
 

 
 
 
 
 
 
 

Onderwerp:  Agenda 
 

 
 
01 Opening en vaststelling agenda 
 
02 Besluitenlijst Algemeen Bestuur 06-07-2016 

Beslispunt:  
Vaststellen besluitenlijst.  
 
Bijlagen:  
02 06.07.16 Holland Rijnland AB 
 

03 Mededelingen/Ingekomen stukken/Binnengekomen uitnodigingen/ 
Uitgegane stukken/Verslagen  
Kennisnemen van: 
-Jaarverslag Ondernemingsraad Holland Rijnland 
 
Bijlagen: 
03a-OR HR- Brief Jaarverslag ondernemingsraad 
03b-OR HR- Jaarverslag 2014-augustus 2016 vastgesteld 
 

04 Tussentijdse rapportage 2016 
Naar aanleiding van het Portefeuillehoudersoverleg Bestuur & Middelen van 28 
september jongstleden wordt er nog gewerkt aan de tussentijdse rapportage en is 
hierdoor nog niet gereed op moment van verzending. Vrijdag 7 oktober zal er een 
nazending zijn voor dit agendapunt 

 
05 Beheersverordening Cofinanciering 

Naar aanleiding van het Portefeuillehoudersoverleg Bestuur & Middelen van 28 
september jongstleden worden er nog enkele aanpassingen gedaan aan de 
beheersverordening en deze is hierdoor nog niet gereed op moment van 
verzending. Vrijdag 7 oktober zal er een nazending zijn voor dit agendapunt 

 
06  Cafetariamodel  

Naar aanleiding van het Portefeuillehoudersoverleg Bestuur & Middelen van 28 
september jongstleden wordt er gewerkt aan een brief aan het Algemeen 
Bestuur. Deze brief wordt momenteel afgestemd met de leden van het PHO 
Bestuur & Middelen en is hierdoor nog niet gereed op moment van verzending. 
Vrijdag 7 oktober zal er een nazending zijn voor dit agendapunt. 

 
07 Actualisatie Kantorenstrategie 

Na de inspraakperiode, de behandeling van de zienswijzen in 2015, een apart 
overleg tussen de W4 gemeenten (Zoeterwoude, Leiderdorp en Leiden), de 
Ontwikkelingsmaatschappij Meerburg (OMM) en de Provincie Zuid Holland 
(provincie) en het Ambtelijk Overleg Economie (AO) op 1 september 2016 is de 
strategie op een aantal punten beperkt aangepast. De concept strategie is 
besproken in het Portefeuillehouders overleg Economie (PHO) van 28 september 
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2016 en de daaruit komende opmerkingen zijn verwerkt in het voorliggende 
concept. Na besluitvorming in het AB zal de kantorenstrategie worden verzonden 
aan het college van Gedeputeerde Staten. 
 
Beslispunt: 
De Actualisatie kantorenstrategie Holland Rijnland vast te stellen en deze aan te 
bieden aan het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland. 
 
Bijlagen: 
07 AB advies kantorenstrategie 
07a (concept) Actualisatie Kantorenstrategie AB 26 oktober 2016 
07b bijlage 4 Kantorenmonitor 2016 
07c Bijlage 5. Jones Lang LaSalle - Marktonderzoek kantoorlocaties Holland 
Rijnland 
07d Bijlage 6. EIB - Prognose kantoren in perspectief, Regio Holland Rijnland 
07e Bijlage 7. Provincie Zuid-Holland - brief met verzoek de regionale 
kantorenstrategie te herzien 
07f Bijlage 8. Gemeente Leiden - Leiden transformeert 

 
08  Jaarverslag 2015-2016 Regionaal Bureau Leerplicht 

Het RBL jaarverslag geeft informatie over het gevoerde beleid in het schooljaar 
2015-2016 ten aanzien van de leerplichtfunctie en de Regionale Meld- en 
Coördinatiefunctie voor voortijdig schoolverlaten van het Regionaal Bureau 
Leerplicht (RBL) Holland Rijnland. Deze informatie heeft tevens betrekking op de 
doelstellingen zoals beschreven in het beleidsplan Leerplicht en RMC 2015-2018, 
de aanpak van het (gemelde) schoolverzuim en de RMC-begeleiding van 
jongeren uit de regio.  
 
Kennisnemen van: 
Jaarverslag 2015-2016 Regionaal Bureau Leerplicht 
 
Annemarije van Overschot, hoofd Regionaal Bureau Leerplicht, zal een 
presentatie geven over het jaarverslag. 
 
Bijlagen: 
08 Notitie Jaarverslag 2015-2016 Regionaal Bureau Leerplicht 
08a Jaarverslag RBL Holland Rijnland 2015-2016 
08b Factsheets_gemeenten 
08c Infographic Doelstellingen en cijfers 
 

09 Rondvraag en Sluiting 
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Voorwoord 
 
In het Reglement van de Ondernemingsraad is opgenomen dat de Ondernemingsraad jaarlijks een 
verslag over haar activiteiten uitbrengt. Het laatste jaarverslag dat  door de Ondernemingsraad is 
uitgebracht, is het verslag over 2013. Als gevolg van de reorganisatie #Kracht15 is de Ondernemingsraad 
in een soort achtbaan terecht gekomen, waarbij alle zeilen bijgezet moesten worden doorzijn leden om 
naast hun reguliere werk ook de ontwikkelingen te volgen en hier adequaat op te reageren. Al dan niet 
met gevraagde en ongevraagde adviezen. Met als gevolg dat het aantal beschikbare uren voor de 
werkzaamheden voor de Ondernemingsraad ruimschoots overschreden werd. Om die reden is er 
vervolgens voor gekozen geen jaarverslag op te stellen en hiermee te wachten tot de reorganisatie is 
afgerond. 
Hoewel de laatste eindjes van de reorganisatie nog aan elkaar geknoopt moeten worden, ligt er voor u 
dan toch het jaarverslag over de periode van januari 2014 tot 15 augustus 2016. Deze einddatum heeft te 
maken met het feit dat de Ondernemingsraad begin 2016 heeft besloten om voortijdig af te treden. Per 15 
augustus 2016 treedt de “nieuwe” Ondernemingsraad aan. 
 
Als Ondernemingsraad hebben wij, met name door alles rond #Kracht15 het als een zeer zware periode 
ervaren, waarbij de nodige flexibiliteit nodig was om de OR-werkzaamheden goed te kunnen doen naast 
onze reguliere taken als medewerker van Holland Rijnland. Toch hebben wij met de nodige plezier het 
werk gedaan. Ondanks dat dit met enige regelmaat een zware wissel op ons trok hebben wij het ook als 
een zeer leerzame periode ervaren. 
  







Samenstelling Ondernemingsraad 
 
Bij de verkiezing in november 2013 is er voor gekozen om de Ondernemingsraad uit 6 leden te laten 
bestaan in plaats van 5 leden. Dit omdat de verwachting was dat vanwege #Kracht15 er veel werk op de 
Ondernemingsraad zou afkomen. Bij aanvang van de huidige zittingstermijn was de samenstelling als 
volgt: 
 
Ida van Breda   voorzitter 
Victor Klein   plaatsvervangend voorzitter 
Tessa van Santen  secretaris 
Iris de Bruyne   lid 
Iris Ouwerkerk   lid 
Alexander van den Eijkel lid 
 
Aleid van Zon   reservelid 
 
Door het aanvaarden van een functie bij de gemeente Teylingen en daarna Alphen aan den Rijn heeft Iris 
Ouwerkerk de Ondernemingsraad in de zomer van 2015 verlaten. Doordat Victor Klein per 1 oktober 2015 
teamleider van het Bedrijfsbureau is geworden en hierdoor lid werd van het MT, is ook hij gestopt met de 
Ondernemingsraad.     
Aleid van Zon is toen gevraagd om de vrijgekomen plek in te nemen. Zij heeft hier echter vanaf gezien. 
Vervolgens is een oproep aan alle medewerkers gedaan om zich kandidaat te stellen voor de 
Ondernemingsraad. Jolanda Wansink heeft zich als enige kandidaat aangemeld, hierdoor was het niet 
nodig om verkiezingen uit te schrijven. De consequentie was wel dat we als Ondernemingsraad met één 
lid minder verder zijn gegaan Dat was jammer omdat we juist hadden gekozen voor een uitbreiding 
vanwege alle werkzaamheden in verband met #Kracht15. 
Uiteindelijk heeft Alexander van den Eijkel begin 2016 besloten om niet langer actief deel te nemen aan 
de Ondernemingsraad vanwege de hosting van de bedrijfsvoeringtaken. Als medewerker van MBC voelde 
hij zich te direct betrokken bij dit onderwerp om nog objectief over dit onderwerp te kunnen adviseren aan 
de bestuurder. 
 
 
Werkzaamheden Ondernemingsraad 
In de Wet op de ondernemingsraden staat wat de taak van een ondernemingsraad in houdt. Kort gezegd 
komt het erop neer dat de ondernemingsraad erop toeziet dat de arbeidsvoorwaarden op een juiste wijze 
worden uitgevoerd, de arbeidsomstandigheden op orde zijn, werkoverleggen worden bevorderd, alsmede 
de betrokkenheid van de medewerkers bij de organisatie van het werk.   
Om dit allemaal te kunnen bereiken geeft de wet ook een aantal bevoegdheden aan de 
ondernemingsraad. De belangrijkste zijn het gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan de 
bestuurder. Daarnaast mag een bestuurder bepaalde besluiten pas nemen wanneer deze aan de 
ondernemingsraad voor instemming zijn voorgelegd. Ook kan de ondernemingsraad op eigen initiatief 
zaken aan de orde stellen bij de bestuurder. 
 
In het Reglement van orde van de ondernemingsraad staat beschreven hoe de ondernemingsraad te werk 
gaat. Daarnaast is met de bestuurder een convenant afgesloten met afspraken tussen de 
ondernemingsraad en de bestuurder. Daarin is bijvoorbeeld opgenomen hoeveel uur de leden per jaar 
aan OR werkzaamheden mogen besteden, hoeveel uur jaarlijks aan scholing mag worden besteed en dat 
de bestuurder aan de Ondernemingsraad een budget beschikbaar stelt . Ook is in het convenant geregeld 
dat er regelmatig overleg met de bestuurder plaatsvindt. 
 
 
Vergaderingen 
In principe vindt maandelijks overleg plaats tussen de Ondernemingsraad en de bestuurder. De 
vertegenwoordiging van de zijde van de bestuurder heeft in deze verslagperiode de nodige mutaties 
gehad. In 2014 liet Roelof van Netten zich niet alleen door een (ingehuurde) medewerker van P&O 
bijstaan, maar was ook het voltallige MT bij de overlegvergaderingen aanwezig. Na het vertrek van Roelof 







van Netten (eind 2014) was gedurende 2015 Frederik van Ardenne de gesprekspartner van de 
Ondernemingsraad. Hij werd daarbij niet langer bijgestaan door het MT, maar door een vaak wisselend 
P&O en soms ook Erik Kiers. 
Eind 2015 kondigde Frederik van Ardenne, vrij onverwachts zijn vertrek aan. Hierdoor kreeg de 
Ondernemingsraad in iets meer dan een jaar met een 3e bestuurder te maken. Loes Bakker is vanaf 1 
januari 2016  de bestuurder in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden. 
 
Naast de overlegvergaderingen heeft, zeker in 2015 met enige regelmaat ook nog tussentijds overleg 
plaatsgevonden tussen de Ondernemingsraad en de bestuurder. Dit alles in verband met #Kracht15. 
 
Ter voorbereiding op de overlegvergaderingen of ter bespreking van adviesaanvragen en/of 
instemmingsverzoeken is de Ondernemingsraad regelmatig bijeen geweest. Ook hier nam de frequentie 
steeds meer toe in de loop van 2014 tot het einde van deze verslagperiode. Gezien de snelheid waarmee 
regelmatig gehandeld moest worden, werd ook (tot in het weekend en avonduren aan toe) via de mail 
veelvuldig overlegd door de leden van de Ondernemingsraad. 
 
 
Training Ondernemingsraad 
Na de start van de Ondernemingsraad is een algemene training (in company) gevolgd. Gedurende deze 
verslagperiode zijn met name een aantal specifieke trainingen gevolgd. Zowel individueel (bijvoorbeeld 
over de Werkkostenregeling) als gezamenlijk. 
Uiteindelijk is besloten om vanwege de complexiteit die de gehele reorganisatie met zich meebracht een 
externe adviseur in te huren. Michèl van Doorn van Odyssee heeft ons als Ondernemingsraad met raad 
en daad bijgestaan. Niet alleen waren zijn adviezen zeer waardevol, maar ook zeer leerzaam. 
 
 
Uitgebrachte adviezen en reacties op instemmingsverzoeken 
Voor een aantal belangrijke besluiten op financieel-economisch en organisatorisch terrein is de bestuurder 
verplicht advies te vragen aan de Ondernemingsraad. Om welke besluiten het gaat staat beschreven in de 
Wet op de Ondernemingsraden (artikel 25 en 30). Daarnaast is het mogelijk als Ondernemingsraad om 
ongevraagd een advies over een voorgenomen besluit van de bestuurder uit te brengen. 
Naast het adviesrecht heeft de Ondernemingsraad ten aanzien van onderwerpen die vooral betrekking 
hebben op arbeidsomstandigheden, belonings- en functiewaarderingsystemen en opleidingsbeleid 
instemmingsrecht (artikel 27). Zonder de instemming van de OR kan de bestuurder alleen haar plannen 
doorzetten indien de rechter hiervoor toestemming geeft.    
   
2014 
 
Organisatie inrichting Regionaal Bureau Leerplicht 
Op 20 januari 2014 ontving de Ondernemingsraad het verzoek om advies uit te brengen over de  
voorgestelde organisatie-inrichting van het Regionaal Bureau Leerplicht.   
 
Voorafgaand aan dit verzoek had de Ondernemingsraad op 3 december 2013 al advies uitgebracht over 
de voorgestelde organisatieverandering bij het RBL: 
1. de nieuwe werkwijze met één aanspreekpunt voor leerplicht en rmc op het mbo; 
2. de methodiek om te werken met een groep medewerkers met gecombineerd takenpakket 


leerplicht/rmc op het mbo en een andere groep medewerkers met de taken voor po en vo; 
3. het proces daar naar toe. 
 
Voor de inrichting van het RBL had de bestuurder twee mogelijke toekomstige scenario’s voor een  
teamindeling bij het RBL, namelijk: 
1. twee teams: leerplicht/rmc vs. ondersteuning 
In dit geval heeft één teamleider de verantwoordelijkheid voor alle leerplicht/rmc-functionarissen (19 mw’s) 
en de ander over de gehele ondersteuning = huidig team RMK + secretariaat (9 mw’s). 
2. 2 gelijkwaardige teams: leerplicht/rmc po/vo + deel ondersteuning (10 mw’s) en leerplicht/rmc mbo + 
deel ondersteuning (20 mw’s). 







