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Geacht Dagelijks Bestuur,

Op 1 december 2015 heeft u ons uitgenodigd te reageren op de ‘Concept Actualisatie 
Kantorenstrategie Holland Rijnland’. Op 4 januari 2016 hebben wij dit concept in ons Politiek 
Forum besproken. Op basis van deze besprekingen geven wij u graag enkele 
aandachtspunten mee voor de afronding van de kantorenstrategie.

Geen eindproduct maar een tussenstand

Het door u gestuurde concept bevat een gedegen probleemanalyse en maakt de urgentie van 
de kantoreproblematiek duidelijk. In Holland Rijnland is nog steeds een overaanbod aan 
kantoren en moeten heldere keuzes worden gemaakt voor wat betreft bestaand, te reduceren, 
aanbod en locaties die voor de toekomst nog belangrijke vestigingslocatie vormen. 
Vooral voor de reductie van de papieren planvoorraad - bestemd maar niet gerealiseerd – 
wordt vooral gesproken over nog te voeren overleg en is nog geen definitieve strategie om te 
komen tot planreductie. Daardoor vormt het stuk meer een tussenstand dan een afgeronde 
strategie. Dit komt vooral tot uiting bij de te reduceren planvoorraad aan weerszijden van de 
A4.

Naar aanleiding daarvan hebben wij dan ook twee vragen:
- Is dit concept wel voldoende om het gesprek met de provincie aan te gaan?
- Hoe worden gemeente(rade)n betrokken bij de verdere uitwerking?

Geen strategie voor transformatie

De essentie van dit concept is om géén kantoren meer toe te staan behalve op enkele 
kansrijke concentratielocaties. Dat leidt onvermijdelijk tot de noodzaak om op vele andere 
locaties bestaand kantorenvastgoed te slopen of te transformeren. In het concept wordt 
slechts verwezen naar de inzet van onder meer Leiden en Alphen a/d Rijn op dit gebied. Wij 
missen echter een regionale inzet om tot sloop en transformatie van deze locaties te komen. 
Bij deze opgave spelen financiën en provinciale planologische medewerking tenslotte een 
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grote rol. Een regionale inzet is ons inziens daarom noodzakelijk om van deze 
kantorenstrategie een succes te maken.

Alternatieven en/of compensatie zijn een voorwaarde voor planreductie

In dit concept wordt voorgesteld om in Leiderdorp de plancapaciteit van de locatie Vierzicht 
met 10.000 m2 te verminderen. Deze planreductie is onderwerp van gesprek tussen de W4-
partners, waarbij tevens over de reductie op de locatie Verde Vista wordt gesproken. Zoals het 
nu in het stuk is verwoord kan echter het misverstand ontstaan dat Leiderdorp zonder meer 
tot deze reductie bereid is. Wij verzoeken u daarom ook de tekst aan te passen zodat helder 
en duidelijk staat verwoord dat Leiderdorp alleen tot reductie bereid is als onderdeel van een 
breder pakket van afspraken over het W4-gebied en onder de voorwaarde dat voor de 
ingeleverde meters een voor Leiderdorp inhoudelijk en financieel volwaardig alternatief wordt 
gegarandeerd, mede door de provincie.

Hoogachtend,

Namens de gemeenteraad van Leiderdorp,

De griffier De voorzitter

mevrouw J.C. Zantingh mevrouw L.M. Driessen-Jansen


	Geen eindproduct maar een tussenstand
	Geen strategie voor transformatie
	Alternatieven en/of compensatie zijn een voorwaarde voor planreductie

