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Geachte leden van het Dagelijks Bestuur, 
 
Op 30 januari jl. hebben wij van u de concept Kantorenstrategie Holland Rijnland 2020 
ontvangen. In deze brief treft u de zienswijze van de gemeente Leiderdorp aan. 
 
Allereerst spreken wij onze waardering uit voor de opgestelde kantorenstrategie. Wij hebben 
er vertrouwen in dat deze nota bijdraagt aan het weer gezond maken van de kantorenmarkt in 
de regio Holland-Rijnland, mede vanwege het maken van scherpe keuzes tussen duurzame 
en niet-duurzame kantoorlocaties en een aparte status voor de W4-locatie. 
 
Onze zienswijze op de regionale kantorenstrategie bestaat uit een algemene paragraaf en 
een specifieke paragraaf waarbij wordt ingegaan op het belang van Leiderdorp, namelijk de 
W4-locatie. Tot slot doen wij een suggestie ten aanzien van de bindende afspraken die 
worden gemaakt over de planreductie.  
 
Algemeen  
De overheid die de oplossing in handen heeft, is volgens ons niet de overheid die wij moeten 
nastreven. Wij hechten aan een gezonde kantorenmarkt. De overheid heeft in onze optiek een 
faciliterende rol die marktinitiatieven moet stimuleren. Niemand, ook de markt niet, is ermee 
gebaat om te bouwen voor leegstand. 
 
Daarom is het van belang dat de (lokale) overheid keuzes maakt in kansrijke locaties met een 
helder profiel, waarbij criteria zoals bereikbaarheid, duurzaamheid en onderscheidend 
vermogen van de locaties in acht worden genomen.  
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Tegelijkertijd moet zijn gegarandeerd dat er enige vorm van overheidssturing plaatsvindt om 
de markt gezond te houden. De in de regionale kantorenstrategie voorgestelde opgave van 
planreductie, renovatie en onttrekking ondersteunen wij van harte. De sturingselementen die 
voor deze drieledige opgave worden voorgesteld, bieden voor ons voldoende houvast.  
 
Zodra er ons signalen bereiken dat er kantoorpanden in Leiderdorp leeg komen te staan, zijn 
wij voornemens om met de eigenaren in gesprek te gaan. Indien er binnen een redelijke 
termijn geen nieuwe invulling kan worden gegeven aan de kantoorfunctie dan sturen wij aan, 
mits de bestemming zich daarvoor leent, op transformatie van deze panden naar een andere 
bestemming dan kantoren.  
Over onze aanpak zullen wij u op een later moment informeren. 
 
Specifiek: W4-locatie 
Ten aanzien van de W4-locatie merken wij het volgende op. Zoals in de kantorenstrategie 
wordt beschreven, bestaat de W4-locatie uit een aantal locaties, verspreid over de gemeenten 
Leiden, Zoeterwoude en Leiderdorp. Voor de locaties in Leiderdorp gaat het om Vierzicht en 
Bospoort. U constateert dat de ontwikkeling van nieuw te bouwen kantoren stagneert; het 
realiseren van grootschalige nieuwe kantoren lijkt moeilijk te slagen.  
U beveelt aan om de plancapaciteit te reduceren, waarbij nieuwe aanvullende functies het 
gebied meer toekomstwaarde kunnen geven. Daarnaast doet u de suggestie om te investeren 
in de uitstraling van de openbare ruimte.  
 
Wij volgen uw constatering dat de ontwikkeling in het Leiderdorpse deel van de W4 stagneert 
en dat een oplossing hiervoor 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 slechts 15.000 m2 is bestemd.  
 
Deze 15.000 m2 is op dit moment nog niet ontwikkeld. Wij zullen uw aanbeveling overnemen 
en, naast de kantoorfunctie, flexibeler omgaan met aanvullende functies op deze bestemming. 
Op dit moment is het echter lastig om aan te geven welke functies de plaats van kantoren 
zouden kunnen opvullen, omdat de marktinitiatieven op dit moment beperkt zijn. Wel zullen 
we in nauwe samenwerking met de ontwikkelaar bekijken hoe marktinitiatieven het beste 
gefaciliteerd kunnen worden.  
 
Een kanttekening hierbij is dat wij, gelet op gemaakte afspraken in W4-verband, in principe 
niet van verminderde grondopbrengsten kunnen uitgaan. Bij een eventuele andere invulling 
van het gebied zal daar dus rekening mee moeten worden gehouden. 
 
Bindende afspraken met betrekking tot planreductie 
Op pagina 6 (managementsamenvatting) en op pagina 13 van de kantorenstrategie worden 
bindende afspraken met betrekking tot planreductie gemaakt. Ten aanzien van het per 
kantorenlocatie ontwikkelen van een duidelijk profiel wordt gesproken over een minimale 
voorverhuureis van 70% bij nieuwe ontwikkelingen op de aangewezen duurzame 
kantorenlocaties. 
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Wij zijn van mening dat deze voorverhuureis op de aangewezen duurzame kantorenlocaties 
omhoog bijgesteld kan worden. Het percentage van 70% wordt al jaren aangehouden en om 
veranderingen in de kantorenmarkt door te voeren, is het wenselijk om dit percentage omhoog 
bij te stellen. We hebben meer baat bij gevulde panden dan dat er voor de leegstand 
gebouwd wordt. Een hoger percentage dwingt marktpartijen juist om creatiever op zoek te 
gaan naar leegstaande panden binnen het bestaande aanbod.  
 
Wij zijn bereid om een nadere toelichting te geven op deze zienswijze en willen graag met u 
komen tot nadere afspraken om de kantorenmarkt in onze regio weer gezond te maken. 
 
Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders, 
 
 
 
A.H. Schouten 
secretaris 

L.M. Driessen-Jansen 
burgemeester 

 
 