De OR heeft voor de betrokken medewerkers een achterbanraadpleging georganiseerd en daarna tevens 
onder hen een enquête uitgezet. Dit laatste zodat medewerkers ook anoniem hun mening konden geven 
en deze gebruikt kon worden ter onderbouwing van het advies van de Ondernemingsraad. Dit heeft er 
uiteindelijk toe geleid dat de Ondernemingsraad aan de bestuurder heeft geadviseerd om te kiezen voor 
scenario 1. 
 
Mobiliteitsbeleid 
Voor Holland Rijnland was er een concrete aanleiding om een mobiliteitsbeleid te ontwikkelen. De 
bestuurlijke opdracht om te komen tot een andere – afgeslankte- organisatie, noopt om medewerkers in 
beweging te krijgen of anders geformuleerd: medewerkers te faciliteren om zichzelf te ontwikkelen en 
daarmee in beweging te komen. 
Los van de directe aanleiding, is het aanbieden van mobiliteitstrajecten een positief en duurzaam 
instrument om een organisatie in beweging te brengen en te houden en daarmee de kansen te scheppen 
om voortdurend te kunnen inspelen om de veranderende omgeving en de eisen die dit stelt aan de 
organisatie. Zo luidde de adviesaanvraag over het mobiliteitsbeleid. 
 
De OR heeft positief geadviseerd op het voorstel voor de inschakeling bureau voor pre-mobiliteit:  
P&O Services Groep, mits de bestuurder zou instemmen met de volgende voorwaarden: 


1. P&O speelt een belangrijke rol in het traject van Pre-mobiliteit. Zoals toegezegd wordt hiervoor 
een externe P&O-adviseur aangetrokken; 


2. Bij detachering worden er goede afspraken gemaakt over duur en terugkeergarantie. Er wordt 
hierin slagvaardig gehandeld door het MT en P&O;  


3. De gedetacheerde medewerker blijft onderdeel van de huidige formatie van Holland Rijnland en 
wordt ook meegenomen in het transitietraject; 


4. Medewerkers die in een (pre)mobiliteitstraject stappen, hebben in de daarvoor benodigde uren 
geen last van hun huidige werkzaamheden, en worden voor die uren vrijgesteld. Daarnaast 
mogen collega’s daar niet ongelimiteerd last van hebben; 


5. Het aangaan van pre-mobiliteit is vrijwillig. Voor alle medewerkers geldt dat hij/zij pas 
boventalligheid is als hij/zij bovenformatief is. Fase 1 kan nu, maar ook pas bij bovenformatief zijn 
opgepakt worden.  


6. De kosten die gemoeid zijn met deze 1e fase, gaan niet ten koste van de bedragen voor het Van-
werk-naar-werktraject van het Sociaal Plan. 


 
Opleidingsbeleid en opleidingsplan 
In maart 2014 is van de bestuurder het verzoek gekomen om in te stemmen met het opleidingsbeleid 
2014, in te stemmen met het borgen van het Individueel Loopbaan Budget in het opleidingsbeleid en heeft 
de bestuurder verzocht om advies ten aanzien van het opleidingsplan 2014. 
Over deze onderwerpen is langdurig overleg geweest met de bestuurder. Naar aanleiding van deze 
overleggen zijn de voorstellen op diverse punten aangepast. Uiteindelijk heeft de Ondernemingsraad 
positief geadviseerd en voor zover van toepassing ingestemd met de voorgenomen besluiten. 
 
Plan van aanpak #Kracht 15      
De OR heeft geen gebruik gemaakt van zijn adviesrecht op het Plan van Aanpak #Kracht 15 met de 
volgende overwegingen: 


- De planning in het plan van aanpak was inmiddels op een aantal punten overschreden en behoeft 
aanpassingen; 


- Een aantal onderwerpen kwam later verder uitgewerkt aan de orde in notities die naar 
verwachting in korte tijd aan de OR om advies werden voorgelegd; 


- Een aantal uitspraken en uitgangspunten in het plan van aanpak behoorden in het Sociaal Plan; 
 
Wel heeft de Ondernemingsraad gebruik gemaakt van het advies- en/of instemmingsrecht, conform artikel 
25 en 27 in de WOR. 
Het gaat dan om de volgende onderwerpen: 


- Programma van eisen ten aanzien van de hostende gemeente; 
- Begrotingswijziging/aangepast financieel kader; 
- Aanpassing van functieomschrijvingen en het functiehuis; 







- De personele consequenties van de reorganisatie; 
- Het organisatie- en het formatieplan; 
- Gekozen takenpakket voor Holland Rijnland; 
- Aanpassing van de Gemeenschappelijke Regeling; 
- Sociaal Plan; 
- Herhuisvesting; 
- Onderbrengen van de bedrijfsvoeringstaken; 


  
 
Aanstelling interim Secretaris/Directeur 
Eind november 2014 werd de Ondernemingsraad vertrouwelijk geïnformeerd door de portefeuillehouder 
personeel, mw. Veninga, dat Roelof van Netten zich zou terugtrekken als Secretaris/directeur. Het 
Dagelijks Bestuur had besloten dat de ontstane vacature in eerste instantie zou worden ingevuld door het 
Algemeen Bestuur voor te stellen een interim te benoemen. Op basis van artikel 30 van de Wet op de 
Ondernemingsraden heeft de Ondernemingsraad adviesrecht hierin. Hieraan is invulling gegeven door 
middel van een kennismakingsgesprek met de potentiele kandidaat. Alhoewel deze procedure geen 
schoonheidsprijs verdiend, heeft de Ondernemingsraad kunnen instemmen met de gang van zaken en 
heeft een positief advies uitgebracht ten aanzien van de benoeming van Frederik van Ardenne als interim 
Secretaris/directeur.   
 
 
Werkkostenregeling 
Alhoewel hier geen adviesaanvraag voor ontvangen is, heeft de Ondernemingsraad wel diverse malen 
tijdens overlegvergaderingen aandacht voor dit onderwerp gevraagd. Dit omdat de invoering van de 
werkkostenregeling tijdig opgepakt moet worden om hier goede uitvoering aan te geven. Gezien het 
belang van dit onderwerp heeft een van de leden van de Ondernemingsraad een training over dit 
onderwerp gevolgd. 
 
 
2015 
 
Invoering functiewaarderingssysteem HR21 
Met ingang van de nieuwe organisatiestructuur wilde het Dagelijks Bestuur overgaan op een andere 
methodiek van functiebeschrijving en –waardering. Een dergelijk besluit kan alleen genomen worden 
wanneer de Ondernemingsraad hiermee instemt. Na voldoende te zijn ingelicht over de systematiek van 
HR21 heeft de Ondernemingsraad ingestemd. Daarbij heeft de Ondernemingsraad aangegeven dat 
indien het Dagelijks Bestuur alsnog besluit om de modules competentieprofiel en resultaatbeschrijvingen 
aan te schaffen, de Ondernemingsraad hierover zal worden geraadpleegd.   
 
Organisatieplan, inclusief formatieplan 
In maart 2015 is het voorgenomen besluit van het Dagelijks bestuur met betrekking tot het organisatieplan 
en formatieplan voor de nieuwe organisatie aan de Ondernemingsraad voorgelegd. Uiteindelijk heeft de 
Ondernemingsraad besloten om een advies onder voorbehoud uit te brengen. Dit omdat uit het 
organisatieplan niet bleek wat de gevolgen waren voor het huidige personeel van Holland Rijnland 
(bijvoorbeeld een was-word lijst en functieboeken ontbraken nog). Daarnaast was op dat moment nog niet 
duidelijk hoe de negatieve gevolgen zouden worden gecompenseerd voor betrokken medewerkers 
(Sociaal Plan). Voor de Ondernemingsraad was het nog onvoldoende duidelijk wat van de nieuwe 
organisatie verwacht mocht worden. Daarbij ging het om de vraag hoe het takenpakket van Holland 
Rijnland er in de nieuwe organisatie gaat uitzien. Verder was de Ondernemingsraad van mening dat er in 
de adviesaanvraag onvoldoende uitleg werd gegeven over de hosting en de uitbesteding van de 
bedrijfsvoeringstaken.    
 
 
 
Convenant Werken in het Westen 







Aan de Ondernemingsraad is het nieuwe convenant Regionale Interne Arbeidsmarkt Werken in het 
Westen (WihW) voorgelegd ter advisering.  
In het Jaarverslag 2014  WihW worden resultaten genoemd van de activiteiten van WihW, waaronder 
regionaal opleiden, regionaal kennisdelen en regionale arbeidsmarktcommunicatie. De 
Ondernemingsraad vindt dat op deze activiteiten goede resultaten zijn geboekt, maar mist een 
uiteenzetting van resultaten met betrekking tot het openstellen van vacatures aan de regionale interne 
arbeidsmarkt door de aangesloten gemeenten. De Ondernemingsraad vindt dat dit de basisactiviteit moet 
zijn van WihW. Daarom is geadviseerd om het convenant pas te ondertekenen als er een garantie is dat 
deze potentiële regionale vacaturebank beter gaat werken voor de aangesloten gemeenten en als 
gegarandeerd wordt dat de vacatures door alle aangesloten gemeenten daadwerkelijk worden 
aangemeld, zoals dat bij de start van WihW was afgesproken. 
 
 
Huisvesting en bedrijfsvoering 
Nadat de Ondernemingsraad had vernomen dat het Algemeen Bestuur, na advies te hebben ingewonnen 
van het portefeuillehoudersoverleg Bestuur en Middelen een besluit zou nemen over de huisvesting van 
Holland Rijnland en het uitbesteden van de bedrijfsvoeringstaken, heeft de Ondernemingsraad 
ongevraagd advies uitgebracht. Dit omdat het Dagelijks Bestuur niet zelf van plan was om de 
Ondernemingsraad om advies te vragen. Een verhuizing van de organisatie heeft tenslotte ingrijpende 
gevolgen voor het personeel. Alles afwegende heeft de Ondernemingsraad geadviseerd om de 
organisatie te huisvesten bij de Omgevingsdienst en deze organisatie ook de bedrijfsvoeringstaken ten 
behoeve van Holland Rijnland te laten verrichten. Uiteindelijk heeft de Omgevingsdienst haar aanbieding 
ingetrokken en is alsnog besloten om naar de 1e verdieping van het huidige pand te verhuizen en de 
bedrijfsvoeringstaken onder te brengen bij naar Servicepunt71. 
In aanvulling op het advies heeft de Ondernemingsraad eind juni 2015 nog een aanvullend advies aan de 
bestuurder uitgebracht, waarbij nadrukkelijk aandacht is gevraagd voor de consequenties ten aanzien van 
het personeel dat over zal gaan naar de hostende partij. Daarnaast heeft de Ondernemingsraad zorgen 
uitgesproken over de kwaliteit van de dienstverlening wanneer de bedrijfsvoeringstaken door derden 
worden uitgevoerd. Juist in de nieuwe situatie werd de organisatie door de aangesloten gemeenten 
kritisch gevolgd t.a.v. de kwaliteit van het te leveren werk. De goede dienstverlening is daarbij 
noodzakelijk. 
Vervolgens werd de Ondernemingsraad begin december verzocht om binnen een week advies uit te 
brengen over de verhuizing van de organisatie naar de 1e etage aan het Schuttersveld en over de 
gefaseerde overheveling van de bedrijfsvoeringstaken naar Servicepunt71. 
Dit was een onmogelijke opgave voor de Ondernemingsraad en hij heeft dit ook zo aan de bestuurder 
gemeld. Wel heeft de Ondernemingsraad op basis van meegestuurde schetsen direct de nodige 
kanttekeningen geplaatst met betrekking tot de indeling van de werkomgeving.     
 
Benoeming interim Secretaris/directeur 
Eind 2015 heeft Frederik van Ardenne zijn vertrek als interim Secretaris/directeur aangekondigd per 1 
januari 2016. De Ondernemingsraad is hiervan in kennis gesteld door de portefeuillehouder personeel, 
mw. T. Veninga. Zij deelde daarbij mede dat de Ondernemingsraad niet betrokken zou worden bij de 
werving en selectie van een nieuwe tijdelijke Secretaris/directeur.  
 
Met name vanwege het moment waarop en de periode waarvoor de interim secretaris/directeur bij Holland 
Rijnland aan het werk zal gaan, heeft de Ondernemingsraad het Dagelijks Bestuur verzocht alsnog 
betrokken te worden bij de werving. De Ondernemingsraad heeft daarbij direct de volgende 
aandachtspunten aan het Dagelijks Bestuur meegegeven: 


 Na met name een roerig jaar 2014 (#Kracht15), dat uiteindelijk heeft geleid tot het vertrek van 
Roelof van Netten, is het door de medewerkers als (erg) positief ervaren dat er met de komst van 
Frederik van Ardenne een secretaris/directeur aan het roer stond die veel oog/aandacht had voor 
de menselijke kant van de medewerkers. Mede daardoor is de plaatsing van de medewerkers 
soepel verlopen; 


 De komende periode is het belangrijk dat deze aandacht gewaarborgd blijft. Met de start van de 
nieuwe organisatie wordt ook gestart met een andere manier van werken, het flexwerken. Dit 







vergt niet alleen van de medewerkers de nodige aanpassingen, maar ook van de leiding van 
Holland Rijnland vanwege een andere wijze van aansturen (resultaatgericht); 


 De OR is van mening dat (zeker de interim) secretaris/directeur een persoon moet zijn die hier 
veel feeling bij heeft en in de praktijk ook de nodige ervaring mee heeft opgedaan; 


 Om de nieuwe organisatie te laten slagen is het van groot belang dat de medewerkers (die op 
allerlei fronten al op een andere wijze moeten gaan werken) hun werk op een plezierige manier 
kunnen verrichten. Waarbij ze zich ondersteund voelen door een secretaris/directeur die begrip 
heeft voor de mens achter de medewerker; 


 Holland Rijnland moet zich profileren als een netwerkorganisatie. Daarom vindt de OR het ook 
van belang dat de (interim) secretaris/directeur ruime ervaring heeft op dit gebied en in staat is 
deze ervaring op de medewerkers van Holland Rijnland over te dragen; 


 Verder was er nog onvoldoende duidelijkheid rondom de uitbesteding van de 
bedrijfsvoeringstaken. De interim secretaris/directeur zal hier een belangrijke rol in spelen. De OR 
vindt het dan ook van groot belang dat de interim secretaris/directeur hiervoor de capaciteiten in 
huis heeft; 


 De OR pleit er gezien het bovenstaande voor dat de interim secretaris/directeur minimaal 4 
dagen per week inzetbaar is bij Holland Rijnland.  


