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1. Waarom staat er dat Holland Rijnland met provincie Zuid Holland bereid is planreductie te 

´onderzoeken´, terwijl elders in de actualisatie harde percentages staan van te reduceren 

kantorenruimte? Waarom het voorbehoud in het woord ´onderzoeken´? 

 
Het woord ‘onderzoeken’ geeft aan dat nog niet volledig duidelijk is op welke locaties dat kan en 
moet gebeuren. Het proces waarin wordt gezocht naar oplossingen om tot reductie te komen is 
dus een ‘onderzoek’. Dit zijn vooral locaties waarbij er van de provincie Zuid Holland een grotere 
rol wordt verwacht om planreductie toe te passen. Bijvoorbeeld bij de W4 locaties waar de 
provincie Zuid Holland ook een contractpartner is. Dit kan bijvoorbeeld door afspraken te maken 
over alternatieve bestemmingen of financiële compensatie. (Hoewel met betrekking tot dit laatste 
de provincie Zuid Holland zeer terughoudend is.) 
 

2. Als in het voorstel staat dat ´gemeenten zich inzetten om locaties te schrappen´, is dit dan 

een voornemen dat de 14 colleges van Holland Rijnland uitspreken met het verschijnen 

van deze concept kantorenstrategie? Of kan de inspraakronde ook nog tot gevolg hebben 

dat colleges van BenW van een of meerdere gemeenten zich uitspreken tegen het 

schrappen van locaties? 

 
Het vaststellen van een regionale kantorenstrategie is een bevoegdheid van Holland Rijnland 
conform van de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland (artikel 5 lid 1). Het is de 
bevoegdheid van het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland. De strategie is dus niet 
vastgesteld in de colleges. Echter, de colleges hebben via de portefeuillehouder in de 
geformeerde bestuurlijke werkgroep en of via de Portefeuillehoudersoverleggen Economie en 
Leefomgeving  en via het DB Holland Rijnland hun inbreng reeds kunnen geven. Als al vanuit 
een gemeente een ander standpunt wordt ingenomen, dan is het logisch dat dat vanuit de 
gemeenteraad van die gemeente komt (en dus niet het college). Ten slotte heeft de Leiderdorpse 
delegatie in het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland de mogelijkheid een standpunt in te 
brengen  tijdens de behandeling  van de actualisatie Kantorenstrategie Holland Rijnland. 
 

3. Op pagina 4 van de actualisatie staat: 

In het najaar van 2015 worden in samenwerking met Holland Rijnland, de gemeente 
Zoeterwoude, de gemeente Leiden, de gemeente Leiderdorp, de ontwikkelingsmaatschappij 
Meerburg en de provincie Zuid-Holland de oplossingsmogelijkheden verkend die moeten leiden 
tot regionale afspraken over planreductie van kantoren en de mogelijkheden voor een alternatief 
programma op de W4 locaties Meerburg Zoeterwoude en W4 Vierzicht Leiderdorp. 
Vragen: 

a) Is de conclusie terecht dat deze verkenning nog niet is afgerond, terwijl het najaar van 

2015 geweest is? 

 
Ja, die conclusie is terecht. Dit proces is nog gaande. 
 



b) Deze concept kantorenstrategie is de plaats om planreductie voor te leggen aan de 

provincie. Wat is dan de reden dat er deze procespassage in staat die alleen zegt dat 

planreductie besproken wordt? Is deze conceptstrategie dan voldoende rijp om aan de 

provincie voor te leggen? 

 
Het is inderdaad jammer dat nog geen compleet beeld kan worden gegeven van alle 
reductiemaatregelen. Echter, de kantorenstrategie is al ruim een half jaar vertraagd, en voor de 
overige gebieden buiten de W4 kan de strategie al als kader worden gebruikt. Daarnaast is ook 
capaciteitsraming in de strategie afwijkend van de provinciale raming en is het goed om daarover 
alvast het gesprek aan te gaan. Het is ook de nadrukkelijke wens van de provincie Zuid Holland 
om toch verder te gaan in de besluitvorming.  
 

c) Waarom wordt in deze passage ook gesproken over een alternatief programma voor W4 

Vierzicht Leiderdorp, terwijl er een gebiedsvisie voor deze zone al is vastgesteld? 

 
Vanwege de gemaakte afspraken in W4-verband wordt gezocht naar een regionale oplossing. 
Wij hebben met de Gebiedsvisie voor de A4-zone op papier een alternatieve invulling gevonden, 
maar dat is voor ons nog geen reden om op voorhand de kantorenmeters al in te leveren. We 
zijn hierover met de Leidse regio in gesprek, ook in het kader van de Retailvisie Leidse regio.  
 

4. Wat is de reden dat de actieve aanpak om kantoren te transformeren beperkt blijft tot 

Leiden en Alphen aan den Rijn? Waarom kan de aanpak met actief accountmanagement 

(kantorenloods) in Leiden, niet ook in Leiderdorp worden ingezet? 

 
De opgave voor Leiderdorp is van heel andere schaal dan die in Leiden en Alphen aan den Rijn. 
Daar waar er (grootschalige) kantoorpanden in Leiderdorp leeg staan, gaan wij actief in gesprek 
met eigenaren over de leegstand. Een succesvol voorbeeld hiervan is de transformatie van de 
voormalige Astellas-panden naar woningbouw.  
De Kantorenloods wordt door Leiden ingehuurd en is geen regionaal initiatief. De inzet van de 
kantorenloods past ook bij de grootschalige transformatie in Leiden. Voor Leiderdorp is dat niet 
nodig gebleken. 
 

5. Klopt het dat pagina 11 het voorstel is dat naar de provincie gaat om plancapaciteit te 

schrappen? Hoe komt het dat de totale plancapaciteit in die tabel (op pagina 11) per 

locatie afwijkt van de tabel met plancapaciteit een pagina eerder (pagina 10)? 

 
De volledige actualisatie gaat naar de provincie Zuid-Holland. De provincie zal waarschijnlijk de 
nadruk leggen op de tabel op pagina 10 omdat daarmee gekeken worden in hoeverre de nieuwe 
opgave past binnen het provinciale beleidskader. Het verschil in de tabellen met betrekking tot de 
Stationsomgeving Alphen aan den Rijn komt door een nieuwe opgave van planmeters van deze 
gemeente. De planmeters op p.11 met betrekking tot Verde Vista Meerburg (W4) is bij navraag 
een fout gebleken en wordt gecorrigeerd naar 40.000m² in de versie die wordt voorgelegd aan 
het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland.   
 
 
 


