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Management summary 

De nieuwe kantorenstrategie geeft antwoord op de vraag hoe Holland Rijnland kan 

komen tot een gezonde kantorenmarkt. Zij geeft antwoord op de vraag welke 

beleidskeuzes de samenwerkende gemeenten moeten maken om dit voor elkaar te 

krijgen.  

Doelstelling  

Holland Rijnland wil met de regionale kantorenstrategie ruimte bieden aan de 

ontwikkeling van duurzame kantoren op locaties met goede voorzieningen, die met 

openbaar vervoer en/of met de auto goed bereikbaar zijn. Het juiste kantoor op de juiste 

plek is daarbij een belangrijk uitgangspunt. Daarnaast moet het aanbod kwantitatief en 

kwalitatief passen bij de na te streven regionale en lokale economische groei en 

werkgelegenheid. De strategie zal daarom een bijdrage moeten leveren aan het 

terugbrengen van het aanbod tot het niveau van de frictieleegstand (5 tot 8 %) die nodig 

is voor een goede marktwerking en het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit in het 

stedelijk gebied. De strategie maakt hiermee duidelijk hoe de regio de kansen 

wil benutten om werkgelegenheid te behouden en te accommoderen en tevens te komen 

tot een duurzame kantoorontwikkeling tot 2025 en biedt hiervoor het beleidskader.   

Perspectiefwijziging 

Nederland heeft een fors overschot aan kantoormeters; in 2010 stond 6,7 miljoen m² 

leeg. Een steeds groter deel van de niet in gebruik zijnde panden staat langdurig leeg 

zonder perspectief op een nieuwe gebruiker. Sinds het begin van deze eeuw zijn er in 

Nederland structureel meer vierkante meters kantoorruimte gebouwd dan de markt kon 

opnemen. De recessie deed (en doet) daar nog een schepje bovenop. Bij ongewijzigd 

beleid zal dit overschot de komende jaren sterk toenemen, mogelijke tot 25% leegstand 

in de komende jaren. Daarnaast loopt de vraag naar kantoorruimte structureel terug 

onder invloed van het nieuwe werken en een krimpende beroepsbevolking. Aan de 

aanbodzijde overtreft het aantal nieuwe opleveringen nog steeds het aantal 

onttrekkingen.  

Waar deze oplopende leegstand lange tijd als probleem van de markt werd beschouwd, is 

inmiddels het besef doorgedrongen dat een bredere aanpak noodzakelijk is waarbij ook 

voor overheden een rol is weggelegd. Regionale samenwerking is daarbij van bijzonder 

groot belang.   

Kantorenmarkt Holland Rijnland 

Holland Rijnland heeft met 1,5 miljoen m² kantoren een bescheiden aandeel in de 

Nederlandse kantorenmarkt. De leegstand (exclusief voorverhuur) ligt met 11% onder het 

landelijk gemiddelde, maar is de afgelopen jaren in hoog tempo toegenomen. Holland 

Rijnland kende in 2006 voor het laatst een gezonde verhouding tussen vraag en aanbod 

in de bestaande voorraad. Sindsdien is de disbalans tussen vraag en aanbod verder 

toegenomen. Leiden en Alphen aan den Rijn hebben een onevenredig groot aandeel in de 

regionale leegstand. Met name in Leiden bevindt zich een aantal kwetsbare locaties dat 

niet meer aan de wensen en eisen van de kantoorgebruiker voldoet. Ondanks het 

oplopende overschot aan kantoren is de plancapaciteit in de regio nog steeds te hoog.  
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Drieledige opgave 

De opgave voor Holland Rijnland om te komen tot een gezonde kantorenmarkt is 

drieledig: 

 

1. Planreductie. Het temporiseren of schrappen van plannen voor nieuwe kantoren 

is noodzakelijk. 

 

2. Renovatie. Bestaande kantoren op goede locaties verdienen een investering om 

deze weer up-to-date te maken. 

 

3. Onttrekking. Kansloos vastgoed zal door middel van transformatie een andere 

functie moeten krijgen.  

 
Bindende afspraken 

De samenwerkende gemeenten van Holland Rijnland maken in deze kantorenstrategie 

bindende afspraken. Het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland zal deze afspraken 

bewaken en gemeenten er op aan spreken inden de afspraken niet juist worden 

nageleefd.  

 

De samenwerkende gemeenten van Holland Rijnland spreken met betrekking tot 
planreductie af: 
 

 Het aanbod van kantoren te verminderen, enerzijds via planreductie en anderzijds 

door te stimuleren dat bestaand verouderd vastgoed uit de markt wordt gehaald 

middels transformatie naar andere functies. Het doel is een zodanige bijstelling van 

het aanbod dat de leegstand daalt tot een frictieleegstand van tussen de 5 en 8%. Zij 

doen dit door het inzetten op een betere balans, waarbij het aantal vierkante meter 

nieuwe kantoren wordt gekoppeld aan het aantal vierkante meter dat aan de 

kantorenmarkt wordt onttrokken.  

 

 Per kantorenlocatie een duidelijk profiel te ontwikkelen dat aansluit op de potenties 

van deze gebieden. Daarnaast zullen de gemeenten bij planontwikkeling en afgifte 

van een vergunning sturen op elementen als flexibiliteit, uitstraling, duurzaamheid, 

alternatieve aanwendbaarheid en onderscheidend vermogen van de locaties en het 

vastgoed. Meer aandacht zal worden gegeven aan functiemenging en de 

aanwezigheid van voorzieningen alsmede voldoende parkeergelegenheid bij 

kantorenlocaties. Bij nieuwe ontwikkelingen houden de samenwerkende gemeenten 

vast aan een voorverhuureis van minimaal 70%.  Deze nieuwe ontwikkelingen vinden 

alleen plaats op de aangewezen duurzame kantorenlocaties. 

 

 Dat voor kantoren een uitgifteprotocol geldt waarbij de SER-ladder wordt 

gehanteerd. Dit geldt zowel voor de lokale als de regionale vraag. Gemeenten tonen 

via een onderzoeksrapportage aan dat de SER-ladder juist is toegepast. Slechts bij 

zwaar wegende argumenten zullen gemeenten in hun beleidsafweging afwijken van 

de conclusies van deze onderzoeksrapportage. De samenwerkende gemeenten zien 

voordeel bij een brede toepassing van de SER-ladder waarbij ook een duurzame 

verhuisketen een voorname rol speelt. Bij de afgifte van een bouwvergunning voor 

een nieuw kantoor vraagt de gemeente naar een plan voor het vastgoed dat wordt 

achtergelaten. Uit dit plan moet blijken hoe leegstand in het oude pand wordt 

voorkomen dan wel wordt opgelost. 
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 Onderscheid te maken in lokale en regionale vraag. Regionale vraag wordt alleen 

gefaciliteerd op de aangewezen duurzame kantorenlocaties. Een initiatief op een niet 

duurzame kantorenlocatie voor een locale vraag die de schaal te boven gaat, zal door 

de betreffende gemeente worden ingebracht in het portefeuilleoverleg Economische 

Zaken en Ruimte. Binnen een periode van twee maanden neemt het 

portefeuilleoverleg een standpunt in. 

 

 De verkantorisering op bedrijventerreinen tegen te gaan. Dit kan door in het 

bestemmingsplan minder vierkante meter bvo voor solitaire kantoorruimte toe te 

staan. Het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland zal zorg dragen dat bovenstaande 

afspraak ook in het regionale beleid voor bedrijventerreinen wordt overgenomen. 

 

De samenwerkende gemeenten van Holland Rijnland spreken met betrekking tot 
renovatie af: 
 

 Eigenaren te helpen met de renovatie van verouderd vastgoed op duurzame 

kantoorlocaties. Bij initiatieven vanuit de markt zullen zij zoveel mogelijk de eisen 

voor bestaande bouw hanteren (lichter dan nieuwbouw). Indien nodig investeren zij 

extra in de openbare ruimte. 

 

De samenwerkende gemeenten van Holland Rijnland spreken met betrekking tot 
transformatie af: 
 

 Zoveel mogelijk flexibiliteit in procedures en regels te betrachten om zo 

transformatie op locaties zonder toekomstwaarde voor kantoren te stimuleren. Zij 

zullen niet de nieuwbouwnormen maar de eisen voor bestaande bouw als leidraad 

nemen. Daarnaast gaan de samenwerkende gemeenten soepel om met volume 

uitbreidingen om transformatie financieel haalbaar te maken. 

 

 Hun verouderde kantorenlocaties binnen twee jaar in kaart te hebben gebracht. De 

aard en omvang van zowel de renovatie- als transformatieopgave zullen worden 

onderzocht. Op basis van deze kennis gaan zij proactief de dialoog aan met 

marktpartijen voor het vinden van oplossingen. 

 

 Een ambtelijke projectgroep Transformatie in te stellen teneinde in deze complexe 

materie niet steeds opnieuw het wiel te hoeven uitvinden. Deze projectgroep zal 

onder roulerend voorzitterschap bijeenkomen om concrete initiatieven voor 

transformatie te bespreken om zo kennis te delen en waar nodig elkaar de helpende 

hand te bieden. Het Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland zal de monitoring van 

de transformatie activiteiten op zich nemen. 

 

De samenwerkende gemeenten van Holland Rijnland spreken verder af: 
  

 De in 2011 uitgebrachte kantorenmonitor jaarlijks te actualiseren. Op deze wijze kan 

worden gemeten of de voorgestelde maatregelen werken en effectief zijn en is 

bijsturing mogelijk. 

 

 
Kiezen voor locaties 
Kiezen betekent aanwijzen van locaties die wel of geen toekomstwaarde hebben als 

kantorenlocatie. Binnen Holland Rijnland zijn drie categorieën van kantorenlocaties te 

onderscheiden: 
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Duurzame kantoorlocaties 
Werkgelegenheidsgroei en de daarbij horende groei van het aantal m² kantoren is op 

deze locaties gewenst. Locaties: Bio Science Park, Space Businesspark en de 

stationsgebieden van Leiden Centraal en Alphen aan den Rijn.  

 

Niet-duurzame kantoorlocaties 
Deze locaties zijn binnen de huidige en toekomstige markt niet meer geschikt voor 

kantoren. De opgave is hier om per saldo het aantal m² aan kantoorareaal terug te 

dringen. Locaties: Plesmanlaan, Kanaalpark en Henry Dunantweg. 

   

W4-locatie (Wonen, Water, Wegen en Werken) 
Binnen Holland Rijnland heeft de snelweglocatie aan de A4 een aparte status. De 

bestaande plancapaciteit voor deze kantorenlocatie is hoog. De verschillende deellocaties 

van W4 worden geoptimaliseerd door in het multifunctionele programma het aandeel 

niet-kantoorfuncties te vergroten. 

 

Instrumenten  

Het up-to-date maken van kantorenlocaties zal met de juiste mix van instrumenten 

moeten worden aangepakt. Het betreft de volgende instrumenten: 

 Reduceren plancapaciteit: het terugbrengen van de mogelijkheden om nieuw 

kantorenprogramma te ontwikkelen. 

 Nieuw/multifunctioneel programma toevoegen: het toevoegen van nieuw programma, 

zowel kantoren als andere functies, om zo de locatie een nieuwe impuls te geven. 

 Renovatie: verbeteren op gebouwniveau. 

 Herstructurering: verbeteren op gebiedsniveau. 

 Transformatie: het gebouw en indien nodig de locatie aanpassen zodat deze geschikt is 

voor andere functies. 

 Faciliteren Nieuwe Werken: mogelijk maken van nieuwe vormen van werken, met 

nadruk op flexkantoren met veel faciliteiten. 

 Investeren openbare ruimte: openbare ruimte aantrekkelijk maken door beter 

onderhoud en beheer met behulp van een actueel beeldkwaliteitsplan. 

 

Financiële consequenties 

Deze regionale kantorenstrategie heeft consequenties voor de samenwerkende 

gemeenten. Zo kan vergunningverlening voor transformaties financiële gevolgen hebben 

voor de gemeente. In casu betreft dit planschade  en vermindering van inkomsten uit de 

OZB-belasting.  

Ten aanzien van planschade  bestaat er kans op planschadeclaims bij transformatie van 

een kantoor naar een andere functie. De vastgoedwaarde van omliggende kantoren kan 

namelijk dalen vanwege een andere functie in het gebied. Echter, dit hoeft niet per 

definitie financiële schade te betekenen voor de gemeente: de claim kan worden 

doorgelegd bij de initiatiefnemer.  

De inkomsten uit de OZB-belasting dalen bij transformatie. Tenminste, op pandniveau. 

Echter, de gemeente kan het tarief voor het segment niet-wonen verhogen. Incidentele 

dalingen in het niet-wonen segment op pandniveau vanwege transformatie worden 

hierdoor weer te niet gedaan.  

Daarnaast heeft reductie van plancapaciteit  voor kantoren financiële gevolgen voor de 

betreffende gemeente. Enerzijds in de vorm van planschade vanwege claims die derden 

zouden kunnen neerleggen bij de gemeente. Anderzijds in de vorm van een neerwaartse 

bijstelling van de grondexploitatie van het betreffende plan. Dit is met name bij de W4-

kantoorlocaties het geval, waarbij een gedeeltelijk andere invulling voor deze locaties 

kan leiden tot lagere grondopbrengsten. 
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1 Inleiding  

Deze nieuwe regionale kantoren strategie is opgesteld door het Samenwerkingsorgaan 

Holland Rijnland in nauwe samenwerking de individuele gemeenten, de provincie Zuid 

Holland en diverse marktpartijen. Zowel op ambtelijk als op bestuurlijk c.q. 

directieniveau is intensief gediscussieerd over de problematiek, de oplossingsrichtingen 

alsmede knelpunten die daarbij om de hoek komen kijken. De procesbegeleiding en het 

op schriftstellen van de strategie was in handen van Bureau Stedelijke Planning welke 

ook hun inhoudelijke expertise hebben ingebracht.  

Aanleiding 

Deze nieuwe strategie moet de huidige kantorenstrategie, uit 2006 vervangen. Het 

veranderende economische tij, de ontwikkelingen op de kantorenmarkt en de 

aansluiting van Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Rijnwoude in 2010 bij Holland 

Rijnland geven aanleiding voor een herziening van het kantorenbeleid. De structurele 

leegstand van kantoren in Holland Rijnland neemt problematische vormen aan. Dit is 

verspilling van ruimte en kapitaal en geeft ook ongewenste ruimtelijke situaties. Indien 

er niets wordt gedaan is de huidige ongezonde situatie op de kantorenmarkt niet 

conjunctureel, maar structureel van aard. Recent onderzoek in opdracht van de provincie 

wijst namelijk uit dat de behoefte aan nieuwbouwkantoren voor 2010-2020 halveert ten 

opzichte van de regionale ramingen uit 2008. In Holland Rijnland zijn de problemen 

minder groot dan in de grootstedelijke regio’s Den Haag en Rotterdam. Toch moeten ook 

hier keuzes worden gemaakt en is het zaak dat de meest kansrijke projecten overeind 

blijven om zo de regionale economie een impuls te geven. 

Doelstelling  

Holland Rijnland wil met de regionale kantorenstrategie ruimte bieden aan de 

ontwikkeling van duurzame kantoren op locaties met goede voorzieningen, die met 

openbaar vervoer en/of met de auto goed bereikbaar zijn. Het juiste kantoor op de juiste 

plek is daarbij een belangrijk uitgangspunt. Daarnaast moet het aanbod kwantitatief en 

kwalitatief passen bij de na te streven regionale en lokale economische groei en 

werkgelegenheid. De strategie zal daarom een bijdrage moeten leveren aan het 

terugbrengen van het aanbod tot het niveau van de frictieleegstand (5 tot 8 %) die nodig 

is voor een goede marktwerking en het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit in het 

stedelijk gebied.  

 

De strategie maakt hiermee duidelijk hoe de regio de kansen wil benutten 

om werkgelegenheid te behouden en te accommoderen en tevens te komen tot een 

duurzame kantoorontwikkeling tot 2025 en biedt hiervoor het beleidskader.   

Met deze strategie willen de regionaal samenwerkende gemeenten in Holland 

Rijnland duidelijkheid geven, ook aan beleggers, ontwikkelaars en gebruikers, over de 

vraag op welke locaties nog ontwikkelingen kunnen plaatsvinden en 

waar kantoren gesloopt of omgezet zouden moeten worden naar andere functies 

om langdurige leegstand te voorkomen.  

  

http://www.hollandrijnland.net/Ruimtelijke_agenda/economische-zaken/kantorenstrategie/Kantorennota-Leidse-regio.pdf
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Leeswijzer 

Eerst worden in de hoofdstukken 2 en 3 de nieuwe kantorenstrategie voor Holland 

Rijnland beschreven. Daarna wordt stil gestaan waarom deze nieuwe kantorenstrategie 

noodzakelijk is. Dit wordt gedaan in hoofdstuk 4 over de problematiek van leegstand bij 

kantoren en de beschrijving van de relevante beleidskaders in hoofdstuk 5 en 6. De 

uitgevoerde analyse van de kantorenmarkt van Holland Rijnland wordt beschreven in de 

hoofdstukken 7,8,9 en 10. Hierbij wordt tevens een vergelijking getrokken met de twee 

belangrijkste aangrenzende regio’s, te weten: Stadsgewest Haaglanden en 

Metropoolregio Amsterdam. Tenslotte wordt in hoofdstuk 11 een uitvoerige analyse van 

de in te zetten instrumenten beschreven.  
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2 Kantorenstrategie Holland Rijnland 

De opgave voor Holland Rijnland en daarmee de oplossing om te komen tot een gezonde 

kantorenmarkt is drieledig:  

 

1. Planreductie. Bewuster omgaan met nieuwbouw van kantoren is noodzakelijk. 

Op diverse kantorenlocaties zullen plannen moeten worden getemporiseerd of 

geschrapt. 

 

2. Renovatie. Leegstaande kantoren op goede locaties verdienen een investering om 

ze weer up-to-date te maken. 

 

3. Onttrekking. Door transformatie naar andere functies kan kansloos vastgoed aan 

de markt worden onttrokken en het huidige overschot aan kantoren worden 

verminderd.  

 

2.1 Planreductie  

Bewuster omgaan met nieuwbouw van kantoren is noodzakelijk. Met name op de 

kantorenlocaties zonder toekomstwaarde zullen plannen moeten worden 

getemporiseerd en op termijn geschrapt. Van groot belang is te beseffen dat een groot 

deel van de vraag naar nieuwbouw vervangingsvraag betreft. Dat betekent een forse 

onttrekkingopgave om bij nieuwbouw te zorgen dat de leegstand niet toeneemt. Toch is 

nieuwbouw nodig om te voorkomen dat de concurrentiepositie van Holland Rijnland 

achteruit gaat. Om dynamiek te brengen in de kantorenmarkt en zo tot een oplossing 

voor de leegstand te komen is het van belang dat er toch wordt gebouwd op die locaties 

die toekomstbestendig zijn.  

Balans in vraag en aanbod op de kantorenmarkt  

Holland Rijnland zet in op een betere balans in vraag en aanbod op de kantorenmarkt. 

Een balans tussen  het aantal vierkante meter nieuwe kantoren en het aantal vierkante 

meter dat aan de kantorenmarkt wordt onttrokken door transformatie en sloop. Op deze 

wijze kan het aanbod worden teruggebracht en loopt de leegstand niet verder op. 

Uiteindelijk zal de leegstand uit moeten komen op de frictieleegstand. Door afstemming 

en temporisering van de harde plancapaciteit wordt de gemiddelde jaarlijkse nieuwbouw 

in overeenstemming gebracht met de gemiddelde jaarlijkse onttrekking. Via monitoring 

zal een goed inzicht moeten worden verkregen in de jaarlijkse mutatie. Deze cijfers 

spelen een rol in het kantorenbeleid. Een dergelijke werkwijze zal lopende 

verplichtingen met marktpartijen niet verstoren en de economische groei niet 

afremmen.  

Nieuwbouw, onttrekking en planreductie 

Uitgaande van een levensduur van kantoren van 30 of 40 jaar is in Holland Rijnland 

sprake van substantiële ruimte voor nieuwbouw. Omdat dit vooral vervangingsvraag 

betreft is naast nieuwbouw een omvangrijke onttrekking van verouderd vastgoed via 

transformatie of sloop/nieuwbouw nodig. Inzetten op een hoge mate van onttrekking is 

niet verstandig. Cijfers van Holland Rijnland en andere regio’s geven aan dat er tot nu 

toe altijd veel meer werd gebouwd dan onttrokken. De reden hiervoor is dat zowel 

transformatie als sloop van verouderde kantoorpanden vele knelpunten kennen. Daarom 

zal planreductie nodig zijn.  
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In de praktijk blijkt planreductie moeilijk tot stand te komen. Allerlei afspraken en 

rechten met private partijen en overheidsorganen maken dat het schrappen van plannen 

al snel vergaande financiële consequenties heeft. Het idee was vaak dat de kantoren het 

geld voor andere functies zouden opbrengen. De noodzakelijke planreductie leidt er toe 

dat verschillende grondexploitaties bij gemeenten verder onder druk komen te staan. 

Het feit dat er in het verleden veel kosten gemaakt zijn, leidt echter niet per definitie tot 

een succesvolle ontwikkeling. Deze kosten mogen niet bepalend zijn om een eerder in 

gang gezette ontwikkelstrategie dan maar voort te zetten. De markt is in de afgelopen 

jaren drastisch veranderd en in dit licht zullen, los van eerder gemaakte kosten, voor 

sommige locaties alternatieve plannen moeten worden ontwikkeld met minder of geen 

kantoren, en/ of met andere functies. Afscheid nemen van geprognosticeerde 

opbrengsten en daarmee afwaarderen van grondwaarden is voor gemeenten nu een van 

de eerste stappen in het ontwikkelen van een gezonde kantorenmarkt. Dit is de eerste 

stap die leidt tot de gewenste planreductie in Holland Rijnland. Procesafspraken binnen 

Holland Rijnland, om te komen tot planreductie zijn onontbeerlijk om de leegstand niet 

verder op te laten lopen. 

 

1. De samenwerkende gemeenten van Holland Rijnland spreken af het aanbod van 
kantoren te verminderen, enerzijds via planreductie en anderzijds door te 
stimuleren dat bestaand verouderd vastgoed uit de markt wordt gehaald middels 
transformatie naar andere functies. Het doel is een zodanige bijstelling van het 
aanbod dat de leegstand daalt tot een frictieleegstand van tussen de 5 en 8%. Zij doen 
dit door het inzetten op een betere balans, waarbij het aantal vierkante meter 
nieuwe kantoren wordt gekoppeld aan het aantal vierkante meter dat aan de 
kantorenmarkt wordt onttrokken.  

 

Kantoren op de juiste locaties met de juiste randvoorwaarden  

Om het juiste kantoor op de juiste locatie te faciliteren wordt de vraag zoveel mogelijk 

geaccommodeerd op de aangewezen duurzame kantoorlocaties met toekomstwaarde. 

Hierbij worden hoge eisen gesteld aan randvoorwaarden als duurzaamheid alsmede een 

hoge voorverhuureis.  

 

Randvoorwaarden voor nieuwe kantorenontwikkelingen zullen er voor moeten zorgen 

dat zowel het vastgoed als de locaties toekomstbestendig zijn. Het is van belang dat elke 

nieuw te ontwikkelen kantorenlocatie een duidelijk profiel heeft. Dit profiel moet 

onderscheidend zijn van de reeds bestaande en nieuw te ontwikkelen locaties. Daarnaast 

is voldoende functiemenging gewenst. Monofunctionele kantoorlocaties sluiten niet aan 

bij de hedendaagse vraag. Ook goede voorzieningen en een goede openbare ruimte zijn 

daarbij factoren die niet mogen ontbreken. Daarnaast is de parkeergelegenheid bij een 

kantorenlocatie van cruciaal belang. Ook op locaties die goed bereikbaar zijn per 

openbaar vervoer zal een toereikend aantal parkeerplaatsen moeten worden 

gerealiseerd. 

 

Bij het stellen van de randvoorwaarden voor ontwikkelen van nieuwe locaties kan ook 

gedacht worden aan het instellen van een duurzaamheidsaward voor uitzonderlijke 

toepassing op dit vlak bij kantoorontwikkeling.  

Daarnaast stellen de samenwerkende gemeenten vast dat 70% een bruikbaar percentage 

voorverhuur is. Dit gewenste percentage voor verhuur geldt voor de regionale vraag, niet 

voor de locale vraag. De locale vraag ligt geheel in de autonomie van de betreffende 

gemeente. Voor verkoop van grond voor kantoren voor meerdere gebruikers is dit 

percentage hoog. In de praktijk zien we echter dat deze verzamelkantoren vooral de 

lokale markt accommoderen.   
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Ook is de relatie met het Stedenbaan Plusprogramma, waar Holland Rijnland zich aan 

heeft gecommitteerd, een belangrijk gegeven voor de kantorenstrategie. Daarom zullen 

de thema’s StedenbaanPlus en de Kantorenstrategie beter op elkaar worden afgestemd. 

De provincie Zuid-Holland zet in op een sterke, internationaal concurrerende economie 

en de daarbij behorende positie op de kantorenmarkt. Daarbij is optimale 

bereikbaarheid en inpassing in de verstedelijkingsvisie een uitgangspunt. Het strategisch 

belangrijke project StedenbaanPlus voorziet daarin. Aanvullende nieuwe 

kantoorontwikkelingen moeten dan ook voor zover het geen Science Park betreft, plaats 

vinden op stationslocaties.  