Uiteindelijk is de Ondernemingsraad alsnog betrokken bij de werving en selectieprocedure. 
 
 
2016 
 
Huisvesting 1e etage Schuttersveld 
Op 17 december 2015 had de Ondernemingsraad al een eerste reactie gegeven op deze 
adviesaanvraag. Hierop heeft de bestuurder een reactie gezonden aan de Ondernemingsraad. Met deze 
reactie alsmede op basis van hetgeen nader is toegelicht tijdens het overleg met de nieuwe bestuurder is 
voor de Ondernemingsraad aanleiding geweest om een positief advies uit te brengen over de huisvesting 
op de eerste etage. Wel is daarbij het voorbehoud  gemaakt om indien de uitkomsten van het 
werkplekonderzoek en de geplande Risico-inventarisatie en Evaluatie daar aanleiding toe geeft een nader 
advies uit te brengen. Bij het positieve advies heeft de Ondernemingsraad nog de navolgende 
opmerkingen gemaakt. 
 


 De Ondernemingsraad blijft van mening dat vier stilte plekken te weinig is in verhouding tot het 
totale aantal werkplekken. Mocht in de praktijk blijken dat dit inderdaad het geval is, dan zal dit bij 
de eerste evaluatie naar voren komen. De Ondernemingsraad gaat er vanuit dat de bestuurder op 
dat moment gepaste maatregelen zal nemen. Ditzelfde geldt voor het totale aantal werkplekken. 
De Ondernemingsraad sluit niet uit dat dit op piekmomenten tot problemen zal leiden. 


 
 Daarnaast wil de Ondernemingsraad nogmaals benadrukken graag nauw betrokken te worden bij 


de afspraken die door het MT worden gemaakt over resultaatgericht werken. De 
Ondernemingsraad is van mening dat bij de discussie over dit onderwerp ook oog moet zijn voor 
de individuele werkinzet van de medewerkers (over-verantwoordelijkheid alsmede gemakzucht). 
Tevens zal er veel aandacht besteed moeten worden aan de communicatie hoe medewerkers 
onderling, zowel individueel als in teamverband, maar ook tussen medewerkers en 
leidinggevenden om gaan met het andersoortig gedrag dat flexwerken en resultaatgericht werken 
met zich meebrengt. 


 
 Verder benadrukt de Ondernemingsraad dat de medewerkers in het nieuwe werken op het gebied 


van ICT en Facilitair efficiënt en effectief ondersteund moeten worden. Dit zijn de belangrijkste 
zaken die van flexwerken ook daadwerkelijk een succes kunnen maken en de flexibele 
netwerkorganisatie Holland Rijnland alleen maar ten goede komen. 


 
 
 
 
Dienstverleningsovereenkomst Hosting bedrijfsvoeringstaken 







Eind maart heeft de Ondernemingsraad een adviesaanvraag ontvangen van de bestuurder m.b.t. de 
dienstverleningsovereenkomst en de Service level Agreement die zullen worden afgesloten met  
Servicepunt71 in verband met de overheveling van de bedrijfsvoeringstaken naar het Servicepunt. 
Dit is een zeer langdurige traject geworden, waarbij aan de Ondernemingsraad telkens weer een 
aangepaste overeenkomst werd voorgelegd. Daarnaast stonden lange tijd de afspraken zoals deze 
zouden worden opgenomen in de Service Level Agreement nog niet op papier. Bovendien heeft de 
Ondernemingsraad aangegeven niet eerder een advies te kunnen uitbrengen voordat duidelijk was hoe 
de negatieve gevolgen voor de betrokken medewerkers zouden worden opgevangen. Hiervoor was het 
nodig dat er tussen de bestuurder en het Georganiseerd Overleg overeenstemming zou zijn over een 
addendum op het Sociaal Plan. Dit heeft al met al lang geduurd. 
 
Uiteindelijk heeft de Ondernemingsraad,  vanwege deze aanpak en doorlopende aanpassingen in de 
documenten de bestuurder op 30 juni medegedeeld niet in de gelegenheid te zijn om advies uit te 
brengen op de betreffende documenten. Met name omdat de Ondernemingsraad inmiddels had vernomen 
dat de DVO en SLA dezelfde middag werden ondertekend. Daarbij zijn wel de volgende opmerkingen 
geplaatst ten aanzien van beide documenten: 


Beëindiging of stilzwijgende verlenging van DVO     


In artikel 5 van de DVO is sprake van een beëindiging op 30 april 2021 of stilzwijgende verlenging. De 
Ondernemingsraad heeft de bestuurder verzocht om in deze gevallen de OR wederom om advies te 
vragen.  


Koppeling DVO en SLA met Sociaal Plan en Addendum 


In  versie van 22 juni van de SLA  waarover de Ondernemingsraad beschikt wordt bij de overwegingen het 
volgende opgenomen: 
 De over te nemen medewerkers worden in dienst genomen door Servicepunt71. In eerste instantie 


wordt het principe ‘mens volgt taak’ toegepast, daar waar dat door de organisatorische inrichting van 
de dienstverlening niet mogelijk is, wordt in zorgvuldig overleg met betrokkenen een zo passend 
mogelijke functie aangeboden. 


De Ondernemingsraad heeft aangegeven dat dit niet aansluit bij de afspraken die in het Sociaal Plan 
Holland Rijnland dd. 13 mei 2015 en het addendum zijn gemaakt. De bestuurder heeft hiermee 
ingestemd. 
De OR verwacht daarom dat de SLA hierop wordt aangepast. Afspraak op basis van de hiervoor 
genoemde documenten is: “mens volgt werk”.   
De bestuurder heeft schriftelijk toegezegd dat in artikel 2 van de DVO een verwijzing zou worden 
opgenomen naar het Sociaal Plan en het Addendum. Wederom was in de laatste versie (versie 22 juni) dit 
niet opgenomen. De argumentatie van de bestuurder was dat de gemeente Leiden dit bezwaarlijk vond 
omdat zij geen partij in het Sociaal Plan en het Addendum is. Juist het feit dat Leiden daarin geen partij 
was zou geen reden mogen zijn om het opnemen van het voorgaande tegen te houden.   


Tevredenheidsnorm is zeer laag 


In de SLA wordt een tevredenheidsnorm van 6,8 genoemd. De Ondernemingsraad vindt dit cijfer veel te 
laag. 
Een aantal van de beoordelaars zijn blijkbaar niet helemaal tevreden over de Servicedesk en het 
adviesbureau van SP71. Dit en de reeds door de medewerkers van Holland Rijnland opgedane 
ervaringen met SP71 baart de Ondernemingsraad grote zorgen. 
De bestuurder heeft aangegeven dat deze norm voldoende is in relatie tot de  prijs die Holland Rijnland 
gaat betalen voor deze diensten en dat dit ook past binnen de bezuiniging van 25% op de begroting van 
Holland Rijnland. 
Zoals bovenstaand al is opgemerkt is het van belang dat de bedrijfsvoering van een voldoende niveau 
moet zijn, zodat de medewerkers van Holland Rijnland hun werk naar behoren kunnen doen. Wanneer dat 
niet het geval is kan dit tot gevolg hebben dat de dienstverlening van Holland Rijnland niet adequaat kan 
worden uitgevoerd. Het functioneren van Holland Rijnland wordt sinds de reorganisatie al kritisch gevolgd. 
De Ondernemingsraad is van mening dat deze bezuiniging niet bedoeld kan zijn om de kwaliteit van de 
dienstverlening aan de gemeenten te verminderen. 







De Ondernemingsraad heeft de bestuurder daarom verzocht dit te bespreken met het Dagelijks Bestuur 
van Holland Rijnland en tevens om de medewerkers en de Ondernemingsraad de mogelijkheid te bieden 
om input te geven voor de periodieke overleggen en evaluatiemomenten met SP71. 
 


ICT-dienstverlening de benodigde pakketten Holland Rijnland en meerwerk 


In de SLA wordt bij de ICT-dienstverlening nog geen rekening gehouden met een groot aantal applicaties 
die Holland Rijnland nodig heeft om haar taken goed en rechtmatig te kunnen uitvoeren. 
In de overlegvergadering van 20 juni jl. heeft de Ondernemingsraad de bestuurder hierop attent gemaakt 
en heeft de bestuurder toegezegd dat er een goede inventarisatie gemaakt wordt van welke pakketten 
nodig zijn om het werk goed te kunnen doen. Er moet derhalve goed gekeken worden naar de 
werkprocessen, wat hier voor nodig is, hoe en waar dit wordt belegd.  


Uit de SLA maakt de Ondernemingsraad op dat er op het gebied van ICT meerwerk nodig is om 
medewerkers in de gelegenheid te stellen hun werkzaamheden ook buitenshuis te doen. Bij de nieuwe 
huisvesting van Holland Rijnland is rekening gehouden met een vermindering van het aantal werkplekken 
aangezien tenminste het personeel van de Strategische Eenheid en het RBL, maar ook van het 
Bedrijfsbureau buitenshuis dan wel vanuit huis hun werkzaamheden zouden verrichten. De 
Ondernemingsraad is van mening dat daarvoor dan wel mogelijkheden, bij voorkeur gelijkwaardig aan de 
huidige, geboden moeten worden.  


Verwerking en bewerking persoonsgegevens 


Aangezien SP71 voor Holland Rijnland HRM diensten gaat verrichten is het van belang dat, in verband 
met de verwerking en bewerking van persoonsgegevens, een bewerkersovereenkomst wordt afgesloten 
tussen Holland Rijnland en SP71. 


Inzicht in Virtueel SP71 (VSP) en Exploitatiebegroting 


In de overlegvergadering van 20 juni jl. heeft de bestuurder aan de OR toegezegd dat er een account voor 
inzage in VSP voor de Ondernemingsraad wordt aangemaakt. Daarnaast heeft de Ondernemingsraad de 
bestuurder ook gevraagd om inzage in het geschatte aantal uren dienstverlening dat wordt ingekocht bij 
SP71.  
De bestuurder heeft toegezegd hiervoor de exploitatiebegroting toe te sturen. Tot op heden is er nog geen 
account aan de Ondernemingsraad beschikbaar gesteld en heeft de Ondernemingsraad evenmin inzage 
kunnen krijgen in de exploitatiebegroting  
 
De Ondernemingsraad heeft de bestuurder verzocht om de bovengenoemde opmerkingen en 
kanttekeningen vóór ondertekening van de DVO en SLA ter kennis te brengen van het Dagelijks Bestuur.  
De bestuurder heeft op 6 juli per mail gereageerd op de kanttekeningen.  Verder heeft de bestuurder 
begin augustus aan de Ondernemingsraad gemeld dat een inmiddels bewerkersovereenkomst  is 
afgesloten. 
 
 
Verlenging benoeming Loes Bakker   
In eerste instantie was Loes Bakker voor een periode tot 1 juli 2016 benoemd als interim 
Secretaris/directeur. De portefeuillehouder Personeel, mw. Veninga heeft de Ondernemingsraad 
mondeling verzocht om advies ten aanzien van de verlenging van de periode dat Loes Bakker als interim 
Secretaris/directeur t/m 31 december 2017. De Ondernemingsraad heeft een positief advies gegeven, 
maar heeft daarbij aangegeven dat wel aan de volgende aspecten meer aandacht besteed moet worden: 
Procesbewaking, transparantie en communicatie met de medewerkers. Vanuit het Dagelijks Bestuur is 
toegezegd om dit met de “nieuwe” Ondernemingsraad op te pakken.   
 
 
 
Risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) 







Op grond van artikel 27 lid 1 onder d heeft de Ondernemingsraad instemmingsrecht met betrekking tot de 
inhoud en organisatie van een RI&E. Gezien het belang dat wordt gehecht aan een werkomgeving die 
voldoet aan alle eisen op het gebied van arbeidsomstandigheden, heeft de Ondernemingsraad aan de 
bestuurder aangegeven graag gebruik te willen maken van dit instemmingsrecht en is verzocht om een 
instemmingsverzoek. Om de uitvoering van de RI&E niet onnodig te vertragen is daarbij verzocht om in 
het verzoek in ieder geval aandacht aan de volgende punten te besteed. 
 


 Een motivering waarom slechts offerte is gevraagd aan Arboned. Het heeft de voorkeur van de 
Ondernemingsraad om juist de RI&E door een andere partij te laten uitvoeren dan de organisatie 
waarvan al diensten worden afgenomen (onafhankelijke kwaliteitsborging); 


 Een plan van aanpak; 
 Waarom niet gekozen wordt voor een online enquête voor alle medewerkers van Holland 


Rijnland; 
 Wat de meerkosten zijn van een online enquête; 
 Waarom is gekozen voor groepsgesprekken. Naar de mening van de Ondernemingsraad komt 


hier minder informatie uit los, dan individuele gesprekken; 
 De Ondernemingsraad is van mening dat groepsgesprekken van 45 minuten erg kort is, waarom 


is voor dit tijdsbestek gekozen. 
 
Naar aanleiding hiervan is alsnog een 2e offerte opgevraagd. Uiteindelijk heeft de Ondernemingsraad 
ingestemd om de RI&E te laten uitvoeren door Arboned. 
 
Aangezien de eerste concept vragenlijst niet voldeed aan de vereisten die zowel de bestuurder als de 
Ondernemingsraad stelde, is een nieuwe vragenlijst opgesteld. Gezien de vakantieperiode heeft dit langer 
geduurd dan wenselijk en is het nu aan de “nieuwe” Ondernemingsraad om dit onderwerp verder op te 
pakken. 
 
 
Tenslotte 
Zoals al in het voorwoord werd opgemerkt is het voor de Ondernemingsraad zeker geen makkelijke 
periode geweest. Een reorganisatie is een ingrijpend proces voor iedereen en geen dagelijkse kost voor 
een Ondernemingsraad. Dit was ook de reden waarom wij als Ondernemingsraad Michèl van Doorn van 
Odyssee hebben ingeschakeld als adviseur. Wij zijn hem zeer dankbaar voor al zijn adviezen. 
Bovendien waren wij als medewerkers van Holland Rijnland ook onderdeel van de reorganisatie en was 
het lange tijd voor ons ook onzeker hoe de toekomst er persoonlijk zou uitzien. 
Dit alles en het feit dat vanaf januari 2016 de Ondernemingsraad met een 3e bestuurder binnen een 
tijdsbestek van iets meer dan een jaar te maken kreeg, met weer een andere wijze van benadering van de 
Ondernemingsraad heeft ons als Ondernemingsraad doen besloten om voortijdig af te treden. Het tijdstip 
is door ons zo gekozen dat in ieder geval de reorganisatie zou zijn afgerond (afsluiten DVO en hosting). 
Tenslotte danken wij onze collega’s voor het gestelde vertrouwen en wensen wij Hanneke, Marja, Robbert 
en Rutger veel succes als “nieuwe” Ondernemingsraad.  
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Jaarverslag Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland 
2015-2016 


Voorwoord 
 
Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs en moeten de kans krijgen zich te ontwikkelen om een 
positieve basis te leggen voor hun toekomst. Door zich te ontplooien en onderwijs te volgen worden zij toegerust 
om te participeren in de samenleving en vergroten zij de kans op een arbeidsplek die aansluit bij hun talenten en 
interesses.  
 
