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De uitdagingen voor 2016

Het bouwjaar 2016 staat voor een aantal
uitdagingen. Hoe gaat bijvoorbeeld Nederland de grote maatschappelijke opgave
van o.a. de huisvesting voor duizenden
vluchtelingen aanpakken? De overheid is
nauwelijks in staat om duidelijk te maken hoe
deze opgave moet worden ingevuld en laat
daarbij veel ruimte aan de maatschappelijke
partners. Als bureau voelen we ons thuis in
het speelveld van deze maatschappelijke
opgave en op het terrein van huisvesting
denkt Scope ook voor de komende jaren
haar bijdrage te kunnen leveren. Zo zijn wij
actief op zoek naar mogelijkheden om de
steeds groter wordende leegstand van o.a.
kantoren te verbinden aan deze actuele
maatschappelijke vraag van huisvesting.
Aan de onderkant van de markt blijft
de reguliere vraag naar huisvesting in
de woningmarkt onverminderd groot.
Woningcorporaties worden aangesproken
op de aangescherpte kerntaken maar wel
met minder financiële middelen. Segmenten
met betere rendementen zijn inmiddels
voor hen onbereikbaar. Doorexploiteren
van bestaande woningen is daardoor
nadrukkelijk in beeld. Ook bij Scope richten
wij ons vizier voornamelijk op het bestaande
vastgoed en onderzoeken wij samen met
woningcorporaties de benodigde ingrepen
om rendabele en duurzame doorexploitatie
mogelijk te maken.

		

Huisvesting voor Statushouders

Kan een leegstaand kantoor, tijdelijk of voor langere tijd, voorzien in de behoefte
van de huisvesting van statushouders (maar ook studerende jongeren en/of
starters op de woningmarkt)?
In de afgelopen jaren heeft Scope meerdere onderzoeken uitgevoerd om de
bestaande panden te transformeren naar huisvesting voor statushouders of
arbeidsmigranten. Om snel inzicht te verkrijgen in de haalbaarheid van een
transformatie maakt Scope gebruik van een quickscan. Daarmee kan op een
snelle, eenvoudige en doeltreffende wijze een eerste verkenning worden gedaan
naar de aanpassingsmogelijkheden van het vastgoed.
Gemeente Nijkerk
Onlangs heeft Scope in opdracht van
de gemeente Nijkerk een quickscan
uitgevoerd voor het tijdelijk huisvesten
vanstatushoudersineenkantoorgebouw.
Scope heeft op basis van beperkte
maar toereikende informatie binnen
één week antwoord gegeven op deze
vraag en voorziet de opdrachtgever van
informatie op basis waarvan bestuurlijke
besluitvorming kan plaatsvinden.
In opdracht van een vastgoedeigenaar is
door Scope de transformatiepotentie van
een leegstaand kantoorgebouw in regio
Amsterdam onderzocht. Scope heeft
beoordeeld of het gebouw geschikt te
maken is voor short stay woonunits voor
arbeidsmigranten. Voorafgaand aan dit
onderzoek is door Scope een locatieonderzoek en een nulmeting van het bestaande gebouw uitgevoerd.

Wij zien de uitdagingen voor 2016 met
vertrouwen tegemoet
en hopen samen met
onze opdrachtgevers
bij te dragen aan een
goede balans tussen
vraag en aanbod.

Onze werkzaamheden bestaan uit:
• inzichtelijk maken van de wensen en eisen;
• toetsing mogelijkheden op basis van het bouwbesluit en de wensen en eisen
(o.a. ventilatie, daglicht, brandveiligheid, installaties en indeelbaarheid);
• opstellen van een maatregelenpakket en investeringsraming;
• opstellen van een exploitatiebegroting met te verwachten kosten en
opbrengsten.

