
AO rijksvastgoed, 5 februari 2013. 
Inbreng Paulus Jansen (SP) in eerste termijn. 
 
Voorzitter, 
 
(concentratie rijksdiensten) 
Het vorige kabinet was een randstadkabinet. 
En dit kabinet is dat ook, al ontkent deze minister dat in alle toonaarden. 
Je hoeft maar achterin het lijstje bij brief 31490-101 te kijken: in 2020 zijn er in Drenthe 
nog twee gemeenten waar rijkskantoren gevestigd zijn en in Friesland en Groningen 
ieder één. 
 
De concentratie van de rijkshuisvesting, gecombineerd met een verkleining van de 
rijksdienst, gaat uit van een cynische kijk op de publieke dienst, op onszelf dus. 
In die visie moet de overheid alleen dingen doen waar de markt écht geen zin in heeft, 
en dat is steeds minder. 
De SP is voorstander van een sterke publieke sector, die geworteld is in de samenleving. 
Bij die worteling hoort een goede spreiding over het land en geen megalomane 
schaalvergroting op steeds minder locaties. 
Zo dwing je personeel en bezoekers om steeds verder te reizen, zo pleeg je aanslagen op 
de economische structuur van regio’s waar de werkgelegenheid nú al onder druk staat. 
Een voorbeeld zijn de penitentiaire inrichtingen, zoals Overmaze en De Geerhorst in 
Limburg, waarvan een aantal mensen hier op de tribune zitten. 
De Geerhorst in Sittard is 25 jaar oud, ruim 20.000m2. 
Zo’n gebouw is zonder grote investeringen niet bruikbaar te maken voor andere 
functies.  
Dat is toch pure kapitaalvernietiging?  
 
(leegstand rijksgebouwen, convenant leegstand) 
Dit is ook het leegstandskabinet. Minister Schultz gaf een nota uit over het aanpakken 
van de leegstand in de kantoorsector, het Rijk is partner in regionale convenanten in de 
vier grootstedelijke regio’s om hier iets aan te doen. Maar tegelijk wordt 25% van het 
eigen kantorenbestand afgestoten. 1 miljoen m2 extra leegstand, boven op de 7 miljoen 
m2 die er al leeg stonden. 
Het Rijk doet er werkelijk alles aan om de crisis op de kantorenmarkt te verdiepen. 
Een voorbeeld is de aankoop van het kantoor van de Octrooiraad in Den Haag ten 
behoeve van een eventuele toekomstige uitbreiding van Eurojust. Mijn schriftelijke 
vragen daarover werden gisteren beantwoord. De minister draait om de essentiële vraag 
heen: waarom is Eurojust niet in een deel van de 42.000m2 leegstaande rijkskantoren in 
Den Haag gehuisvest? 
In Den Haag wemelt het van de kantoren van internationale publieke organisaties, die 
een status aparte lijken te hebben. Het is ook opvallend dat het ministerie van BuZa 
geen vertegenwoordiger heeft in de Raad Vastgoed Rijksoverheid, die de indikoperatie 
aanstuurt. Hoe kan dat? 
 
Ondertussen heeft de Kamer nauwelijks zicht op de operatie om 25% van de 
rijksgebouwen af te stoten. Zo’n beetje alle relevante gegevens zijn tot staatsgeheim 
verklaard, met als argument dat het zou gaan om marktgevoelige informatie. De SP-



fractie vindt dat argument niet zo geloofwaardig. De Kamer hoort gewoon in een zo 
vroeg mogelijk stadium een lijst te krijgen van alle gebouwen, met het aantal m2 en het 
aantal mensen dat daar werkt. En een lijst van de gebouwen die overtollig verklaard 
zijn. 
Wij willen ook weten hoe oud die gebouwen zijn en voor welk bedrag ze in de boeken 
staan. Zo kunnen we controleren of  de globale uitspraken van de minister in de brieven 
die we vandaag bespreken gebaseerd zijn op de feiten, of dat ze die feiten wat oppoetsen 
en inkleuren. Ook dient de Kamer een lijst te krijgen van aangekochte en nieuw 
gebouwde objecten door het Rijk, want ook dat gebeurd nog, ondanks de afstoot van 
25% van het bezit. 
Ik overweeg op dit punt een motie in te dienen, de Kamer kan op dit moment zijn 
controlerende rol niet effectief invullen. 
 
(energieverbruik rijksgebouwen) 
Dan heb ik nog een vraag over het energieverbruik van de rijksgebouwen, naar 
aanleiding van de antwoorden op mijn recente schriftelijke vragen. Het klopt dat het 
totaalverbruik gemonitord wordt in de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk.  Maar in de 
rapportage over 2012 lees ik letterlijk: “De kabinetsdoelstelling van 2% 
energiebesparing wordt gemeten aan de hand van het gecorrigeerd totaalverbruik. In 
2011 heeft het Rijk die doelstelling niet gehaald.” 
Wat gaat de minister daaraan doen? En onderschrijft de minister dat het totale 
energieverbruik geen goede meetlat is als je bezig bent 25% van je m2 af te stoten, maar 
dat je in dat geval moet benchmarken op energieverbruik per m2? 
 
(Monumentaal rijksvastgoed) 
Monumenten zijn een kostbaar bezit. De waarde is oneindig veel groter dan het aantal 
m2 nuttig vloeroppervlak of de OZB-waarde voor de fiscus. Door het aanwijzen van 
rijksmonumenten worden de eigenaren herinnerd aan de immateriële activa van hun 
bezit. Ik wordt dan ook wat droevig gestemd als ik de dubbele moraal tot mij neem die 
opborrelt uit de brief van de minister voor wonen en rijksdienst van 21 december. 
 
Het Rijk bezit 3% van de rijksmonumentale projecten en probeert zelfs daar van af te 
komen! Zelfs de 70 monumenten met een erfgoedfunctie, die uitsluitend een culturele 
waarde hebben, zijn niet meer veilig voor vervreemding! En hetzelfde geldt voor 
monumenten die geschonken zijn aan het Rijk, al laat deze minister natuurlijk wel eerst 
door topjuristen uitzoeken of hij daardoor geen proces aan de broek kan krijgen. 
 
De minister stelt dat “… andere overheden niet voornemens zijn om systematisch op 
grote schaal monumenten te gaan vervreemden.” Wat denkt hij dat het effect is van zijn 
eigen gedrag?  Het ligt toch voor de hand dat slecht voorbeeld slecht doet volgen? 
Kan de minister toezeggen dat rijksmonumenten alleen verkocht worden als er een 
nieuwe bestemming gevonden is die past bij het karakter van het gebouw? Doe je dat 
niet dan is de kans groot dat panden in handen komen van partijen die het alleen om de 
locatie te doen is en niet om het pand. De ervaring heeft me geleid dat dit vaak de 
opmaat is tot jarenlange verpaupering of mysterieuze branden. 
Ik overweeg op dit punt een motie. 
 



Tenslotte een vraag over de opschaling van de aangewezen organisaties voor 
monumentenbehoud. Dat zou efficiënter zijn. Hoe valt dit te rijmen met het afstoten van 
monumenten door het Rijk, wat volgens mij toch per definitie een organisatie van 
landelijke schaal is? 
 