Het Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland (RBL) is verantwoordelijk voor de leerplichttaak en de Regionale 
Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) voor twaalf gemeenten in de regio Holland Rijnland. Het RBL zet zich in om 
verzuim tegen te gaan, schooluitval te voorkomen en jongeren te begeleiden naar een positieve, zelfstandige 
toekomst.   
 
Het RBL heeft zich voor de komende jaren enkele doelstellingen gesteld. Zo moet iedereen die in staat is onderwijs 
te volgen een passende onderwijsplek krijgen, het aantal thuiszitters moet hiermee worden teruggedrongen. 
Aansluitend streeft het RBL naar een dalend aantal vrijstellingen op basis van psychische of lichamelijke gronden 
(artikel 5 onder a). Het tegengaan en oppakken van voortijdig schooluitval is tevens een van de kerndoelen. 
Trajectbegeleiders bieden preventieve begeleiding om te voorkomen dat jongeren uitvallen. Als een jongere toch 
uitvalt, moet deze zo veel mogelijk naar werk of onderwijs worden (terug)geleid.  
 
Het jaarverslag 2015-2016 geeft een overzicht van de belangrijkste cijfers en ontwikkelingen. Daarnaast zal worden 
gekeken naar de stand van zaken rondom de beleidsdoelstellingen.  
 


 
R.A. van Gelderen 
Lid Dagelijks Bestuur Holland Rijnland 
Portefeuillehouder voor het Regionaal Bureau Leerplicht
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1. Inleiding 
 
Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs 
om zich te ontwikkelen en ontplooien. Regionaal 
Bureau Leerplicht Holland Rijnland (RBL) ziet hierop 
toe door de uitvoering van de Leerplichtwet. Daarnaast 
is het RBL verantwoordelijk voor de uitvoering van de 
Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) voor 
voortijdig schoolverlaten (zie kader).  
 
De missie van het RBL is het waarborgen van het 
recht op onderwijs voor jongeren van 5 tot 23 jaar. Met 
het behalen van een startkwalificatie voldoen zij aan 
het minimale niveau dat nodig is om een goede kans 
te maken op de arbeidsmarkt en in de samenleving te 
kunnen participeren. Een startkwalificatie is een havo-
diploma, een vwo-diploma of een mbo-diploma op 
minimaal niveau 2. De medewerkers van het RBL 
richten zich op het realiseren van de missie. Als er 
sprake is van verzuim of uitval wordt dit door de 
scholen gemeld. RBL medewerkers nemen deze 
melding in behandeling en zetten zich in om verzuim of 
uitval te voorkomen en tegen te gaan. De inzet van het 
RBL is niet vrijblijvend; waar nodig zet het RBL 
(dwang)maatregelen in.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het RBL voert haar missie uit door de leerling/student 
centraal te stellen en spreekt vanuit haar positie alle 
betrokkenen aan op hun verantwoordelijkheid. 
Hiervoor werkt het RBL nauw samen met verschillende 
partners in de regio zoals regiogemeenten, 
(samenwerkingsverbanden van) scholen, onderwijs- 
en hulpverleningsinstanties en het Ministerie van 
Veiligheid en Justitie.  


Doelstellingen 


Om de missie zo goed mogelijk uit te voeren blijft het 
RBL zich ontwikkelen. De cijfers waarover het RBL 
beschikt en de signalen die binnenkomen worden 
gebruikt om de werkprocessen te verbeteren.  
Daarnaast hebben de gemeenten het ‘’Beleidsplan 
Leerplicht en RMC 2015-2018’’ vastgesteld. Deze 
heeft als hoofddoelstelling dat alle jongeren tussen de 
5 en 23 jaar die daartoe in staat zijn, onderwijs volgen 
tot zij een startkwalificatie hebben behaald. In de 
periode van 2015-2018 moeten de volgende 
doelstellingen worden bereikt: 


 Iedereen die in staat is onderwijs te volgen 
vindt een passende onderwijsplek in de regio. 
Het RBL streeft er naar om het aantal 
thuiszitters zo ver mogelijk terug te brengen. 


 Het RBL wil het aantal vrijstellingen op basis 
van artikel 5 onder a (op basis van psychische 
en/of lichamelijk gronden) de komende 
periode halveren van 123 in schooljaar 2013-
2014 naar 65 in 2017-2018. 


 Kwaliteit van verzuimmeldingen in het mbo 
moet even hoog zijn als het voortgezet 
onderwijs: bij 75% i.p.v. 25% van de 
meldingen wordt daadwerkelijk ongeoorloofd 
verzuim geconstateerd.  


 Het opvolgen van het verzuim 18+ door RMC 
moet jongeren aantoonbaar behouden voor 
voortijdig schooluitval. 


 Het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters in 
de regio Zuid-Holland Noord bedraagt 
maximaal het percentage zoals het ministerie 
van OCW die per doelgroep stelt. 


 Alle nieuwe voortijdig schoolverlaters worden 
direct na uitschrijving benaderd door het RMC 
voor trajectbegeleiding. 


 Alle oude voortijdig schoolverlaters zonder 
werk of inkomen worden ieder jaar proactief 
benaderd door het RMC voor 
trajectbegeleiding.  


 59% van de preventief ingezette RMC-
trajecten werden in schooljaar 2013-2014 met 
een positief uitstroomresultaat (onderwijs of 
werk) afgesloten. Dit moet omhoog naar 70%. 


 40% van de curatief ingezette RMC-trajecten 
werden in schooljaar 2013-2014 met een 
positief uitstroomresultaat (onderwijs of werk) 
afgesloten. Dit moet omhoog naar 60%. 


 
De stand van zaken met betrekking tot de 
doelstellingen wordt in de blauwe kaders beschreven.  


 


Regionaal Bureau Leerplicht  Holland Rijnland 
 
Het RBL voert de leerplichtfunctie (5- t/m 15-jarigen , de 
kwalificatieplicht (16- en 17-jarigen) en de RMC-functie 
(jongeren tot 23 jaar) voor 12 gemeenten in de regio Holland 
Rijnland uit. Het gaat om de volgende gemeenten: Hillegom, 
Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, 
Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, 
Voorschoten en Zoeterwoude. 
 
De overige gemeenten binnen de regio Holland Rijnland, 
Alphen aan de Rijn en Nieuwkoop, voeren de leerplichtfunctie 
zelf uit en zijn ingedeeld bij een andere RMC-regio. Waar in 
dit jaarverslag over de regio Holland Rijnland wordt 
gesproken, worden bovengenoemde gemeenten bedoeld, 
exclusief Alphen aan de Rijn en Nieuwkoop.  
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Leeswijzer 


Dit jaarverslag geeft een overzicht van de belangrijkste informatie rondom leerplicht en RMC. Enerzijds geeft het 
de belangrijkste cijfers en trends weer van het schooljaar 2015-2016, anderzijds kijkt het verslag naar de 
doelstellingen uit het beleidsplan. Wat gaat goed/niet goed en wat heeft het RBL afgelopen schooljaar ingezet om 
de doelstellingen te behalen. 


Cijfers over voortijdig schoolverlaten zijn niet meegenomen in dit jaarverslag omdat deze cijfers nog niet 
beschikbaar zijn. Medio april 2017 zal een aparte analyse verschijnen met daarin VSV-informatie over het 
schooljaar 2015-2016. Hierin zal ook de stand van zaken omtrent deze doelstellingen worden besproken.  


Hoofdstuk 2 staat in het teken van de leerplicht. Hoeveel verzuim is er geweest, hoeveel thuiszitters kent de regio 
en hoe staat het met het absolute verzuim? Ook wordt gekeken naar het aantal vrijstellingen. In hoofdstuk 3 staat 
RMC centraal. Het 18+ verzuim, de gestarte RMC-trajecten en de resultaten van de afgesloten trajecten worden 
hier beschreven.   
 
Bij het jaarverslag ontvangt u 12 factsheets van de individuele gemeenten. Deze geven voor elke gemeente de 
belangrijkste informatie weer.  


Rekenmethode 


Verzuimmeldingen hebben enkel betrekking op leer- en kwalificatieplichtige jongeren. Zowel in 2015-2016 als in 
2014-2015 zijn enkele meldingen gedaan van 4-jarigen. Voor beide schooljaren zijn deze cijfers niet meegenomen 
in dit jaarverslag. Daarnaast is in dit jaarverslag voor een aantal data een andere rekenmethode gebruikt, dit met 
als doel de situatie nog beter in beeld te krijgen en informatie te verbeteren. Beide wijzigingen zorgen ervoor dat 
de cijfers met betrekking tot 2014-2015 uit dit jaarverslag niet vergeleken kunnen worden met de cijfers uit het 
jaarverslag van vorig jaar. De cijfers van 2014-2015 uit dit jaarverslag zijn aangepast aan de nieuwe methode. In 
het jaarverslag zullen deze wijzigingen niet verder worden toegelicht.  
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2. Leerplicht en kwalifi catieplicht 


2.1. Leerl ingenpopulatie 
 
Op 1 januari 2016 woonden er volgens het CBS 
61.442 jongeren tussen de 5 en 18 jaar in de 
leerplichtregio Zuid-Holland Noord. Deze jongeren 
hebben een leer- of kwalificatieplicht. De meeste van 
deze jongeren komen niet in aanraking met Regionaal 
Bureau Leerplicht.  3,5% van de jongeren heeft in het 
schooljaar 2015-2016 wel contact gehad met het RBL, 
bijvoorbeeld vanwege verzuim, schooluitval of een 
vrijstelling.  
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5 jaar 238 276 804 1169 291 249 236 154 279 411 298 76 4481 
6 jaar 225 279 861 1125 275 239 251 182 275 385 337 77 4511 
7 jaar 230 279 829 1093 280 251 283 171 284 410 308 90 4508 
8 jaar 235 268 810 1066 315 225 249 153 292 395 309 67 4384 
9 jaar 226 294 822 1104 321 243 259 171 252 437 317 97 4543 
10 jaar 243 292 846 1034 281 243 259 167 301 465 323 81 4535 
11 jaar 249 338 841 1060 313 274 285 190 306 507 340 82 4785 
12 jaar 251 296 802 1110 338 317 290 209 328 487 313 96 4837 
13 jaar 231 350 912 1105 322 269 274 189 319 515 303 121 4910 
14 jaar 259 352 841 1052 359 291 278 232 342 533 326 84 4949 
15 jaar 267 346 833 1127 345 289 280 203 330 514 323 126 4983 
16 jaar 260 355 863 1107 363 256 300 245 320 539 314 104 5026 
17 jaar 233 338 856 1184 336 269 295 222 298 532 326 101 4990 
Totaal 3147 4063 10920 14336 4139 3415 3539 2488 3926 6130 4137 1202 61442 


Leerpl icht  
Alle kinderen in de leeftijd van 5 tot en met 15 jaar die in 
Nederland wonen zijn leerplichtig. Zij moeten onderwijs volgen 
op de school waar ze staan ingeschreven. De leerplicht duurt 
tot en met het einde van het schooljaar waarin het kind 16 jaar 
wordt. De leerplichtambtenaar houdt toezicht op naleving van 
de Leerplichtwet.  
 
Kwalificatieplicht  


Met de kwalificatieplicht wordt de leerplicht verlengd tot de dag 
dat de leerling een startkwalificatie heeft gehaald, of tot de dag 
waarop de leerling 18 jaar wordt. Een startkwalificatie is 
(minimaal) een vwo-diploma, havo-diploma of een mbo-diploma 
op niveau 2 of hoger. 


 


Tabel 1: Aantal leer- en kwalificatieplichtige jongeren naar leeftijd Holland Rijnland op 1 januari 2016 


Bron: CBS, 2016 
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Gekoppel de meldingen  
 
Scholen moeten iedere 16 uur verzuim in vier weken melden. 
De meldingen die gedaan worden terwijl de eerste melding 
nog in behandeling is bij het RBL, wordt gekoppeld aan de 
eerste melding. Aan deze meldingen zijn geen acties 
verbonden. Er zijn 375 gekoppelde meldingen in het 
schooljaar 2015-2016. De gekoppelde meldingen geven een 
vertekend beeld van het verzuim en zijn daarom niet 
meegerekend in dit jaarverslag.  
  


2.2. Relat ief verzui m 
 
Scholen zijn wettelijk verplicht om een melding te doen 
als een leerling in vier weken minimaal 16 uur 
ongeoorloofd afwezig is. Basisscholen en scholen voor 
speciaal onderwijs melden dit bij het RBL, overige 
scholen dienen een melding te maken bij Dienst 
Uitvoering Onderwijs (DUO).  
Op basis van de melding doet de leerplichtambtenaar 
onderzoek naar het verzuim en de oorzaak hiervan. 
Vervolgens wordt een eventuele aanpak bepaald. 


Ontwikkeling aantal meldingen 


Het aantal meldingen is ten opzichte van vorig jaar met 
circa 16% afgenomen. In 2015-2016 werden 2102 
meldingen van relatief verzuim gedaan over 1501 
leerlingen. In 2014-2015 waren dat 2500 meldingen 
over 1664 leerlingen. Deze daling wordt met name 
veroorzaakt door het mbo en kan deels worden 
verklaard doordat er minder meldingen zijn gedaan die 
niet gemeld hadden hoeven worden. Daarnaast draagt 
het afgenomen leerlingenaantal van ROC Leiden bij 
aan de daling van het verzuim. 
 
 


 
Meldingen verzuim per school- en verzuimsoort 


De verzuimmeldingen zijn voor het grootste deel 
afkomstig uit het voortgezet onderwijs (49%) en het 
mbo (45%).  
 
Het percentage leerlingen met een verzuimmelding 
verschilt per schoolsoort. Het mbo kende in 2015-2016 
relatief gezien de meeste leerlingen met een 
verzuimmelding, circa 15,6%. Op het voortgezet 
onderwijs had dit schooljaar circa 3,4% van de 
leerlingen een verzuimmelding. Het basis en speciaal 
onderwijs hadden relatief het minste verzuim, 
respectievelijk 0,3% en 1,1%.  
 