Definitie van stationslocatie 
Een kantoorlocatie die vanaf een halte van het Zuidvleugelnet te voet binnen 10 

minuten of met hoogfrequente bus- of tramverbindingen te bereiken is. Hoogfrequent 

betekent tenminste 6 keer per uur in beide richtingen. Deze definitie is ontleend 

aan artikel 7 van de Provinciale Verordening Ruimte.  Concreet gaat het dan om de 

kantoorlocaties Leiden Centraal en Alphen Stationsgebied. Beide zijn knooppunt in het 

kader van StedenbaanPlus en bedienen een stedelijk concentratiegebied met hoge OV-

potentie.  

 

2. De samenwerkende gemeenten spreken af per kantorenlocatie een duidelijk profiel 
te ontwikkelen dat aansluit op de potenties van deze gebieden. Daarnaast zullen de 
gemeenten bij planontwikkeling en afgifte van een vergunning sturen op elementen 
als flexibiliteit, uitstraling, duurzaamheid, alternatieve aanwendbaarheid en 
onderscheidend vermogen van de locaties en het vastgoed. Meer aandacht zal 
worden gegeven aan functiemenging en de aanwezigheid van voorzieningen alsmede 
voldoende parkeergelegenheid bij kantorenlocaties. Bij nieuwe ontwikkelingen 
houden de samenwerkende gemeenten vast aan een voorverhuureis van minimaal 
70%. Deze nieuwe ontwikkelingen vinden alleen plaats op de aangewezen duurzame 
kantorenlocaties. 

 

SER-ladder 

Dit denkmodel om eerst ruimte te vinden binnen de bestaande ruimte (of bestaand 

vastgoed) voor een bepaalde functie of gebruiker is in 1999 door de SER opgesteld. De 

laatste jaren staat de SER-ladder
1
 weer in hernieuwde belangstelling, nadat in 2008 deze 

door de betreffende ministers verplicht werd gesteld voor nieuwe bedrijventerreinen. De 

provincie heeft de toepassing van de SER-ladder bij de vraag naar kantorenlocaties 

opgenomen in de verordening Ruimte. Daarmee is deze ook formeel van toepassing voor 

de gemeenten in Holland Rijnland. Dit betekent dat pas nieuwbouw mogelijk is nadat is 

aangetoond dat deze vraag naar huisvesting niet in de (gerenoveerde) bestaande voorraad 

kan worden gevonden. 

 

Boven op deze SER-ladder zien de samenwerkende gemeenten voordeel in een extra 

inspanning waarbij ook een duurzame verhuisketen wordt nagestreefd. Bij de afgifte van 

een bouwvergunning voor een nieuw kantoor vraagt de gemeente naar een plan voor het 

vastgoed dat wordt achtergelaten. Uit dit plan moet blijken hoe leegstand in het oude 

pand wordt voorkomen dan wel wordt opgelost.  

 

 

 

 

                                                      
1
 In Hoofdstuk 5 van dit rapport wordt nader ingegaan op de stappen van de SER-ladder en de verplichtingen vanuit de 

provincie. 
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3. De samenwerkende gemeenten spreken af dat voor kantoren een uitgifteprotocol 
geldt waarbij de SER-ladder wordt gehanteerd. Dit geldt zowel voor de lokale als de 
regionale vraag. Gemeenten tonen via een onderzoeksrapportage aan dat de SER-
ladder juist is toegepast.  
Slechts bij zwaar wegende argumenten zullen gemeenten in hun beleidsafweging 
afwijken van de conclusies van deze onderzoeksrapportage. De samenwerkende 
gemeenten zien voordeel bij een brede toepassing van de SER-ladder waarbij ook een 
duurzame verhuisketen een voorname rol speelt. Bij de afgifte van een 
bouwvergunning voor een nieuw kantoor vraagt de gemeente naar een plan voor het 
vastgoed dat wordt achtergelaten. Uit dit plan moet blijken hoe leegstand in het 
oude pand wordt voorkomen dan wel wordt opgelost. 

Lokale en regionale vraag 

Het is van belang onderscheid te maken tussen regionale en lokale vraag. De lokale vraag 

voor de lokale markt van bijvoorbeeld het accountants- en makelaarskantoor is voor de 

leegstandsproblematiek geen factor van belang. Deze leegstand is niet structureel of kan 

worden opgevangen door bijvoorbeeld het kantoor in de woonwijk te transformeren 

naar woningbouw. De problematiek van leegstand in Holland Rijnland ligt bij de 

regionale vraag. De kantorenlocaties die geschikt zijn om de regionale vraag te 

huisvesten zijn in meer of mindere mate onderling concurrerend.  

Definitie van lokale en regionale vraag naar kantoren  
De vastgoedvraag naar kantoren is als lokaal te bestempelen als het bruto vloer 

oppervlak minder dan 2.500 m² bedraagt. De lokale vraag valt volledig binnen de 

autonomie van de gemeente waar de vraag zich manifesteert. 

De vastgoedvraag naar kantoren is als regionaal te bestempelen als het bruto vloer 

oppervlak meer dan 2.500 m² bedraagt. De regio omvat alle vijftien gemeenten van 

Holland Rijnland. 

 

Op basis van historische cijfers betekent toepassing van deze definitie dat ongeveer 60% 

van de totale vastgoedvraag als lokaal kan worden beschouwd en de overige 40% als 

regionaal. Er wordt bij deze definitie uitgegaan van de vraag van individuele organisaties. 

Deze definitie wordt hieronder geïllustreerd met foto’s van voorbeelden in de regio. Een 

foto van een pand onder de 2.500 m
2
 en een foto van een pand boven de 2.500 m

2
. 

Desondanks zullen er altijd twijfelgevallen blijven. Het is van belang dat dergelijke 

twijfelgevallen op de agenda worden gezet van het portefeuillehoudersoverleg. Het 

samenwerkingsorgaan Holland Rijnland zou graag zien dat de gemeenten de principes 

van deze maatregelen die gelden voor de regionale vraag ook zoveel mogelijk toepassen 

voor lokale vraag. 

 

  
  Alphen a/d Rijn, Churchilllaan, LOKAAL Leiden, Schipholweg, REGIONAAL 
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4. De samenwerkende gemeenten spreken af onderscheid te maken in lokale en 
regionale vraag. Regionale vraag wordt alleen gefaciliteerd op de aangewezen 
duurzame kantorenlocaties. Een initiatief op een niet duurzame kantorenlocatie 
voor een locale vraag die de schaal te boven gaat, zal door de betreffende gemeente 
worden ingebracht in het portefeuilleoverleg Economische Zaken en Ruimte. Binnen 
een periode van twee maanden neemt het portefeuilleoverleg een standpunt in. 

 

Kantoren op bedrijventerreinen 

Het beleid in de regio is er op gericht kantoren op bedrijventerreinen te ontmoedigen. 

Toch zijn er in Holland Rijnland redelijk veel kantoren op bedrijventreinen. Op sommige 

terreinen is dit gewenst. Bij bijvoorbeeld het Bio Science Park en Space Businesspark ligt 

de kracht juist in het feit dat onderzoek, productie, marketing en verkoop bij elkaar 

zitten. Bij deze locaties is het beter om te spreken over werklocaties dan kunstmatig 

onderscheid te maken in bedrijventerrein of kantorenlocatie. Op andere, meer 

traditionele, bedrijventerreinen is de zogenaamde verkantorisering met toevoeging van 

meer solitaire kantoren in principe niet gewenst.  

 

Schaarse ruimte voor bedrijven in hogere milieucategorieën  
Kantoren worden gekenmerkt door meer arbeidsplaatsen per m

2
. Dit impliceert meer 

verkeersaantrekkende bewegingen, een hogere parkeerdruk en een ander risicoprofiel 

voor bijvoorbeeld externe veiligheid. Deze zaken leiden er toe dat steeds minder ruimte 

overblijft voor bedrijven in de hogere milieucategorieën. Deze schaarste is een probleem 

in Holland Rijnland. Nieuwe ruimte voor deze categorie kan niet snel gevonden worden.  

Nieuwe bedrijventerreinen, bedoeld voor deze bedrijven, lopen vaak procedurele 

vertraging op. Ook revitalisering biedt slechts beperkte mogelijkheden voor extra 

huisvesting van deze bedrijven. Vandaar dat extra kantoren op deze meer traditionele 

bedrijventerreinen niet wenselijk is. 

 

Kantoren bij voorkeur op kantorenlocaties 
De goedkopere grondprijs en de mogelijkheden voor zichtlocaties hebben evenwel toch 

tot een situatie geleid waarbij kantoorgebruikers zijn neergestreken op deze terreinen. 

Solitaire kantoren met regionale functie (groter dan 2.500 m2) kunnen echter beter op 

echte kantorenlocaties worden ontwikkeld. Wanneer kantoren onnodig op 

bedrijventerreinen worden ontwikkeld, leidt dit tot nog meer leegstand op de echte 

kantorenlocaties.  

 

5. De samenwerkende gemeenten spreken af de verkantorisering op bedrijventerreinen 
tegen te gaan. Dit kan door in het bestemmingsplan minder vierkante meter bvo 
voor solitaire kantoorruimte toe te staan. Het samenwerkingsorgaan Holland 
Rijnland zal zorg dragen dat bovenstaande afspraak ook in het regionale beleid voor 
bedrijventerreinen wordt overgenomen. 
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 Vervagend onderscheid tussen kantoren en bedrijven  

  

 Het traditionele onderscheid tussen kantoren en bedrijven vervaagt. In toenemende mate zie je 

ondernemingen die zowel kantooractiviteiten als bedrijfsactiviteiten (productie, opslag, 

distributie of reparatie) herbergen. De groei van het aantal gemengde objecten of ondernemingen 

houdt verband met onze veranderende economie:  

 De verschuiving van productie naar dienstverlening waardoor de verhouding tussen het 

bedrijfsgedeelte en het bijbehorende kantoorgedeelte verandert;  

 De kennisintensivering van de industrie;  

 De opkomst van researchcentra; 

 Het toenemend belang van imago, en daardoor opkomst van hoogwaardige bedrijven (met 

de verschijningsvorm van een kantoor);  

 De opkomst van de creatieve industrie: activiteiten die een combinatie van denken en 

maken zijn en een multifunctionele bedrijfsruimte behoeven (zowel kantoor als werkplaats).  

 

 Begripsafbakening 

 In de vastgoedwereld wordt een object met ten minste 80% kantooroppervlak beschouwd als 

kantoorobject. Omgekeerd word een object met ten minste 80% bedrijfsoppervlak 

(productiehal / opslagruimte e.d.) beschouwd als ‘bedrijf’. Alles daartussen wordt gezien als 

gemengd object. Binnen deze bandbreedte (tenminste 20% kantoorruimte - maximaal 80% 

kantoorruimte, zie figuur) zijn tal van varianten denkbaar. Ordenend principe is het midden: 

de ‘ultieme’ gemengde onderneming (50% kantoor, 50% bedrijf). Links van het midden vind je 

de hoogwaardige bedrijven: ondernemingen die in meters meer bedrijf dan kantoor zijn, maar 

waarvan de kantoorcomponent (vaak) in hoge mate de uitstraling van het object (aan de 

straatzijde) bepaalt. Ondernemingen ‘rechts van het midden’ zijn de kantoorachtigen. Deze 

objecten / ondernemingen zijn meer kantoor dan bedrijf. Het gaat dan om kantooractiviteiten 

in combinatie met relatief stille, schone en/of kleinschalige productie, reparatie, opslag of 

distributie. 
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2.2 Renovatie 

Leegstaande kantoren op goede locaties verdienen een investering om ze weer up-to- 

date te maken. Verouderde kantoren op een duurzame manier toekomstbestendig 

maken zodat zij de concurrentiestrijd met nieuwbouw kunnen aangaan is echter 

kostbaar. De prijs van een goede renovatie is circa 80% van die voor een volledig nieuw 

kantoor. Marktpartijen kiezen daarom liever voor nieuwbouw. Voor de 

projectontwikkelaar betekent dit minder risico. Voor (institutionele) beleggers geldt dat 

zij graag nieuw vastgoed in hun portefeuille hebben; in de praktijk blijkt dat voor nieuw 

opgeleverde kantoren langere huurcontracten met gebruikers worden afgesloten. Hoe 

ouder het kantoor wordt, hoe korter de huurcontracten worden. Tenslotte genereert de 

gemeente (ook een marktpartij) grondopbrengsten bij de bouw van nieuwe kantoren op 

nieuwe locaties.  

 

Toch is renovatie van bestaande kantoren duurzamer. Deze renovatie is primair een 

beslissing van de eigenaren van het vastgoed. Beleggers kunnen in samenwerking met 

ontwikkelaars verouderde panden een tweede leven geven. Gemeenten kunnen dit 

proces faciliteren.  

 

6. De samenwerkende gemeenten spreken af eigenaren te helpen met de renovatie van 
verouderd vastgoed op duurzame kantoorlocaties. Bij initiatieven vanuit de markt 
zullen zij zoveel mogelijk de eisen voor bestaande bouw hanteren (lichter dan 
nieuwbouw). Indien nodig investeren zij extra in de openbare ruimte. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Succesverhaal: renovatie kantoren  

Rijkswaterstaat, Utrecht 

 Hoewel er bij de renovatie van het 

kantoor van Rijkswaterstaat in 

Utrecht geen sprake was van 

leegstand, is het een goed voorbeeld 

van het geven van een tweede leven 

aan een gebouw dat anders gesloopt 

zou moeten worden. 

 Het oorspronkelijk uit de jaren 

zeventig daterende pand was zeer 

gedateerd, en had te maken met het 

zogenaamde “sick building 

syndrome”, maar is door middel van de nieuwste technieken sterk verduurzaamd en kan 

weer vele jaren mee. Het gebouw behoort nu tot de duurzaamste van Nederland. 

Dit voorbeeld toont aan dat verouderde gebouwen een nieuwe toekomst kunnen krijgen. 

 



 
pagina 18 

2.3 Transformatie 

Onttrekking van verouderd vastgoed is cruciaal voor het komen tot een gezonde 

kantorenmarkt. Bij onttrekking van kantoren is eigenlijk altijd sprake van transformatie: 

 Door aanpassing van het gebouw naar een nieuwe functie. 

 Door sloop en nieuwbouw van een andere functie. 

Uiteindelijk blijft de eigenaar het laatste woord hebben bij het bepalen van welke 

(des)investeringen er worden gedaan. Echter de gemeente kan transformatie op gewenste 

locaties zoveel mogelijk faciliteren. 

 

Regels en procedures 

Gemeenten kunnen de planologische processen voor transformatie zoveel mogelijk 

versnellen. Op deze wijze kunnen initiatieven uit de markt worden gefaciliteerd. Tevens 

kunnen bewust de grenzen in het bouwbesluit worden opgezocht. Nieuwbouwnormen 

zouden niet langer per definitie moeten gelden voor woningbouw in voormalige 

kantoorpanden. Weliswaar zijn er landelijke eisen, maar gemeenten kunnen de grenzen 

opzoeken van wat nog acceptabel is en hierbij anticiperen op de aangekondigde 

aanpassing van het Bouwbesluit in 2012. 

 

7. De samenwerkende gemeenten spreken af zoveel mogelijk flexibiliteit in procedures 
en regels te betrachten om zo transformatie op locaties zonder toekomstwaarde voor 
kantoren te stimuleren. Zij zullen niet de nieuwbouwnormen maar de eisen voor 
bestaande bouw als leidraad nemen. Daarnaast gaan de samenwerkende gemeenten 
soepel om met volume uitbreidingen om transformatie financieel haalbaar te 
maken. 
 

 

 

  

Ter inspiratie: “Zorg voor leegstand”  

Zorginstellingen in leegstaande kantoren 

 
 Sommige kantoorpanden zijn geschikt voor zorgfuncties, 

mits ze op de goede locatie staan. 

 Zo is een kantoor in Dronten omgebouwd tot polikliniek, en 

is het kantoor van KPMG in Utrecht omgebouwd tot een 

woonzorgcentrum (foto). 

 In het rapport: “ Zorg voor wonen” (VNG), wordt nader 

ingegaan op een van de belangrijkste conclusies dat 

gemeenten herbestemming moeten faciliteren. Een 

leegstandsnota, waarin wordt aangegeven hoe om te gaan 

met leegstaande (kantoor)panden, is daarom van belang. 
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Inzicht in leegstand en mogelijkheden voor renovatie of transformatie 

Waar doet de leegstand van kantoren zich exact voor? Wat zijn de 

toekomstmogelijkheden van deze locaties en de verschillende kantoorpanden met 

leegstand? Dit zijn vragen die beantwoord moeten worden. Extra aandacht voor grotere 

kantoorpanden die geheel of grotendeels leegstaan en waarbij deze leegstand structureel 

is, is hierbij wenselijk. 

 

8. De samenwerkende gemeenten spreken af hun verouderde kantorenlocaties binnen 
twee jaar in kaart te hebben gebracht. De aard en omvang van zowel de renovatie- 
als transformatieopgave zullen worden onderzocht. Op basis van deze kennis gaan 
zij proactief de dialoog aan met marktpartijen voor het vinden van oplossingen. 
 

 

Projectgroep Transformatie 

In de regio Holland Rijnland is een projectgroep voor transformatie van kantorenlocaties 

en panden waar expertise, kennis en ervaring op dit gebied worden gedeeld gewenst. De 

aanwezige kennis en ervaring kan op deze wijze zoveel mogelijk worden gebundeld. Het 

inwoneraantal van een aanzienlijk deel van de gemeenten in de regio resulteert in een 

passende maar beperkte ambtelijke capaciteit op Economische Zaken. Uit de praktijk 

blijkt dat transformatie erg complex is. Expertise op het gebied van grondbeleid, bouw- 

en woningzaken, RO-procedures, financiën en wet- en regelgeving is onontbeerlijk.  

 

9. De samenwerkende gemeenten spreken af een ambtelijke projectgroep 
Transformatie in te stellen teneinde in deze complexe materie niet steeds opnieuw 
het wiel te hoeven uitvinden. Deze projectgroep zal onder roulerend voorzitterschap 
bijeenkomen om concrete initiatieven voor transformatie te bespreken om zo kennis 
te delen en waar nodig elkaar de helpende hand te bieden. Het 
Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland zal de monitoring van de transformatie 
activiteiten op zich nemen. 
 

 
 

Ter inspiratie: “Huisvesting MOE-landers” 

Westpointgebouw 

 

 Als een van de mogelijke, tijdelijke, oplossingen van het probleem van de kantorenleegstand 

wordt ook wel eens het huisvesten van 

de zogenaamde MOE-landers genoemd.  

 Dit betreft inwoners van Midden en Oost-

Europa, die tijdelijk in Nederland 

verblijven voor hun werk.  

 In verschillende gemeenten zijn al 

ideeën geopperd. Verbeteren van de 

leefomstandigheden van deze groep en 

terugdringen van overlast door 

huisjesmelkers staat daarbij centraal.  

 Hoewel dit zeker een mogelijkheid is die 

het overwegen waard is, zijn er nog weinig gebouwen daadwerkelijk voor dit doel 

omgebouwd.  

In diverse gemeenten wordt dit momenteel onderzocht. Bijvoorbeeld in Schiedam, waar een 

ondernemer het Westpointgebouw (foto) graag zou willen transformeren naar een “Polenhotel”. 
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2.4 Andere handvatten 

Teneinde deze nieuwe kantorenstrategie ook op operationeel niveau te laten slagen is 

verdere uitwerking noodzakelijk.  

 
Van huidige plannen naar nieuwe alternatieve plannen 

Voor diverse locaties geldt dat planreductie noodzakelijk is. Gemeenten kunnen de 

huidige plannen voor deze locaties analyseren en in nauwe samenwerking met 

marktpartijen komen met alternatieve plannen. Hieruit kan vervolgens de mate van 

planreductie uit worden bepaald. Het Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland neemt het 

initiatief om voor enkele voorbeeldlocaties samen met de verantwoordelijke gemeenten 

en marktpartijen een nadere analyse te maken om zo een realistische oplossingsrichting 

te formuleren.  

 

Transformatiefonds 

Een vaker genoemde suggestie om verouderd vastgoed aan te pakken is het oprichten 

van een fonds. Een fonds door en voor de vastgoedbranche. Hierin wordt door 

marktpartijen geld gestort dat gebruikt wordt voor transformatie. Het geld kan uit 

verschillende bronnen afkomstig zijn.  

Het Rijk heeft aangegeven dat de aanpak van de leegstand van kantoren met name via 

regionale en lokale maatregelen tot stand moet komen. Het Samenwerkingsorgaan 

Holland Rijnland is van mening dat de gemeentelijke of regionale schaal niet echt 

passend is voor een dergelijk fonds. Om meer slagkracht te kunnen ontwikkelen en de 

concurrentie positie van de regio niet aan te tasten is de provincie een meer passend 

niveau als uitvoerend orgaan ten behoeven van zo’n fonds. Holland Rijnland kan in 

samenwerking met andere regio’s in overleg treden met de provincie om te onderzoeken 

wat de mogelijkheden zijn voor een dergelijk fonds met als doel het verkrijgen van 

private financiering. 

 

Monitoring 

Een goede monitoring is essentieel. Ten eerste geeft dit zicht op verbetering van de 

kantorenmarkt: meten is weten. Ten tweede is dit ook een instrument om de 

noodzakelijke samenwerking tussen de gemeenten te bevorderen.  

 

10. De samenwerkende gemeenten spreken af de in 2011 uitgebrachte kantorenmonitor 
jaarlijks te actualiseren. Op deze wijze kan worden gemeten of de voorgestelde 
maatregelen werken en effectief zijn en is bijsturing mogelijk. 

 
 
Het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland zal de bovenstaande afspraken bewaken en 
gemeenten er op aanspreken wanneer de afspraken niet juist worden nagekomen. 
 

2.5 Rollen van andere partijen 

De gemeenten in Holland Rijnland gaan op weg naar een gezonde kantorenmarkt. 

Overheden, lokaal, regionaal en provinciaal zullen daar samen een duidelijke rol in 

spelen. De markt zal niet zelf het gewenste evenwicht kunnen herstellen. Zonder het 

probleem van leegstand sterk naar zich toe te trekken zullen de gemeenten zich richten 

op het creëren van randvoorwaarden zodat de markt daar op in kan spelen. In deze 

paragraaf wordt ingegaan op de gewenste rol van andere partijen betrokken bij het 

proces om de kantorenmarkt weer gezond te maken.  
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De overheid heeft op lokaal en regionaal niveau geen mogelijkheden marktpartijen te 

“dwingen” tot het in haar ogen gewenst gedrag. Wel kan zij marktpartijen verleiden om 

samen het maatschappelijke probleem van de leegstand van kantoren terug te dringen 

en tot nieuwe oplossingen te komen. Open dialoog tussen markt en overheid is hierbij 

van cruciaal belang. 
 

De beleggers 

Om beleggers te stimuleren over te gaan tot transformatie is fondsvorming door en voor 

de vastgoedbranche op provinciaal niveau een interessante oplossingsrichting.  

Door huurverlaging, promotie, betere facility management en renovatie van kantoren 

kunnen beleggers mede zorgen dat de leegstand afneemt. Dit lukt echter niet als de 

locatie geen toekomstwaarde heeft en de leegstand structureel van aard is. Dan zullen 

beleggers over moeten gaan tot transformatie. Zoals eerder aangegeven, is dit kostbaar 

en houden beleggers op dit moment nog te veel vast aan achterhaalde en te hoge 

boekwaarden voor hun vastgoed. Een transformatiefonds verdeelt de financiële pijn bij 

transformatie naar een andere functie over een groter aantal vastgoedpartijen. 

 

De projectontwikkelaars 

Door middel van discussiebijeenkomsten met projectontwikkelaars ontstaat begrip voor 

elkaars standpunten. Vervolgens kunnen overheid en marktpartijen samen concrete 

concepten ontwikkelen voor duurzame renovatie en transformatie. Door meer in te 

zetten op innovatieve renovatie kan verouderd vastgoed steeds goedkoper worden 

gerenoveerd en weer toekomstbestendig worden gemaakt. Dit als volwaardige tak van 

sport naast duurzame ontwikkeling van nieuwe kantoorpanden. 

De makelaars 

Intensiever contact met makelaars biedt mogelijkheden voor gemeenten om de 

maatschappelijke boodschap uit te dragen. Makelaars kennen de regionale markt, weten 

hoe hoog de leegstand is op de verschillende locaties en kunnen ook inschatten of deze 

structureel is. Met deze kennis kunnen zij richting beleggers en projectontwikkelaars 

ook de minder prettige boodschappen uitdragen. Ook richting de eindgebruikers kunnen 

de makelaars uitleggen dat door renovatie van verouderd vastgoed de huisvestingeisen 

vaak ook goed (en daarmee op duurzame wijze) kunnen worden ingevuld. 
 

2.6 Financiële paragraaf 

Het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland wil via deze financiële paragraaf inzicht 

geven in de processen die kunnen leiden tot financiële consequenties voor de 

samenwerkende gemeenten. Ook voor het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland zelf 

brengt deze kantorenstrategie kosten met zich mee in de vorm van extra overleg en de 

jaarlijkse monitoring van de kantorenmarkt. Een regionale kantorenstrategie met 

bindende afspraken heeft consequenties voor de samenwerkende gemeenten van 

Holland Rijnland. Veelal zijn dit procedurele consequenties. Een aantal van de afspraken 

vraagt ook om concrete acties van de gemeenten. Bijvoorbeeld om per kantorenlocatie 

een duidelijk profiel te ontwikkelen en -indien er sprake is van veroudering- de 

renovatie- en transformatieopgave in kaart te brengen. Een uniform 

beoordelingsprotocol, nodig voor onderling vergelijk, is snel opgezet. Echter daarna zal 

elke gemeente flink aan de slag moeten gaan.  De kosten van bovenstaande acties liggen 

binnen de reguliere taken van de gemeenten. Deze regionale kantorenstrategie geeft de 

kaders aan. Hierbinnen nemen de gemeenten op locatieniveau de verdere uitwerking op 

zich. In de begroting van de komende jaren zullen de gemeenten middelen toekennen 

om bovenstaande acties in gang te zetten.  
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Voor de ene gemeente zal de renovatie- en transformatie opgave en de daarmee 

samenhangende kosten groter zijn dan voor de andere gemeente. Dit hangt samen met 

de hoeveelheid van verouderd vastgoed op de kantorenlocaties en hoeverre in afgelopen 

jaren reeds stappen zijn gezet in de aanpak van leegstand. 

