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Onderwerp:  Zienswijze op regionale 

Kantorenstrategie Holland 

Rijnland 2020 

 Aan de raad.  

 

 

 

Beslispunten 

1. Akkoord te gaan met bijgevoegde zienswijze waarin het college het Leiderdorpse 
standpunt over de regionale Kantorenstrategie Holland Rijnland 2020 heeft verwoord 

 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

Holland Rijnland wil met de regionale kantorenstrategie ruimte bieden aan de 

ontwikkeling van duurzame locaties met goede voorzieningen, die met het openbaar 

vervoer en/of met de auto goed bereikbaar zijn. Daarnaast moet het aanbod kwantitatief 

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

werkgelegenheid.  

 

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

Nederlandse kantorenmarkt. De leegstand in onze regio ligt met 11% onder het landelijk 

gemiddelde (14%). 

 

In de kantorenstrategie worden scherpe keuzes gemaakt tussen locaties: investeren in 

duurzame kantoorlocaties, niet meer investeren in niet-duurzame kantoorlocaties en een 

aparte status voor de W4-locatie. Het belang van Leiderdorp is met name gelegen in de 

W4-locatie.  

 

De concept Kantorenstrategie Holland Rijnland 2020 is reeds in uw bezit. 

 

1.b Voorgeschiedenis 

Op 13 januari 2012 heeft het Pho EZ van Holland Rijnland ingestemd met de 

conceptversie Kantorenstrategie Holland Rijnland 2020. Deze kantorenstrategie ligt voor 
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colleges, gemeenteraden en belanghebbenden in de periode van 2 februari t/m 25 april 

ter inzage om een zienswijze in te dienen. 

 

 

1.c Samenhang beleidsvelden 

De kantorenstrategie is opgesteld in Holland Rijnland-verband en is hiermee een 

regionale visie. De gemeente is betrokken ten aanzien van de W4 (Vierzicht, Bospoort). 

 

2 Beoogd effect 

Het standpunt van Leiderdorp over de regionale Kantorenstrategie Holland Rijnland 2020 

kenbaar maken. 

 

 

3 Argumenten 

1.1 Zorgen voor draagvlak 

Colleges, gemeenteraden en belanghebbenden worden in de gelegenheid gesteld om een 

zienswijze in te dienen over de regionale kantorenstrategie welke door Holland Rijnland is 

opgesteld. Het Portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken van Holland Rijnland is op 

13 januari jl. reeds akkoord gegaan met de voorgelegde conceptversie.  

 

Door een gezamenlijke zienswijze van raad en college op te stellen, wordt een breed 

gedragen standpunt vanuit Leiderdorp aan Holland Rijnland kenbaar gemaakt. 

 

1.2 Opkomen voor het belangen van Leiderdorp  

Het belang van Leiderdorp is met name gelegen in de W4-locatie. In de kantorenstrategie 

staat dat de ontwikkeling in het Leiderdorpse deel van de W4 stagneert en dat een oplossing 

kan zijn dat nieuwe aanvullende functies het gebied meer toekomstwaarde kunnen geven. 

Over het algemeen biedt een flexibel programma meer mogelijkheden. Gelet op de diverse 

resterende locaties binnen W4-Leiderdorp is de flexibiliteit al aanwezig. De locatie Vierzicht 

omvat in zijn geheel zo’n 45.000 m2, waarbij voor de functie kantoren 15.000 m2 is 

bestemd.  

 

Deze 15.000 m2 is op dit moment nog niet ontwikkeld. Voorgesteld wordt om de 

aanbeveling over te nemen door, naast de kantoorfunctie, flexibeler om te gaan met 

aanvullende functies op deze bestemming. Op dit moment is het echter lastig om aan te 
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geven welke functies de plaats van kantoren zouden kunnen opvullen, omdat de 

marktinitiatieven op dit moment beperkt zijn. Wel zal in nauwe samenwerking met de 

ontwikkelaar bekeken worden hoe marktinitiatieven het beste gefaciliteerd kunnen worden.  

 

1.3 Het onderschrijven van de voorgestelde aanbevelingen in de regionale kantorenstrategie 

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

planreductie, renovatie en onttrekking. Binnen deze drieledige opgave worden afspraken 

gemaakt over hoe om te gaan met huidige en toekomstige leegstand in de regio Holland 

Rijnland.  

 

Dit betekent ook dat we lokale invulling moeten geven aan de aanbevelingen. Met name als 

ons signalen bereiken dat er kantoren in Leiderdorp leeg komen te staan, is het voornemen 

om met de eigenaren in gesprek te gaan. Indien er zich binnen een redelijke termijn geen 

nieuwe invulling kan worden gegeven aan de kantoorfunctie dan sturen wij aan, mits de 

bestemming zich daarvoor leent, tot transformatie van deze panden naar een andere 

bestemming dan kantoren.  

 

Er zal nog onderzocht worden welke aanpak het meest effectief is. Inspiratie wordt 

opgedaan in de aanpak van andere gemeenten. Zo is de gemeente Leiden voornemens om 

een kantorenloods in te schakelen. Deze kantorenloods gaat in gesprek met individuele 

pandeigenaren om een nieuwe invulling te geven aan het pand ter voorkoming/ beperking 

van de leegstand.  

 

De gemeente Amsterdam werkt al met een kantorenloods. Daarnaast heeft Amsterdam 

recent een plan gepresenteerd om leegstaande panden te transformeren naar tijdelijke 

huisvesting voor Oost-Europese werknemers.  

 

Beide aanpakken bieden aanknopingspunten voor Leiderdorp om de leegstand te lijf te 

gaan. Opgemerkt moet worden dat de leegstand van grote panden in Leiderdorp meevalt. 

Op dit moment is de Statenhof (ca. 4.500 m2) het enige grootschalige pand dat leeg staat. 

Eind dit jaar zullen de panden van Astellas (ca. 10.000 m2) wegens een verhuizing naar het 

Bio Science Park in Leiden leeg komen te staan.  

Een inventarisatie van huidige en mogelijk toekomstige leegstaande panden in Leiderdorp is 

in voorbereiding. 
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4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

1.1 Het nastreven van gelijke grondopbrengsten in verband met de gemaakte afspraken in 

W4-verband  

Een kanttekening is dat er, gelet op gemaakte afspraken in W4-verband, in principe niet van 

verminderde grondopbrengsten uitgegaan kan worden. Bij een eventuele andere invulling 

van het gebied zal daar dus rekening mee moeten worden gehouden. 

 
5 Milieu 

nvt 
 

6 Communicatie en participatie 

nvt 
 

7 Kosten, baten en dekking 

nvt 

 

8 Evaluatie 

nvt 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

A.H. Schouten  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
Bijlagen: zienswijze 