 
 
 


Leeftijd bij melding 
 
Het merendeel van de meldingen heeft betrekking op 
jongeren van 16 en 17 jaar. Vanaf 13 jaar neemt het 
aantal meldingen sterk toe, dit was ook het geval in 
voorgaande jaren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Figuur 1: Ontwikkeling aantal meldingen relatief verzuim 


Figuur 2: Percentage verzuimmeldingen per leeftijdscategorie 


Relatief verzuim 


Er is sprake van relatief verzuim als een jongere wel is 
ingeschreven maar zonder geldige reden les- of praktijktijd 
verzuimt. Relatief verzuim is onder te verdelen in:  


 Luxe verzuim: het op vakantie gaan buiten de 
schoolvakantie zonder toestemming van school. 


 Spi jbelve rzuim: herhaaldelijk te laat komen of 
afwezig zijn, waarbij eventueel achterliggende 
problematiek geen rol speelt bij het verzuim. Bij 
spijbelverzuim kan als sanctie een Halt-maatregel 
worden opgelegd. 


 Signaalverzuim: verzuim waarbij achterliggende 
problematiek de oorzaak is van het schoolverzuim. 


 Spi jbel /signaalverzuim (mbo): in het mbo blijken 
scholen het onderscheid tussen spijbel- en 
signaalverzuim moeilijk te kunnen maken, daarom 
worden spijbel- en signaalverzuim van het mbo bij 
elkaar opgeteld.  
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Relatief verzuim kan worden onderverdeeld in 
verschillende verzuimsoorten (zie kader).  
 
De afname van het totaal aantal verzuimmeldingen is 
terug te zien in de soorten verzuimmeldingen. Het 
aantal meldingen voor de meeste verzuimmeldingen is 
afgenomen.1 Wel hebben vo-scholen een stuk meer 
signaalverzuim gemeld dat vorig schooljaar. Met name 
bij een aantal scholen (en locaties) is het 
signaalverzuim sterk gestegen ten opzichte van vorig 
schooljaar. Zo wordt op verschillende scholen het 
verzuim beter en consequenter gemeld. Ook heeft een 
school in 2015-2016 intensief ingezet op de aanpak 
van zorgelijk (ziekte) verzuim. Een andere verklaring 
ligt in het preventief melden van probleemleerlingen en 
meldingen van ziekteverzuim die ter kennisgeving 
worden gedaan.   
 
 
Relatief verzuim per gemeente 
 
In tabel 3 wordt het percentage jongeren met een 
verzuimmelding per gemeente weergegeven.2 Het gaat 
hierbij om jongeren die in de desbetreffende gemeente 
woonachtig zijn.  
 
Het percentage leerlingen met één of meerdere 
meldingen is bij de meeste gemeenten gedaald. 
Leiderdorp en Teylingen kennen een lichte stijging, bij 
Noordwijk is het percentage meldingen gelijk 
gebleven. De stijging in Teylingen wordt veroorzaakt 
doordat de gemeente in 2015-2106 relatief meer mbo 
leerlingen had dan vorig schooljaar. Het verzuim onder 
mbo’ers is hoger dan bij ander schoolsoorten.  
 
In totaal werd in 2015-2016 in Holland Rijnland over 
2,4% van de jongeren in de leeftijd van 5 tot en met 17 
jaar een verzuimmelding gedaan, vorig jaar was dit 
2,7%. Gemiddeld werd over 2,2% van de jongeren een 
melding gedaan, in tegenstelling tot 2,5% vorig jaar. 
Oegstgeest had relatief een stuk minder leerlingen met 
een melding. Een verklaring hiervoor is het lage aantal 
mbo’ers in Oegstgeest in vergelijking met andere 
gemeenten.  In Leiden lag het percentage jongeren 
met een melding met 3,3% een stuk hoger dan 
gemiddeld.  
 


                                                      
1 In dit jaarverslag wordt voor het mbo geen onderscheid gemaakt in 
spijbel- en signaalverzuim (zie kader). Worden deze meldingen ook 
onderverdeeld naar spijbel- en signaalverzuim, dan is de afname in 
het aantal meldingen ook bij signaalverzuim te zien.     
2 Er is hier gekeken naar het aantal unieke leerlingen per 
verzuimsoort. Jongeren die voor meerdere verzuimsoorten een 
melding hebben worden bij elke gemelde verzuimsoort één keer 
meegeteld. 
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Luxeverzuim 86 55 6 1 148 
Spijbelverzuim 0 516 n.v.t. 5 521 
Signaalverzuim 43 426 n.v.t. 10 479 
Spijbel/signaal (mbo) n.v.t. n.v.t. 1352 n.v.t. 1352 
Totaal 129 997 1358 16 2500 
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Luxeverzuim 57 54 1 4 116 
Spijbelverzuim 2 445 n.v.t. 1 448 
Signaalverzuim 41 525 n.v.t. 18 584 
Spijbel/signaal (mbo) n.v.t. n.v.t. 954 n.v.t. 954 
Totaal 100 1024 955 23 2102 


 2014-2015 2015-2016 
Hillegom 2,7% 2,3% 
Kaag en Braassem 2,8% 2,3% 
Katwijk 3,1% 2,7% 
Leiden 3,4% 3,3% 
Leiderdorp 2,2% 2,3% 
Lisse 2,4% 1,8% 
Noordwijk 2,2% 2,2% 
Noordwijkerhout 2,9% 2,0% 
Oegstgeest 1,6% 1,3% 
Teylingen 2,0% 2,2% 
Voorschoten 2,6% 2,0% 
Zoeterwoude 2,1% 1,7% 
Totaal HR 2,7% 2,4% 
Gemiddelde HR 2,5% 2,2% 


Tabel 3: Percentage leerlingen met melding per gemeente 
 
erzuimsoort 


Tabel 2: Aantal verzuimmeldingen naar school- en verzuimsoort 
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57%
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2014-2015
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niet
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geen
afdoening


66%7%


27%


2015-2016


Constateringen en afdoeningen 


Als er een verzuimmelding is gedaan onderzoekt de 
leerplichtambtenaar of de melding is geconstateerd en 
of er sprake is van ongeoorloofd verzuim. Op basis 
hiervan wordt een eventuele aanpak bepaald. Elke 
melding wordt afgesloten met een afdoening. Deze  
afdoeningen zijn onder te verdelen in geconstateerd 
verzuim, niet geconstateerd verzuim en verzuim  
waarvan (nog) geen afdoening is bepaald. In het kader 
op de volgende pagina meer informatie over de 
afdoeningen.  
 
Van de 2102 meldingen zijn er 1388 geconstateerd 
(66%). De geconstateerde meldingen hebben 
betrekking op 1052 jongeren. Vorig jaar was er 1431 
(57%) keer sprake van een geconstateerde melding, 
het ging toen om 1073 leerlingen.  


 
In de tabel hiernaast zijn de afdoeningen 
weergegeven. Het aantal niet geconstateerde 
verzuimmeldingen is sterk gedaald ten opzichte van 
vorig jaar. Dit betekent dat scholen beter zijn gaan 
melden. Ondanks de afname van het aantal meldingen 
is het aantal meldingen dat is afgesloten met een 
sanctie of met afspraken wel gestegen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


  2014-2015 2015-2016 
  Aantal % Aantal % 


Geconsta-
teerd 


Verzuim afgehandeld: 
Waarschuwing 762 30,5% 721 34,3% 


Verzuim afgehandeld: 
afspraken 


298 11,9% 308 14,7% 


Verzuim afgehandeld: 
HALT 


62 2,5% 89 4,2% 


Verzuim afgehandeld: 
PV 


91 3,6% 93 4,4% 


Verzuim afgehandeld: 
Toestemming 27 1,1% 29 1,4% 


Verzuim afgehandeld: 
verhuisd 


14 0,6% 15 0,7% 


Verzuim afgehandeld: 
vrijstelling 


0 0,0% 6 0,3% 


Verzuim afgehandeld: 
Zorgverwijzing 


3 0,1% 5 0,2% 


Verzuim niet 
verwijtbaar 174 7,0% 122 5,8% 


Totaal 1431 57,3% 1388 66,0% 
Niet geconstateerd 269 10,8% 147 7,0% 


Geen 
afdoening 
bepaald 


In onderzoek 30 1,2% 38 1,8% 


Ter kennisgeving 
aangenomen 


770 30,8% 529 25,2% 


Totaal 800 32,0% 567 27,0% 
Totaal 2500 100% 2102 100% 


Afdoeni ngen  
 


Niet geconst ateerd  
Wanneer de leerplichtambtenaar niet kan vaststellen dat er sprake is geweest van verzuim, bijvoorbeeld omdat de leerling toch aanwezig 
was, wordt een verzuimmelding als niet geconstateerd afgedaan. Het gaat dan om een onterechte melding.  
 
Geconst ateerd verzuim 
Het merendeel van de verzuimmeldingen is geconstateerd. Als de leerplichtambtenaar vaststelt dat er sprake is van ongeoorloofd verzuim, 
worden de leerling en ouders uitgenodigd voor een gesprek. Tijdens dit gesprek worden afspraken gemaakt om het verzuim te stoppen of 
wordt besloten andere hulpverlening in te schakelen. Houdt het verzuim aan en is het verwijtbaar, dan kan de leerplichtambtenaar de 
leerling doorsturen naar Bureau Halt of een proces-verbaal opmaken. 
 
Ter kenni sgeving aangenomen 
Als een melding ter kennisgeving wordt aangenomen, wordt er geen afdoening bepaald. De school heeft het verzuim gemeld omdat dit 
verplicht is maar onderneemt zelf actie om het verzuim aan te pakken.  
 
In onder zoek 
Deze meldingen staan nog open, er is nog geen afdoening bepaald.  


2102 


2500 


Figuur 3: Verdeling geconstateerd en niet geconstateerd  
verzuim 
 
erzuimsoort 


Tabel 4: Wijze van afsluiten relatief verzuim 
 
erzuimsoort 2500 


2500 
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2.3. Justi tiële afdoeningen 
 
Een groot deel van het verzuim wordt met preventieve 
maatregelen, zoals waarschuwingen en afspraken, 
afgesloten. Als preventieve maatregelen niet tot het 
gewenste resultaat leiden, kan een 
leerplichtambtenaar een Halt-straf of proces-verbaal 
inzetten.  
 
In 2015-2016 zijn 87 leerplichtige jongeren 
doorgestuurd naar Bureau Halt. 63% van deze 
trajecten is met een positief resultaat afgerond. Een 
Halt-traject wordt negatief afgerond wanneer een 
jongere zich niet houdt aan de afspraken van Halt, niet 
op komt dagen of opnieuw verzuimt gedurende het 
Halt-traject.  
 
 
 
 
 


 
 
 


 
 


 
 
In 2015-2016 werd 111 keer een proces-verbaal 
uitgeschreven, ongeveer gelijk aan vorig jaar. Tabel 5 
geeft het resultaat van deze processen weer.  
 
 
 
 
 
  


                                                      
3 Justitieel Casus Overleg Jeugd 


 2014-2015 2015-2016 
PV Dagvaarding 15 20 
Afronding boete 20 20 
Afronding via TRIP-
zitten, uitslag onbekend 


21 15 


Afgezien van PV 21 23 
Niet op JCO3 18 25 
Werkstraf jongere 4 1 
Taakstraf jongere 4 5 
Schuldig zonder straf 2 0 
Ontslag van 
rechtsvervolging 


1 1 


Geldboete ouders 2 0 
Jeugdreclassering 0 1 
Totaal 108 111 


Figuur 4: Resultaat Halt-afdoeningen 


Tabel 5: Resultaat PV-processen 


Halt-afdoeni ng 
 
Bij spijbelverzuim of veelvuldig te laat komen wordt voor 
leerplichtige jongeren een Halt-straf ingezet. Als de jongere 
de opgelegde straf positief afrondt, wordt de overtreding 
geseponeerd. Als de jongere de straf negatief afrondt, wordt 
het PV naar de officier van justitie gestuurd, deze beslist 
over de verdere afhandeling. Een Halt-straf kan tot 
maximaal 60 uur spijbelen of 60 keer te laat komen worden 
ingezet.  
 


Proc es-verbaal (PV) 
Een PV kan worden opgemaakt tegen ouders, een leerling 
van 12 tot 18 jaar of tegen beide. Het OM toetst het PV en 
de bepaalt de verdere aanpak.  


87 


Kwaliteit verzuimmeldingen mbo  
 


In het RBL beleidsplan is de volgende doelstelling opgenomen: Kwaliteit van verzuimmeldingen in het mbo moet even hoog zijn als het 
voortgezet onderwijs: bij 75% i.p.v. 25% van de meldingen wordt daadwerkelijk ongeoorloofd verzuim geconstateerd.  
 
Hoe g ing het  di t jaar?  
Afgelopen schooljaar werd bij 88% van de mbo meldingen met een afdoening, verzuim geconstateerd. Bij 12% van de mbo verzuimmeldingen 
was geen sprake van ongeoorloofd verzuim, vorig jaar was dit nog 19%. Hiermee is de doelstelling ruimschoots behaald.  
 
Mbo instellingen doen veel verzuimmeldingen. Om de kwaliteit van de verzuimmeldingen te verhogen heeft het RBL in het voorjaar van 2015 
afspraken gemaakt met ROC Leiden. De meldingen die bij het RBL terechtkomen bevatten hierdoor meer informatie waardoor het RBL beter 
kan beslissen of er al dan niet ongeoorloofd verzuim is geconstateerd. De samenwerking tussen het RBL en ROC Leiden werpt haar vruchten 
af. Het percentage geconstateerde meldingen is met acht procentpunt gestegen, er worden dus minder meldingen gedaan die niet gemeld 
hadden hoeven te worden. Tevens ligt het percentage geconstateerde meldingen hoger dan bij vergelijkbare ROC’s in de regio.  
 
Welke ont wikkelingen  zijn er?  
De afspraken met ROC Leiden hebben tot een zichtbare verbetering geleid in de kwaliteit van de verzuimmeldingen. Het RBL zou deze 
kwaliteitsslag ook graag zien bij andere ROC’s in de regio en wil om deze reden met hen in gesprek om afspraken te maken.  
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2.4. Vri jstel lingen 
 
In Nederland zijn kinderen in de leeftijd van 5 tot en 
met 15 jaar verplicht om onderwijs te volgen. 16- en 
17-jarigen zijn verplicht een startkwalificatie te halen.  
 
Kinderen kunnen op basis van een aantal redenen 
vrijgesteld worden van deze verplichting. Ouders 
kunnen een aanvraag voor een vrijstelling indienen bij 
het RBL. Een aanvraag wordt ingediend in het 
schooljaar voorafgaand aan het schooljaar waarin de 
vrijstelling geldig is. Bij een aanvraag bepaalt de 
leerplichtambtenaar of er gegronde redenen zijn om de 
vrijstelling te verlenen. Een beschrijving van deze 
gronden vindt u in de bijlage.  
 