 

Concrete vergunningverlening van transformaties kunnen financiële gevolgen hebben 

voor de gemeente. In casu betreft dit planschade en vermindering van inkomsten uit de 

OZB-belasting.  

Ten aanzien van planschade valt op te merken dat de kans bestaat dat wanneer de 

gemeente de transformatie van een kantoor naar een andere functie mogelijk maakt, zij 

een planschadeclaim krijgt. Het is namelijk niet ondenkbaar dat de vastgoedwaarde van 

omliggende kantoren daalt. Wanneer de eigenaren van deze kantoren een 

planschadeclaim indienen, kan het gebeuren dat de rechter deze claim honoreert. 

Echter, dit hoeft niet per definitie financiële schade te betekenen voor de gemeente. In 

een overeenkomst met de initiatiefnemer van de transformatie kan de gemeente 

afspreken dat zij de kosten die zij moet betalen, verhaalt bij die initiatiefnemer. Toch 

zijn er situaties dat planschadeclaims wel financiële consequenties hebben voor 

gemeenten. Namelijk wanneer bij de actualisatie van bestemmingsplannen voor 

bedrijventerreinen inhoudelijke aanpassingen worden doorgevoerd. Dit geeft dan 

wellicht aanleiding tot door de rechter gehonoreerde planschadeclaims. De kosten voor 

het betalen van deze claims kunnen niet worden verhaald bij derden. De gemeente is 

dan immers de initiatiefnemer.  

De inkomsten uit de OZB-belasting dalen bij transformatie. Tenminste, wanneer dit 

wordt beschouwd op pandniveau. Immers, voor een leegstaand kantorenpand betaalt de 

vastgoedeigenaar de gemeente belasting als zijnde het pand volledig verhuurd. Een 

transformatie naar andere functies zoals bijvoorbeeld wonen zal altijd resulteren in een 

lagere vastgoedwaarde. De beleggingswaarde van een kantoorpand is nu eenmaal lager 

dan de beleggingswaarde van een appartementencomplex. De OZB-belastinginkomsten 

op pandniveau dalen daarom. Echter, ook dit hoeft niet per definitie financiële schade te 

betekenen voor de gemeente.  De gemeente kan namelijk het tarief voor het segment 

niet-wonen verhogen. Dit levert over het gehele segment extra OZB-belastinginkomsten 

op. Incidentele dalingen in het niet-wonen segment op pandniveau door transformatie 

worden hierdoor weer te niet gedaan. Budget neutraal.  

Landelijk bestaan er ideeën om de WOZ-waarde van leegstaande kantoorpanden te 

verlagen. Hierdoor kan de vastgoedeigenaar afschrijven tot deze lagere WOZ-waarde. 

Wettelijk kan er worden afgeschreven tot deze WOZ-waarde en niet hieronder. 

Experimenten moeten uitwijzen of een dergelijke verlaging van de WOZ-waarde de 

vastgoedeigenaar voldoende prikkels geeft om sneller af te waarderen en over te gaan tot 

transformatie. De individuele gemeenten binnen Holland Rijnland hebben zelf de keuze 

hoe om te gaan met het planschaderisico bij de actualisering van bestemmingsplannen 

en het experimenteren met verlaging van de WOZ-waarde voor prikkels om 

transformatie te stimuleren.  

 

Daarnaast heeft planreductie van kantoren eveneens financiële gevolgen.  

Ten eerste omdat dit aanleiding kan geven tot planschadeclaims. Immers, de grond is 

destijds door marktpartijen en particuliere bedrijven aangekocht met de verwachting 

(soms ook vastgesteld in het bestemmingsplan) dat kantoorontwikkeling mogelijk zou 

zijn. Wanneer de gemeente partijen die mogelijkheid en daarmee potentiële 

opbrengsten ontneemt, kan dit leiden tot planschadeclaims. 
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Ten tweede leidt het schrappen van (potentiële) kantooropbrengsten tot een neerwaartse 

bijstelling van de grondexploitatie van de betreffende plannen en daarmee mogelijk tot 

problemen voor de gemeente.  Dit is met name bij de W4-kantoorlocaties het geval, 

waarbij een gedeeltelijk andere invulling voor deze locaties kan leiden tot lagere 

grondopbrengsten. 
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3 Kiezen voor locaties 

Kiezen is de grondslag van elke vorm van beleid. Om te bepalen wat het juiste beleid per 

kantorenlocatie is, zijn de regionaal concurrerende locaties onderzocht en beoordeeld.  

Kiezen betekent het aanwijzen van locaties die wel of geen toekomstwaarde hebben als 

kantorenlocatie. Door te durven kiezen kan er (des)investeringsbeleid worden gevormd. 

Indien de toekomst van kantorenlocaties bekend is, kunnen de eigenaren van het 

vastgoed op deze locaties daaruit de mogelijkheden voor herontwikkeling of 

transformatie afleiden.  

 
Figuur 1 Kiezen voor locaties: duurzame kantoorlocaties (groen), niet duurzame kantoorlocaties 

(rood) en W4-locaties (geel) 

 

3.1 Drie categorieën 

De indeling van kantorenlocaties is tot stand gekomen aan de hand van criteria als 

afzetbaarheid van nieuwbouw, marktvraag op korte termijn en op lange termijn, de 

effecten op de bestaande voorraad van kantoren, et cetera. Per locatie zijn tevens de 

mogelijkheden voor transformatie naar andere functies geanalyseerd. Ook deze 

transformatiepotentie is een criteria geweest voor onderstaande indeling.  

 

Op basis van deze analyse zijn binnen de regio Holland Rijnland drie categorieën 

kantorenlocaties onderscheiden: 

 
Duurzame kantoorlocaties 
 Werkgelegenheidsgroei en de daarmee gewenste groei van het aantal m² kantoren is op 

deze locaties te voorzien en wordt door de betreffende gemeenten proactief gefaciliteerd. 

Deze locaties zijn aantrekkelijk voor toekomstige kantoorgebruikers. Bio Science Park en 

Space Businesspark zijn twee themalocaties die vallen in deze categorie. Beide clusters 

hebben hun eigen markt en dynamiek. Op deze locaties wordt vast gehouden aan de 

gekozen thematiek. Een selectief vestigingsbeleid is daarbij gewenst. Wanneer ook 

ondernemers buiten dit thema worden toegelaten, verliezen de locaties veel aan kracht. 
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Space Businesspark (links) en Bio Science Park (rechts) – Duurzame kantoorlocaties 

 

 

 
 

 

Daarnaast vallen de kantorenlocaties Leiden Stationsgebied en Alphen Stationsgebied in 

deze categorie. Deze locaties zijn in trek bij beleggers en hebben toekomstwaarde. Met 

name door de situering rond een intercity station en het multifunctionele karakter. 

Zowel Leiden Centraal als het station Alphen aan den Rijn zijn knooppunten in het 

StedenbaanPlus netwerk. Dergelijke knooppunten worden gekenmerkt door snijdende 

HOV-lijnen, een hoge bereikbaarheid, aanzienlijke functiediversiteit en een meer dan 

lokaal verzorgingsgebied met hoge reizigersaantallen. Voor de locaties rond deze stations 

geldt dat aanvulling van het kantorenprogramma door middel van nieuwbouw mogelijk 

is. De beide gemeenten streven er naar kantoren zoveel mogelijk te centraliseren op deze 

locaties. Tevens dient er te worden ingezet op renovatie van verouderde kantoren. 

Transformatie naar woningbouw of andere functies om het gebied aantrekkelijker te 

maken kan evenzeer tot de mogelijkheden behoren.  

 

Stationsgebied Leiden (links) en Stationsgebied Alphen a/d Rijn (rechts) – Duurzame kantoorlocaties 

 

 

 
 

Niet-duurzame kantoorlocaties 
Deze locaties zijn naar maatstaven van de huidige en toekomstige markt niet meer 

geschikt voor kantoren. De opgave is hier om per saldo het aantal m² aan kantoorareaal 

terug te dringen. Daarmee ligt de nadruk op transformatie. In Holland Rijnland vallen 

drie wat geïsoleerde locaties in deze categorie. Dit zijn de kantorenlocaties Plesmanlaan 

en Kanaalpark in Leiden en de kantorenlocatie Henry Dunantweg in de gemeente Alphen 

aan de Rijn. Deze locaties kennen leegstand en de aantrekkelijkheid voor nieuwe maar 

ook voor zittende ondernemers staat onder druk. Leegstand veroorzaakt een negatieve 

uitstraling. De monofunctionaliteit alsmede de beperkte bereikbaarheid per openbaar 

vervoer verminderen de toekomstwaarde van deze kantorenlocaties. Op beide locaties 

zal langzaam worden afgebouwd ten gunste van woningbouw, leisure of horeca. Dit 

betekent niet dat op deze locaties de kantoorfunctie in zijn geheel verdwijnt. Echter het 

aandeel kantoren zal op deze locaties op termijn afnemen. 
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 Plesmanlaan, Leiden (links) en Kanaalpark, Leiden (rechts) – Niet-duurzame kantoorlocaties 

 

 

 
 

 

Henry Dunantweg, Alphen aan den Rijn – Niet-duurzame kantoorlocatie 

 

  

   

 

W4-kantorenlocaties (Wonen, Water, Wegen en Werken) 
Binnen Holland Rijnland hebben de kantorenlocaties W4-Leiderdorp en W4-

Zoeterwoude, een aparte status. Deze snelweglocaties zijn bedoeld als regionaal 

concurrerende locaties. Ook concurrerend buiten de regio Holland Rijnland. Twee van de 

nieuwe stations van de RijnGouwelijn worden gerealiseerd bij Zoeterwoude Smeetsweg 

en Zoeterwoude Meerburg. Hiermee wordt deze W4-locatie aantrekkelijker voor 

kantoorgebruikers en heeft de locatie potentie en toekomstwaarde. De bestaande 

plancapaciteit voor deze locatie lijkt echter te hoog. De verschillende kantorenlocaties 

van W4 worden onderzocht op optimaliseringsmogelijkheden van de bestaande 

multifunctionele programmering in de vorm van uitbreiding van de niet-

kantoorfuncties. 

 

W4 -locatie 
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Naast de bovenstaande vier duurzame kantoorlocaties en de W4-locatie met een aparte 

status in de kantorenstrategie worden grootschalige kantoorontwikkelingen voor de 

regionale markt in principe niet toegestaan op andere locaties. Mochten er in de 

dynamiek van de markt initiatieven naar voren komen die een aantoonbare stimulans 

geven aan de regionale economie dan zullen dergelijke initiatieven besproken worden in 

het portefeuillehoudersoverleg op het moment dat de initiatieven manifest worden. 

Denk hierbij bijvoorbeeld aan het Flower Science Park en Valkenburg. 

 

3.2 Indicatieve strategie per regionale kantorenlocatie  

 

Leiden, Stationsgebied/Schipholweg 

Het stationsgebied in Leiden is in Holland Rijnland de meest 

logische locatie als het gaat om de combinatie van 

planreductie, renovatie en verdere kantorenontwikkeling. 

Het station Leiden Centraal is knooppunt in het 

StedenbaanPlus netwerk, de bereikbaarheid per OV is goed, 

en de locatie ligt op slechts enkele minuten van Schiphol. Dit 

maakt het niet alleen een interessante vestigingslocatie voor 

de regio, maar ook voor daar buiten. De uitstraling van het 

gebied is echter onvoldoende. Sommige kantoren ogen 

gedateerd, of staan er leeg en verwaarloosd bij. Ook in nieuw opgeleverde panden staat 

nog ruimte leeg. Naast toevoeging van nieuwe kantoren, nodig voor de noodzakelijke 

verversing van het aanbod, zijn maatregelen nodig zoals het renoveren van bestaande 

kantoren en transformatie van kantoren naar andere functies (zoals al gebeurde met het 

gebouw waar nu Golden Tulip in is gehuisvest). Hiermee krijgt het gebied meer kwaliteit. 

Ondanks dat het gebied tussen een OV-knooppunt en de Leidse binnenstad ligt is het 

gebied rond de Schipholweg monofunctioneel. Om de aantrekkelijkheid van de locatie te 

vergroten is het aan te raden ook ruimte te reserveren voor andere functies. In het 

Masterplan Leiden Stationsgebied is hier een aanzet voor gegeven. Tot slot zijn 

investeringen in de openbare ruimte van belang. Nu domineert het autoverkeer. Het 

verblijfsklimaat voor voetgangers behoeft aandacht. 

 

 

Alphen, Stationsgebied 

Voor het stationsgebied in Alphen, een knooppunt in het 

StedenbaanPlus netwerk, is de strategie om ontwikkeling 

van nieuw programma (zowel kantoren als andere functies) 

te blijven toestaan. Het moet mogelijk blijven in de 

toekomst een bepaalde hoeveelheid vierkante meters 

kantoorruimte te ontwikkelen als de vraag zich voordoet. 

Daarnaast zal worden ingezet op transformatie. Dit zal 

gelden voor het NUON-kantoor en is al eerder gebeurd met 

het voormalige belastingkantoor. Investeringen in de 

openbare ruimte zijn van belang. Daarnaast is het belangrijk dat het Nieuwe Werken zo 

veel mogelijk wordt gefaciliteerd. 
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Zoeterwoude, W4 

De ontwikkeling van deze locatie is vertraagd. De bestaande 

plancapaciteit van deze locatie lijkt te hoog. Daarom is een 

nieuwe visie op het gebied ontwikkeld, waarin inspelen op 

de vraag uit de markt het uitgangspunt is. Deze 

koerswijziging lijkt zijn vruchten af te werpen. Een en ander 

kan planreductie in een deel van het kantorenprogramma 

betekenen, in combinatie met een nieuw plan waarin andere 

(niet-kantoor)functies worden uitgebreid. Mogelijk zal dit 

niet de eerder geprognosticeerde opbrengsten kunnen 

opleveren. In die zin heeft het gebied een nieuwe analyse nodig om te bepalen welke 

functies kunnen worden ontwikkeld om het gebied een fundamenteel ander karakter te 

geven. Hierbij zal mogelijk op de grondwaarde moeten worden afgewaardeerd. De 

betreffende aandeelhouders hebben hier inmiddels voorzieningen voor getroffen. 

 

 

Leiderdorp, W4 

Ook de ontwikkeling van de projecten in het W4-gebied van 

Leiderdorp (Vierzicht, Bospoort, Elizabethhof) komt minder 

snel van de grond dan gehoopt, met het verschil dat dit geen 

leeg gebied is en er ook recent nog bijgebouwd is. Toch 

stagneert de ontwikkeling: het realiseren van grootschalige 

nieuwe kantoren lijkt moeilijk te slagen. De strategie voor 

deze locatie behelst eveneens het reduceren van 

plancapaciteit. Nieuwe aanvullende functies kunnen het 

gebied meer toekomstwaarde geven. Daarnaast is de 

uitstraling van de openbare ruimte matig en zijn er weinig voorzieningen aanwezig die 

het kantorenaanbod daadwerkelijk versterken. Het verbeteren van de openbare ruimte 

en voorzieningen is nodig om de kantoorfunctie een nieuwe impuls te geven. 

 

 

Leiden, Roomburg 

De locatie Roomburg heeft een goede autobereikbaarheid en is bovendien een 

zichtlocatie. Het realiseren van kantoren is op deze locatie minder gewenst. Het gebied is 

in hoofdzaak een goed functionerend bedrijventerrein, de reeds aanwezige kantoren 

hebben veelal een binding met de aldaar gevestigde bedrijven. Daarbij is het gebied 

minder goed bereikbaar per openbaar vervoer en zijn er geen voorzieningen aanwezig. 

Bovendien zijn er voldoende alternatieven in de omgeving. Op nog geen honderd meter 

van deze locatie ligt de Meerburgpolder (W4 Zoeterwoude), dat een grote plancapaciteit 

voor kantoren heeft met eveneens een goede autobereikbaarheid. 

 

 

Leiden, Plesmanlaan 

De kantoren in de omgeving van de Plesmanlaan hebben te 

maken met de hoogste leegstand van de regio. Renovatie en 

transformatie liggen dan ook voor de hand, waarbij wel 

moet worden bedacht dat deze locatie voor wonen minder 

geschikt is. De parkeerdruk op deze locatie is hoog. Het 

realiseren van meer en betere parkeervoorzieningen is 

daarom belangrijk, zeker gezien de typologie als 

snelweglocatie. 
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Alphen aan den Rijn, Henry Dunantweg 

De Henry Dunantweg vervult met name een lokale rol, 

maar biedt ook ruimte aan organisaties die niet per se 

lokaal gebonden zijn. Op dit moment functioneert de 

locatie redelijk maar er is relatief veel aanbod in andere 

functies. In de toekomst kan gedacht worden aan 

investeringen in de openbare ruimte om het transformatie 

proces te stimuleren, de locatie biedt kansen voor 

woningbouw. Een geleidelijke transformatie waarbij het 

aandeel kantoren afneemt ten gunste van ander functies 

geeft deze locatie de meeste kansen. 

 

 

Leiden, Kanaalpark 

Kanaalpark is een enigszins verscholen locatie in de nabijheid 

van NS-station Leiden Lammenschans. Door de realisatie van 

het ROC kan deze locatie een extra stimulans krijgen op het 

gebied van voorzieningen. Het gebied kan voor transformatie 

in aanmerking komen, maar daarbij moet wel zorgvuldig 

nagedacht worden welke functies hier passen en aanvullend 

zijn op de locatie. Het opknappen van de openbare ruimte 

behoort tot de aanbevelingen. Deze is namelijk op dit 

moment minder goed onderhouden. 

 

 

Themalocaties (Bio Science Park en Space Businesspark) 

De beide themalocaties vereisen weinig ingrepen. Door het 

stringente vestigingsbeleid en de bijzondere typologie van 

de meeste kantoren (kantoren + laboratoria) op deze locaties 

hebben zij een geheel eigen dynamiek. Aandacht aan de 

openbare ruimte en het realiseren van meer voorzieningen 

kan beide locaties echter wel versterken. Daarnaast is 

vasthouden aan het thema door middel van een goed 

vestigingsbeleid nodig om de kracht van beide locaties te 

bewaken. 
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4 De problematiek 

De kantorenmarkt in Nederland verkeert in zwaar weer. De leegstand heeft 

problematische vormen aangenomen, terwijl de vraag naar nieuwe kantoorruimte alleen 

maar verder afneemt. “Te huur”-borden domineren het uitzicht vanaf de Nederlandse 

snelwegen. Dit hoofdstuk gaat in op de problematiek van de kantorenmarkt in 

Nederland.  

 

De leegstand van kantoren in Nederland bedroeg in 2010 14%. De oorzaken hierachter 

zijn divers, maar de recente economische crisis en de opkomst van het Nieuwe Werken 

hebben daar aan bijgedragen. Hoofdoorzaak is dat er meer kantoren zijn ontwikkeld dan 

er gebruikers zijn. Daarnaast is het erg onaantrekkelijk om kantoren te slopen, zelfs als 

duidelijk is dat zich nooit meer een gebruiker zal aandienen. 

 

Bij zowel de overheid als marktpartijen is het besef gerezen dat het “vijf over twaalf” is. 

Eigenlijk is het al te laat, maar door nu in te grijpen kan voorkomen worden dat de 

kantorenmarkt nog ongezonder wordt dan dat deze nu reeds is. Sinds het Rijk in het 

voorjaar van 2011 het Actieprogramma Aanpak Leegstand Kantoren presenteerde 

beginnen mondjesmaat maatregelen genomen te worden.  

 

Belangrijk is om te komen tot werklocaties die aantrekkelijk zijn en dat ook in de 

toekomst blijven. Locaties die inspelen op de eisen van nu, maar flexibel genoeg zijn om 

ook in te kunnen spelen op de eisen van morgen.  
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4.1 Over leegstand, marktvraag en nieuwbouwplannen 

Nederland heeft een fors overschot aan kantoormeters; in 2010 stond 6,7 miljoen m² 

leeg. Dit is 14 procent van de totale voorraad (circa 47 miljoen m²). Een gezonde 

kantorenmarkt kent 5, hooguit 7 procent frictieleegstand
2
. Een steeds groter deel van de 

niet in gebruik zijnde panden staat langdurig leeg zonder perspectief op een nieuwe 

gebruiker. Sinds het begin van deze eeuw zijn er in Nederland structureel meer meters 

gebouwd dan de markt kon opnemen. De recessie deed (en doet) daar nog een schepje 

bovenop. Bij ongewijzigd beleid zal dit overschot de komende jaren sterk toenemen. De 

vraag naar kantoorruimte loopt terug en aan de aanbodzijde overtreft het aantal nieuwe 

opleveringen nog steeds het aantal onttrekkingen. De daling aan de vraagzijde heeft 

grotendeels een structureel karakter. Onder invloed van ‘het nieuwe werken’ loopt het 

gemiddelde ruimtegebruik per werknemer terug en na 2020 zal de krimpende 

beroepsbevolking zich zichtbaar manifesteren.  

‘Niets doen’ zal naar verwachting al in 2015 resulteren in een leegstandspercentage van 25 
procent.  

 

Overmatige leegstand is in de eerste plaats verspilling van ruimte en kapitaal – beide 

factoren waar Nederlanders van oudsher bijzonder zuinig op zijn. Leegstand leidt niet 

alleen tot waardedaling van het betreffende vastgoed maar vaak ook tot die van de 

omgeving en kan, zeker wanneer zij zich concentreert, leiden tot sociaal onveilige 

plekken. Leegstaande kantoren zijn daarnaast geen reclame voor gemeenten als 

economische vestigingsplaats.  

 

Anderzijds is een volledige ontwikkelingsstop onwenselijk omdat er ondanks het 

omvangrijke kwantitatieve overschot een gedeeltelijke kwalitatieve mismatch bestaat.  

 

 

Het oude en nieuwe kantoor van KPMG, naast elkaar gelegen aan de A9 te Amstelveen: verworden 

tot symbool van ‘hoe het niet moet’. Het nieuwe kantoor zit vol, het oude kantoor blijft leeg. 

 

 

 
  

                                                      
2
 Frictieleegstand is te beschouwen als de gewenste schuifruimte (direct beschikbare meters) om verhuisbewegingen mogelijk 

te maken.  
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4.2 De opgave 

De opgave die voorligt is drieledig:  

 

Minder en bewuster nieuw bouwen 

Om te beginnen moet de nieuwbouwproductie van kantoren omlaag. Nieuwbouw moet 

voorbehouden zijn aan ontwikkelingen die naast het belang van de korte en middellange 

termijn (marktvraag, cash flow) ook nadrukkelijk het lange termijnbelang van een 

gezonde en aantrekkelijke stad dienen. Zowel pand als locatie moeten beantwoorden aan 

de criteria marktconformiteit en toekomstbestendigheid.   

 

Meer renoveren 

De mogelijkheden voor renovatie van bestaande kantoren op goede locaties moeten 

beter worden benut. De huidige wegwerpcultuur vraagt om een nieuwe 

(maatschappelijke) zuinig- en zorgvuldigheid. Dit heeft alleen kans van slagen in 

combinatie met meer schaarste (minder nieuwbouw, meer onttrekken).  

 

Meer onttrekken 

Het ‘minder en bewuster nieuw bouwen’ en ‘meer renoveren’ dient gepaard te gaan met 

een meer dan evenredige onttrekking van kantoren uit de markt. Alleen wanneer er 

meer m2 worden onttrokken dan er aan m2 nieuwbouw wordt gerealiseerd, kan het 

huidige overschot aan kantoren worden teruggedrongen. Kantoorpanden kunnen aan de 

voorraad worden onttrokken door middel van transformatie naar andere functies.  

 

Van groot belang is een op de totale voorraad gericht beleid.  

4.3 Waarom is het zo moeilijk?  

Hoe heeft het zo ver kunnen komen dat de Nederlandse kantorenmarkt afstevent op een 

leegstandspercentage van 25%? Waarom is het zo moeilijk om de hierboven geschetste, 

voor de hand liggende opgaven, in praktijk te brengen? Het antwoord is meerledig en 

complex. 

De nieuwbouw van kantoren dient vele belangen  
Die van gebruikers, makelaars, ontwikkelaars, banken, beleggers, gemeenten:  

 De kantorenmarkt is grotendeels een huurmarkt waar gebruikers een verplichting van 

vijf, maximaal tien jaar aangaan. Na afloop van het contract is de huurder vrij om een 

nieuwer, mooier, energiezuiniger, beter passend kantoor te betrekken. Verhuizen kost 

uiteraard geld, maar deze kosten worden vaak ruimschoots gedekt met incentives
3
.  

 Voor ontwikkelaars, beleggers en gemeenten waren kantoren tot voor kort een 

lucratieve bron van inkomsten. Kantoren werden beschouwd als vastgoedproduct 

waarmee snel geld kon worden verdiend en waarmee exploitaties rond konden worden 

gerekend. Positiever gesteld hebben kantoren het afgelopen decennium succesvolle 

gebiedsontwikkelingen mogelijk gemaakt en de aantrekkingskracht van steden vergroot.  

 Het toestaan van de realisatie van een (grootschalig) kantoor betekent voor een 

wethouder vaak het binden van een bedrijf aan zijn/haar gemeente, hetgeen 

werkgelegenheid, belastingsinkomsten en positieve aandacht voor het lokale 

vestigingsklimaat genereert. “Als wij het niet toestaan doet de buurgemeente het wel” is 

daarbij vaak het dilemma.  

