 202 309 

Onderwijs overig 493 607 

Totaal onderwijs 2.554 4.037 

Buurt- of wijkgebouw 7.124 3.209 

Welzijn overig 222 130 

Totaal welzijn 7.346 3.339 

Gezondheidszorg 426 208 

Industrie 400 169 

Kantoor 2.147 1.533 

Kinderopvang 4.045 1.635 

Winkel 1.406 331 

Wonen 29.469 2.612 

Overig commercieel bezit 8.695 2.449 

Overig maatschappelijk bezit 9.136 3.452 

Totaal overig gemeentelijk bezit 55.724 12.390 Bibliotheek 399 391 

Theater / schouwburg 204 718 

Museum 288 395 

Muziekcentrum / poppodium / concertgebouw 87 109 

Cultuur overig 222 130 

Totaal cultuur 1.200 1.743 

Totaal gemeentelijk vastgoedbezit 76.645 31.412 

Ambtelijke huisvesting 548 2.297 

Openbare orde en veiligheid 476 474 

Totaal ambtelijk huisvesting 1.024 2.770 
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Nieuw licht op maatschappelijk vastgoed met open data

– Republiq verzamelt en koppelt gegevens van al het 
maatschappelijk vastgoed in Nederland. Dat brengen we 
samen in het Republiq Data Lake. 

– Naast eigen inventarisaties maakt Republiq gebruik van 
open bronnen zoals Kadaster, BAG, CBS, en DUO.

– Daarnaast zijn bronnen van samenwerkingspartners zoals 
Mulier, Geodan, verschillende sportbonden en koepels 
verwerkt. Deze bronnen geven een beeld van het gebruik 
van het gemeentelijk vastgoed. 

– Bovendien worden hiermee aan het Data Lake gebouwen 
toegevoegd die niet in gemeentelijk bezit zijn, maar wel 
een functie hebben op het gebied van sport, welzijn, 
onderwijs en cultuur.

– Deze whitepaper richt zich enkel op het vastgoed dat in 
eigendom is van gemeenten. Gemeenten huren ook 
panden voor maatschappelijke doelen. Deze zijn buiten 
beschouwing gelaten.

– Daar waar gesproken wordt over vierkante meters, wordt 
het gebruiksoppervlakte bedoeld, zoals in de BAG wordt 
gehanteerd. 

Republiq Data Lake

Data integratie

Open data Data partners

BAG …Kadaster Geodan …Mulier
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Kwaliteit open data goed
– De openbare data die we gebruiken in ons Republiq Data 

Lake is compleet en betrouwbaar. Belangrijke pijlers voor 

ons Data Lake zijn de kadastrale gegevens en de data uit 

de BAG. Een veelgehoord kritiekpunt is dat met name de 

data uit de BAG nog veel fouten bevat. In de praktijk 

merken we dat het wel mee valt en dat de kwaliteit van de 

data goed is. Dit blijkt onder meer ook uit het BAG 

Kwaliteitsdashboard (https://zakelijk.kadaster.nl/bag-

kwaliteitsdashboard-voor-afnemers/over-dit-dashboard).

– Veel openbare databronnen bevatten ook geografische 

kenmerken. Hierdoor is het mogelijk om data te tonen op 

de kaart. Bijvoorbeeld per gemeente, wijk of buurt. Of 

zelfs op een nog lager detailniveau: per kadastraal perceel 

of per gebouw (zoals op de voorbeeldkaart hiernaast).

Gemeente Wijchen

Gemeente Den Haag

https://zakelijk.kadaster.nl/bag-kwaliteitsdashboard-voor-afnemers/over-dit-dashboard
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Verdeling naar gemeentelijke beleidsvelden in kaart

– 52% van het vastgoed (verdeeld naar oppervlakte) is 

bestemd voor één van de gemeentelijke beleidsvelden 

cultuur, onderwijs, welzijn of sport.

– 9% van het vastgoed in gemeentelijk eigendom wordt 

ingezet voor ambtelijke huisvesting. 

– Dit betekent dat 39% van het vastgoed in bezit van 

gemeenten voor een ander doel wordt ingezet. 

– Gemeenten dienen zich af te vragen in hoeverre dit 

vastgoed tot de kernportefeuille behoort. 

– Zo valt onder “overig gemeentelijk bezit” vastgoed voor 

parkeren, kinderopvang of specifieke monumenten. Het 

kan afhangen van de politieke kleur of specifieke 

vraagstukken die spelen binnen de gemeente of de zorg 

voor deze panden wel of niet een gemeentelijke 

verantwoordelijkheid is. 