In 2015-2016 waren er 374 jongeren (0,6% van 
populatie) met een vrijstelling, in 2014-2015 waren dit 
er nog 427 (0,7% van populatie). Deze afname komt 
met name door het afgenomen aantal vrijstellingen op 
basis van art. 15 en art. 5 onder a. 
 


Vrijstellingen per artikel en per gemeente 


In tabel 6 is het aantal vrijstellingen per artikel en per 
gemeente uiteengezet. De meeste vrijstellingen zijn 
verleend voor jongeren met lichamelijke en/of 
psychische klachten en voor jongeren die onderwijs 
volgen in het buitenland.  
 
In totaal heeft 0,6% van de leer- en kwalificatieplichtige 
jongeren in de regio een vrijstelling. Zoeterwoude en 
Noordwijk kennen met respectievelijk 2,5% en 1% 
relatief veel jongeren die zijn vrijgesteld. Dit komt 
doordat hier instellingen zijn gehuisvest waar veel 
jongeren wonen met een vrijstelling (5 onder a).  
 
 


 
 


Een vrijstelling kan worden afgegeven voor (een 
gedeelte van) een schooljaar, voor meerdere 
schooljaren of voor de duur van de leerplicht. Zoals te 
zien in het figuur hieronder zijn de meeste vrijstellingen 
afkomstig uit eerdere jaren en dus afgegeven voor 
meerde schooljaren of de gehele leerplicht. Het 
percentage nieuw afgegeven vrijstellingen is iets 
afgenomen ten opzichte van vorig jaar.  
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Inschrijvingsplicht: lichamelijke en/of psychische gronden (art. 5 onder a) 7 5 43 34 21 9 27 7 6 12 10 29 210 
Inschrijvingsplicht: bedenkingen tegen richting school (art. 5 onder b) 1 2 0 7 3 1 0 1 0 0 0 0 15 
Inschrijvingsplicht: het volgen van onderwijs in het buitenland (art. 5 
onder c) 3 5 15 42 6 2 5 3 9 8 6 0 104 


Inschrijvingsplicht: trekkend bestaan (5a) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Geregeld schoolbezoek: gewichtige omstandigheden (11g) 0 1 1 8 2 0 0 1 0 0 0 0 13 
Vervangende leerplicht: inschrijving op andere school (art. 3a) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Vervangende leerplicht inschrijving op andere school (16-jarigen) (3b) 0 0 0 2 0 0 3 1 0 0 0 0 6 
Vrijstelling kwalificatieplicht: volgen van niet regulier onderwijs (art. 15) 0 3 8 8 1 1 0 0 0 0 2 1 24 
Totaal 11 16 68 102 33 13 35 13 15 20 18 30 374 


427 374 


Tabel 6: Aantal vrijstellingen per artikel 2015-2016 en per gemeente 


Figuur 5: Vrijstellingen 2014-2015 en 2015-2016 


Figuur 6: Percentage jongeren met vrijstelling per gemeente 
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2.5. Thuiszit ters  
 
Holland Rijnland kent een groep leer- en 
kwalificatieplichtige jongeren die voor een bepaalde 
tijd geen (volledig) onderwijs volgen. Het RBL maakt 
onderscheid tussen thuiszitters, zorgleerlingen en 
absoluut verzuimers (zie paragraaf 2.5).  
Het RBL zet zich samen met partners in om 
thuiszittende jongeren zo snel mogelijk weer naar 
onderwijs te begeleiden. De problematiek van 
thuiszitten is echter vaak complex waardoor het proces 
lang duurt. In deze paragraaf wordt informatie gegeven 
over het aantal thuiszitters, de reden van thuiszitten en 
de huidige situatie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Vri jstellingen  op basis van psychische en/of  lichamelijke gro nden 
 
In het RBL beleidsplan is de vo lgende  doelst elling opgeno men: 
Het RBL wil het aantal vrijstellingen op basis van artikel 5 onder a (op basis van psychische en/of lichamelijke gronden) de komende periode 
halveren van 123 in schooljaar 2013-2014 naar 65 in 2017-2018.  
 
Hoe g ing het  di t jaar?   
Mede doordat er beter en gezamenlijk gekeken wordt naar passend onderwijs is het aantal nieuwe vrijstellingen op basis van artikel 5 onder 
a sterk gedaald ten opzichte van 2013-2014. Dit schooljaar is met 52 nieuwe vrijstellingen de doelstelling behaald.  
 
Het RBL heeft structureel overleg met de samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Afgelopen jaar is gekeken of er mogelijkheden zijn 
om kinderen die nu een vrijstelling 5 onder a hebben toch passend onderwijs te kunnen bieden. Ook werden, daar waar dat in casuïstiek 
mogelijk was, de samenwerkingsverbanden betrokken voordat een vrijstelling 5 onder a verleend werd. Dit heeft er toe geleid dat er in 
schooljaar 2015-2016 52 nieuwe vrijstellingen op basis van artikel 5 onder a zijn afgegeven. In 2014-2015 waren dit er nog 82. Van de 52 
vrijstellingen zijn er 13 afgegeven voor de duur van de leerplicht, vorig schooljaar waren dat er 21. Hiermee neemt ook het totaal aantal 
jongeren in de regio met een vrijstelling 5 onder a af, van 228 in 2014-2015 naar 210 dit schooljaar.  
 
Welke ont wikkelingen  zijn er?  
Het RBL heeft met de zes samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs in de regio Holland Rijnland en met de afdeling leerplicht 
Alphen aan de Rijn een werkwijze ontwikkeld die gaat bijdragen aan het terugdringen van het aantal vrijstellingen 5 onder a. Kern van de 
werkwijze is dat er naast het advies van een zorgdeskundige ook een advies van een onderwijsdeskundige gevraagd wordt om de afweging 
te maken of een kind in staat is om onderwijs te volgen. Deze werkwijze wordt in het schooljaar 2016-2017 verder ingevoerd. 
 
 
 
 


Thui szitter: 
Een thuiszitter is een op school ingeschreven leer- of 
kwalificatieplichtige leerling die langer dan vier weken 
ongeoorloofd verzuimt zonder dat er sprake is van een 
vrijstelling van de leerplicht (definitie n.a.v. artikel 25 LPW, 
geldend voor schooljaar 2015-2016). 
 
Risicoleerling (voorheen zorgleerl ing genoemd): 
Een risicoleerling is een jongere die gedurende 4 weken 
structureel verzuimt wegens medisch of psychische 
omstandigheden (Artikel 11d LPW). 
 
Absoluut ve rzuimer:  
Een absoluut verzuimer is een jongere met leer-of 
kwalificatieplicht die niet staat ingeschreven bij een school of 
onderwijsinstelling en niet is vrijgesteld van onderwijs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Voorbee ld casus thuiszitter 
 
Wanneer een kind niet naar school kan, is er vrijwel altijd 
sprake van achterliggende problematiek. Soms wordt een 
leerling verwijderd van school vanwege gedragsproblemen, 
in andere gevallen kan er tijdelijk geen onderwijs gevolgd 
worden vanwege psychische problematiek, zoals 
schoolangst of depressieve klachten. Bij thuiszitters is vaak 
sprake van verwijdering van school of van schoolweigering.  
 
Een voorbeeld: 
Een leerling van 15 jaar wordt verwijderd van zijn vmbo-
school vanwege aanhoudend grensoverschrijdend gedrag. 
De leerling en zijn ouders zijn het niet eens met de 
verwijdering en willen niet meer in gesprek. Inmiddels zit de 
leerling enkele weken thuis. De leerling wil naar een andere 
school om iets met horeca te gaan doen. Samen met de 
leerplichtambtenaar wordt gekeken naar de mogelijkheden. 
Tussentijds overstappen is geen optie. De leerling kan 
terecht bij het project Buitenkans waar hij begeleiding krijgt 
en de kans krijgt om bij het Daghulpcentrum van Cardea in 
de keuken te werken om ervaring op te doen. Na de 
zomervakantie start de leerling op het mbo.  
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Aantal thuiszitters 


In het schooljaar 2015-2016 waren er in de regio 40 
thuiszitters, waarvan 29 afkomstig uit vorig schooljaar. 
Het aantal thuiszitters is met 12 gedaald ten opzichte 
van vorig jaar.  


 


 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


Leeftijd en schoolsoort thuiszitters 


De groep thuiszitters bestaat voor het grootste gedeelte 
uit jongeren tussen de 13 en 18 jaar, afkomstig van het 
voortgezet of speciaal onderwijs. 
 
Relatief gezien kent het speciaal onderwijs de meeste 
thuiszitters, 0,8% van de leerlingen heeft in 2015-2016 
(een periode) geen onderwijs gevolgd. Bij de overige 
schoolsoorten is het percentage nihil.  


 
 
 


Reden van thuiszitten  


Er zijn diverse redenen waardoor een jongere thuis komt 
te zitten. Daarnaast zijn er diverse redenen waardoor het 
soms lang duurt voordat een jongere weer naar school 
toe gaat. In de tabel hiernaast is de directe oorzaak voor 
het thuiszitten weergegeven.  
 
Het merendeel van de jongeren kan (en wil) niet 
(volledig) naar school. Van de 40 thuiszitters zaten acht 
jongeren maximaal drie maanden thuis, de overige 32 
jongeren zaten/zitten langer dan 3 maanden thuis.  
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Leiden
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Kaag en Braassem


Hillegom


2015-2016 2014-2015


 < 3 mnd >3 mnd Totaal 
Jongere kan (en wil) niet 
naar school 


10,0% 37,5% 47,5% 


Ouders sturen kind niet naar 
school 


0,0% 10,0% 10,0% 


Toegang tot school ontzegd 2,5% 5,0% 7,5% 
Wachtlijst school 5,0% 0,0% 5,0% 
Wachtlijst zorgtraject 0,0% 2,5% 2,5% 
Zorgtraject voorafgaand aan 
onderwijs 


2,5% 7,5% 10,0% 


Zoeken naar passend 
onderwijs 


0,0% 15,0% 15,0% 


In afwachting van 
inschrijving 


0,0% 2,5% 2,5% 


Totaal 20,0% 80,0% 100% 


2


7


3


2


8


13


5


16 t/m 17 jaar


13 t/m 15 jaar


5 t/ 12 jaar


16 t/m 17 jaar


16 t/m 17 jaar


13 t/m 15 jaar


5 t/m 12 jaar


so
m


bo
vo


bo


Figuur 8: Aantal thuiszitters naar leeftijd en laatst gevolgde  
school 


Figuur 7: Aantal thuiszitters per gemeente 


Tabel 7: Reden en duur van thuiszitten  


Risicoleerlingen  
 
Bij risicoleerlingen is geen sprake van ongeoorloofd 
verzuim. Wel zijn het leerlingen die om verschillende 
redenen vaak een langere periode (minimaal 4 weken) niet 
naar school gaan en waar een risico is op schooluitval. 
 
Het RBL werkt nauw samen met de verschillende 
samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs in de 
regio om thuiszitters en risicoleerlingen zo snel mogelijk 
terug naar school te begeleiden.  
 
In het schooljaar 2015-2016 heeft het RBL met de 
samenwerkingsverbanden afspraken gemaakt over de 
registratie van risicoleerlingen. De verbeterde registratie 
laat een stijging van het aantal risicoleerlingen zien van 51 
in het schooljaar 2014-2015 naar 121 in het schooljaar 
2015-2016. 
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Status thuiszitters en zorgleerlingen 
 


Het merendeel van de thuiszitterstrajecten is gedurende 
het schooljaar afgesloten. Een groot deel van de 
thuiszitters volgt inmiddels weer onderwijs.  


 
 


 
 
 
 


 
2.6. Absoluut verzuim  


In het schooljaar 2015-2016 werden 194 meldingen van 
absoluut verzuim gedaan. Bij 145 jongeren werd 
daadwerkelijk absoluut verzuim geconstateerd, dit zijn er 
32 meer dan vorig jaar. Deze toename kan verklaard 
worden doordat de administratieve controle eerder is 
gestart, dit vanwege de toename van nieuw 
ingezetenen. Door de relatief vroege administratieve 
controle zijn er meer potentiele absoluut verzuimers 
doorgezet naar het RBL. Het gebeurt regelmatig dat 
jongeren zich laat inschrijven. Het verzuim wordt als 
geconstateerd beschouwd als een jongere niet direct na 
de zomervakantie staat ingeschreven. 


 
 


 
 


 
 


 
 


 
 
 


 
 


 
 


 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
 
 
 


 < 3 mnd >3 mnd Totaal 
Wordt zorgleerling 10,0% 27,5% 37,5% 
Leeftijdsgrens bereikt 0,0% 7,5% 7,5% 
Toestemming 0,0% 2,5% 2,5% 
Weer naar school 7,5% 32,5% 40,0% 
Zorgverwijzing 2,5% 5,0% 5,0% 
In onderzoek 0,0% 7,5% 7,5% 
Totaal  20,0% 80,0% 100% 


Anderstaligen 
 


De regio kreeg, mede door de grote vluchtelingenstroom, in 
2015-2016 te maken met een grote groep anderstaligen.  
Als gevolg van het ontbreken van een Internationale 
Schakelklas (ISK) in de Duin- en Bollenstreek, had een groot 
deel van deze kinderen niet direct toegang tot onderwijs.  
Hierdoor werden zij als absoluut verzuimer geregistreerd. 
Vanaf april 2016 is er fasegewijs gestart met onderwijs voor 
leerlingen uit de Duin- en Bollenstreek die behoren tot de ISK-
doelgroep. 
 
Door de omvang van de groep anderstaligen ontstaat er een 
vertekend beeld van de situatie. Om de cijfers van absoluut 
verzuim met die van vorig jaar te  kunnen vergelijken zijn de 
anderstaligen niet meegenomen in deze paragraaf. Hieronder 
een korte beschrijving van deze groep.  
 
In het schooljaar 2015-2016 werd van 71 anderstaligen 
absoluut verzuim geregistreerd. Ruim een derde hiervan stond 
geregistreerd in Katwijk. 19 van deze jongeren vielen in de 
leeftijdsgroep 5 tot en met 12 jaar bij de start van het absoluut 
verzuim. 26 jongeren waren 13 tot en 15 jaar en nog eens 26 
jongeren vielen in de groep 16- en 17-jarigen.  
 
60 van de 71 processen zijn afgesloten. De meeste van deze 
jongeren (57) waren in afwachting van een instroommoment 
en gaan inmiddels naar school. 
 


Figuur 9: Aantal geconstateerde meldingen van absoluut 
 verzuim per gemeente 


Tabel 8: Status en duur thuiszitters  


Passende onder wi jsplek voor thuiszitters  
 
In het beleidsplan is de volgende doelstelling opgenomen: 
Iedereen die in staat is onderwijs te volgen vindt een passende 
onderwijsplek in de regio. Het RBL streeft er naar om het 
aantal thuiszitters zo ver mogelijk terug te brengen. 
 