 

 

                                                      
3 Extraatjes of kortingen, bijvoorbeeld in de vorm van een huurvrije periode.  
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Verkeerde inschatting van de vraag 
Deels vanwege gebrek aan kennis, deels vanwege bovengeschetste belangen is de 

marktpotentie van diverse kantorenontwikkelingen overschat.  

 Er is sprake van veroudering en een kwalitatieve mismatch die vraagt om nieuwe 

kantorenontwikkelingen, maar deze mismatch is (en wordt) overdreven. “Door de vage 

omschrijvingen van toplocatie, duurzaamheid en het nieuwe werken valt vrijwel iedere 

nieuwbouwontwikkeling te rekenen tot het marktaandeel van kwalitatieve schaarste.”
4
  

 Daarbij zijn publieke en private partijen ook op kwetsbare locaties met relatief hoge 

leegstandspercentages vastgoed blijven ontwikkelen.  

 Ondanks de grootschalige leegstand van kantoren, het landelijke overschot aan 

bedrijventerreinen, de regionale bevolkingskrimp en de landelijke krimp van de 

potentiële beroepsbevolking lijken veel gemeenten nog in de ban van het groeidenken.  

 Doordat goede onderlinge afstemming lange tijd heeft ontbroken, hebben publieke en 

private partijen zichzelf te rijk gerekend. Wanneer het blikveld van gemeenten ophoudt 

bij hun eigen grenzen en dat van private partijen niet veel verder reikt dan individuele 

transacties en locaties, ontstaat logischerwijs een situatie waarin iedereen ‘vecht’ om 

dezelfde markt.  

Renovatie is kostbaar  
In een overvoerde markt, waarin nieuwbouw altijd voorradig is en gebruikers de 

voorkeur geven aan het nieuwste van het nieuwste, is het financiële risico van 

ingrijpende renovaties vaak te groot. Verouderde installaties blijken het grootste 

obstakel bij het verduurzamen (nieuw leven inblazen) van bestaande kantoren en maken 

renovatie kostbaar. Er zijn veel succesvoorbeelden te noemen, maar deze zijn veelal in 

opdracht uitgevoerd en met niet geringe budgetten.  

Transformatie naar andere functies is complex 
Slechts een beperkt deel van de voorraad is geschikt voor transformatie naar een andere 

functie. Het merendeel van de structurele leegstand bevindt zich op monofunctionele 

locaties; ingericht op een type gebruik. Transformatie van deze locaties is complex. Voor 

een deel zijn deze gebieden, bijvoorbeeld door de ligging aan snelwegen, nauwelijks 

geschikt voor niet-kantoorfuncties. Andere locaties zijn recent ontwikkeld waardoor de 

boekwaarde erg hoog is, wat transformatie vooralsnog onbetaalbaar maakt. 

Versnipperde leegstand  
Kantoorpanden staan zelden volledig leeg, waardoor op het niveau van het object de 

noodzaak van renovatie, transformatie of sloop/ nieuwbouw beperkt is.  

Boekwaarde blijft hoog, afboeken doet pijn 
Vastgoed representeert een marktwaarde en een boekwaarde. Idealiter komen beide 

overeen, op de kantorenmarkt is de kloof tussen beide bijzonder groot geworden. 

Boekwaarde laat zich uitleggen als het bedrag dat volgens de boeken nog aan een pand 

moet worden verdiend, gezien de destijds gemaakte investeringen en de verwachtingen 

ten aanzien van huuropbrengsten. De marktwaarde is de reële waarde van een object, 

die mede wordt bepaald door (de waarde van) concurrerend aanbod en de feitelijke 

verhuurbaarheid. Kantoren kunnen na 10 tot 20 jaar vaak niet meer goed de 

concurrentie aan met nieuwbouw. Dan ontstaat er de kans op leegstand. Echter ondanks 

de matige vooruitzichten voor deze kantoren wordt de waarde in de boeken niet 

aangepast. Gemeenten kunnen helaas niet veel aan doen aan deze realiteit.  

 

  

                                                      
4 Bouke-Pieter van Dijk 
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Deze hoge boekwaarde zit renovatie, transformatie en sloop in de weg. Het afboeken op 

de boekwaarde betekent feitelijk verlies nemen. Het is voor de eigenaren van het 

vastgoed niet zomaar een pure boekhoudkundige handeling, het doet wel degelijk pijn. 

Het gaat immers direct af van de winst. Toch rijpt het besef onder marktpartijen, en dan 

met name onder de institutionele beleggers, dat afwaarderen en het verkorten van de 

levensduur van een kantoorpand noodzakelijk en onvermijdelijk is. Want hoe dan ook, 

de reële waarde van incourant vastgoed zal afnemen. Hiermee wordt een ander knelpunt 

geïntroduceerd. Namelijk dat de waarde van incourant vastgoed onder de 

financieringswaarde zal komen. De vastgoedeigenaar zit dan in een fuik: geld om te 

renoveren of transformeren heeft hij niet en het enige dat hij kan doen is steeds meer 

verlies nemen. Dit incourant vastgoed op kwalitatief mindere locaties is niet in handen 

van institutionele beleggers maar vaak het eigendom van kleinere particuliere beleggers. 

Deze categorie is vrij groot en zal zich blijvend verzetten tegen maatregelen die de 

gemeente of andere overheden treffen. Vooral omdat dergelijke maatregelen vaak een 

versnelling betekent van het proces om daadwerkelijk verlies te nemen. Zij zullen dit 

weigeren om de eenvoudige reden dat dit kan leiden tot hun faillissement. 

 

Om deze reden hebben ook banken (als financiers) een groot belang om het 

leegstandsprobleem op een geleidelijke manier op te lossen. Ook bij financiers is het 

besef dat de lucht uit de markt moet maar wel met kleine beetjes tegelijk, zodat er 

sprake kan zijn van een zachte landing. De bank heeft namelijk geen belang bij 

faillissementen van vastgoedeigenaren. Ook zij kunnen niets met incourant vastgoed. 

Knelpunten 

De drieledige opgave bestaande uit planreductie, renovatie en onttrekking via 

transformatie en sloop/ nieuwbouw is weerbarstig en er zijn vele knelpunten aan te 

wijzen. De eerder genoemde hoge boekwaarde is een groot knelpunt. Ook het verlies op 

de grondexploitatie bij het temporiseren en schrappen van plannen voor kantoren is een 

belangrijk knelpunt. Evenals het feit dat het achterlaten van bestaand vastgoed voor de 

eindgebruiker vooralsnog geen consequenties heeft. Deze en andere knelpunten kunnen 

door samenwerking tussen gemeenten en marktpartijen (deels) worden weggenomen. 

Bijlage 4 geeft in tabelvorm weer wat de belangrijkste knelpunten zijn en wat partijen 

kunnen doen om deze knelpunten weg te nemen. 
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Ter illustratie: Na afloop van het huurcontract is de huurder vrij om een nieuwer, mooier, 
energiezuiniger, beter passend kantoor te betrekken.  
 

Cap Gemini zoekt nieuw kantoor in of nabij Utrecht 

 

Automatiseerder en ICT-dienstverlener Cap Gemini wil in 2013 verhuizen naar een nieuw 

hoofdkantoor. Over de keuze voor de precieze locatie wordt binnen het concern nog gesproken. 

Wel is zeker dat die in of nabij Utrecht zal zijn en dat het gebouw een omvang moet hebben van 

ongeveer 20.000 m², ongeveer de helft van het huidige hoofdkantoor. 

 

Een woordvoerder van het Franse concern. ‘Ons huurcontract voor het gebouw aan de 

Papendorpseweg in kantorenpark Papendorp, loopt in 2013 af. Vervolgens willen we een gebouw 

betrekken waar de organisatie beter volgens het concept nieuwe werken kan functioneren. Dit 

betekent dat we dichter bij een openbaar vervoer knooppunt willen zitten en dat we met de 

ruimte efficiënter kunnen omgaan, flexibeler kunnen werken. Dat betekent onder andere dat we 

de beschikking willen hebben over ruimten met grotere vloeroppervlakken. Het huidige 

complex, dat aan het begin van deze eeuw is bedacht en dat wij in 2003 betrokken, voldoet niet 

aan die specificaties.’ 

 

‘Cap Campus’ is gebaseerd op een masterplan van T + T 

Design en bestaat uit vier hoofdgebouwen en een 

conferentiezaal en ongeveer 1.200 parkeerplaatsen. Het is 

ontworpen door De Architecten Cie (Frits van Dongen) en 

Veenendaal and Bocanet (Ed Veenendaal).   

 

 
 

Bron: Interlandvastgoed, 10/2/2011 

 

 
 



 
pagina 37 

5 Perspectiefwijziging, “vijf over twaalf” 

De grootschalige en oplopende leegstandsproblematiek op de kantorenmarkt wordt door 

alle partijen, privaat en publiek, onderkend. Waar deze lange tijd als probleem van de 

markt werd beschouwd, is inmiddels het besef doorgedrongen dat een bredere aanpak 

noodzakelijk is waarbij ook voor overheden een belangrijke rol is weggelegd. Zowel het 

ruimtelijke ordeningsbeleid als de marktmechanismen hebben ten aanzien van de 

kantorenmarkt gefaald. In dit hoofdstuk volgt een beschrijving van deze 

perspectiefwijziging, de reeds ondernomen acties en de voorgenomen acties voor een 

beter werkende kantorenmarkt.  

5.1 Actieprogramma Aanpak Leegstand Kantoren 

Kantorentop (mei 2010) 

In mei 2010 kwamen het Rijk, provincies, gemeenten, beleggers, ontwikkelaars en 

gebruikers bijeen in de Kantorentop. Een initiatief van toenmalig minister van VROM en 

de Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed Nederland (IVBN). Tijdens deze 

Kantorentop werd een akkoord bereikt over de aanpak van de structurele leegstand op 

de kantorenmarkt. Betrokken partijen spraken onder meer af om programma’s regionaal 

beter te zullen afstemmen, minder gronden voor de bouw van nieuwe kantoren uit te 

geven, sterker in te zetten op renovatie en verduurzaming van de bestaande voorraad en 

nieuwbouw te reserveren voor hoogwaardige, binnenstedelijke locaties met een goede 

(OV)bereikbaarheid. 

 

Succesverhaal: transformatie kantoren 

GAK-gebouw, Amsterdam 

 
 Het GAK-gebouw in Amsterdam is een 

kantoorgebouw in Bos en Lommer dat 

stamt uit de jaren zestig van de vorige 

eeuw.  

 Sinds 2005 staat het leeg en is het niet 

gelukt er een andere kantoorgebruiker 

voor te vinden. 

 Corporatie Stadgenoot en 

projectontwikkelaar AM hebben er nu 

voor gekozen het gebouw te 

transformeren in studentenwoningen. Dit 

is nauwelijks rendabel, maar levert meer op dan leegstand.  

 “Voor zo’n zelfstandige eenheid kunnen we slechts 310 of 320 euro per maand vragen. Door 

het stelsel kunnen we geen hogere huur vragen. Dat is raar. De klant wil wel meer betalen. 

Op de particuliere markt is hij nog veel meer geld kwijt. Stel dat we 400 euro zouden kunnen 

vragen, dan neemt de onrendabele last flink af en wordt het mogelijk zo’n gebouw in een 

veel hoger tempo te transformeren”, aldus Gerard Anderiessen, bestuurder van Stadgenoot, 

in een interview met Architectenweb.nl. 
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De Wet kraken en leegstand (oktober 2010) 

In oktober 2010 volgde de Wet kraken en leegstand. Hiermee hebben gemeenten meer 

bevoegdheden gekregen om leegstand aan te pakken. Zij hebben hiertoe de volgende 

instrumenten:  

 Instellen van een leegstandsverordening met daarin een meldingslicht voor eigenaren 

van leegstaande panden.  

 Maximum boete bij niet melden: € 7.500.  

 Leegstandsgesprek en verplichtende voordracht van een huurder door de gemeente;  

 Wanneer eigenaar niet meewerkt kan een last onder dwangsom worden opgelegd die 

kan oplopen tot tienduizenden euro’s.  

Bovenstaand pakket aan maatregelen heeft zijn beperkingen: gemeenten moeten 

aanzienlijke inspanningen leveren alvorens kan worden overgegaan tot het opleggen van 

een dwangsom.  

Actieprogramma leegstand kantoren (7 maart 2011) 

Onder leiding van Minister Schultz van Haegen is in overleg met diverse marktpartijen 

een vervolg gegeven aan de landelijke aanpak. Op 7 maart 2011 werd het 

Actieprogramma Aanpak Leegstand aan de Tweede Kamer aangeboden. Strekking van dit 

actieprogramma: banken, beleggers, projectontwikkelaars en overheden moeten 

samenwerken aan een (nader) voorstel om de kantorenmarkt weer gezond te maken. Het 

actieprogramma krijgt vorm in drie pijlers:  

 Experimenteergebieden - herontwikkeling, transformatie en sloop. 

 Maatregelen om het functioneren van de kantorenmarkt op lange termijn te verbeteren. 

 Betere regionale ruimtelijke planning, programmering en afstemming. 

Annex 1 geeft een gedetailleerde beschrijving van het Actieprogramma. 

Kamerbrief ‘Fiscale maatregelen en plannen van aanpak leegstand kantoren’ (28 april 

2011) 

In een kamerbrief van 28 april reageert de minister op drie plannen van aanpak van 

oppositiepartijen D66, SP en PvdA en geeft zij conform de belofte in het Actieprogramma 

aan in hoeverre fiscale aanpassingen kunnen leiden tot versoepeling van 

herstructurering en transformatie. De conclusie is dat het kabinet terughoudend is met 

het introduceren van nieuwe fiscale instrumenten. Annex 2 geeft een gedetailleerde 

beschrijving van deze Kamerbrief. 

5.2 Provinciale visie en regionale opgave 

In lijn met actie 3 uit het landelijke Actieprogramma heeft de provincie Zuid-Holland een 

‘Aanzet voor een kantorenstrategie voor Zuid-Holland’ laten opstellen. Hierin wordt 

geconstateerd dat er in Zuid-Holland – met een leegstandsvolume van 1,5 miljoen m² en 

een fors grotere plancapaciteit dan nieuwbouwbehoefte tot 2020 – werk aan de winkel is. 

Het document bevat hiertoe de volgende agenda (gericht aan de provincie):  

 

1. Maak samen met de regio’s strategische keuzes in de plancapaciteit voor kantoren. 

‐ Samen met regio’s keuzes maken tussen plannen: schrappen, uitruilen of 

uitstellen. 

2. Kies per regio voor ontwikkeling van kantoren op de meest kansrijke locaties. 

‐ Onderscheidende locaties. 

‐ Locaties die beschikken over dubbele bereikbaarheid (auto en OV). 

‐ Voldoende parkeerruimte. 

‐ Aantrekkelijke gebiedskwaliteit. 

‐ Multifunctionaliteit. 



 
pagina 39 

3. Kies alleen voor ontwikkeling van kantorenlocaties op uitstekende 

knooppuntlocaties binnen Stedenbaan en Zuidvleugelnet. 

‐ Plancapaciteit Stedenbaan en Zuidvleugelnet groter dan nieuwbouwbehoefte. 

‐ Kiezen voor locaties met hoge stedelijkheid en uitstekende OV-bereikbaarheid: 

toplocaties, centrumlocaties en Randstedelijke ov-knooppuntlocaties (geen 

voorstadstations en bedrijventerreinen). 

4. Focus als provincie bij de aanpak van leegstand vooral op informeren en stimuleren 

van regio en gemeenten .  

5. Stimuleer intensieve regionale samenwerking op het gebied van kantoren  

‐ Afspraken over afstemmen van plancapaciteit. 

‐ Afspraken over aanpak bestaande voorraad. 

‐ Gebruik SER-ladder. 

 

Een en ander staat verwoord in de Verordening Ruimte van de provincie. Deze 

verordening geeft aan dat bestemmingsplannen voor gronden die zijn gelegen buiten de 

invloedsfeer van bestaande haltes van het Zuidvleugelnet geen bestemmingen mogen 

aanwijzen die nieuwe bebouwing voor kantoren mogelijk maken. Binnen de invloedsfeer 

van de haltes van het Zuidvleugelnet liggen gronden die binnen 10 minuten vanaf de 

haltes bereikbaar zijn te voet of met hoogfrequente bus- en tramverbindingen. Dit is niet 

van toepassing op: 

1. kleinschalige zelfstandige kantoren tot een bruto vloeroppervlak van maximaal 

1.000 m2 per vestiging. 

2. kantoren met een lokaal verzorgingsgebied, zoals gemeentehuizen en bankfilialen. 

3. bedrijfsgebonden kantoren met een bruto vloeroppervlak dat minder bedraagt dan 

50% van het totale bruto vloeroppervlak en minder is dan 3.000 m2. 

4. functiegebonden kantoren, zoals (lucht)havengebonden kantoren en 

veilinggebonden kantoren. 

5. uitbreiding van bestaande kantoren, eenmalig met hoogste 10% van het bestaande 

bruto vloeroppervlak. 

 

Daarnaast verplicht de provincie een regionale afstemming van kantorenprogramma’s 

bij bestemmingsplannen. Tevens stelt de provincie net als bij bedrijventerreinen ook bij 

de ontwikkeling van kantorenlocaties de SER-ladder verplicht. Bestemmingsplannen die 

voorzien in nieuwe locaties voor kantoren of de uitbreiding van bestaande locaties voor 

kantoren met een oppervlakte van tenminste 1 hectare aan aaneengesloten percelen, 

moeten in de toelichting een verantwoording bevatten waarbij de behoefte aan nieuwe 

locaties als gevolg van de vervangings- en uitbreidingsvraag wordt onderbouwd. Ook 

moet worden onderbouwd waarom deze behoefte niet kan worden ondervangen door 

herstructurering of intensivering van bestaande locaties, of het benutten van ruimte op 

locaties elders in de regio. Tevens moet onderzocht worden of ter compensatie elders de 

kantoorruimte kan worden beperkt door sloop of functieverandering. Binnenkort wordt 

de grens van 1 hectare grondoppervlakte omgezet naar 5.000 m2 bruto vloeroppervlakte. 
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Succesverhaal: transformatie kantoren 

Uitgeverij Samson, Alphen aan den Rijn                         

 
 Het voormalige kantoorpand van uitgeverij Samson 

in Alphen aan den Rijn is in 2005 na een grondige 

verbouwing opgeleverd als wooncomplex met 70 

appartementen, voornamelijk voor starters. Het 

gebouw is volledig gestript en van nieuwe gevels, 

woningscheidende wanden en inbouwpakketten 

voorzien. 

 Om te voldoen aan geluidseisen en eisen van brandveiligheid zijn zware dekvloeren 

aangebracht en verlaagde plafonds met brandwerende en geluidsisolerende materialen. De 

appartementen, variërend van 44 tot ruim 100 vierkante meter, zijn aan twee kanten van het 

gebouw gemaakt, ontsloten via een middengang. Op het oorspronkelijke casco zijn in twee 

lagen houten maisonettewoningen gebouwd. De woningen hebben verschillende 

buitenruimten: de maisonnettes hebben een balkon, sommige woningen beschikken over 

een dakterras en andere hebben een Frans balkon binnen de gevel, met de mogelijkheid om 

een loggia te creëren. 

 Het gebouw leende zich goed voor transformatie. De locatie had al een woonbestemming en 

er was voorzien in een gebouw tot tien bouwlagen, zodat het bestaande volume (zeven 

bouwlagen) kon worden uitgebreid. De ontwikkeling vergde niet meer dan driekwart jaar. In 

die periode is het plan uitgewerkt, is het gebouw kadastraal gesplitst en zijn 

appartementsrechten doorverkocht aan particulieren. Door deze ABC-constructie was over 

de appartementsrechten geen negentien procent btw verschuldigd, maar zes procent 

overdrachtsbelasting.  

 

 

  

 
Ter illustratie: De treden van de SER-ladder.  
 

1. Gebruik de ruimte die al beschikbaar is gesteld voor een bepaalde functie 

en/of door herstructurering beschikbaar gemaakt kan worden. 

2. Maak optimaal gebruik van de mogelijkheden om de ruimteproductiviteit te 

verhogen. Dat kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door benutting 

van de ‘derde dimensie’ (ondergronds bouwen en hoogbouw), door technische 

vernieuwingen en door multifunctioneel ruimtegebruik. Wet- en regelgeving 

en het daarbij behorende beleidsinstrumentarium dienen een verhoging van 

de ruimteproductiviteit te bevorderen. 

3. Indien het voorgaande onvoldoende soelaas biedt, is de optie van uitbreiding 

van het ruimtegebruik voor de desbetreffende functie aan de orde. Daarbij 

dienen de verschillende relevante waarden en belangen goed te worden 

afgewogen in een gebiedsgerichte aanpak. Door een zorgvuldige keuze van de 

locatie van ‘rode’ functies en door investeringen in de kwaliteitsverbetering 

van de omliggende groene ruimte moet worden verzekerd dat het meerdere 

ruimtegebruik voor wonen, bedrijventerreinen en/of infrastructuur de 

kwaliteit van natuur en landschap respecteert en waar mogelijk versterkt. 
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5.3 Wijziging in werken en kantoorgebruik 

Het Nieuwe Werken 

 Het ‘nieuwe werken’ staat momenteel sterk in de belangstelling. Velen bekritiseren dat 

dit nieuwe werken helemaal niet zo nieuw is. Vijftien jaar geleden bestonden de 

kantoortuin en de ‘flexplek’ ook al. Maar het nieuwe werken omvat meer en lijkt op 

grotere schaal navolging te krijgen. Het nieuwe werken omvat:  

‐ (tot op zekere hoogte) je eigen werktijden en werkplek bepalen 

‐ vertrouwen in plaats van controle, beoordelen op output 

‐ een stimulerende, inspirerende werkomgeving (luxe en esthetiek) 

‐ belang van meer kruisbestuiving, ontmoeting > tussen collega’s en tussen bedrijven 

 Het ruimtegebruik per werknemer is gedaald van 30 m² in de jaren negentig, naar 24 m² 

in 2001, tot 20 m² nu (EIB, 2010). Deze getallen zijn afkomstig uit verschillende 

onderzoeken en zijn dus niet 1 op 1 vergelijkbaar, maar geven wel een trend aan. Voor 

een groot deel wordt deze daling veroorzaakt door ‘het Nieuwe Werken’ (dat dus al enige 

tijd in gang is gezet). 

 Volgens een schatting van bedrijfsmakelaar DTZ zal als de belangstelling voor het 

Nieuwe Werken blijft bestaan het ruimtegebruik van werknemers met 15 tot 30% 

kunnen afnemen. De schatting is gebaseerd op kantoren die al zijn ingericht op basis van 

het Nieuwe Werken. Microsoft heeft bijvoorbeeld het ruimtegebruik per werknemer al 

teruggedrongen naar 15 m². Dit heeft grote gevolgen voor de vraag naar kantoren, die zal 

afnemen. 

 Daarnaast zorgt het Nieuwe Werken voor een kwalitatieve verandering in de vraag naar 

kantoren: gebouwen waarin ontmoeting en overleg centraal staan worden verkozen 

boven andere gebouwen. Dit resulteert in een leegstand van veel oudere gebouwen. Ook 

zijn ‘open flexkantoren’ (zie verder) in opmars. Dit zijn kantoren op goed bereikbare 

locaties, die per dagdeel gehuurd kunnen worden door ZZP-ers of mobiele werknemers. 

 Bij nieuwbouw is het verstandig om makkelijk aanpasbare gebouwen te bouwen, want 

als er een ding is dat het Nieuwe Werken heeft bewezen, is dat het belangrijk is dat 

gebouwen flexibel zijn. 

 Het Nieuwe Werken is niet alleen een bedreiging voor de kantorenmarkt: het biedt ook 

kansen voor nieuwbouw op nieuwe locaties, bijvoorbeeld op goed bereikbare plaatsen 

(zowel bij ov-knooppunten als langs snelwegen). 

 

 

Succesverhaal: transformatie kantoren 

 

Achmeakantoor, Amsterdam 
 Leegstaand kantoorgebouw wordt 

omgebouwd naar woningen.  

 Geluidseisen vragen aanpassingen aan 

het gebouw, waardoor haalbaarheid 

onder druk staat. 

 Goed overleg tussen de gemeente, het 

stadsdeel en de eigenaar over de 

transformatie herontwikkeling en de  

te nemen stappen en maatregelen.  

 Goed voorbeeld van hoe een gemeente 

een faciliterende rol kan spelen bij 

transformatie. 

Eveneens een goed voorbeeld van hoe bij de bouw van een nieuw kantoor rekening kan worden 

gehouden met een eventuele transformatie naar een woonfunctie. 
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Flexkantoren 

 Hand in hand met de opkomst van het Nieuwe Werken gaat de opkomst van het 

flexkantoor. Dit zijn kantoren met professionele werkplekken waar kenniswerkers met 

flexibele verhuur kunnen werken per uur, per dagdeel, tot maximaal per maand. 

Dergelijke kantoren zijn zowel van nut voor werknemers van bedrijven, die er 

bijvoorbeeld de tijd tussen twee afspraken kunnen benutten, als voor ZZP-ers, die steeds 

talrijker worden. Tussen 2000 en 2010 nam hun aantal met ruim 272.000 toe, en steeg 

hun aandeel in de totale beroepsbevolking van 6,5% naar bijna 10% (CBS). 

 In november 2009 waren er ongeveer 85 flexkantoren in Nederland, maar sindsdien is 

hun aantal explosief gegroeid, en haast iedere dag komen er nieuwe kantoren bij 

(Frisblik, 2010). 