Robert L.S. Pot, Directeur Scope

Beide kantoorpanden bleken geschikt voor een transformatie.
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Projectmanagement Visafslag Den Oever
In het vissersdorp Den Oever, gelegen aan de Waddenzee, ligt buitendijks de
Visafslag Hollands Noorden. De Wieringer vissers lossen hier de versgevangen
garnalen en vis. In de afslag worden de garnalen gezeefd en de vis gesorteerd,
waarna het op transport wordt gezet voor verdere bewerkingen.
Omdat in het kader van het 2e Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP-2)
de dijk naast de Visafslag in 2017 wordt verhoogd en vergroot zal een deel van de
Visafslag moeten worden gesloopt. Dit is de aanleiding om het verouderde pand te
verbouwen en uit te breiden.
De nieuwe visafslag moet in de toekomst 5
miljoen garnalen per jaar kunnen zeven en 2
miljoen kilo vis en kreeften kunnen afslaan en is
daarmee de grootste in Europa. Er komen grote
koel- en opslagruimten, een aantal laad docks
en een nieuwe kistenwasserij.
De Visafslag heeft Scope als projectmanager
aangesteld om de verbouwing te begeleiden. Bij
het buitendijks werken komt nog veel kijken, zo speelt het Hoogheemraadschap een
belangrijke rol als adviseur en vergunningverlener, zijn er verschillende beperkingen
zoals het verbod om te werken tijdens het stormseizoen. Het haventerrein zelf
wordt door de gemeente heringericht. De kabels en leidingen worden verlegd en
ook de aansluitingen van de Visafslag moeten daarom goed afgestemd worden met
de nutspartijen.
De projectmanager zit bij al deze partijen aan tafel om de verbouwing van de
Visafslag goed in te passen in de vernieuwde omgeving. De verbouwing wordt
grotendeels gefinancierd door ongeveer 40 zelfstandige Wieringer vissers die
samen het bestuur van de Visafslag vormen. Om de ambities waar te kunnen
maken zijn in de achterliggende periode meer leden geworven. Meer leden
betekent immers meer financiële draagkracht. Er is een subsidieaanvraag gedaan
bij het Waddenfonds en andere vormen van cofinanciering worden onderzocht. In de komende
periode wordt het ontwerp afgerond en kan
de omgevingsvergunningaanvraag worden
ingediend. De verbouwing dient gereed te
zijn, voordat de dijk wordt aangepakt. Onze
projectmanager ziet daarom scherp toe op het
tijdig gereed hebben van alle benodigde stukken.
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10 Jaar

vrnl: Paul, Alexandra, Jolanda, Lilian, Ben, Naomi, Ben, Rob, Leo,
Roy, Marijke, Jurjen, Linda, Christiaan, Chantal, Mohammed en Rina

Scope
Bouwmanagement
heeft
afgelopen jaar haar tienjarig bestaan
gevierd en in die tien jaar heeft Scope
veel ontwikkelingen doorgemaakt.
Tien jaar geleden is Scope op 2 lokaties
begonnen met het accent op bouwkosten
management en projectmanagement.
In totaal werken er nu 17 medewerkers
bij Scope en mogen we een aantal
gerenommeerde opdrachtgevers tot
onze klantenkring rekenen waaronder
onderwijs- en overheidsinstanties,
bedrijven, aannemers, architecten en
woningbouw-corporaties zoals o.a.
de Nederlandsche Bank, Technische
Universiteit Delft, Twynstra Gudde, Tata
Steel, Eigen Haard, Staedion en Velison
Wonen.
Uiteraard staan we de komende tien jaar
weer voor u klaar. Heeft u nog niet van
onze diensten gebruik gemaakt, neem
dan een keer de proef op de som.

Nieuwe projecten o.a.:
* V&G Plan i.o.v. W3 architecten. * Bouwkundige advieswerkzaamheden Schoolgebouw i.o.v. Staedion Den Haag * Projectmanagement
en kostenadvisering uitbreiding Visafslag Den Oever * Projectmanagement, directievoering en toezicht uitbreiding en herinrichting
VO School i.o.v. ASG Almere * Bestek en kostenraming Peijnenburg fabriek Enkhuizen i.o.v. Raad architecten en ingenieurs. *
Ontwikkelingsproject woningen Almere * Inzet adviseur openbare ruimte i.o.v. Cronenberg advies * Bouwkostenadvisering Melkpad
Hilversum i.o.v. Lingotto * Nieuwbouw Pompstation i.o.v. TATA Steel IJmuiden * Quickscan onderzoeken i.o.v. Eigen Haard Amsterdam
* Inzet directievoerder i.o.v. Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA)

Wilt u meer informatie over deze en andere projecten of de diensten van Scope?
Neem dan contact op met Robert Pot of Lilian Kuijper.
(info@scopebm.nl of 036 - 546 76 11 )
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