Hoe g ing het  dit jaar? 
Het aantal thuiszitters is gedaald van 52 vorig jaar naar 40 dit 
jaar. Dit is het resultaat van een gezamenlijke inspanning van 
het RBL, samenwerkingsverbanden en zorgpartners. Het RBL 
en de samenwerkingsverbanden hebben nieuwe 
werkafspraken gemaakt over de registratie en aanpak van 
thuiszitters. Hierdoor kunnen leerlingen sneller terugkeren in 
het onderwijs.  
 
Welke ont wikkelingen  zijn er? 
Het komende schooljaar blijft het RBL in samenwerking met 
scholen, jeugdhulp, samenwerkingsverbanden en andere 
relevante partners actief om thuiszitten te voorkomen en om de 
duur van thuiszitten zo kort mogelijk te laten zijn.  
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Leeftijd en laatste gevolgd onderwijs 


Het grootste deel van de absoluut verzuimers was 16 
of 17 jaar bij de start van het verzuim en volgde als 
laatste voortgezet onderwijs.  


 
 
 
 
 


Reden absoluut verzuim 


Een groot deel van de jongeren stond niet 
ingeschreven omdat zij in afwachting waren van een 
instroommoment of vrijstelling. Ook is een groot deel 
verhuisd maar nog niet uitgeschreven bij de gemeente 
waardoor de jongeren werd geregistreerd als absoluut 
verzuimer. Voor 15 jongeren werd gezocht naar 
passend onderwijs.  


 
 
 
 


 


Status en duur absoluut verzuim 


Van de 145 absoluut verzuimprocessen zijn er 112 
afgesloten. Hiervan zijn er 40 inmiddels weer naar 
school. Voor negen absoluut verzuimers is een PV 
opgemaakt.   
 
Van de 145 jongeren volgden 89 drie maanden of 
langer geen onderwijs. 21 van hen waren in afwachting 
van een instroommoment, 12 waren in afwachting van 
een vrijstelling en 16 waren er verhuisd. De overige 
jongeren zaten veelal drie maanden of langer thuis  
omdat er werd gezocht naar passend onderwijs (10), 
de jongere niet op school werd aangenomen (10) of 
omdat er sprake was van een zorgtraject (8).  
 


 
 
 
 
 


 


 
 
 


 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 5 t/m 12 
jaar 


13 t/m 15 
jaar 


16 en 17 
jaar 


Totaal 


Bo 19,3% 0,0% 1,4% 20,7% 
Vo 0,7% 11,7% 23,4% 35,9% 
Mbo 0,0% 0,7% 13,8% 14,5% 
So 3,4% 2,1% 6,9% 12,4% 
Geen 9,0% 2,8% 4,8% 16,6% 
Totaal 32,4% 17,2 50,3% 100% 


 5 t/m 
12 jaar 


13 t/m 
15 jaar 


16 en 
17 jaar Totaal 


In afwachting van 
instroommoment 5 8 21 34 


In afwachting van vrijstelling 7 1 9 17 
Zorgtraject voorafgaande aan 
onderwijs 0 3 6 9 


Zoeken naar passend onderwijs 6 1 8 15 
Verhuisd maar niet uitgeschreven 17 6 3 26 
Jongere wil niet naar school 0 2 4 6 
Ouders sturen kind niet naar 
school  


4 1 2 7 


Word niet op school aangenomen 1 0 10 11 
Nog geen oorzaak bepaald 7 3 10 20 
Totaal HR 47 25 73 145 


 5 t/m 
12 jaar 


13 t/m 
15 jaar 


16 en 
17 jaar Totaal 


Verzuim afgehandeld: weer naar 
school 


13 10 17 40 


Verzuim afgehandeld: Vrijstelling 6 3 12 21 
Verzuim afgehandeld: verhuisd 11 6 6 23 
Verzuim afgehandeld: PV 7 1 1 9 
Verzuim afgehandeld: 
leeftijdsgrens bereikt 0 0 19 19 


In onderzoek 10 5 18 33 
Totaal 47 25 73 145 


Tabel 9: Percentage absoluut verzuimers naar leeftijd en laatste 
gevolgd onderwijs 


Tabel 10: Reden absoluut verzuim per leeftijdscategorie 


Tabel 11: Status absoluut verzuim naar leeftijdscategorie 
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2.7. Schoolbezoeken 
 


Scholen hebben de verantwoordelijkheid om verzuim 
tijdig en correct te registreren. Hoe beter de kwaliteit 
van melden, hoe betrouwbaarder de 
(verzuim)informatie en hoe effectiever het RBL haar 
werk kan doen.  


 
Elk jaar bezoekt het RBL de scholen in de regio om de 
verzuimregistratie te controleren en te adviseren over 
verzuimbeleid en –registratie, hierin wordt onderscheid 
gemaakt tussen scholen voor primair onderwijs, 
voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.  


 
De regio Holland Rijnland kent in totaal 1834 scholen, 
hiervan zijn er 179 bezocht in het schooljaar 2015-
2016. Bij 175 scholen was de verzuimadministratie op 
orde. Twee scholen worden opnieuw bezocht.  


 
Dit schooljaar zijn zes opleidingsonderdelen van 
ROC’s in de regio gecontroleerd volgens het protocol 
van de Inspectie van het Onderwijs. Alle zes scoorden 
voldoende. Eén onderdeel werd voor een tweede keer 
gecontroleerd omdat de administratie vorig jaar 
onvoldoende op orde was. Bij de tweede controle was 
de administratie wel op orde.    


 
 
  


                                                      
4 Omdat de basisscholen niet altijd per (sub)locatie worden 
ingeschreven door DUO worden de scholen ook niet per locatie in 
het jaarverslag vermeld. Deze indeling is tevens bij dit rapport 
aangehouden, waarbij vermeld dient te worden dat iedere school 
waar op zijn minst één locatie is bezocht als "bezocht" wordt 
beschouwd 


Contr oles 
 
In het primair, speciaal en voortgezet onderwijs is het 
uitgangspunt van de verzuimcontroles het risicogericht toezicht 
en het steekproefsgewijs controleren van de verzuimregistratie. 
De controle vindt minimaal een keer per jaar plaats en gebeurt 
op inschatting van het RBL. 
 
In het mbo controleert het RBL de verzuimregistratie volgens het 
protocol van het samenwerkingsovereenkomst met de 
onderwijsinspectie. Het RBL controleert, de onderwijsinspectie 
sanctioneert waar nodig.  
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3. RMC 
 


Dit hoofdstuk heeft betrekking op jongeren tot 23 jaar 
uit de RMC regio Zuid-Holland Noord die geen 
startkwalificatie hebben. Eerst wordt ingegaan op het 
verzuim onder 18-plussers, vervolgens wordt gekeken 
naar RMC-begeleiding. In dit hoofdstuk zullen tevens 
de RMC-doelstellingen, zoals opgenomen in het RBL-
beleidsplan, worden geëvalueerd. 


 
Uitgebreide cijfers over VSV’ers zijn niet opgenomen in 
dit jaarverslag. De landelijke cijfers over voortijdig 
schoolverlaten van het schooljaar 2015-2016 worden 
eind maart 2017 bekendgemaakt. Medio april 2017 zal 
een aparte analyse worden uitgebracht met daarin 
informatie over het aantal VSV’ers.  


 


3.1. 18+ Verzuim 
 


Het oppakken van 18+ verzuim is een extra (niet 
wettelijke) taak van RMC die preventief wordt ingezet 
om voortijdig schoolverlaten te voorkomen.  
In het schooljaar 2015-2016 zijn er 31045 
verzuimmeldingen gedaan, deze meldingen hadden 
betrekking op 1204 jongeren. Vorig jaar waren er 2883 
meldingen over 1331 jongeren. Het aantal jongeren 
met een 18+ melding is hiermee ruim 9% gedaald, dit 
terwijl het aantal (geschatte) deelnemers hoger ligt dan 
vorig jaar. Met name in het mbo zijn er minder 
jongeren met een melding, in het voortgezet onderwijs 
is dit aantal nagenoeg gelijk gebleven.  


 
 


Leeftijd jongeren met melding 


Onder alle leeftijden is het verzuim afgenomen. 
Daarnaast neemt het verzuim af naarmate de leeftijd 
toeneemt.  


 
 
 
 
 


                                                      
5 3514 meldingen incl. gekoppelde meldingen, zie p. 5 voor meer 
informatie over gekoppelde meldingen. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
 


 


 
  


 2014-2015 2015-2016 
 Aantal % aantal 


deelnemers Aantal % aantal 
deelnemers 


18 jaar 626 21,6% 549 17,6% 
19 jaar 350 18,7% 302 14,9% 
20 jaar 184 14,4% 192 13,9% 
21 jaar 104 12,1% 98 10,4% 
22 jaar 67 12,7% 63 10,5% 
Totaal 1331 17,9% 1204 14,9% 


Aantal 18 tot  en 22-jarigen zonder startkwalificatie 
 
Het aantal jongeren uit de regio waarover een 18+ melding 
gedaan kan worden is variabel. Het aantal deelnemers varieert 
per dag, afhankelijk van het aantal inschrijvingen en de leeftijd 
van de jongeren.  
 
Het precieze aantal deelnemers waarover een 18+ melding 
gedaan kan worden is niet te bepalen. Wel kan een schatting 
worden gemaakt op basis van leeftijd en inschrijvingen.  
Geschat wordt dat de RMC regio Zuid-Holland Noord 
momenteel een kleine 10200 onderwijsdeelnemers zonder 
startkwalificatie in de leeftijd van 18 tot en met 22 jaar kent.  
 
 


RMC-funct ie 
 


Het RBL Holland Rijnland voert naast de leerplichtfunctie en de 
kwalificatieplicht ook de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie 
(RMC) uit, ten behoeve van voortijdig schoolverlaters. Jongeren 
tot 23 jaar die zonder een startkwalificatie het onderwijs verlaten 
kunnen RMC-trajectbegeleiding krijgen en worden begeleid naar 
school, werk of een combinatie hiervan.  


 
 


Tabel 12: Aantal jongeren met 18+ meldingen naar leeftijd 
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Recidive verzuim 


Van de 1204 18+ jongeren die in 2015-2016 
verzuimden, verzuimden circa de helft opnieuw nadat 
de melding afgehandeld was6. Dit percentage is ligt 
gestegen ten opzichte van vorig jaar. Dit jaar is voor 
het eerst gekeken naar de vraag hoeveel jongeren 
opnieuw verzuimden nadat er afspraken waren 
gemaakt met school en RMC. RMC heeft met 297 
verzuimende jongeren afspraken gemaakt. Over 155 
(52%) van deze jongeren werd opnieuw een 
verzuimmelding gedaan.  


 
Naarmate het verzuim toeneemt wordt de kans op 
uitval groter. RMC wil uitval zo veel mogelijk 
voorkomen, hiervoor is het van belang de jongere al bij 
(ongeoorloofd) verzuim in beeld te hebben en waar 
nodig actie te ondernemen. In het kader hierboven 
meer uitleg over recidiverende jongeren en de 
verzuimaanpak van het RMC. 


 


                                                      
6 Voor mbo jongeren geldt dat maar één melding door RMC in 
behandeling wordt genomen. De eventuele melding(en) die daarop 
volgen worden niet behandeld.  
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Figuur 10: Aantal 18+ meldingen per persoon 


Voorko men van voort ijdig schoolverlaten 18-pluss ers 
 
In het RBL-beleidsplan is de volgende doelstelling opgenomen:  Het opvolgen van verzuim 18+ door RMC moet jongeren aantoonbaar 
behouden van voortijdig schooluitval 
 
Hoe g ing het  di t jaar?  
Mbo’s doen nu over het algemeen goed gevulde verzuimmeldingen als jongeren van 16 tot 23 jaar meer dan 16 uur verzuimen. Verzuim is 
vaak een signaal dat er problemen op school of thuis zijn. Door de verzuimgesprekken worden knelpunten vroegtijdig zichtbaar, waardoor 
school, RMC-casemanagers en ouders gerichte acties kunnen ondernemen om voortijdig schoolverlaten tegen te gaan. Meestal vindt het 
gesprek met RMC direct bij de eerste verzuimmelding plaats, soms geeft school aan dat dit nog niet nodig is. Scholen bepalen wanneer de 
betrokkenheid van RMC de meeste impact heeft en dus plaats moet vinden.  


 
Doordat een verzuimgesprek een preventieve maatregel is, is het lastig aan te tonen hoeveel uitval hiermee is voorkomen. Het aantal 
recidiverende jongeren ligt rond 50%. Voor de 18+ leerlingen zijn de recidiverende jongeren lastig aan te pakken omdat RMC geen 
dwingende maatregelen kan nemen zoals dat wel met jongeren onder de 18 kan. Doordat de gesprekken met school plaatsvinden, kunnen 
wel afspraken gemaakt worden waar de jongere via school aan gehouden kan worden. Vaak blijkt echter dat bij recidiverende jongeren meer 
aan de hand is dan alleen verzuim, zoals problemen thuis. RMC signaleert deze problemen en zorgt voor een oplossing op maat. 
 
Welke ont wikkelingen  zijn er?  
Door het aantal gesprekken is de verzuimaanpak een tijdsintensieve maatregel. Slechts 5% van alle jongeren die een eerste keer verzuimt, 
wordt later VSV’er. Dit percentage loopt sterk op naarmate het aantal verzuimmeldingen per jongere toeneemt. Vanuit de ervaringen van 
casemanagers in het mbo, blijkt dat er ook een aanzienlijke hoeveelheid verzuimgesprekken gevoerd wordt met 18+ jongeren die niet onder 
de problematische doelgroep van mogelijke VSV’ers vallen. RMC is samen met andere RMC-regio’s aan het kijken of vooraf een nog betere 
inschatting gemaakt kan worden of een verzuimgesprek met een 18+ jongere van toegevoegde waarde is.  


1204 1331 
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Verzuim per school 


Op het voortgezet onderwijs is het aantal meldingen 
nagenoeg gelijk gebleven. Enkele individuele scholen 
kennen echter wel een toename in het aantal 
meldingen. Zo is het aantal meldingen van het Da Vinci 
College verdrievoudigd in vergelijking met vorig jaar 
doordat één locatie van de school meer en beter meldt.  


 
Het mbo kent een toename in het aantal meldingen 
maar een afname in het aantal jongeren met een  
melding. Het aantal jongeren met een melding van 
ROC Leiden is zelfs met circa 23% afgenomen. Een 
verklaring hiervoor is het afgenomen aantal leerlingen 
en een dalend aantal VSV’ers. VSV’ers verzuimen 
vaak voordat ze uitvallen.  