 Uit onderzoek naar de succesfactoren van flexkantoren (Frisblik, 2010).komen een aantal 

conclusies naar voren, waaronder: 

‐ Doelgroep: ZZP-ers en werkgevers die het Nieuwe Werken hebben omarmd. 

‐ De indeling en inrichting: bij flexkantoren heeft de ruimte een prettige uitstraling 

en faciliteert het verschillende vormen van werken (vergaderen, geconcentreerd 

werken, ontmoeten).  

‐ Aangeboden faciliteiten: printer, beamer, flip-over, enz. 

‐ Gemak: gebruikers willen niet te veel tijd kwijt zijn, en willen dus zo snel mogelijk 

inchecken en gemakkelijk reserveren. 

‐ Mogelijkheden tot netwerken en sociale interactie. 
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6 Beleidskader Holland Rijnland 

Deze kantorenstrategie is niet Holland Rijnlands eerste. De tot nu toe vigerende 

regionale afspraken dateren van 2006 (maar hadden uiteraard nog geen betrekking op de 

later aangesloten gemeenten Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Rijnwoude). 

Onderstaand volgt een korte beschouwing van deze en andere relevante 

beleidsdocumenten, te weten:  

 Structuurvisie Holland Rijnland (2009) 

 Regionale kantorenstrategie (2006) 

 Regionale bedrijventerreinenstrategie Holland Rijnland (2009) en Regionale 

bedrijventerreinenstrategie Oude Rijnzone – Rijnstreek (2009) 

 StedenbaanPlus (Bestuurlijk Platform Zuidvleugel) 

 OV-visie Holland Rijnland, Schakels in het Zuidvleugelnet (2009) 

 Coalitieakkoord ten aanzien van RijnGouweLijn en Rijnlandroute (april 2011) 

6.1 Structuurvisie Holland Rijnland (2009) 

In de Regionale Structuurvisie (2009) is gekozen voor het versterken van bestaande, 

onderscheidende krachten: het life science cluster, het space science cluster, de 

Greenport en de toeristische sector (inclusief zakelijk congrestoerisme). Ten aanzien van 

werklocaties en werkgelegenheid zijn daarnaast onder meer de volgende  

speerpunten geformuleerd:  

 Ruimte bieden aan regionaal en lokaal verzorgende bedrijven in de eigen regio.  

 Creëren van meer werkgelegenheid aan de bovenkant van de markt; ontwikkeling 

werkgelegenheid en beroepsbevolking op elkaar afstemmen. 

 Realisatie van 415.000 vierkante meter kantorenoppervlak. 

 Prioriteit geven aan de herstructurering van bestaande bedrijventerreinen.  

 Niet de gehele ruimtevraag honoreren, maar selectief nieuwe bedrijventerreinen 

ontwikkelen.  

 Aanleg van nieuwe bedrijventerreinen koppelen aan herstructurering van bestaande 

locaties.  

 Concentreren van bedrijven met veel ruimtebeslag en bedrijven in de hogere sectorale 

categorie. 

 De regio faciliteert de ruimtebehoefte van haar eigen bedrijven, waarbij wordt uitgegaan  

 van de SER-ladder. 
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6.2 Regionale kantorenstrategie (2006) 

Voorliggende kantorenstrategie vervangt de regionale afspraken van 2006. In dat jaar is 

overeengekomen om tot 2015 (niet meer dan) 415.000 m² kantoren bij te bouwen. De 

verdeling naar locaties was daarbij als volgt:  

 

Tabel 1 Regionale afspraken kantorenprogrammering d.d. 2006 

Locatie  Programma 

(nieuwbouw tot 2015) 

A4-zone Elisabethhof  (Leiderdorp) 20.000 m² 

 Vierzicht (Leiderdorp) 15.000 m² 

 Grote Polder (Zoeterwoude) 13.000 m² 

 Meerburgerpolder (Zoeterwoude) 72.500 m² 

 Roomburg (Leiden) 20.000 m² 

 Knooppunt Oost / Bospoort (Leiderdorp) 13.000 m² 

  153.500 m² 

Leiden-Centraal  64.000 m² 

Overig stedelijk gebied Leiden Noord 15.000 m² 

 Voorschoten NS 10.000 m² 

 Leiden Lammeschans 40.000 m² 

 Leiden Churchilllaan (pm) 

 Leiden De Vink NS (pm) 

 Leiden binnenstad 10.000 m² 

  75.000 m² 

Katwijk  20.000 m² 

Leeuwenhoek / Rijnfront Leeuwenhoek (Leiden) 62.500 m² 

 Rijnfront (Oegstgeest) 40.000 m² 

  102.500 m² 

totaal  415.000 m² 

 

De kantorenstrategie van 2006 bouwt voort op de studie ‘In goede banen Leiden’ (Inbo, 

2003). Een advies uit 2005 van Twijnstra en Gudde om de kantorenprogrammering tot 

2015 per saldo naar beneden bij te stellen is niet verwerkt bij gebrek aan voldoende 

draagvlak. De strategie van 2006 besteedde geen specifieke aandacht aan de aanpak van 

structurele leegstand, omdat dit primair als verantwoordelijkheid van de marktpartijen 

werd gezien.  

 

6.3 Regionale bedrijventerreinenstrategieën 

Regionale bedrijventerreinenstrategie Holland Rijnland (2009) 

Holland Rijnland kampt met een tekort aan voldoende en kwalitatief hoogwaardige 

bedrijventerreinen. Dit heeft vermoedelijk een rol gespeeld in de achterblijvende 

economische ontwikkeling van de regio. Tot 2020 is een tekort becijferd van 20 tot 25 ha. 

Daarbij is er in de regio een teveel aan specifiek gelabelde en hoogwaardige terreinen en 

een tekort aan ‘normale’, modern-gemengde terreinen. Naar aanleiding van dit tekort 

stelt Holland Rijnland zichzelf voor drie strategische opgaven: (1) bestaande terreinen 

herstructureren en niet transformeren; (2) voldoende nieuwe bedrijventerrein 

ontwikkelen; (3) samenhang tussen bestaande en nieuwe bedrijventerreinen aanbrengen.  
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Ten aanzien van kantoren op bedrijventerreinen is het volgende standpunt ingenomen: 

De regionale economie is gebaat bij een goede mix van wonen, werken en 

voorzieningen. Oude tegenstellingen tussen enerzijds productie en distributie op een 

bedrijventerrein en anderzijds verkoop en dienstverlening op een kantorenlocatie zijn 

aan het verdwijnen. Dit betekent onder andere dat moet worden ingezet op 

functiemenging. Hoewel bedrijventerreinen primair een functie hebben als 

vestigingsplaats voor bedrijven in de hogere milieucategorieën, kunnen er in beperkte 

mate ook andere functies worden toegelaten, zoals kleine zelfstandige kantoren (max. 

1.000 m² BVO), perifere detailhandel en leisure. Dit geldt voor zowel bestaande als 

nieuwe terreinen. Als vuistregel wordt aangehouden dat hiervoor maximaal 15 % van het 

netto oppervlak van een bedrijventerrein kan worden gebruikt. Eventueel door 

gemeenten wenselijk geachte afwijkingen worden in het portefeuillehoudersoverleg 

Economische Zaken afgestemd en besproken. Op bedrijventerreinen waar door 

marktontwikkelingen reeds sprake is van een hoger aandeel kantoren, perifere 

detailhandel en/of leisure, wordt uitgegaan van de feitelijke situatie op 1 januari 2009.  

 

Regionale bedrijventerreinenstrategie Oude Rijnzone – Rijnstreek 2008-2020 (2009) 

De Oude Rijnzone – Rijnstreek (gemeenten Alphen aan den Rijn, Bodegraven, 

Nieuwkoop, Rijnwoude, Jacobswoude en Zoeterwoude) kan ruim in haar toekomstige 

vraag voorzien en kan zodoende 25 ha ruimtevraag vanuit Holland Rijnland opvangen. In 

de bedrijventerreinenstrategie is geen standpunt ingenomen ten aanzien van kantoren 

op bedrijventerreinen.  

6.4 Stedenbaan 

Een deel van de kantorenprogrammering uit 2006 houdt verband met het aanwijzen van 

Stedenbaanstations vanuit het Bestuurlijk Platform Zuidvleugel. Door middel van het 

Stedenbaan project wil het Bestuurlijk Platform Zuidvleugel de stedelijke ontwikkeling 

beter afstemmen op de bereikbaarheid van knooppunten en stations. Het concept richt 

zich onder andere op het beter benutten en versterken van bestaande steden en dorpen 

door een intensiever grondgebruik – verdichting en menging – nabij treinstations. In 

Holland Rijnland zijn vijf bestaande stations aangewezen (Voorschoten, De Vink, Leiden 

CS, Voorhout en Hillegom) en wordt er één toegevoegd (Sassenheim). In een straal van 

circa 1.200 meter rond deze stations is in de periode 2010-2020 een aanzienlijke netto 

toevoeging van kantoormeters geraamd. Daarnaast zullen op deze locaties een 

aanzienlijk programma woningbouw worden gerealiseerd. De regiogemeenten zijn zelf 

verantwoordelijk voor de verdeling van het programma.  

 

De Provincie constateerde in haar Structuurvisie reeds een dreigend overaanbod van 

kantoren op Stedenbaanstations. Inmiddels is Stedenbaan overgegaan in StedenbaanPlus. 

Momenteel wordt vanuit StedenbaanPlus de afstemming tussen openbaar vervoer en 

verstedelijking herzien. Stedelijke ontwikkelingen waaronder kantoorontwikkelingen 

moeten vooral plaatsvinden rond de knooppunten. Op deze locaties is sprake van 

snijdende HOV-Lijnen, een hoge bereikbaarheid, een aanzienlijke functiediversiteit, een 

meer dan lokaal verzorgingsgebied en aanzienlijke reizigersaantallen. De knooppunten 

in Holland Rijnland zijn: Leiden Centraal en Station Alphen aan den Rijn.  
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6.5 Flankerend beleid 

De OV-visie Holland Rijnland, Schakels in het ZuidvleugelNet (2009) zet in op het 

terugdringen van het autoverkeer teneinde de bereikbaarheid van de regio (met name 

rond Leiden en omgeving) te verbeteren. Het OV-net bestaat naast de RijnGouwelijn uit 

acht zware busverbindingen en heeft daardoor een duidelijke metro-achtige structuur 

(duidelijke lijnvoering, snelle verbindingen en hoge frequenties). Het OV-net wordt 

aangevuld met een net van ontsluitende busdiensten en aanvullend (openbaar) vervoer.  

 

Bij het opstellen van onderhavige regionale kantorenstrategie zijn er op het vlak van 

ontsluiting en bereikbaarheid van enkele kantorenlocaties enkele nog niet 

uitgekristalliseerde, maar wel relevante ontwikkelingen te noemen. In april 2011 

presenteerden de coalitiepartijen van de provincie Zuid-Holland een Hoofdlijnenakkoord 

waarin zij kiezen voor een aangepaste aanleg van de RijnGouweLijn.  

Uitgangspunt blijft een hoogwaardige openbaar vervoerverbinding van Gouda tot de 

kust. Voor het deel ten oosten van Leiden is men voornemens een verbeterde verbinding 

via bestaand spoor aan te leggen. Het westelijk deel vanaf Leiden Centraal wil men 

realiseren met een vertrambare bus. De kostenbesparingen die door deze versobering op 

de RijnGouweLijn worden behaald, worden geïnvesteerd in de RijnlandRoute, een 

snelwegverbinding tussen de A4 en de A44, die de belasting van de andere wegen moet 

verlichten.  

 

Voor deze RijnlandRoute dient er nog een keuze gemaakt te worden uit twee varianten, 

te weten: Zoeken naar Balans (ZnB- of voorkeursvariant) en Churchill Avenue (CA-

variant). Door aanleg van de RijnlandRoute wordt het eenvoudiger om met de auto 

vanuit het oosten een aantal kantorenlocaties te bereiken. Met name de Plesmanlaan en 

het Bio Science Park zullen van een verbeterde bereikbaarheid profiteren. Ook het Space 

Businesspark zal hierdoor beter te bereiken zijn vanuit het oosten. 

 

Ook het tracé voor de RijnGouwelijn is nog in onderzoek, evenals de definitieve keuze 

keuze voor het materieel. De effecten voor eventuele aanvullende kantoorlocaties van 

het tracé zijn daarom op dit moment niet goed in te schatten. In het algemeen kan wel 

worden gesteld dat de aanleg van een nieuwe weg en hoogwaardige OV-verbinding 

investering in hoogwaardig vastgoed kan stimuleren. 

 

 

Succesverhaal: transformatie kantoren 

Archimedeslaan, Utrecht 

 

 Leegstaand kantoor getransformeerd in 

studentenwoningen en ateliers 

 Oplossing voor de grote hoeveelheid 

kantoorleegstand enerzijds, en het grote 

tekort aan studentenwoningen en 

goedkope werkruimten voor starters 

anderzijds.  

 Het is de bedoeling dat dit gebruik 

tijdelijk is, in ieder geval voor vijf jaar. 

Wat er daarna met het gebouw gaat 

gebeuren, is onbekend.  

Inmiddels is de regelgeving aangepast, en kan er voor 10 jaar van het bestemmingsplan worden 

afgeweken. De haalbaarheid van dit soort tijdelijke bestemmingen is daardoor groter geworden. 
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7 Kantorenmarkt Holland Rijnland 

De kantorenmarkt van Holland Rijnland is uiteraard van veel bescheidener omvang dan 

die van het aangrenzende Stadsgewest Haaglanden en Metropoolregio Amsterdam. De 

regio wordt grotendeels gevormd door Greenport- en Groene Hart-gemeenten. Maar in de 

regio is toch sprake van zo’n 1,5 miljoen m² kantoren. De stad Leiden, het regionaal 

verzorgende Alphen aan den Rijn en Noordwijk met het Space Businesspark neemt 

hiervan een fors deel voor haar rekening. 

In dit hoofdstuk volgt een nadere beschouwing van achtereenvolgens:  

 De werkgelegenheidsstructuur.  

 De huidige kantorenvoorraad en leegstand. 

 De dynamiek van vraag en aanbod. 

 De vitaliteit en toekomstpotentie van de diverse kantorenlocaties. 

7.1 Werkgelegenheidsstructuur 

De vijftien Holland Rijnland-gemeenten tellen gezamenlijk bijna 205.000 werkzame 

personen op een inwonertal van 523.000 personen. De grootste concentratie van 

werkgelegenheid bevindt zich in Leiden (28%), op enige afstand gevolgd door Alphen aan 

den Rijn (15%) en Katwijk (9%). Zoeterwoude telt daarnaast relatief veel banen in 

verhouding tot haar inwonertal (bijlage 2). De regionale ontwikkeling van het aantal 

banen bleef tussen 2000 en 2010 iets achter bij de landelijke groei (respectievelijk 9% en 

13%). De verschillen tussen de afzonderlijke gemeenten zijn vrij groot: met 

groeipercentages van 39% en 16% in deze periode onderscheiden Leiderdorp en 

Oegstgeest zich in positieve zin, contrasterend daalde de werkgelegenheid (iets) in Lisse, 

Hillegom en Noordwijkerhout (tabel 2).  

 

Tabel 2 Werkgelegenheid naar gemeente 2010 

Bron: Regionaal Informatie Systeem (RIS) Zuid-Holland, bewerking Bureau Stedelijke Planning bv 

 

  

 

Werkzame 

personen 

Ontwikkeling 

2000-2010 Kantoor sectoren 

ontwikkeling 

2000-2010 

Alphen aan den Rijn 30.207 9% 6.585 0% 

Hillegom 6.119 -7% 742 -28% 

Kaag en Braassem 6.890 2% 1.296 2% 

Katwijk 19.471 6% 3.628 3% 

Leiden 58.460 11% 12.380 1% 

Leiderdorp 12.066 39% 2.364 26% 

Lisse 7.913 -13% 1.717 -30% 

Nieuwkoop 8.269 8% 1.298 20% 

Noordwijk 13.966 15% 5.376 28% 

Noordwijkerhout 5.024 0% 500 -4% 

Oegstgeest 6.054 16% 1.070 -4% 

Rijnwoude 6.261 10% 1.307 66% 

Teylingen 11.925 9% 1.568 11% 

Voorschoten 5.210 3% 1.193 -17% 

Zoeterwoude 7.136 2% 838 13% 

Holland Rijnland 204.971 9% 41.862 4% 
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Van de 205.000 werkzame personen in Holland Rijnland behoort 21% tot een van de 

kantoorhoudende sectoren (tabel 2). Wederom is Leiden het zwaartepunt (30%), gevolgd 

door Alphen aan den Rijn (16%) en Noordwijk (12%). De kantoorhoudende 

werkgelegenheid groeide tussen 2000 en 2009 met 6%. In Zuid-Holland was sprake van 

4% groei. De regionale ontwikkeling bleef enkele procenten achter bij de provincie als 

geheel. Rijnwoude kende procentueel een sterke groei, evenals Leiderdorp en Noordwijk. 

Met name in Hillegom, maar ook in Voorschoten, Lisse en Noordwijkerhout was sprake 

van een sterke relatieve daling.  

 

De werkzame personen binnen de kantoorhoudende sectoren werken vooral bij de 

overheid (24%), rechtskundige diensten en accountancy (23%) en verhuur van roerende 

goederen en overige zakelijke diensten (18%) (tabel 3). Met name in Leiderdorp en Leiden 

drukt de overheid een groot stempel op de kantoorwerkgelegenheid (respectievelijk 42% 

en 29%). Noordwijk kenmerkt zich door veel ‘speur- en ontwikkelingswerk’ (R&D) (39%), 

in Alphen aan den Rijn bevindt 29% van de kantoorbanen zich bij rechtskundige 

diensten, accountants, etc. 

  

Binnen de kantoorhoudende sectoren hebben zich grote verschuivingen voorgedaan qua 

werkgelegenheid. Zo nam tussen 2000 en 2010 het aantal banen in de financiële sector 

met 39% af, terwijl in de R&D het aantal banen met 46% steeg. In absolute zin was de 

groei het sterkst op het gebied van rechtskundige diensten en accountancy (+2.700 

banen). 

 

Tabel 3 Kantoorhoudende werkgelegenheid naar activiteit 

 

 

2010 aandeel  2000-2010 

Dienstverlening op het gebied van informatietechnologie 2.857 7% 30% 

Financiële instellingen 3.088 7% -39% 

Openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale verz. 9.882 24% 22% 

Rechtskundige dienstverl., accountancy, belastingadvisering en admin. 9.657 23% 35% 

Reclame en marktonderzoek, industrieel ontwerp en vormgeving, 

fotografie en vertaling 2.193 5% -19% 

Speur- en ontwikkelingswerk 3.796 9% 46% 

Uitgeverijen, productie en distributie van films en tv-programma's 1.262 3% -16% 

Verhuur van en handel in onroerend goed 1.552 4% 10% 

Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening 7.575 18% -21% 

Totaal  41.862 100% 4% 

Bron: Regionaal Informatie Systeem (RIS) Zuid-Holland, bewerking Bureau Stedelijke Planning bv 

7.2 Kantorenvoorraad en leegstand 

In 2010 hebben de regio en de gemeente Leiden afgesproken een gezamenlijke 

kantorenmonitor op te stellen. Probleem daarbij was dat er geen cijfermateriaal voor de 

hele regio beschikbaar was over de omvang van de kantorenvoorraad. Besloten is daarom 

eerst een goede nulmeting te maken van de kantorenvoorraad. De keuze is daarbij 

gevallen op een bureau (Kantorenmonitor BV) dat ook voor de Stadsregio Amsterdam 

jaarlijks een kantorenmonitor maakt. In tegenstelling tot anderen inventariseert dit 

bureau niet alleen de grotere kantoren, maar ook de kleine. Voor een regio als Holland 

Rijnland is het hebben van een totaalbeeld van de kantorenvoorraad, inclusief de kleine 

kantoren, van groot belang. Het is evenwel van belang te beseffen dat deze cijfers van de 

kantorenmonitor derhalve afwijken van de cijfers gehanteerd door de provincie Zuid 

Holland.   
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Holland Rijnland telt bijna 1,5 miljoen m² kantoren. Veruit de meeste meters bevinden 

zich in Leiden, een tweede zwaartepunt is Alphen aan den Rijn (tabel 4). Zoeterwoude en 

Noordwijk tellen daarnaast relatief veel kantoormeters in verhouding tot hun inwonertal 

(bijlage 2). Een gezonde markt kent enige frictieleegstand (5 à 7%) die verhuisbewegingen 

mogelijk maakt. In Holland Rijnland staat ruim 162.000 m² kantoorruimte, ofwel 11% 

van de totale voorraad leeg. Dit is minder dan landelijk (14%), maar meer dan de 

gewenste frictieleegstand. Rijnwoude, Nieuwkoop, Hillegom en Alphen aan den Rijn 

hebben de grootste leegstandpercentages. Maar ook de leegstand in Leiden, Leiderdorp 

en Voorschoten is fors. 

 

Tabel 4 Voorraad en leegstand (exclusief voorverhuur) naar gemeente januari 2011 

 voorraad aandeel leegstand aandeel 

leegstand  

/ voorraad 

Alphen aan den Rijn 222.100 15% 32.900 20% 15% 

Hillegom 28.800 2% 4.700 3% 16% 

Kaag en Braassem 37.200 2% 3.500 2% 9% 

Katwijk 69.500 5% 6.100 4% 9% 

Leiden 587.900 39% 74.300 46% 13% 

Leiderdorp 81.100 5% 9.200 6% 11% 

Lisse 84.100 6% 3.400 2% 4% 

Nieuwkoop 21.600 1% 3.400 2% 16% 

Noordwijk 138.000 9% 6.500 4% 5% 

Noordwijkerhout 16.000 1% 1.500 1% 9% 

Oegstgeest 35.200 2% 900 1% 3% 

Rijnwoude 23.100 2% 4.000 2% 17% 

Teylingen 55.500 4% 4.600 3% 8% 

Voorschoten 29.200 2% 2.900 2% 10% 

Zoeterwoude 62.700 4% 4.200 3% 7% 

Holland Rijnland 1.492.000 100% 162.100 100% 11% 

Bron: Kantorenmonitor bv (januari 2011), bewerking Bureau Stedelijke Planning bv 

 

Het merendeel van de leegstaande meters (op 1 januari 2011) heeft betrekking op 

kantooreenheden van 1.000 tot 2.500 m².  

 

Figuur 2 Leegstand (exclusief voorverhuur) in m² naar grootteklasse, Holland Rijnland 01-01-2011 

 
Bron: Kantorenmonitor bv (januari 2011), bewerking Bureau Stedelijke Planning bv 

 

 

Meer dan de helft van de leegstand in Leiden bevindt zich in panden gebouwd voor 1980. 

De resterende leegstand bevindt zich grotendeels uit panden uit de jaren ’80 en’90.  
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Figuur 3 Leegstand (inclusief voorverhuur) in m² naar bouwperiode, Leiden 01-01-2011 

 
Bron: Kantorenmonitor bv (januari 2011), bewerking Bureau Stedelijke Planning bv 

 

In 2010 werden er in Holland Rijnland 21 panden, samen 13.500 m² aan de voorraad 

onttrokken. Hiervan bevonden zich zes panden (6.000 m²) in Leiden. In datzelfde jaar 

werd 24.200 m² aan de voorraad van Holland Rijnland toegevoegd. 

7.3 Aanbod en opname 

Een belangrijke indicator voor het functioneren van een kantorenmarkt is de verhouding 

tussen vraag en aanbod, waarbij de meters die op 1 januari als aanbod staan 

geregistreerd worden afgezet tegen de meters die dat kalenderjaar door de markt worden 

opgenomen. Bij een evenwichtige markt is de aanbod-opnameratio 1,5 (aanbod is 

anderhalf maal de vraag).  

 

Holland Rijnland kende in 2006 voor het laatst een gezonde verhouding tussen vraag en 

aanbod bestaande bouw. In 2007 was met een aanbod-opnameratio van 2,5 sprake van 

een disbalans. Wanneer ook de nog te bouwen meters in beschouwing worden genomen, 

is een beduidend slechter beeld te zien en is reeds alle jaren sprake van een forse 

disbalans.  

 

Figuur 4 Aanbod en opname van kantoren in m² in Holland Rijnland 2006 - 2011 

Bron: Vastgoedmarkt Data Online (mei 2011), bewerking Bureau Stedelijke Planning bv 
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Het merendeel van de transacties van de afgelopen vijf jaar had betrekking op 

kantooreenheden groter dan 100 m² en kleiner dan 2.500 m². Geteld in meters is de 

grootteklasse 1.000 – 2.500 m² dominant. 

 

Figuur 5 Transacties naar grootteklasse Holland Rijnland 2006-2011 

 
Bron: Vastgoedmarkt Data Online (mei 2011), bewerking Bureau Stedelijke Planning bv 

 

Ruim tweederde van het transactievolume dat de afgelopen vijf jaar werd gerealiseerd, 

werd opgenomen in Leiden. 13% van het transactievolume werd gerealiseerd in Alphen 

aan den Rijn. Daarnaast had de gemiddelde jaarlijkse opname in Leiderdorp en Lisse 

enige substantie.  