9%

6%

13%

10%

23%

39%

Ambtelijke huisvesting Cultuur

Onderwijs Welzijn

Sport Overig gemeentelijk bezit
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Industrie Gezondheidszorg

Winkel Kantoor

Kinderopvang Wonen

Overig commercieel bezit Overig maatschappelijk bezit

Overig gemeentelijk vastgoedbezit uitgelicht

– Opvallend is het grote aandeel woningen in de 

gemeentelijke vastgoedportefeuille (21%). Tezamen 

bezitten gemeenten bijna 30.000 woningen. Dit is een 

diverse verzameling: woningen voor statushouders, 

ambtswoningen, tijdelijke woningen voor 

arbeidsmigranten, woningen in monumentale panden of 

standplaatsen. En in enkele gevallen is nog sprake van een 

gemeentelijk woningbedrijf. 

– De vastgoedportefeuille van gemeenten is zeer divers. Dit 

blijkt uit het grote aandeel overig commercieel (20%) en 

overig maatschappelijk bezit (28%). Hierbij moet je 

denken aan brugwachtershuisjes, kerktorens, 

gemeentewerven, jachthavens, vergadercentra, gebouwen 

op begraafplaatsen, etc. Maar ook een enkel café of hotel.

– Kinderopvang is geen gemeentelijk beleidsveld meer. 

Desondanks hebben veel gemeenten nog vastgoed met 

de functie kinderdagverblijf in eigen bezit. In heel 

Nederland gaat dit om ruim 4.000 gemeentelijke panden. 

– Gemeenten hebben samen ruim 1,5 miljoen m2 vastgoed 

met een kantoorfunctie in bezit. In sommige gevallen zijn 

deze panden strategisch aangekocht, met het oog op een 

herontwikkeling of gebiedsontwikkeling. 
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Onderwijsvastgoed uitgelicht
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– De diagrammen laten al het vastgoed zien dat gebruikt 
wordt voor basis, speciaal en voortgezet onderwijs in 
Nederland.

– Ondanks dat onderwijs een gemeentelijk beleidsdoel 
betreft, zijn de meeste onderwijsgebouwen in het bezit 
van schoolbesturen.

– Deze verdeling van eigendom is het resultaat van 
doordecentralisatie. Hoewel de zorgplicht voor 
onderwijshuisvesting wettelijk bij de gemeente ligt, is de 
verantwoordelijkheid voor eigendom en onderhoud 
verlegd naar de schoolbesturen.

– Het komt voor dat gemeenten toch het onderhoud van 
deze schoolgebouwen verzorgen, in opdracht van de 
schoolbesturen. 

– De mate van doordecentralisatie verschilt sterk per 
gemeente. Soms is het onderwijs volledig door 
gedecentraliseerd en zit het vastgoed in een aparte 
corporatie. Soms is er sprake van doordecentralisatie, 
maar is de sturing hierop nog slap en zijn gebouwen om 
onduidelijke redenen nog altijd in bezit gemeente. Soms 
zijn scholen onderdeel van een MFA of IKC en blijven 
deze bewust in eigendom van de gemeente.
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Sportvastgoed uitgelicht
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– De grootste categorie sportvastgoed zijn de kantines, 
kleedruimtes en andere bijgebouwen bij sportvelden. 
Meer dan de helft van deze gebouwen is in eigendom van 
gemeenten. De andere helft is in eigendom van 
sportverengingen of bijvoorbeeld onderdeel van een 
sportfonds.

– De sporthallen en sportzalen vormen de tweede categorie 
sportvastgoed. Ook deze zijn voor iets meer dan de helft 
in eigendom van gemeenten.

– Vastgoed in gebruik voor fitness is doorgaans privaat 
bezit. 6% van de fitness vierkante meters is desondanks 
eigendom van gemeenten.

– Gymzalen zijn hier als sportvastgoed, niet als 
onderwijsvastgoed gerekend. Veel gymzalen die niet in 
eigendom zijn van een gemeente, zijn eigendom van een 
schoolbestuur. 

– Onder overig overdekt vallen allerlei typen indoor 
sportaccommodaties, niet zijnde reguliere sporthallen of 
gymzalen. Denk hierbij aan indoor wielerbanen, indoor 
tennis of squashbanen etc. 

– Om het overzicht compleet te maken zijn klimhallen, 
paardenmaneges en gebouwen op golfterreinen als 
aparte categorie benoemd. Het eigendom is hier 
overwegend privaat. 
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Meer weten? 

Ook behoefte aan een datagedreven kijk op uw 
gemeentelijke vastgoedportefeuille? Kijk op www.republiq.nl
of neem contact met ons op via info@republiq.nl.

Republiq is een jong bedrijf met veel ervaring. Onze ambitie is 
stevig. We willen zoveel mogelijk partijen helpen financieel en 
maatschappelijk rendement op vastgoed te verbeteren. Door 
innovatieve oplossingen bieden we een bijdrage aan de 
professionalisering van de vastgoedsector. Hiervoor bouwen 
we een team op met adviseurs met een frisse, slimme kijk op 
vastgoed die onze betrokkenheid bij de vraagstukken van 
onze opdrachtgevers delen. We geloven namelijk sterk in de 
creatieve kracht van samenwerking. Zowel binnen ons eigen 
team als met onze opdrachtgevers.

http://www.republiq.nl/
mailto:info@republiq.nl
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