
TRANSFORMATIE LEEGSTAAND 
VASTGOED VEREENVOUDIGD

Transformatie van leegstaand vastgoed is al geruime tijd een hot 

topic en heeft ook de aandacht van de overheid. Dit volgt onder 

andere uit het op 1 november 2014 gewijzigde Besluit omgevings-

recht (Bor). Twee belangrijke wijzigingen zien op het eenvoudiger 

mogelijk maken van ‘planologische functiewijzigingen’. 

De wijzigingen bieden mogelijkheden voor zowel permanente 

transformatie als voor tijdelijke functiewijzigingen.

Voor tijdelijke afwijkingen van het bestemmingsplan is de termijn 

verdubbeld van vijf naar tien jaar. Dit geldt voor zowel het toe-

gestane gebruik als de bebouwing. De proceduretermijn, en dus 

ook de beslistermijn, is aanzienlijk verkort: van zes maanden 

naar acht weken. Hierdoor ontstaat een omgevingsvergunning 

van rechtswege als het bevoegd gezag niet op tijd beslist.

Daarnaast wordt bij (permanente) functiewijziging of transformatie 

niet langer een beperking gesteld aan de maximale oppervlakte 

van het bouwwerk. 

Voorheen was dit maximaal 1.500 m2. Ook het aantal woningen 

mag nu worden uitgebreid. Onder voorwaarden zijn uitpandige 

bouwactiviteiten toegestaan - bijvoorbeeld het wijzigen van de 

gevelindeling - zolang de bebouwde oppervlakte of het bouw-

volume niet wordt vergroot. Ook gewijzigd gebruik van het 

bijbehorende aansluitende terrein ten behoeve van de nieuwe 

functie kan nu worden meegenomen. Onder het nieuwe Bor 

kunnen dus bijvoorbeeld leegstaande kantoren of verzorgings-

huizen sneller en eenvoudiger worden getransformeerd tot 

studentenflats of (senioren)woningen. Voorheen liep dit stuk 

op de eis dat het aantal woningen niet mocht toenemen.

Het nieuwe Bor maakt het juridisch dus een stuk eenvoudiger om 

leegstaande gebouwen (tijdelijk) te transformeren. Dit biedt de 

vastgoedpraktijk kansen om sneller en gemakkelijker dan voor-

heen tijdelijke bouwwerken te realiseren. Dit kan bijvoorbeeld een 

oplossing bieden bij braakliggende bouwgrond en om leegstaande 

gebouwen met uiteenlopende gebruiksfuncties te herontwikkelen 

met het oog op een nieuwe gebruiksfunctie.
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