 

Tabel 5 Transacties kanoren in m² per gemeente in Holland Rijnland tussen 1-1-2006 en 1-1-2011 

 

opname in m² 

cumulatief  

opname in m² 

 jaarlijks gemiddelde 

Alphen aan den Rijn 24.884 4.977 

Hillegom 1.854 371 

Kaag en Braassem 300 60 

Katwijk 2.152 430 

Leiden 133.236 26.647 

Leiderdorp 8.261 1.652 

Lisse 5.987 1.197 

Nieuwkoop 262 52 

Noordwijk 3.486 697 

Noordwijkerhout 1.910 382 

Oegstgeest 1.315 263 

Rijnwoude 600 120 

Teylingen 4.794 959 

Voorschoten 1.251 250 

Zoeterwoude 585 117 

 190.877 38.175 

Bron: Vastgoedmarkt Data Online (mei 2011), bewerking Bureau Stedelijke Planning bv 

7.4 Analyse bestaande kantorenlocaties 

In de analyse zijn de kantorenlocaties gedefinieerd als ‘ruimtelijk herkenbare 

concentratie groter dan 10.000 m² met meerdere kantoren’. De kantoren op deze locaties 

tellen op tot ruim een half miljoen m², een derde van de totale voorraad. Dit betreffen 

bestaande locaties die grotendeels de regionale vraag bedienen en regionaal 

concurrerend zijn. 
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De resterende miljoen m² bevindt zich veelal op bedrijventerreinen, langs doorgaande 

wegen, bij regionale NS-stations, in binnensteden en hier en daar in woonwijken.   

Hieronder volgt per locatie een overzicht van de facts en figures, typering en 

toekomstpotentie.  

 

Figuur 6 Kantorenlocaties > 10.000 m² Holland Rijnland 

 

 
Bron: ondergrond Google Maps, bewerking Bureau Stedelijke Planning bv 

 

 

Leiden, Stationsgebied  

Schipholweg, Schuttersveld en Bargelaan 

 

 

 

Voorraad: 

In aanbouw: 

 

Leegstand: 

 

Typering: 

 

Potentie: 

 

 

 

 

119.200 m²  

45.300 m² (32.000 m² gebouw Achmea  

Dellaertweg en 13.300 m² ROC Bargelaan) 

17.700 m²  / 15% (NB: 9.000 m² Achmea en  

13.300 m² ROC nog niet verhuurd) 

Stationslocatie nabij historische binnenstad en  

science park  

(-) Veel verouderd vastgoed; forse renovatie- en 

transformatieopgave 

(-) Verblijfswaarde, relatie met binnenstad en Bio 

Science Park, Schipholweg qua beleving geen 

binnenstedelijke of stationslocatie 

(+) Fysieke ruimte voor ontwikkeling 

(+) Ligging bij 5
de

 station van NL en tussen sterke 

krachten (Bio Science Park en hist. binnenstad) 
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Leiden, Plesmanlaan 

Plesmanlaan (zuidkant), Haagse Schouwweg, Verbeekstraat, 

Vondellaan  

 

 

 

Voorraad: 

Leegstand: 

Typering: 

 

Potentie: 

 

87.900 m² 

18.700 m² / 21% 

Solitaire grootschalige kantoren langs 

hoofdontsluitingsweg 

(-) Monofunctionele locatie 

(-) Veel verouderd vastgoed 

(-) Openbare ruimte, uitstraling 

(+) Functionaliteit (autobereikbaarheid, parkeren, 

zichtbaarheid) 

(+) Hier en daar hoogwaardige nieuwbouw 

(+) Nabij Bio Science Park 

 

  

Leiden, Kanaalpark 

Driehoek spoor, Kanaalweg, Lammenschansweg plus Perzikweg  

 

 

Voorraad: 

Leegstand: 

Typering: 

Potentie: 

 

43.500 m² 

3.200 m² / 7% 

Binnenstedelijk, monofunctioneel kantorenpark bij 

Sprinterstation 

(-) Monofunctionele locatie 

(-) Veel gedateerd vastgoed, dreigende leegstand 

(+) Ligging bij station en nabij oprit A4 

(+) Dynamiek: nieuwbouw ROC en 

studentencampus De Leidsche Schans 

 

 

 

Leiden, Bio Science Park / Leeuwenhoek 

Oegstgeest, Nieuw Rijngeest 

Tussen A44, Plesmanlaan, spoor, Wassenaarseweg,  

Rijnsburgerweg 

 

 

Voorraad: 

In aanbouw: 

Leegstand:  

Typering: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potentie: 

148.600 m² 

35.000 m² (leiden) en 35.000 m
2
 (Oegstgeest) 

7.800 m² / 5% 

Science Park met selectief vestigingsbeleid op 

grondgebied van de gemeente Leiden met een 

geplande uitbreiding op het grondgebied van de 

gemeente Oegstgeest. Niet alleen een 

kantoorlocatie, maar een gemende werklocatie 

waar ook veel laboratoriumactiviteiten plaats 

vinden. 

Hoogwaardig bedrijventerrein, veel labruimte 

met kantoor, solitaire kantoren in de minderheid. 

(+) Sterke aantrekkingskracht op bedrijven uit 

binnen- en buitenland, bewezen cluster 

(-) Multifunctionaliteit, uitstraling, openbare 

ruimte en relatie met de stad zijn vatbaar voor 

verbetering 
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Alphen aan den Rijn, Stationsgebied / Stadshart 

Tussen Australiëlaan, Aziëlaan, Prins Bernhardlaan en Laan der 

Continenten, incl. kantoren aan Dr J.M. den Uylsingel, Raoul 

Wallenbergplein en Castellumstraat 

 

 

 

Voorraad: 

Leegstand: 

Typering: 

Potentie: 

 

73.300 m²  

13.100 m² / 18% 

Kantoren bij station en tegen binnenstad 

(-) Beperkte ruimtelijk-functionele samenhang 

(-) Een aantal ‘rotte kiezen’ 

(+) Ligging nabij station en binnenstad 

(+) Ruimte voor ontwikkeling 

(+) Hier en daar hoogwaardige nieuwbouw 

 

  

Alphen aan den Rijn, Henry Dunantweg 

Tussen Eisenhowerlaan, Burgermeester Bruins Slotsingel, 

Meteoorbaan en Oudhoornseweg 

 

 

 

Voorraad: 

Leegstand: 

Typering: 

 

 

Potentie: 

 

13.100 m² 

700 m² / 5% 

Functioneel (laagwaardig) binnenstedelijk 

kantorenpark (met tevens zorg- en 

onderwijsvoorzieningen)  

(-) Veel verschil in kwaliteit, deels verouderd 

(-) Multifunctionaliteit geen toegevoegde waarde 

(-) Autobereikbaarheid  

(+) Functionaliteit: betaalbaarheid, parkeren, 

single tenant 

 

Leiderdorp, W4 
Bospoort, Vierzicht en Elisabethof 
 

 

 

Voorraad: 

In aanbouw: 

Leegstand: 

Typering: 

 

Potentie: 

38.700 m² 

4.500 m² 

2.100 m² / 5% 

Multifunctionele snelweglocatie (met regionale 

voorzieningen) 

(-) Gedateerd vastgoed (High Tech park) 

(-) Verblijfswaarde 

(+) Autobereikbaarheid 

(+) Zichtbaarheid 

(+) Hoogwaardige nieuwbouw 
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7.5 Karakteristiek Holland Rijnland 

 Hoewel Holland Rijnland de afgelopen tien jaar een achterblijvende economische 

ontwikkeling kende, bleef de groei van de kantoorwerkgelegenheid in de pas met de 

provinciale ontwikkeling.  

 Leiden heeft de hoofdrol in de regionale kantorenmarkt: bijna 40% van de voorraad 

bevindt zich hier, tweederde van het transactievolume tussen 2006 en 2011 werd hier 

opgenomen en bijna de helft van leegstaande kantoormeters is hier gesitueerd.  

 Alphen aan den Rijn speelt een stevige bijrol met een aandeel van 15% in de regionale 

kantorenvoorraad, 20% in de regionale leegstand en 13% van het gerealiseerde 

transactievolume tussen 2006 en 2011.  

 De leegstand in de regio ligt onder het landelijke niveau, maar ruim boven de 

frictieleegstand.  

 

  

Noordwijk, Space Businesspark 
Huygensstraat, Eisingastraat, Kapteynstraat  
 

 

Voorraad: 

In aanbouw: 

Leegstand: 

Typering: 

 

 

Potentie: 

6.100 m² (exclusief ESTEC) 

5.200 m² 

900 m² / 15% (?)  

Science Park met selectief vestigingsbeleid. Niet 

alleen een kantoorlocatie, maar een gemende 

werklocatie waar ook productie plaats vindt. 

(+) Sterk cluster in de dop, aanwezigheid ESTEC 

(-) Bedreiging kan zijn: het lage tempo van de 

ontwikkelingen, waardoor de beloofde 

gebiedskwaliteit voor bedrijven van het eerste 

uur lang op zich laat wachten 
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8 Holland Rijnland in regionaal perspectief 

Holland Rijnland bevindt zich tussen twee belangrijke zwaartepunten van de 

Nederlandse kantorenmarkt: het Stadsgewest Haaglanden en de Metropoolregio 

Amsterdam. Dit hoofdstuk plaatst Holland Rijnland in regionaal perspectief.  

8.1 Functioneren kantorenmarkt en toekomstperspectief 

Werkgelegenheid en voorraad 

De Metropoolregio Amsterdam strekt zich uit over een groot gebied en omvat de 

deelregio’s Almere-Lelystad, Amstelland-Meerlanden, Amsterdam, Gooi en Vechtstreek, 

Haarlem-IJmond en Zaanstreek Waterland. De MRA is een regio met een brede en diverse 

economische structuur, sterke internationale oriëntatie en goede naam en faam. 

Amsterdam neemt een bijzondere positie in als financieel hart en creatieve stad van 

Nederland.  

 

Figuur 7 Grote werklocaties (kantoren en bedrijven) Metropoolregio Amsterdam 

 
Bron: Uitvoeringsstrategie Plabeka 2010-2040 

 

Stadsgewest Haaglanden is een regionaal samenwerkingsverband van de gemeenten 

Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, 

Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer. In en rond Den Haag ligt een belangrijk 

accent op overheids(gerelateerde)diensten.  

 

http://www.denhaag.nl/
http://www.leidschendamvoorburg.nl/
http://www.midden-delfland.nl/
http://www.pijnacker-nootdorp.nl/
http://www.rijswijk.nl/
http://www.wassenaar.nl/
http://www.gemeentewestland.nl/
http://www.zoetermeer.nl/
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Figuur 8 Kantorenlocaties Haaglanden, bestaand (lichtblauw) en in ontwikkeling/gepland 

(donkerblauw) 

 
Bron: Monitor Kantorenmarkt Haaglanden 2010 

 

Beide regio’s kennen een aanzienlijk grotere kantorenmarkt dan Holland Rijnland (tabel 

6). De kantorenvoorraad van Haaglanden is bijna vijfmaal groter dan die van Holland 

Rijnland, de voorraad in de MRA is op haar beurt twee keer zo groot als in Haaglanden.  

De ligging van Holland Rijnland tussen twee grote krachten is enerzijds gunstig, omdat 

door overloopeffecten de werkgelegenheid in de kantoorhoudende sector in Holland 

Rijnland een stimulans kan krijgen, maar is tevens een bedreiging, wanneer bedrijven 

juist naar deze grote steden toe trekken. Overigens groeide de kantoorhoudende 

werkgelegenheid in Holland Rijnland tussen 2005 en 2010 harder dan in Haaglanden en 

de MRA. 

 
Tabel 6 Werkgelegenheid MRA, Haaglanden en Holland Rijnland 2010 

Regio Totaal banen  Banen 

kantoor-

sector 

Aandeel 

kantoor-

sector 

Ontwikkeling 

kantoorsector  

2005-2010 

Metropoolregio Amsterdam* 1.087.400 333.000 31% +4,1% 

Waarvan Amsterdam 482.300 188.800 39% +6.7% 

     

Stadsgewest Haaglanden 502.971 182.315 36% +1,4% 

Waarvan Den Haag 259.087 104.819 40% +2,0% 

Holland Rijnland 204.553 41.862 20% +5,7% 

Bron: Provincie Zuid-Holland, Provincie Noord-Holland (* MRA excl.Almere) 

Leegstand 

Ook in de MRA en Haaglanden is sprake van aanzienlijke leegstand. In de MRA ligt het 

leegstandspercentage met 17% op een hoger niveau, in Haaglanden is de relatieve 

leegstand van vergelijkbare orde als in Holland Rijnland (respectievelijk 12% en 11%). Dat 

betekent voor Holland Rijnland dat bestaande en nieuwe locaties niet alleen binnen de 

regio concurrentie ondervinden maar ook van daarbuiten. De leegstand in beide regio’s 

is structureel, maar niet evenredig over de regio verdeeld.  
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In de MRA kent Diemen het meest dramatische leegstandspercentage (23% in 2009, ter 

vergelijking: 19% in Amsterdam, 10% in Amstelveen). In Stadsgewest Haaglanden blijken 

eveneens de voorsteden zeer kwetsbaar, in zowel Leidschendam-Voorburg als Rijswijk en 

Zoetermeer ligt het leegstandspercentage boven de 20%.  

Toevoegingen versus onttrekkingen 

Net als in Holland Rijnland overstijgt ook in de MRA en Stadsgewest Haaglanden de 

nieuwbouwproductie de onttrekkingen (door middel van transformatie). Waar in 

Holland Rijnland het volume aan nieuwe toevoegingen minder dan twee keer zo groot 

was als het onttrokken metrage (cijfers 2010), was het toegevoegde volume in de MRA 

ruim driemaal en in Haaglanden zelfs vijf maal zo groot als het onttrokken volume 

(cijfers 2009).  

Vraag en aanbod 

Vraag en aanbod kenden in 2009 in alle drie de regio’s een gelijke, ongezonde 

verhouding van 1 staat tot 6,5. In Holland Rijnland verslechterde de situatie in 2010 tot 

een vraagaanbodratio van 8,5. In Haaglanden werd dit 7,5 en in de MRA bleef de 

verhouding ongeveer gelijk aan die van 2009, te weten 6,7.  

Nieuwbouwbehoefte, plancapaciteit en overschot 

De MRA verwacht op basis van het Globale Economy-scenario van het CPB een 

banengroei (totale werkgelegenheid) van 19% tussen 2010 en 2040. Tot 2020 is naar 

verwachting sprake van 9% groei. Op basis van deze groeiverwachting komt de 

behoefteraming voor (nieuwe) kantoren uit op 3,9 miljoen m² tot 2040, een groei van 

29% ten opzichte van de huidige voorraad. Voor het komende decennium betekent dit 

een nieuwbouwbehoefte van 1,7 miljoen m². NB: deze raming gaat uit van realisatie van 

schaalsprong Almere (+100.000 banen tot 2030). 

Ook in Haaglanden is de groeiverwachting gebaseerd op het Global Economy-scenario. 

De nieuwbouwbehoefte wordt hier geraamd op ruim een half miljoen m² tot 2020. Voor 

Holland Rijnland wordt op basis van het Transatlantic Market-scenario een lagere 

economische groei verwacht, die op basis van de cijfers van de provincie resulteert in 

een nieuwbouwbehoefte van 65.000 m². Geconfronteerd met de plancapaciteit is in alle 

drie de regio’s sprake van een (fors) dreigend overaanbod.  

 

Tabel 7 Huidige situatie en toekomstperspectief kantorenmarkt Metropoolregio Amsterdam en 

Stadsgewest Haaglanden 

 Metropoolregio 

Amsterdam 

Stadsgewest 

Haaglanden 

Holland Rijnland 

Totale voorraad  13.500.000 6.900.000 1.500.000 

Toevoegingen 2009 (HR: 2010) 330.000 40.900  25.000 

Onttrekkingen 2009 (HR: 2010) 100.000 8.500 14.000 

Leegstand  2.200.000  825.000 162.000 

Leegstand  17% 12% 11% 

Nieuwbouwbehoefte tot 2020 1.700.000 550.000 65.000 

Nieuwbouwbehoefte tot 2040 3.900.000   

Plancapaciteit (hard en zacht) 4.600.000 2.042.500 379.500 

Plancapaciteit als % van de voorraad 34% 30% 25% 

Overschot tot 2020  1.500.000 330.000 

Overschot tot 2040 1.800.000   

Bron: Uitvoeringsstrategie Plableka 2010-2040; Aanzet voor een kantorenstrategie voor Zuid-Holland (2010); Monitor 

kantorenmarkt Den Haag (2010). 
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Tabel 8 Vraag en aanbod kantoorruimte in Metropoolregio Amsterdam (ex. Almere) en Stadsgewest 

Haaglanden 

 Metropoolregio 

Amsterdam 

Stadsgewest 

Haaglanden 

Holland Rijnland 

Aanbod 2009 1.730.000 745.500 231.102 

Opname 2009 270.500 114.000 35.368 

Verhouding aanbod/opname 6,4 6,5 6,5 

Aanbod 2010 1.786.500 836.000 246.848 

Opname 2010 265.500 112.000 29.089 

Verhouding aanbod/opname 6,7 7,5 8,5 

Bron: Kantorenmarkt Regio’s 2010, NVM Business; Vastgoedmarkt Data Online 2011 

 

Succesverhaal: renovatie kantoren 

 

De Stadhouder, Den Haag 
 Een leegstaand kantoorpand uit de 

jaren zeventig is herontwikkeld tot 

flexibele kantoorruimte voor creatieve 

ondernemers. 

 Doelgroep is het midden-segment. 

Geen duur, “fancy” kantoor, maar 

meer kwaliteit dan anti-kraak. 

 Inmiddels is 100% van het gebouw 

verhuurd aan kleine bedrijfjes/ZZP-ers 

op het gebied van ontwerp, ICT, 

media, architectuur et cetera. Er is 

zelfs een wachtlijst. Daarmee is dit gebouw, dat begin juli 2011 is opgeleverd een 

succesverhaal dat laat zien dat er voor deze vorm van herontwikkeling veel ruimte is. 

Herontwikkeling van gelijksoortige panden is relatief eenvoudig; er is alleen een 

omgevingsvergunning nodig, in plaats van (lange) bestemmingsplanprocedures. 

 

 

 

8.2 Regionale samenwerking 

Niet alleen in Holland-Rijnland, maar ook in de omgeving wordt in regionaal verband 

nagedacht over de kantorenmarkt en het terugdringen van leegstand. Zowel in de 

Metropoolregio Amsterdam als het Stadsgewest Haaglanden is al vroeg de noodzaak van 

regionale samenwerking ingezien, en zijn er vergaande afspraken gemaakt. 

 

Metropoolregio Amsterdam – Plabeka 

Van alle regionale samenwerkingsverbanden in Nederland kan de samenwerking die in 

de metropoolregio Amsterdam is aangegaan op het gebied van kantoren- en werklocaties 

als het meest vooruitstrevend worden beschouwd. Al in 2005 hebben de bij de 

Metropoolregio Amsterdam aangesloten gemeenten, samen met de provincies Noord-

Holland en Flevoland, besloten dat ruim 3,5 miljoen vierkante meter aan 

kantorenplannen geschrapt zou worden. Daarnaast is zo’n 500.000 m² aan 

kantoorvastgoed getransformeerd naar een andere functie.  
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In 2011 maakten de betreffende overheden onder het motto “snoeien om te kunnen 

bloeien” bekend nog eens 1,9 miljoen vierkante meter aan kantorenplannen te 

schrappen.  

Daarnaast hebben zij zich vastgelegd op het renoveren en verduurzamen van 1,5 miljoen 

vierkante meter bestaand vastgoed, en nog eens 1,5 miljoen vierkante meter aan de 

voorraad te onttrekken door middel van transformatie.  

 

De strategie van de MRA bevat een viertal elementen: 

 Internationaal profiel versterken: inzetten op kansrijke sectoren als ICT, lifesciences, 

zakelijke en financiële dienstverlening, creatieve industrie, logistiek en handel, food en 

flowers en toerisme.  

 Vraag en aanbod in evenwicht brengen: schrappen plancapaciteit kantoren en 

bedrijventerreinen, ruimte zoeken voor haven, transformatie en aanpak verouderde 

locaties. 

 Kwaliteit en kwantiteit op elkaar afstemmen: inzicht krijgen in de eisen van gebruikers 

door monitoring en overleg met de markt. 

 Organisatie van de ‘governance’ en uitvoeringsprogramma: initiatief ligt bij de markt; 

overheid heeft een faciliterende rol en biedt steun op het gebied van “project- en 

procesmanagement, het creëren van arrangementen en financiële en juridische 

verruiming van ontwikkelmogelijkheden”. 

 

Vooral Amsterdam en Amstelland-Meerlanden hebben hun planvoorraad teruggebracht 

met respectievelijk 962.000 en 780.000 m². De grootste reductie in Amsterdam vindt 

plaats op de Zuidas (-400.000 m²). Op deze internationale toplocatie van de MRA blijft 

overigens nog een planvolume van 525.000 m² overeind. Ook Haarlemmermeer heeft 

een flinke reductie van het planaanbod doorgevoerd. De belangrijkste locaties waarvan 

verwacht wordt dat de ontwikkeling kleiner uitvalt of niet wordt gerealiseerd zijn 

Beukenhorst Oost (-250.000 m²), Badhoevedorp Zuid11 (-175.000 m² ) en Elzenhof (-

100.000 m²). 

 

 

Ter inspiratie: “Groenten uit Amsterdam” 

 

 Initiatief van diverse Nederlandse 

ondernemers met als doel 

stadslandbouw in Amsterdam te 

vestigen. 

 Deze vorm van landbouw vindt niet 

plaats in het veld, maar in 

zogenaamde Plant Production Units. 

Dit zijn apparaten die planten laten 

groeien door middel van LED-licht (zie 

afbeelding) 

 Het enige wat voor deze teelt nodig is, zijn elektriciteit en vloeroppervlakte in een gebouw. 

Door de teelt in leegstaande kantoorgebouwen te laten plaatsvinden, hoeft er geen 

nieuwbouw gepleegd te worden 

Financiering is lastig, omdat het nieuw is. Als die rond is, kan binnen enkele maanden de eerste 

oogst plaatsvinden. Gemeenten zouden in dit soort gevallen de mogelijkheden kunnen 

onderzoeken om garant te staan voor de financiering. 
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Stadsgewest Haaglanden 

Het Stadsgewest Haaglanden heeft op dit moment een kantorenstrategie die dateert uit 

2007. Door de economische ontwikkelingen die zich daarna hebben voorgedaan is deze 

niet meer actueel en daarom wordt er momenteel gewerkt aan een nieuwe 

kantorenstrategie voor deze regio.  

 

De nieuwe strategie van de stadsregio Haaglanden is nog niet officieel gepubliceerd, 

maar de hoofdlijnen van het nieuwe beleid zijn: 

 Opschonen planvoorraad van 2 miljoen m² tot 0,4 miljoen m² (planreductie van maar 

liefst 80%!). 

 Overleg tussen gemeenten welke plannen haalbaar zijn en welke niet. Alleen plannen 

uitvoeren die de kantorenmarkt versterken en die een gecontracteerde huurder hebben. 

 Verplichting om bij nieuwbouw een gelijk aantal vierkante meters te slopen of te 

renoveren. 

 Transformatie van kantoren mag bedrijven in hogere milieucategorieën niet in de weg 

zitten. 

 

De maatregelen in Haaglanden zijn er op gericht de kantorenmarkt weer gezond te 

maken, en transformatie en renovatie aantrekkelijker te maken ten opzichte van 

nieuwbouw. Op deze manier probeert de regio de soms torenhoge leegstand te lijf te 

gaan. 

 

8.3 Effecten over en weer 

In gesprekken met de regio’s Stadsgewest Haaglanden en de Metropoolregio Amsterdam 

zijn de maatregelen besproken die Holland Rijnland wil gebruiken om haar kantoren 

markt weer gezond te maken. Tevens is een analyse gedaan naar de voorgestelde 

maatregelen van de buurregio’s. Beide regio’s zetten meer in op planreductie dan 

Holland Rijnland. De problemen in deze regio’s zijn ook groter vanwege de andere 

schaalgrootte.  

 

De maatregelen die buurregio’s treffen voor hun kantorenstrategie hebben geen invloed 

op de kantorenmarkt van Holland Rijnland. Hoewel zowel Haaglanden als 

Metropoolregio Amsterdam fors schrappen in het aantal locaties en vierkante meters 

voor nieuwbouw, blijft er genoeg aanbod over voor de eigen regionale vraag van beide 

regio’s.  

Gezien de geringe omvang van de kantorenmarkt van Holland Rijnland ten opzichte van 

het Stadsgewest Haaglanden en de Metropoolregio Amsterdam zijn de effecten van de 

maatregelen die Holland Rijnland treft evenzeer nihil richting de buurregio’s. 

 

Regionale markten zijn regionaal; kantoorhoudende bedrijven verhuizen in het 

algemeen binnen de regio. De keuze voor vestiging met betrekking tot internationale 

bedrijven kent een geheel eigen dynamiek en markt. De keuze voor een vestigingplaats 

wordt vooral bepaald door: 

 Clustervoordelen (Bio Science Park en Space Business Park) 

 Bereikbaarheid (voor werknemers en klanten) 

 Vestigingsklimaat (arbeidsmarkt, woningmarkt, voorzieningenniveau). 

 

Voor internationale bedrijven komen hierbij nog factoren als het gunstige fiscale klimaat 

alsmede de arbeidsrust in Nederland. Echter, op deze punten is er geen verschil tussen 

Leiden, Den Haag en Amsterdam. 
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9 Provinciale aanzet kantorenstrategie 

In haar aanzet voor een kantorenstrategie voor Zuid Holland (d.d. november 2010) doet 

de provincie uitspraken over de te verwachten nieuwbouwbehoefte tot 2020 per REO-

regio. De nieuwbouwbehoefte voor de Rijn- en Bollenstreek (Holland Rijnland plus de 

gemeente Bodegraven) wordt daarin becijferd op 65.000 m² BVO.  

Dit hoofdstuk bevat: 

 Een korte beschrijving van de totstandkoming van de nieuwbouwbehoefte en de 

beoogde verdeling naar locatietypen;  

 Een gevoeligheidsanalyse van deze provinciale vraagprognose.  

