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Transformatie
kantoorpand
naar sociale
huurappartementen
Door onze opdrachtgevers, een
particuliere ondernemer en de
gemeente Almere, is Scope gevraagd
een quickscan onderzoek uit te voeren
naar de mogelijkheden en kosten voor
herontwikkeling van een kantoorpand
naar appartementen.
Het gebouw is in gebruik geweest als
kantoor en staat momenteel leeg. De
nieuwe eigenaar is voornemens om op
korte termijn het bestaande kantoorpand
te transformeren tot circa 24 sociale
huurappartementen. De gewenste
doelgroepen vanuit de gemeente zijn
jongeren / studenten tot 23 jaar en eenen twee persoonshuishoudens ouder dan
23 jaar.
Door onze uitgebreide ervaring met
dit soort transformaties kan Scope
een compleet beeld geven van de
werkzaamheden, uitdagingen en te
verwachten kosten.
(vervolg op pagina 2)

2017 - Het jaar van de ommekeer?

		

2016: krappe budgetten en stagnerende nieuwbouw, het jaar van de
renovaties en verbouwingen, het jaar van de vluchtelingenhuisvesting. Wordt
2017 het jaar van de ommekeer?
De bevolking van Nederland is nog nooit zo hard gegroeid in de 21ste eeuw als
in 2016 en de groei gaat gestaag door. CBS verwacht dat er de komende twintig
jaar waarschijnlijk nog een miljoen extra huizen nodig zijn.
Woningcorporaties zijn druk bezig om bestaande woningen te renoveren met
doorexploitatie als doelstelling. Ook bij Scope richten wij onder andere ons vizier
op het bestaande vastgoed en onderzoeken wij samen met woningcorporaties
welke ingrepen een duurzame doorexploitatie mogelijk maken. Eventuele
sloop-nieuwbouw kan in specifieke situaties wenselijk zijn, maar hiervoor wordt
tegenwoordig minder gekozen.
Ook de leegstand blijft een issue. Leegstand
van kantoorgebouwen maar ook van
maatschappelijke vastgoed is nog steeds een
probleem, ook al lees je andere berichten; er
staat landelijk gemiddeld 20% - 25% van de
kantoren leeg. Volgens makelaars is er een grote
vraag naar hoogwaardige kantoorgebouwen.
Dat kan zijn, maar als we weer terugvallen
in oude gewoonten dan kennen we ook de
resultaten. We zijn op de goede weg door
duurzaam hergebruik en herbestemming van
bestaande leegstaande (kantoor)gebouwen.
Laten we die weg vooral blijven volgen.
Daarnaast hebben we een verantwoordelijkheid met betrekking tot het
verminderen van de CO2 uitstoot. De voorwaarden voor de komende jaren
zijn aangescherpt ten aanzien van duurzaamheid en energiegebruik. Veel
kantooreigenaren realiseren zich niet dat in 2023 al een label C op kantoorpanden
vereist is en in 2030 label A. En de tijd gaat ongemerkt snel voorbij. Er zal een
switch moeten worden gemaakt van fossiele brandstoffen naar niet fossiele
brandstoffen en dat zal in de investeringbeslissing een belangrijk onderdeel
moeten zijn. Scope kan eventueel middels een BREEAM in-use certificatie traject
helpen bij de realisatie van uw duurzame doelstelling.
Wij zien de uitdagingen voor 2017 met vertrouwen tegemoet en hopen samen
met onze opdrachtgevers bestaande en nieuwe huisvesting zo te optimaliseren
dat er een goede balans tussen vraag en aanbod ontstaat.
Robert L.S. Pot, Directeur Scope
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Tata Steel - Continue Giet Machine
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Transformatie kantoorpand Almere

Tata Steel te IJmuiden produceert, bewerkt en distribueert hoogwaardig staal
voor producten die het leven vergemakkelijken. Het bedrijf is het op vijf na
grootste staalconcern ter wereld met productielocaties in Nederland en het
Verenigd Koninkrijk en staalverwerkende bedrijven verspreid over Europa.

Door Scope uit te voeren werkzaamheden zijn:

Tata Steel verbetert zijn installaties en processen continu om betrouwbaarder
en duurzamer te produceren. In 2016 is daarom het startsein gegeven voor
de bouw van een derde Continue giet machine (CGM) die hoogwaardig en
duurzaam staal gaat produceren voor bijvoorbeeld de auto-industrie.
Op de locatie waar deze gietmachine
zal worden gebouwd staat nu de Snijen Opslaghal waar onderdelen worden
opgeslagen en staal wordt gesneden.
Dit deel van het productieproces wordt
opnieuw gehuisvest in een nieuw te bouwen
hal. Aan de ‘oude’ hal zijn ingrijpende
aanpassingen en uitbreidingen noodzakelijk
om de nieuwe CGM te kunnen plaatsen.
Scope is momenteel betrokken bij de
realisatie van deze nieuw Snij- en Opslaghal.
Scope heeft bij het civiele deel van het
project een procesmatig controlerende en
toezichthoudende rol.
Zo is Scope tijdens de bouw verantwoordelijk voor het toezien op de levering
en assemblage van benodigde goederen en producten conform de afspraken
met de verschillende toeleveranciers, aannemers en adviseurs.
Scope verzorgt de kwaliteitscontrole van de opgeleverde onderdelen in de
voorbereidende en uitvoerende fase. De projectaspecten van de civiele
werkzaamheden zijn veelomvattend en voor ons werkgebied erg breed.

Nieuwe Scope auto’s
Vanaf 1 januari 2017
rijden we met nieuwe
Scope Skoda’s over de
Nederlandse wegen.

• Conditiebepaling gebouw;
• Toets Bouwbesluit;
• Onderzoeken parkeernormering;
• Uitwerking nieuwe plattegronden;
• Bepaling bouw- , investering- en
exploitatiekosten;
• Bedrijfswaarde berekening
(incl. huur/wws);
• Adviseren m.b.t. contracten adviseurs
en uitvoerende partijen;
• Bouwmanagement.

Na het quickscan onderzoek heeft Scope
de aanvraag voor de omgevingsvergunning verzorgd.
Scope is als geaccrediteerd bureau voor
transformaties bekend bij de gemeente
Almere. Door goed vooroverleg met het
aanjaagteam transformaties van de
gemeente, is de verwachting dat de vergunning, inclusief een wijziging van
bestemming naar een woningfunctie,
binnen 6 tot 8 weken verleend zal worden.

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 ).

Nieuwe projecten o.a.:
*Conditiemeting 429 woningen Transvaal i.o.v. Staedion Den Haag * Directievoering en Toezicht Uitbreiding Visafslag Den Oever *
Haalbaarheidsonderzoek transformatie kantoorgebouw Almere i.o.v. Van de Wolfshaar en gemeente Almere * Projectmanagement
Nieuwbouw Continue Gietmachine i.o.v. TATA Steel IJmuiden * Quickscan onderzoeken i.o.v. Eigen Haard Amsterdam * Quickscan
en projectmanagement herontwikkeling schoolgebouwen i.o.v Velison Wonen IJmuiden * Inzet projectleider nieuwbouw /verbouw
Experience Centre Tata Steel IJmuiden.* Kostenadvisering renovatie winkelcentrum Castricum * Kwaliteitscontrole en oplevering
Bensdorp Bussum i.o.v. Dudok Wonen * .
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