9.1 Vraagprognose, nieuwbouwbehoefte, verdeling over locaties 

De toekomstige vraag naar kantoren bestaat uit twee componenten: uitbreidingsvraag en 

vervangingsvraag. Eerstgenoemde is de extra ruimtebehoefte die ontstaat door 

werkgelegenheidsgroei. Vervangingsvraag ontstaat doordat kantoren, om andere 

redenen dan capaciteitsgebrek, niet meer voldoen aan de wensen en eisen van de 

gebruiker.  

 

De uitbreidingsvraag is door de provincie becijferd met behulp van de 

bedrijfslocatiemonitor (BLM) van het Centraal Planbureau uit 2005, waarbij wordt 

uitgegaan van het Transatlantic Market-scenario. Bij een gemiddeld ruimtegebruik van 

25 m² per werknemer komt de Rijn- en Bollenstreek uit op een uitbreidingsvraag van 

42.000 m² tot 2020.  

 

De vervangingsvraag is sterk afhankelijk van de kwaliteit van de bestaande voorraad. De 

provinciale raming gaat ervan uit dat de kantoorpanden in de provincie gemiddeld een 

levensduur van 55 jaar hebben. Een dergelijke levensduur houdt in dat jaarlijks 

gemiddeld 1,5% van de totale kantorenvoorraad moet worden vervangen. Voor de Rijn- 

en Bollenstreek komt dit, wederom bij een gemiddeld ruimtegebruik van 25 m² per 

werknemer, neer op een vervangingsvraag van 126.000 m².  

 

De som van de uitbreidings- en vervangingsvraag, zijnde 168.000 m², is vervolgens 

verminderd met het beschikbare aanbod exclusief 5%. Met andere woorden: het 

beschikbare metrage kantoren dat zich buiten de grenzen van het behoorlijke / gezonde 

manifesteert zal (moeten) worden benut om de toekomstige vraag te accommoderen. 

Deze exercitie (min 103.000 m²) resulteert in een nieuwbouwbehoefte van 65.000 m² (zie 

tabel 10, kolom ‘Provincie’).  

 

Voor deze nieuwbouwbehoefte is vervolgens een indicatieve verdeling naar locatietypen 

gemaakt (tabel 9). De provincie ziet in Holland Rijnland in eerste instantie met name 

uitbreidingspotentie op binnenstedelijke centrumlocaties. Ook kantorenlocaties in 

woonwijken krijgen een substantieel metrage toebedeeld. De marktvraag naar kantoren 

bij regionale OV-knooppunten en op snelweglocaties wordt ongeveer even groot geacht, 

de vraag naar kantoren op bedrijventerreinen een fractie groter.  
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Tabel 9 Indicatieve inschatting van de nieuwbouwbehoefte naar locatietype Rijn- en Bollenstreek 

en Zuid-Holland door provincie Zuid-Holland 
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Zuid-Holland % 5-10% 25-30% 10% 10% 10-15% 5-10% 15-20% 

Rijn- en Bollenstreek % - 40-50% - 5-15% 5-15% 10-15% 20-25% 

Rijn- en Bollenstreek m²  0 29.250 0 6.500 6.500 8.125 14.625 

Bron: Provincie Zuid-Holland (2010), bewerking Bureau Stedelijke Planning bv, uitgaande van 65.000 m² te verdelen 

nieuwbouwbehoefte. 

 

 

De provincie constateert een fors overschot van plannen in de regio van circa 330.000 m² 

(397.500 m² plancapaciteit minus 65.000 m² nieuwbouwbehoefte). Met name op 

snelweglocaties, waar de (harde + zachte) plancapaciteit ongeveer 16 maal zo groot is als 

de nieuwbouwbehoefte, is het toekomstige overaanbod fors (figuur 9). Ook op 

binnenstedelijke centrumlocaties (factor 5), op bedrijventerreinen (factor 4) en in 

woonwijken (factor 2,5) – locatietypen die een relatief groot aandeel van de 

nieuwbouwbehoefte toebedeeld kregen – is sprake van een substantieel overaanbod. 

 

 

Figuur 9 Plancapaciteit vs. nieuwbouwbehoefte Rijn- en Bollenstreek  

 
Bron: Provincie Zuid-Holland (2010) 
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9.2 Gevoeligheidsanalyse 

De provinciale vraagprognose steunt op twee belangrijke aannames: 

 het gemiddelde ruimtegebruik per werknemer 

 de gemiddelde levensduur van kantoorpanden.  

 

Met betrekking tot het gemiddelde ruimtegebruik per werknemer: signalen uit de markt 

en diverse onderzoeken wijzen meer in de richting van een gemiddeld ruimtegebruik 

van 20 m² per werknemer, dan van 25 m² als gehanteerd door de provincie. In Holland 

Rijnland is daarnaast een gemiddelde levensduur van kantoorpanden van 30 jaar 

realistischer dan 55 jaar. Het vastgoed in de regio Holland Rijnland heeft niet die 

kwaliteit die men vindt in de grootstedelijke milieus. Het is daarom niet realistisch dat 

gebruikers in deze regio gemiddeld 55 jaar van het aanbod gebruik maken. Hetgeen pleit 

voor een grotere verversing van het aanbod dan in het provinciale rapport wordt 

aangegeven.  

 

Draaien aan deze twee ‘knoppen’ levert aanzienlijke verschillen op, zoals tabel 10 laat 

zien. Rekenen met een gemiddeld ruimtegebruik van 20 m² per werknemer resulteert in 

een iets lagere nieuwbouwbehoefte. Rekenen met een gemiddelde levensduur van 

kantoorpanden van 30 jaar (gelijk aan een vervangingspercentage van 5%) resulteert in 

een veel grotere nieuwbouwbehoefte. Het spectrum is derhalve breed te noemen. Bij een 

gemiddelde levensduur van 40 jaar geldt een vervangingspercentage van 2,5%. Tabel 10 

geeft inzicht in de gevoeligheidsanalyse. 

 

Let wel: de vervangingsvraag is te beschouwen als onttrekkingsopgave!  

 

Het deel van de bestaande voorraad dat middels transformatie of sloop(-nieuwbouw) uit 

de markt moet worden gehaald, moet gelijk zijn aan het deel dat aan de voorraad als 

vervangingsvraag wordt toegevoegd. Immers, het gaat om panden die na verhuizing 

achter worden gelaten en geen nieuwe huurder vinden. Een veel grotere 

nieuwbouwbehoefte resulteert zodoende ook in een veel grotere onttrekkingsopgave.  

 

Tabel 10 Gevoeligheidsanalyse provinciale behoefteraming voor Holland Rijnland 

 Provincie   Varianten 

m² per werknemer 25 m² 20 m² 20 m² 25 m² 20 m² 25 m² 

levensduur panden / 

vervangingspercentage 

55 jaar / 1,5% 

 

55 jaar / 1,5% 

 

40 jaar /2, 5% 

 

40 jaar /2, 5% 

 

30 jaar / 5% 

 

30 jaar / 5% 

 

       

Uitbreidingsvraag 2010-2020 42.000 33.600 33.600 42.000 33.600 42.000 

       

Vervangingsvraag 2010-2020 126.000 100.800 168.000 210.000 336.000 420.000 

       

totale vraag 2010 - 2020 168.000 134.400 201.600 252.000 369.600 462.000 

       

Aanbod excl. 5% frictieleegstand 103.000 103.000 103.000 103.000 103.000 103.000 

       

Nieuwbouwbehoefte 65.000 31.400 98.600 149.000 266.600 359.000 

Bron: Provincie Zuid-Holland (2010) Aanzet voor een regionale kantorenstrategie 
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10 Plancapaciteit 

In het kader van deze kantorenstrategie zijn opnieuw per gemeente de harde en zachte 

plannen voor kantorenontwikkelingen in beeld gebracht. Zoals tabel 11a laat zien gaat 

het om een totale plancapaciteit van 280.600 m² voor reguliere kantoorlocaties. Tabel 

11b geeft een totale plancapaciteit van 352.700 m² voor de themalocaties. Op deze 

themalocaties betreft het een gemengde capaciteit voor kantoren, laboratoria en andere 

functies. Een meer gedetailleerde tabel met de plancapaciteit is te vinden in bijlage 3. 

Een flink deel van deze plannen is nog niet vastgelegd in het bestemmingsplan. Dit 

betekent overigens niet dat er geen zwaarwegende belangen mee gemoeid zijn.  

 

Tabel 11a Reguliere plancapaciteit kantorenlocaties in m² per gemeente 

 in bestemmingsplan  

 

 in planfase  Totaal 

Alphen aan de Rijn  35.000 - 35.000 

Hillegom - - - 

Kaag en Braassem 5.000 - - 

Katwijk 3.600 20.000 23.600 

Leiden 76.000 30.000 124.000 

Leiderdorp 15.000 - 15.000 

Lisse - - - 

Nieuwkoop - - - 

Noordwijk - - - 

Noordwijkerhout - - - 

Oegstgeest -  - 

Rijnwoude - - - 

Teylingen - 4.000 4.000 

Voorschoten - 10.000 10.000 

Zoeterwoude 9.500 72.500 82.000 

 144.100 136.500  280.600 

Bron: Inventarisatie door Bureau Stedelijke Planning bij de diverse gemeenten 

 

Tabel 12b Bijzondere plancapaciteit themalocaties in m² per gemeente 

 in bestemmingsplan  

 

in planfase  Totaal 

Oestgeest  

(Bio Science Park) 

- 235.000 235.000 

Leiden       

(Bio Science Park) 

68.830 - 68.830 

Leiden       

(Mediapark) 

48.870 - 48.870 

Noordwijkerhout  

(Space Businesspark) 

- - - 

 117.700 235.000  352.700 

Bron: Inventarisatie door Bureau Stedelijke Planning bij de diverse gemeenten 
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Enkele projecten uitgelicht: 

 
Zoeterwoude, W4  
Het W4-project in Zoeterwoude, ook wel Meerburgpolder of Verde Vista genoemd, 

voorziet in een plancapaciteit van ongeveer 72.500 m² aan kantoorruimte. In de 

kantorenstrategie van 2006 werd er zelfs nog een (kleine) hoeveelheid plancapaciteit 

toegevoegd. Daarnaast zijn er nog enkele andere functies gepland. Tot nu toe is daarvan 

echter nog niets gerealiseerd, maar recent zijn positieve ontwikkelingen te melden. 

 

Leiderdorp, W4  
Het Leiderdorpse gedeelte van het W4-project bestaat uit een aantal deelgebieden, 

waaronder Vierzicht, Bospoort en Elizabethhof. Een belangrijk deel hiervan is al 

gerealiseerd, maar er staat nog een niet onaanzienlijke hoeveelheid kantoren gepland.  

Voor de bouw van een kantorencomplex van ongeveer 11.000 m² in Vierzicht is in 2008 

reeds een bouwvergunning verleend, maar de bouw is tot op moment van schrijven nog 

niet gestart. In totaal is hier volgens het bestemmingsplan ruimte voor ongeveer 15.000 

m² kantoren. 

 

Leiden, Roomburg 
Grenzend aan het W4-gebied ligt bedrijventerrein Roomburg in Leiden. Dit is een 

redelijk goed functionerend bedrijventerrein. 

 

 
Figuur 10 Locaties met mogelijkheden tot uitbreiding (plancapaciteit) kantoorvoorraad 

 
 
 
Leiden, Stationsgebied 

Het station van Leiden is het vijfde station van Nederland, en het stationsgebied neemt 

dan ook een centrale positie in de regio in. Recent onderzoek heeft uitgewezen dat er 

marktruimte is voor ongeveer 40.000-60.000 m² nieuwe kantoorruimte, naast een aantal 

andere functies. Of deze hoeveelheid daadwerkelijk gebouwd gaat worden, valt in het 

licht van de totale vraag in Holland Rijnland nog te bezien, maar het Stationsgebied van 

Leiden is een locatie met potentie. 
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Oegstgeest, Bio Science Park 
Het Leidse Bio Science Park ligt voor een gedeelte op het grondgebied van de gemeente 

Oegstgeest. Hier is nog ruimte voor nieuwbouw, met name laboratoria en 

gecombineerde kantoor-labs. Voor kantoorruimten is circa 70.000 m² gecombineerd met 

bedrijfsruimten beschikbaar. De ondernemingen dienen aan te sluiten op het thema Bio 

Science Park. 

  
Alphen aan den Rijn, Stationsgebied  
Het Alphense stationsgebied ligt centraal binnen de stad en heeft nog een plancapaciteit 

staan van 29.000 m² voor dit gebied. Een belangrijk deel van het totale programma is 

redelijk recent gerealiseerd, zoals het kantoor voor Wolter Kluwer. Naast uitbreiding van 

het aantal m
2
 voor kantoren, lopen er tevens transformatie projecten.  

 

Katwijk, Duinvallei 
In de regionale kantorenstrategie van Holland Rijnland uit 2006 is aan Katwijk een 

metrage van 20.000 m² vergeven ten behoeven van Duinvallei. Het ontbreekt Katwijk op 

dit moment aan een grote kantorenlocatie en de gemeente acht zo’n locatie gezien het 

inwonertal van de gemeente wel op zijn plaats. 
 
Sassenheim NS, Voorschoten NS en andere kleine stations 
In de afspraken in het kader van Stedenbaan wordt uitgegaan van verdichting rond OV-

locaties. Het station Voorschoten en het toekomstige station Sassenheim zijn zulke 

locaties. Per station is de hoeveelheid niet groter dan 10.000 m², maar bij elkaar opgeteld 

is het metrage toch fors, echter ook vaak nog zeer onzeker. 
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11 Instrumenten 

Het up-to-date maken van kantorenlocaties zal met de juiste mix van een scala aan 

instrumenten moeten worden aangepakt. Per instrument wordt een korte beschrijving 

gegeven van maatregelen die gemeenten in samenwerking met marktpartijen kunnen 

nemen om een kantorenlocatie weer of blijvend aantrekkelijk te maken. Voor elk van 

deze instrumenten wordt ingegaan op regelgeving, organisatie en financiën. Het betreft 

het de volgende instrumenten: 

 Reduceren plancapaciteit: het terugbrengen van de mogelijkheden om nieuw 

kantorenprogramma te ontwikkelen. 

 Nieuw/multifunctioneel programma toevoegen: het toevoegen van nieuw programma, 

zowel kantoren als andere functies, om zo de locatie een nieuwe impuls te geven. 

 Renovatie: verbeteren op gebouwniveau. 

 Herstructurering: verbeteren op gebiedsniveau. 

 Transformatie: het gebouw en indien nodig de locatie aanpassen zodat deze geschikt is 

voor andere functies. 

 Faciliteren Nieuwe Werken: mogelijk maken van nieuwe vormen van werken, met 

nadruk op flexkantoren met veel faciliteiten. 

 Investeren openbare ruimte: openbare ruimte aantrekkelijk maken door beter 

onderhoud en beheer met behulp van een actueel beeldkwaliteitsplan. 

 

 

Reduceren plancapaciteit 

De afgelopen jaren zijn er veel plannen gemaakt die nu niet meer haalbaar zijn. Er is 

daardoor nog een grote plancapaciteit, die met het oog op een gezonde verhouding 

tussen vraag en aanbod moet worden gereduceerd. 

 
Regelgeving 
‐ Actualiseren structuurvisies. In de structuurvisies staat aangegeven in welke 

gebieden zal worden ingezet op kantorenontwikkeling. In deze ‘nieuwe realiteit’ zal 

per gebied moeten worden heroverwogen of de plannen nog haalbaar zijn. Tevens 

zal er een zekere herverdeling van plancapaciteit moeten plaatsvinden. 

‐ Aanpassen bestemmingsplan. 

 
Organisatorisch 
‐ Bij het schrappen van plancapaciteit moet ten eerste worden bepaald welke locaties 

kansrijk zijn en welke niet. Op de minst kansrijke locaties kan dan begonnen 

worden met het afbouwen van de plancapaciteit.  

‐ Daarbij gaat de voorkeur er naar uit om eerst de ‘zachte plannen’ te schrappen. Dit 

kost de gemeente en de ontwikkelaars het minste geld. 

‐ Naarmate de plannen concreter zijn, worden de financiële consequenties van het 

reduceren van de plancapaciteit steeds groter. De volgorde die kan worden 

gehanteerd:  

1. Plannen voor potentiële ontwikkellocaties waarvoor nog geen ontwikkelaar is 

gevonden. 

2. Plannen in de precontractuele fase zullen daarna als eerste sneuvelen.  

3. Plannen waarvoor er al intentieovereenkomsten liggen. 

4. Plannen waarvoor het juridisch-planologische proces is doorlopen. 

5. Plannen waarvoor een bouwvergunning is afgegeven. 
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‐ Gemeenten kunnen in overleg gaan met ontwikkelaars om tot overeenstemming te 

komen over locaties. Ontwikkelaars zien ook dat het nu lastig is om op bepaalde 

locaties kantoren te ontwikkelen. Zij kunnen samen met de gemeente tot afspraken 

komen om af te zien van ontwikkeling op die locaties.  

 

Financieel 
‐ Hoe harder de plannen zijn, des te groter de financiële consequenties voor 

gemeenten. 

‐ Gemeenten hebben zich lang “rijk gerekend” doordat in de grondexploitaties van 

gebieden werd uitgegaan van kantorenontwikkeling en die uiteindelijk nooit zijn 

gekomen. Hoewel het ontstane negatieve saldo deels kan worden opgevangen door 

andere functies te ontwikkelen, is het onvermijdelijk dat er financieel verlies gaat 

worden geleden bij sommige locaties. 

 

Nieuw programma/Multifunctionaliteit 

Het realiseren van nieuw programma op kantorenlocaties. Dit kunnen kantoren zijn, 

maar ook andere typen vastgoed waardoor een aantrekkelijke multifunctionele locatie 

ontstaat. 

‐ Soms kan extra programma aan het gebied worden toegevoegd, met name in 

gebieden waar verschillende functies of gebruikers kunnen profiteren van elkaars 

nabijheid (‘kruisbestuiving’). Zo kan ook het reeds bestaande, leegstaande vastgoed 

weer meer in trek komen.  

‐ De nabijheid van voorzieningen is, zeker met het oog op het nieuwe werken, van 

belang.  

 

Regelgeving 
‐ In het bestemmingsplan moet ruimte zijn voor nieuwe ontwikkelingen en 

verschillende functies. Een zekere mate van flexibiliteit is hierbij belangrijk. Zo 

krijgt de locaties meer toekomstwaarde. 

‐ Geef een ontheffing op het bestemmingsplan als de gewenste nieuwe functie de 

kwaliteit van de locatie versterkt. 

 

Organisatorisch 
‐ Nieuwe ontwikkelingen zullen vanuit de markt moeten komen. 

‐ Een gemeente kan echter wel aangeven welke functies gewenst zijn, hoeveel 

vierkante meter er wordt toegestaan en dit vastleggen in het bestemmingsplan.  

 

Financieel 
‐ De kosten van het realiseren van nieuw programma en voorzieningen zullen door 

marktpartijen moeten worden gedaan. 

‐ Gemeenten kunnen investeren in de noodzakelijke infrastructuur (parkeren, ICT, 

enz.). 

 

Renovatie bestaand vastgoed 

Een deel van de kantoorvoorraad is verouderd en voldoet niet meer aan de eisen die 

tegenwoordig aan kantoren worden gesteld. Deze kantoren kunnen worden gerenoveerd, 

wat een duurzamere optie is dan sloop/nieuwbouw. Soms kan een simpele facelift 

volstaan, bij andere gebouwen zullen de maatregelen ingrijpender zijn. Bijvoorbeeld het 

aanpassen van verdiepingsvloeren, energievoorziening en klimaathuishouding. 
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Regelgeving 
‐ Diverse technische regelgeving. 

 

Organisatorisch 
‐ De renovaties van kantoorvastgoed is in eerste instantie een taak van eigenaren of 

ontwikkelaars.  

‐ Waar renovatie specifieke eisen met zich meebrengt kan de gemeente die mogelijk 

faciliteren. 

‐ Gemeenten kunnen extra investeren in openbare ruimte als signaal richting 

vastgoedeigenaren. 

 

Financieel 
‐ Investeringen door ontwikkelaars en beleggers. 

 

Transformatie en herbestemming 

Gebouwen die moeilijk te verhuren zijn kunnen in aanmerking komen voor een andere 

bestemming. Ook gebieden die niet tot ontwikkeling komen kunnen worden 

herbestemd. 

 

Regelgeving 
‐ Om transformatie mogelijk te maken, is het noodzakelijk een helder beleid op het 

gebied van leegstand op te stellen. Wanneer is leegstand een probleem, in welke 

gebieden speelt dit, hoe moet dit aangepakt worden, wie gaat dit aanpakken? Dit zijn 

vragen die eerst een antwoord behoeven alvorens de vraag of transformatie 

wenselijk is kan worden beantwoord. 

‐ Er zijn verschillende manieren om transformatie door regelgeving te faciliteren: 

1. Het bestemmingsplan kan worden aangepast. Hierbij speelt een risico 

van planschade en minder inkomsten door minder gronduitgifte of een 

lagere prijs.  

2. Er kan een nieuw (postzegel)bestemmingsplan worden opgesteld. 

3. Met een omgevingsvergunning kan afgeweken worden van de 

bestemming in het bestemmingsplan. 

4. Tijdelijk gebruik kan voor maximaal vijf jaar worden toegestaan. In de 

praktijk gebeurt dit weinig, doordat vijf jaar te kort is om noodzakelijke 

investeringen te doen. Als gevolg hiervan heeft de minister aangegeven 

deze termijn tot tien jaar te verlengen. 

‐ Het bouwbesluit wordt aangepast. Voor verbouw zullen andere eisen gaan gelden 

dan voor nieuwbouw. De rijksoverheid heeft dit in behandeling.  

 
Organisatorisch 
‐ Instellen leegstandsregister met meldingsplicht; als een leegstaand pand niet wordt 

gemeld volgt een boete. 

‐ Gemeenten kunnen als zij daar aanleiding toe zien een gebruiker voordragen voor 

een pand. Als deze gebruiker redelijke eisen stelt aan het pand (huur, geen 

onevenredig hoge kosten verbouwing) is de eigenaar verplicht deze nieuwe 

gebruiker te accepteren. Bij weigering volgt een boete. 

‐ Gemeenten kunnen extra investeren in openbare ruimte als signaal richting 

vastgoedeigenaren dat ook de gemeente “kiest” voor deze locatie. 

‐ Maximale ontheffing van regels inzake bouwbesluit (behalve veiligheid en minimale 

eisen). 
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Financieel 
‐ Financiële sancties zoals een leegstandsheffing is ongewenst als instrument om 

transformatie te bevorderen; niet alle gebouwen komen in aanmerking voor 

transformatie. 

‐ Houdt rekening met minder inkomsten door minder gronduitgifte, lagere 

grondprijzen of planschadevergoedingen. 

‐ Om transformatie te stimuleren, kan de gemeente de WOZ-waarde van een pand 

aanpassen tot een reëel niveau. De gemeente heeft de bevoegdheid om de WOZ-

waarde neerwaarts bij te stellen bij langdurige leegstand. De vastgoedeigenaar kan 

dan fiscaal afschrijven tot deze lagere waarde.  

‐ Gemeenten kunnen afspraken maken met corporaties. Deze hebben de financiële 

mogelijkheid om transformaties te bekostigen en handelen vanuit een 

maatschappelijke verantwoordelijkheid.  

 

Herstructurering op gebiedsniveau 

Het grootschalig herstructureren van een bepaalde locatie, met als doel de 

aantrekkelijkheid te vergroten en incourante kantoorpanden aan de voorraad te 

onttrekken.  

 

Regelgeving 
‐ Nieuw/aangepast bestemmingsplan. 

‐ Meer nieuwbouw woningen toestaan om transformatie van kantoorpanden in 

ditzelfde gebied mogelijk te maken. 

 

Organisatorisch 
‐ Gebieden waar leegstand problematische vormen aanneemt moeten worden 

gesignaleerd. Daarna is het belangrijk dat er draagvlak ontstaat om het gebied 

daadwerkelijk aan te pakken. Hiervoor moet een actieprogramma worden opgesteld 

waarin de rollen en taken van verschillende partijen worden beschreven. 

‐ Een breed gedragen toekomstvisie voor het gebied, waarin het wensbeeld wordt 

opgenomen. 

‐ Samenwerking tussen gemeente, eigenaren/beleggers, gebruikers, ontwikkelaars en 

andere organisaties ten behoeven van stedelijke herverkaveling en herhuisvesting 

van gebruikers. 

 

Financieel. 
‐ Gemeenten: investeringen in infrastructuur en openbare ruimte. 

‐ Ontwikkelaars: investeringen in (sloop/)nieuwbouw. 

‐ Corporaties: investeringen in transformatie leegstaande gebouwen naar woningen. 

 

Faciliteren van Het Nieuwe Werken 

De afgelopen jaren is het Nieuwe Werken in opmars, een manier van werken die niet 

meer gericht is op controle, maar op resultaat, en waarbij ontmoetingen en een 

inspirerende werkomgeving centraal staan. Dit heeft grote invloed op kantorenlocaties 

die niet zomaar geschikt zijn voor het Nieuwe Werken.  

 

Organisatorisch 
‐ Ontwikkelaars: maak kantoren geschikt voor het nieuwe werken (kantoortuinen in 

plaats van lange gangen met hokjes, vergaderfaciliteiten, enz.). 

‐ Bedrijven als “Sseats2meet” en “Spaces” richten overal in Nederland flexkantoren op.  

Dit zijn kantoren met professionele werkplekken waar kenniswerkers kunnen 

werken per uur, per dagdeel, tot maximaal per maand. Flexkantoren hebben nu, 
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door de grote groei van het aantal ZZP-ers en de populariteit van het Nieuwe 

Werken, met een opmars te maken.  

Sommige leegstaande kantoorpanden kunnen worden omgebouwd tot flexkantoor. 

Dit is gebeurd op de Zuidas in Amsterdam (Spaces).  

‐ Gemeenten moeten zorgen dat aan alle randvoorwaarden wordt voldaan (goede 

bereikbaarheid, (ICT)-infrastructuur, prettige openbare ruimte, enz.). 

 

Financieel 
‐ In de eerste plaats voor projectontwikkelaars. 

‐ Investeren in ICT-infrastructuur is belangrijk met het oog op het nieuwe werken en 

flexkantoren. Gebruikers willen snel en eenvoudig toegang tot hun bestanden die 

elders opgeslagen staan, cloud computing of videoconferenties. Het succes van een 

flexkantoor is dan ook voor een belangrijk deel afhankelijk van de ICT-

infrastructuur. 

‐ Investeringen in openbare ruimte. 

 

Investeren in openbare ruimte 

Een goede openbare ruimte is altijd al van belang geweest, doch met het uitlokken van 

private investeringen en de opkomst van het Nieuwe Werken is het nog belangrijker. De 

link ‘verbeteren openbare ruimte’ = ‘terugdringen leegstand’ werkt indirect, maar 

kantoren op locaties met een goede openbare ruimte zijn veel aantrekkelijker voor 

gebruikers. 

 

Organisatorisch 

‐ Actualisering van het beeldkwaliteitsplan, waarin de gewenste uitstraling van een 

gebied wordt beschreven.  

‐ Toezichthouden op onderhoud, vervuiling en de in het beeldkwaliteitsplan gestelde 

regels. 

‐ Invoeren van parkmanagement, eventueel gecombineerd met een BIZ. 

‐ Zorg voor genoeg parkeerruimte. 

 

Financieel 
‐ Parkmanagement, waarbij ondernemers of eigenaren evt. samen met de gemeente 

hun krachten bundelen om de kwaliteit van de kantorenlocatie te verbeteren, kan 

tot een kostenneutrale kwaliteitshandhaving leiden.  

‐ Bedrijven Investeringszone (BIZ): op initiatief van ondernemers in een gebied wordt 

een heffing ingesteld waar alle ondernemers in dat gebied aan mee moeten betalen, 

via een toeslag op de OZB-heffing. Het geld wordt gebruikt om te investeren in de 

kwaliteit van het gebied. 
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Bijlage 1 Onderzoeksverantwoording 

Methodiek regionale kantorenstrategie 

 
Voorbereiding 

 Analyse regionale economische structuur en positie ten opzichte van andere regio’s. 

 Analyse vraag- aanbod, inclusief gevoeligheidsanalyse. 

 Inventarisatie plancapaciteit (hard en zacht). 

 Analyse kantorenlocaties en beoordeling van elke kantorenlocatie. 

 
Werksessies 

 Werksessie (ambtelijk) met ambtenaren uit de gemeenten, KvK, VNO NCW, 

projectontwikkelaars, beleggers en makelaars. Swot-analyse van de kantorenlocaties en 

adresseren van knelpunten bij planreductie, renovatie, transformatie en sloop. 

 Interviews (bilateraal) met wethouders en marktpartijen over beleid, keuze voor locaties, 

de samenwerking tussen gemeenten onderling en de samenwerking tussen overheid en 

markt inzake oplossingsrichtingen van geadresseerde knelpunten. 

 Werksessie (bestuurlijk) met alle wethouders, discussie over de problematiek. Over 

leegstand, de marktvraag locaal en regionaal, de relatie met bedrijventerreinen, etc. 

 Draagvlakvorming voor de drieledige opgave: meer planreductie, meer renovatie 

bestaand vastgoed en meer onttrekking via transformatie en sloop/ nieuwbouw. Uitleg 

waarom dit nu zo moeilijk is en het alleen kan slagen via samenwerking van gemeenten 

onderling en samenwerking tussen overheid en markt. 

 Werksessie (ambtelijk) met leden projectgroep, discussie over knelpunten en de rollen 

van de verschillende actoren in het spel om deze knelpunten weg te nemen. 

 Werksessie (bestuurlijk) met wethouders en directies van marktpartijen over het kiezen 

van locaties (groei, balans en krimp), discussie over de knelpunten en de 

oplossingrichtingen. 

 
Synthese 

 Vertaling landelijk actieprogramma, standpunten IVBN, Vastgoedbelangen en NEPROM 

naar de lokaal specifieke omstandigheden van de regio. Beschrijving van goede 

praktijkvoorbeelden van transformatie (zorg, woningbouw, etc) en duurzame renovatie 

van verouderd vastgoed. 

 Vertaling van trends en ontwikkelingen naar lokaal specifieke omstandigheden van de 

regio.  

 Uitwerking op maat van een nieuwe kantorenstrategie voor Holland Rijnland. 

Vastgoedmarkt Data Online 
Gegevens over vraag en aanbod zijn betrokken uit Vastgoedmarkt Data Online, een 

actuele database van transacties en beschikbare objecten. Omdat Vastgoedmarkt 

afhankelijk is van de (vrijwillige) meldingen van makelaars is de database niet 100% 

volledig en dient zij beschouwd te worden als benadering van de werkelijkheid.  
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Overzicht van de leden projectgroep en de deelnemers aan de werksessies. 

  

Samenstelling ambtelijke projectgroep: 

Regio Holland Rijnland   de heer H. Stapper,      

Provincie Zuid-Holland   de heer G. Bots/ R. Hoogervoorst   

Basis Bedrijfshuisvesting   de heer D. Heesen,     

Kamer van Koophandel Den Haag  de heer K. Wiltenburg,    

Gemeente Leiden    mevrouw J. Bongers,     

Gemeente Leiderdorp    de heer G. Kuipers,      

Gemeente Alphen aan den Rijn  de heer J. Maat, g    

Gemeente Leiderdorp    de heer A. Nierop,     

  

 

Deelnemers aan de bestuurlijke werksessie met marktpartijen: 

 
Overheid: 
Gemeente Hillegom                     de heer W. van Aken  

Gemeente Kaag en Braassem       de heer T. van Velzen  

Gemeente Katwijk                      de heer J. Wienen  

Gemeente Katwijk                      de heer G.Mostert  

Gemeente Leiden                       de heer R. Strijk  

Gemeente Leiderdorp                 de heer H. Zilverentant 

Gemeente Oegstgeest                mevrouw L. de Ridder 

Gemeente Teylingen                   de heer L. van der Zon  

Gemeente Zoeterwoude             mevrouw M. Ates-Snijdewind 

Holland Rijnland                         de heer J. Uit den Boogaard 

Holland Rijnland                         de heer H. Stapper (ambt) 

Provincie Zuid-Holland               de heer G. Bots (ambt) 

  

Markt: 
Ballast-Nedam                          de heer J. Voorrips 

Barnhoorn Bedrijfsmakelaardij     de heer A. Barnhoorn    

Basis Bedrijfsmakelaardij            de heer D. Heesen 

Bouwinvest                              de heer F. Hack 

IVBN                                       de heer F. van Blokland 

Kamer van Koophandel              de keer K. Wiltenburg 

MAB                                       de heer J. Galle 

NEPRON                                   de heer J. Fokkema 

VNO-NCW West                        de heer R. de Vree 

Bureau Stedelijke Planning  de heer S. Weijers 

  

Geïnterviewde personen: 

Gemeente Alphen aan den Rijn  De heer T. Hoekstra  

Gemeente Katwijk    De heer G. Mostert  

Gemeente Noordwijk    De heer L. de Lange  

Gemeente Zoeterwoude   Mevrouw M.H.J.C. Ates-Snijdewind  

Gemeente Kaag en Braassem   De heer A.J.M. van Velzen  

Gemeente Lisse    De heer B. Brekelmans  

Gemeente Voorschoten   Mevrouw I. Adema  

Gemeente Leiderdorp    De heer H.L. Zilverentant  

Gemeente Oegstgeest    Mevrouw L. De Ridder  

Gemeente Leiden    De heer R. Strijk  

Holland Rijnland                         de heer J. Uit den Boogaard 



 
pagina 79 

Bijlage 2  Tabellenboek 

Tabel 13 Economische kerncijfers Holland Rijnland (2009/2011) 
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Alphen aan den Rijn 72.674 30.273 0,4 222.100 3,1 230 32 

Hillegom 20.622 6.178 0,3 28.800 1,4 55 27 

Kaag en Braassem 25.746 7.003 0,3 37.200 1,4 40 16 

Katwijk 61.999 19.331 0,3 69.500 1,1 185 30 

Leiden 117.916 58.099 0,5 587.900 5,0 140 12 

Leiderdorp 26.597 11.951 0,4 81.100 3,0 25 9 

Lisse 22.680 8.250 0,4 84.100 3,7 60 26 

Nieuwkoop 26.988 7.796 0,3 21.600 0,8 65 24 

Noordwijk 25.423 13.765 0,5 138.000 5,4 30 12 

Noordwijkerhout 15.599 4.917 0,3 16.000 1,0 40 26 

Oegstgeest 22.768 6.326 0,3 35.200 1,5 40 18 

Rijnwoude 18.465 6.324 0,3 23.100 1,3 100 54 

Teylingen 35.813 12.066 0,3 55.200 1,5 80 22 

Voorschoten 23.865 5.201 0,2 29.200 1,2 20 8 

Zoeterwoude 8.133 7.425 0,9 62.700 7,7 55 68 

Holland Rijnland 525.288 204.905 0,4 1.491.700 2,8 1.165 22 

Bron: CBS (inwonertal); Regionaal Informatie Systeem Zuid-Holland (banen); Kantorenmonitor bv (kantoren); Kerncijfers 

Holland Rijnland november 2010 (bedrijventerreinen) 
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Bijlage 3 Plancapaciteit 

 
 
Gemeente 

 
 
Locatie 

Reguliere plancapaciteit kantorenlocaties 
 
Toelichting 

 
 

m² 

 
 
Planfase 

 
 
Toelichting 

Alphen aan den Rijn  Stationsgebied Deel zuidzijde (2.500) deels stadszijde (4.000) 29.000 In bestemmingsplan Reservering voor de toekomst, op 

korte termijn geen ontwikkelpotentie 

Alphen aan den Rijn Baroniehof  6.000 In bestemmingsplan Kleinschalige, onderscheidende 

ontwikkeling in oud fabriekspand  

Hillegom geen geen geen geen  

Kaag en Braassem Roelofarendsveen  Verzamelpand, oplevering eind 2012 5.000 Realisatie  

Katwijk Duinvallei  20.000 In planfase  

Katwijk Voorschoterweg Kantoor op bedrijventerrein 1.900 In bestemmingsplan  

Katwijk Lageweg Kantoor op bedrijventerrein 1.700 In bestemmingsplan  

Leiden  Centraal Stationsweg 1.800 In bestemmingsplan  

Leiden Centraal Rijnsburgerblok 50.000 In bestemmingsplan  

Leiden Centraal  Big Boss locatie 2.000 In bestemmingsplan  

Leiden Centraal Vijverlocatie 3.000 In bestemmingsplan  

Leiden Plesmanlaan Haagse Schouwweg 15.000 In bestemmingsplan  

Leiden Station de Vink  3.000 In bestemmingsplan  

Leiden Roomburg   30.000 In planfase   

Leiden Voorthuijzendriehoek  1.200 In bestemmingsplan  
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Gemeente 

 
 
   Locatie 

    Reguliere plancapaciteit kantorenlocaties 
 
    Toelichting 

 
 

    m² 

 
 
  Planfase 

 
 
Toelichting 

 

Leiderdorp W4 Bospoort en Vierizcht 15.000 In bestemmingsplan   

Lisse Flower Science Park   In planfase    

Nieuwkoop geen geen geen geen   

Noorwijk geen geen geen geen   

Noordwijkerhout geen geen geen geen   

Rijnwoude geen geen geen geen   

Teylingen Sassenheim NS  4.000 In planfase   

Voorschoten NS-station  10.000 In planfase   

Zoeterwoude W4 Verde Vista Meerbug 72.500 In masterplan   

Zoeterwoude Bedrijventerrein Grote Polder locaties Smeetsweg en Meerburgerwetering 9.500 In bestemmingsplan 

 

  

Totaal:   280.600 

 

   

 

 

 

 
 
Gemeente 

 
 
   Locatie 

   Bijzondere plancapaciteit themalocaties 
 
    Toelichting 

 
 

    m² 

 
 
  Planfase 

 
 
Toelichting 

 

Oestgeest Bio Science Park Gemengde capaciteit kantoren, laboratoria 235.000 In masterplan   

Leiden  Bio Sience Park Gemengde capaciteit kantoren, laboratoria, overig 68.830 In bestemmingsplan   

Leiden  Mediapark Gemengde capaciteit kantoren, medische zorg 48.870 geen   

Noordwijkerhout Space businesspark Geen  geen geen  

 

 

Totaal:   352.700    
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Bijlage 4 Knelpuntenmatrix 

De knelpuntenmatrix geeft antwoord op de vragen:  

 
Waarom is het zo moeilijk?  
… om de nieuwbouwproductie / plancapaciteit te reduceren?   

… om kansrijke bestaande panden te renoveren zodat ze weer (langdurig) aantrekkelijk worden voor kantoorgebruikers?   

… om de kansloze kantoorpanden aan de voorraad te onttrekken (middels sloop/nieuwbouw dan wel transformatie)?   

 

En wat kunnen de diverse partijen, publiek en privaat, doen om een doorbraak te forceren?  
 
De matrix beperkt zich tot een top 10 (zonder interne rangorde) van financiële, juridische en organisatorische/politieke belemmeringen.   

 

 Beleggers 

 

Ontwikkelaars Makelaars Gemeenten Provincies Rijk5 

Verkeerde perceptie 

van marktpotentie 

(vraag) 

Kortere afschrijvingstermijn 

(levensduur van panden niet 

overschatten). 

 

Hogere BAR hanteren. (als adviserende partij) 

Realistischer inschatting 

van marktwaarde én 

toekomstpotentie. 

 

 Kennis van zaken.  

 Strategische langetermijnvisie als basis voor 
kantorenbeleid, minder ad hoc handelen. 

 

  Ontwikkelen regionaal vraag-

aanbodmodel 

Nieuwbouw te 

makkelijk / te 

lucratief 

Hogere eisen stellen aan het 

in portefeuille nemen van 

nieuw vastgoed. 

Zelfkritischer houding als het 

gaat om toekomstbestendig 

bouwen (oppassen met 

maatwerk). 

Grotere inspanning om 

zoekvraag te 

accommoderen in 

bestaande voorraad. 

 Scherpe keuze voor kansrijke locaties.  

 Premie op nieuwbouw ten behoeve van sloop en 
transformatie fonds.  

 Kwaliteitseisen aan nieuwbouw.  

 Eisen aan toekomstbestendigheid nieuwbouw. 

 Transparantie grondprijsbeleid. 

 Bouwvergunningen aan termijn koppelen. 

Aansturen op 

planreductie; scherpe 

keuze voor kansrijke 

locaties.  

 Verplichten residuele 
grondprijsberekening bij 
kantoornieuwbouw. 

 Invoeren 
openruimteheffing 

Achterlaten 

bestaand vastgoed 

heeft geen 

consequenties 

Anticiperen op vertrek, 

voorkomen met incentives en 

onderhoud / grootschaliger 

investeringen. 

 

Meer inzetten op 

herontwikkeling.  

Verhuisketenbenadering. Toepassen uitgebreide  

SER-ladder. 

Gebruik van SER-ladder 

afdwingen. 

 Invoeren leegstandsheffing 
voor eigenaren leegstaande 
panden. 

 Invoeren statiegeldheffing 
voor gebruikers die nieuw 
kantoor betrekken en leeg 
kantoor achterlaten. 

                                                      
5 Toelichting bij gehanteerde typografie: maatregelen in cursief en grijs zijn door Minister Schultz van de hand gewezen in haar brief aan de Tweede Kamer d.d. 28 april 2011 aangaande 

‘Fiscale maatregelen en plannen van aanpak leegstand kantoren’. Maatregelen genoteerd in cursief zullen of zijn door het Rijk (worden) toegepast.  
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 Beleggers 

 

Ontwikkelaars Makelaars Gemeenten Provincies Rijk 

Verlies op GREX Scope verbreden, ook in 

maatschappelijk vastgoed 

beleggen. 

Inzien dat ontwikkeling niet 

doorgaat, met gemeente om 

tafel voor alternatief plan / 

escape. 

 

  Herontwikkelen > nieuwe plannen.  

  Verlies nemen. 
- Financiële steun.  

- Scherpe keuze voor 

kansrijke locaties 

(=risicoverlaging). 

  

Bestaande locaties 

te weinig gekoesterd  

 

 BIZ/parkmanagement.  

 Renoveren bestaand 
vastgoed. 

 Nieuw/multifunctioneel 
programma toevoegen.  

 Meer inzetten op duurzame 
herontwikkeling en Nieuwe 
Werken. 

  Scherpe keuze voor kansrijke locaties. 

 Beeldkwaliteitsplan + handhaving. 

 Investeren in openbare ruimte, 
parkmanagement. 

 Beloning intensiveren via korting grondprijs. 

 Flexibel bestemmingsplan.  

    

Versnippering 

leegstand 

Stedelijke herverkaveling.  Zoeken / signaleren van 

kansen om huurders te 

hergroeperen/clusteren.  

Faciliteren, politiek agenderen. Marktpartijen rond 

de tafel krijgen. 

 

    

Sloop = duur  Verlies nemen. 

 Fondsvorming via opslag 
OZB 

Fondsvorming door afdracht 

bij nieuwbouw. 

 Sloop stimuleren middels vergeven tijdelijke 
ontwikkelingsrechten op andere locaties. 

 

Fondsbeheer voor  

sloop en transformatie 

Invoeren premie / 

statiegeldheffing op 

nieuwbouw. 

Nationale opkoopregeling. 

  

Hoge boekwaarde  Afboeken/afwaarderen 

 (tijdelijk) Afwaarderen tot 
onder de WOZ-waarde 

  Taxateurs: realistischer 

taxeren 

Neerwaarts bijstellen WOZ-waarde    Regeling die extra 

afschrijvingen mogelijk 

maakt. 

Banken willen 

herontwikkeling niet 

financieren 

 

Op lager rendement rekenen, 

langetermijnstrategie. 

 

Beter inspelen op marktvraag, 

voorverhuren. 

 Garant staan. Garant staan.   

Bestemmingsplan 

(niet-passende 

bestemming) 

  Kansen signaleren, gedegen 

onderbouwing van 

bestemmingsplan-wijziging. 

  Pro-actief: zoeken naar kansen voor 
herbestemming.  

 Faciliteren, flexibele opstelling: postzegelplan, 
omgevingsvergunning, tijdelijk gebruik toestaan. 

 

Bestemmingsplanwijzig

ingen faciliteren.  

 Aanpassing bouwbesluit  

 Aanpassing 
omgevingsrecht  

 Verlenging tijdelijke 
vrijstelling bestemmingplan 
naar 10 jaar 

 Experimenteergebieden 

 Aanwijzen regelvrije zones. 
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Annex 1 

Actieprogramma leegstand kantoren (7 maart 2011) 

Onder leiding van Minister Schultz van Haegen is in overleg met diverse marktpartijen een 

vervolg gegeven aan de landelijke aanpak. Op 7 maart 2011 werd het Actieprogramma Aanpak 

Leegstand aan de Tweede Kamer aangeboden. Strekking van dit actieprogramma: banken, 

beleggers, projectontwikkelaars en overheden moeten samenwerken aan een (nader) voorstel om 

de kantorenmarkt weer gezond te maken. Een betere werkende kantorenmarkt, zo begint het 

actieprogramma, vraagt om een perspectiefwijziging van alle betrokken partijen op meerdere 

fronten:  

 van sturing op uitbreiding naar sturing op voorraad;  

 van kantoren als financieel product en verdienmodel naar huisvestingsproduct voor de gebruiker;  

 van korte naar lange termijn betrokkenheid;  

 van ad hoc besluiten naar ruimtelijke ordening gericht op duurzame locaties; 

 van gemeente als actieve speler naar overheid als marktmeester;  

 van ieder voor zich naar (bestuurlijke) samenwerking;  

 van aanbodplanning naar voorzien in daadwerkelijke vraag;  

 van monofunctionele locaties naar multifunctionele locaties met stedelijke kwaliteit;  

 van pandniveau naar gebiedsniveau;  

 van het ontwikkelen van nieuwe locaties naar herontwikkeling en vernieuwing op bestaande 

locaties.  

 

Het actieprogramma krijgt vorm in drie pijlers:  

 Experimenteergebieden - herontwikkeling, transformatie en sloop 
Verkenning van bestaand en nieuw instrumentarium in tien experimenteergebieden waar markt- 

en overheidspartijen op gebiedsniveau leegstand aanpakken. Ervaringen moeten leiden tot 

aanbevelingen voor de aanpak van bovengemiddelde leegstand op andere locaties ten aanzien van 

financierings-, fiscale en juridische aspecten. Uit de eerste drie pilots (Amsterdam Amstel III, 

Nieuwegein Merwestein en een nader te begrenzen gebied in Hoofddorp) moet onder meer een 

voorstel volgen voor de benodigde experimenteerruimte die van Rijkswege mogelijk moet worden 

gemaakt.    

 Maatregelen om het functioneren van de kantorenmarkt op lange termijn te verbeteren 
Ontwikkelaars (verenigd in de Neprom), banken en beleggers (IVBN, VB) spannen zich in voor 

interne en onderlinge afspraken om meer leegstand in de toekomst te voorkomen.  

 

 Betere regionale ruimtelijke planning, programmering en afstemming 
‐ Decentrale overheden inventariseren bestaande regionale behoefteramingen en plancapaciteit 

(quick scan). Deze quick scan wordt bijgesteld met behulp van een door het Rijk ontwikkelde 

uniforme en onafhankelijke methodiek voor het ramen van de vraag naar kantoren. Parallel 

hieraan formuleren marktpartijen een visie op de vraagontwikkeling naar kantoren.   

‐ Op basis van voorgaande (a) maken regionaal samenwerkende gemeenten in overleg met 

provincies afspraken over de regionale planningsopgave voor kantoren inclusief eventuele 

fasering, kwalitatieve segmentering en locatiekeuze voor nieuwe en te herontwikkelen 

kantorenlocaties in die regio voor de periode 2011-2020. Deze afspraken worden verankerd in 

de provinciale structuurvisie.   

 

Parallel hieraan belooft het Rijk:  

‐ in samenwerking met VNG de juridische mogelijkheden en (financiële) risico’s van het 

reduceren van harde plancapaciteit te onderzoeken;  

‐ te verkennen welke invloed de huidige wet- en regelgeving hebben op nieuwbouw, renovatie, 

transformatie en sloop van kantoorgebouwen.  
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Annex 2 

Kamerbrief ‘Fiscale maatregelen en plannen van aanpak leegstand kantoren’ (28 april 2011) 

 

In een kamerbrief van 28 april reageert de minister op drie plannen van aanpak van 

oppositiepartijen D66, SP en PvdA en geeft zij conform de belofte in het Actieprogramma aan in 

hoeverre fiscale aanpassingen kunnen leiden tot versoepeling van herstructurering en 

transformatie. Het kabinet is terughoudend met het introduceren van nieuwe fiscale 

instrumenten. Dit vanwege verwachte problemen met fraudebestendigheid, Europese regelgeving, 

“budgettaire derving” en beperkte effectiviteit.  

 

De toezeggingen en afwijzingen op een rij:  

 

Wel 

 Aanpassing van het Bouwbesluit, waarmee getransformeerde kantoren in de toekomst niet meer 

onder de regels voor nieuwe woningen zullen vallen.  

 Eigenaren van leegstaande panden mogen afwaarderen op de balans tot onder de woz-waarde 

(maar moeten dit verlies weer terugnemen als het pand later meer waard wordt wanneer het is 

verhuurd).  

 Verlenging van de tijdelijke vrijstelling van het bestemmingsplan tot 10 jaar.  

 Aanpassing van het omgevingsrecht voor versnelling van procedures.  

 Langdurige leegstand kan zoals ook nu reeds het geval is aanleiding zijn voor gemeenten om woz-

waarde neerwaarts bij te stellen als de waarde van het pand is verminderd.  

 

Niet 

 Actieve rijksrol bij saneringsfondsen en compensatieregelingen (kantoor voor kantoor, meter voor 

meter). De minister acht dit wel zinvolle ideeën die op regionaal niveau toegepast kunnen 

worden.  

 Residuele grondprijsberekening verplicht stellen bij kantoornieuwbouw. De minister acht 

transparantie en informatie op het gebied van grondprijsbeleid wenselijk en een 

verantwoordelijkheid van gemeenten. 

 Verplichten van bedrijvenverenigingen. 

 Regelvrije zones op monofunctionele kantorenlocaties. 

 Afschrijven op een verhuurd pand tot onder de woz-waarde is niet mogelijk. 

 Beperking van de aftrek van verliezen die worden geleden op een leegstaand pand.  

 Verlagen of vrijstellen van btw bij transformatie van kantoren naar woningen.  

 Afschaffing van de zogenaamde integratieheffing bij transformatie van kantoor naar woning.  

 Vrijstelling van overdrachtsbelasting bij transformatie naar woningen.   

 Verlenging van de vrijstellingstermijn van zes maanden voor doorverkoop van onroerende zaken 

voor herontwikkelde kantoorpanden.  

 Eigenaren van leegstaande panden het gebruikersdeel OZB laten (door)betalen. 

 Invoeren leegstandsheffing. 

 Openruimteheffing (heffing op nieuwbouw buiten de bebouwde kom).  

 Statiegeldregeling voor gebruikers.  