 
Het aantal meldingen van ID College is daarentegen 
sterk toegenomen (63%). Het aantal jongeren met een 
melding is met 20% minder sterk gestegen. In 
vergelijking met vorig jaar zijn er dus meer jongeren  
met meerdere meldingen. Een verklaring voor het 
toegenomen aantal meldingen kan liggen in het 
toegenomen aantal leerlingen. Ook ROC Mondriaan 
kent een toename van het aantal meldingen. 


 


3.2. Constat eringen en afdoeninge n 


De casemanager sluit elke verzuimmelding af met een 
afdoening. Deze bepaalt of het verzuim al dan niet 
geconstateerd is. Ook kan het zijn dat er nog geen 
afdoening is bepaald. In het kader op de volgende 
pagina meer hierover. 


Geconstateerd verzuim 


Voor het grootste deel van de meldingen is geen 
afdoening bepaald, bijvoorbeeld omdat zij ter 
kennisgeving zijn aangenomen (zie kader). Het aantal 
meldingen dat ter kennisgeving is aangenomen ligt met 
circa 77% erg hoog. De reden hiervoor is dat scholen 
zelf actiever zijn geworden in de aanpak van verzuim. 
Zij geven hierdoor vaker aan dat zij zelf actie 
ondernemen bij een verzuimmelding waardoor het 
aantal meldingen dat ‘ter kennisgeving aangenomen’ 
wordt groeit. 


 
 
 
 


 


  


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


 
 
 


  2014-2015 2015-2016 
  Mel-


dingen 
Jong-
eren 


Mel-
dingen 


Jong- 
eren 


Vo Bonaventura 7 6 11 10 
Da Vinci 6 5 18 15 
Visser ’t Hooft 1 1 4 4 
Overig 24 22 7 7 
Totaal 38 34 40 36 


Mbo ROC Leiden 2014 867 1819 666 
ID college 429 190 701 228 
ROC 
Mondriaan 


138 83 239 116 


ROC 
Amsterdam 


115 60 145 59 


ROC Nova 47 35 36 32 
Overig 84 47 98 45 
Totaal 2827 1282 3038 1146 


Overig  18 15 26 22 
Totaal  2883 1331 3104 1204 


26%


3%


71%


2014-2015


Geconstateerd


Niet
geconstateerd


Geen afdoening
bepaald


17%


1%


82%


2015-2016


Tabel 13: Aantal meldingen en jongeren met melding  per school 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


1331 


Figuur  11: Verdeling geconstateerd en niet geconstateerd verzuim 
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Bij circa 17% is er sprake van geconstateerd verzuim, 
dit is ongeveer negen procentpunt minder dan in 2014-
2015. Het merendeel van het geconstateerde verzuim 
is afgehandeld door middel van afspraken. Het 
percentage jongeren met geconstateerd verzuim dat 
zich uit gaat schrijven is gezakt van 5,3% in 2014-2015 
naar 2,1% in 2015-2016. Het niet geconstateerde 
verzuim is tevens afgenomen van 3,3% naar 1,4%. Dit 
betekent dat de kwaliteit van de verzuimmeldingen is 
verbeterd en er minder verzuim wordt gemeld dat niet 
gemeld had hoeven te worden.  


 
Als de meldingen waarvoor geen afdoening is bepaald 
niet worden meegerekend, is 93% van de meldingen 
geconstateerd en 7% niet. Vorig jaar kwam dat neer op 
90% en 10%.   


 
 


 


  


  2014-
2015 


2015-
2016 


Geconsta
teerd 


Verzuim afgehandeld: gaat zich 
uitschrijven 


5,3% 2,1% 


Verzuim afgehandeld: afspraken 16,4% 10,5% 
Verzuim afgehandeld: niet 
verwijtbaar 


2,7% 0,9% 


Verzuim afgehandeld: geen interesse 0,3% 0,0% 
Verzuim afgehandeld: RMC 
begeleiding 


0,7% 0,4% 


Overig 2,4% 3,2% 
Totaal 27,9% 16,9% 


Niet 
geconstat
eerd 


Verzuim niet geconstateerd 3,3% 1,4% 


Geen 
afdoening 
bepaald 


Ter kennisgeving aangenomen 49,9% 76,7% 


Niet in behandeling genomen 16,8% 4,6% 


Overig 2,1% 0,4% 


Totaal 68,8% 81,7% 


Totaal  100% 100% 


Afdoeni ngen 18+ verzuim 


 Geconst ateerd:  Wanneer verzuim geconstateerd wordt en er sprake is van ongeoorloofd verzuim, nodigt de casemanager 
mbo de jongere uit voor een gesprek waar ook een studieloopbaanbegeleider bij aanwezig is. Vaak worden in deze 
gesprekken afspraken gemaakt met de leerling om het verzuim te stoppen. In sommige gevallen besluit de leerling zich uit te 
schrijven of is niet bereikbaar.  


 Niet geconst ateerd verzuim: De casemanager kan vaststellen dat er geen sprake is van ongeoorloofd verzuim omdat de 
jongere bijvoorbeeld toch wel aanwezig was.  


 Geen afdoen ing bepaald:  Voor een groot aantal meldingen is (nog) niet bepaald of er sprake is geweest van ongeoorloofd 
verzuim. Het kan zijn dat het verzuim nog wordt onderzocht of dat er onvoldoende informatie beschikbaar was, bijvoorbeeld 
omdat de jongere is verhuisd naar een gemeente buiten de regio. Daarnaast wordt een groot deel van de meldingen afgedaan 
met ‘’ter kennisgeving aangenomen of ‘’niet in behandeling genomen’’. 


o Ter kenni sgeving aangenomen: Van meldingen die ter kennisgeving aangenomen zijn, wordt geen afdoening 
bepaald. De school meldt het verzuim omdat het verplicht is te melden, maar onderneemt eerst zelf actie om het 
verzuim aan te pakken.  


o Niet in behandel ing geno men: Wanneer een casemanager al een verzuimgesprek gevoerd heeft met een 
deelnemer en er wordt opnieuw verzuim gemeld over dezelfde deelnemer, wordt de melding niet meer in 
behandeling genomen. De casemanager kan geen sancties verbinden aan het verzuim.  


 
 


Tabel 14: Wijze van afsluiten 18+ verzuim 
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24%


42%


34%


2014-2015


VSV-traject
(nieuwe
VSV'ers)


VSV-traject
(oude
VSV'ers)


Preventief
traject


Voort ijdig school verlaters (VSV’ers) 
 
Nieuwe VSV’ers zijn alle jongeren zonder startkwalificatie tot 
23 jaar die in het schooljaar 2015-2016 zonder diploma 
uitgevallen zijn uit het onderwijs. 
 
Oude VSV’ers zijn jongeren onder de 23 die zijn uitgevallen 
in een eerder schooljaar, nog niet in het bezit zijn van een 
startkwalificatie en niet staan ingeschreven bij een 
onderwijsinstelling.  


3.3. RMC-begeleiding   
 


Met de onderwijsinstellingen zijn afspraken gemaakt 
over een goede overdracht van voortijdig 
schoolverlaters (VSV’ers). Deze jongeren worden 
door RMC benaderd om samen te kijken naar de 
mogelijkheden met betrekking tot scholing of werk. 
Ook jongeren onder de 23 die eerder uitgevallen zijn 
(oude VSV’ers) worden jaarlijks benaderd met de 
vraag of zij begeleiding willen. Daarnaast geeft het 
RMC preventieve begeleiding aan jongeren die nog 
op school zitten maar waar begeleiding wenselijk is, 
bijvoorbeeld als de jongere dreigt uit te vallen of wil 
overstappen naar een andere opleiding. 


 


Gestarte RMC-trajecten 


In 2015-2016 startte RMC Zuid-Holland-Noord 344 
trajecten voor 302 jongeren. Vorig jaar waren dit 285 
trajecten voor 264 jongeren. Het merendeel (77%) 
van de trajecten heeft betrekking op voortijdig 
schoolverlaters (VSV-trajecten). Het aantal gestarte 
VSV-trajecten is bovendien sterk toegenomen ten 
opzichte van vorig jaar (van 187 naar 265). Het aantal 
gestarte preventieve trajecten is daarentegen 
afgenomen, van 98 in 2014-2015 naar 79 in 2015-
2016. Deze afname komt doordat scholen hun 
verantwoordelijkheid in de begeleiding van jongeren 
meer oppakken. Hierdoor is de noodzaak voor RMC 
om preventieve begeleiding te bieden gedaald. RMC 
krijgt nu alleen de problematische gevallen. Dit zorgt 
er tevens voor dat het aantal jongeren dat preventieve 
begeleiding krijgt en op school blijft daalt. Hierbij 
speelt ook mee dat RMC vroegtijdig betrokken wordt 
als jongeren uitgeschreven gaan worden op school. 
De trajectbegeleider start een preventief traject terwijl 
al duidelijk is dat hij uitgeschreven gaat worden.  


 
Het merendeel van de jongeren met begeleiding is 18 
jaar of ouder en afkomstig van het mbo.  


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


34%


43%


23%


2015-2016


Figuur 12: Aantal gestarte (preventieve) VSV-trajecten 


RMC trajectbegeleiding voor  nieuwe VSV’ers 
 
In het RBL-beleidsplan is de volgende doelstelling 
opgenomen: Alle nieuwe voortijdig schoolverlaters worden 
direct na uitschrijving benaderd door het RMC voor 
trajectbegeleiding.  
 
Hoe g ing het  di t jaar? 
Alle voortijdig schoolverlaters zijn dit schooljaar direct na 
uitschrijving benaderd door het RMC voor trajectbegeleiding.  


 
Welke ont wikkelingen  zijn er?  
Uit onze analyses en ervaringen van casemanagers blijkt dat 
hoe eerder jongeren opgepakt worden, hoe groter de kans is 
dat ze een startkwalificatie halen. Daarom wil RMC niet na 
maar voordat ze uitgeschreven worden al in contact komen 
met de jongeren. We willen bereiken dat jongeren niet het 
onderwijs verlaten zonder een gesprek te hebben met school, 
RMC en bij voorkeur ouder.   
 
Een andere doelstelling uit het beleidsplan heeft betrekking op 
oud-VSV’ers: Alle oude VSV’ers zonder werk of inkomen 
worden ieder jaar proactief benaderd door het RMC voor 
trajectbegeleiding 
 
Hoe g ing het  di t jaar? 
Alle oude VSV’ers zonder werk of inkomen zijn dit schooljaar 
benaderd door het RMC voor trajectbegeleiding. Wel blijkt dat 
een groot deel van deze groep geen begeleiding wil, waardoor 
het aantal trajecten relatief beperkt blijft. 
 
Welke ont wikkelingen  zijn er?  
RMC probeert met gemeenten afspraken te maken om lokaal 
deze jongeren te benaderen, bijvoorbeeld via het 
jongerenwerk. 
 


285 344 
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Resultaten RMC-trajecten7  


Als de actieve begeleiding van een jongere stopt, 
wordt het proces afgesloten door de casemanager. In 
het schooljaar 2015-2016 werden 246 VSV-trajecten 
(van 219 jongeren) en 96 preventieve trajecten (van 
94 jongeren) afgesloten. Een afgesloten traject kan 
ook in een eerder schooljaar zijn gestart. Het figuur 
hiernaast geeft de resultaten van de afgesloten 
trajecten weer.  


 
Van de 246 VSV-trajecten die in schooljaar 2015-
2016 zijn afgerond, resulteerden 64 (26%) trajecten in 
een vorm van onderwijs. 19 (8%) jongeren gaven te 
kennen niet (meer) geïnteresseerd te zijn in 
begeleiding maar zijn (kort) daarna toch met een 
opleiding begonnen. Dit kan een opleiding zijn in het 
reguliere onderwijs maar ook een interne opleiding bij 
een bedrijf. 62 (25%) trajecten resulteerden in werk. 
Bij 38 (15%) trajecten is de jongere overgedragen aan 
een ketenpartner, bijvoorbeeld omdat zij zorg nodig 
hebben, arbeidsongeschikt zijn of recht hebben op 
een uitkering. 24 (10%) jongeren zijn na een eerste 
uitnodiging voor een gesprek niet verschenen en 
waren onbereikbaar. Dit hoge aantal kan verklaard 
worden door de outreachende aanpak waarbij RMC 
op huisbezoek gaat.  


 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


 


 


Resultaten preventieve trajecten 


RMC geeft preventieve begeleiding aan jongeren die 
nog op school zitten maar waar extra begeleiding 
wenselijk is, bijvoorbeeld als de jongere  


                                                      
7 De resultaten van de afgesloten (preventieve) trajecten 2014-2015 
zijn niet meegenomen in dit jaarverslag omdat vorig jaar andere 
categorieën zijn gebruikt. In dit jaarverslag zijn, om de situatie nog 
beter in beeld te krijgen, de resultaten meer gedetailleerd 
uiteengezet. Onder onterecht begeleid vallen jongeren die in principe 
niet begeleid hadden hoeven te worden omdat ze een startkwalificatie 
hebben, buiten de regio wonen of ouder zijn dan 22 jaar.  


 


 


 


 


 
 
 


 


 


 


 


 


 


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


 


 
 
dreigt uit te vallen of wil overstappen naar een 
andere opleiding.  
 
Samen met de jongere wordt gekeken naar de 
mogelijkheden voor zijn of haar toekomst. Ervaring 
leert dat als jongeren uit beeld zijn het moeilijker is 
om weer contact te krijgen. 
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Figuur 13: Resultaten afgesloten curatieve VSV-trajecten 


Resul taten curatieve RMC-trajecten 
 
In het RBL-beleidsplan is de volgende doelstelling 
opgenomen: 40% van de curatief ingezette RMC-trajecten 
werden in schooljaar 2013-2014 met een positief 
uitstroomresultaat afgesloten. Dit moet omhoog naar 60% 
 
Hoe g ing het  di t jaar? 
Het aantal positief afgesloten trajecten voor jongeren die al 
uitgeschreven zijn uit het onderwijs (curatief) is gestegen naar 
67%. Hierbij is, net als in 2013-2014, de overdracht naar een 
ketenpartner ook als positief gedefinieerd. Hiermee is de 
doelstelling zoals geformuleerd in het beleidsplan behaald. De 
belangrijkste reden voor deze stijging is een verbeterde 
samenwerking met ketenpartners op het gebied van 
arbeidsmarkttoeleiding en jeugdhulp. Hierdoor zijn meer 
jongeren aan het werk geholpen of hebben ondersteuning op 
maat gekregen. De decentralisaties hebben een nauwere 
lokale samenwerking tussen RMC-trajectbegeleiders en 
gemeenten mogelijk gemaakt. 
 
Welke ont wikkelingen  zijn er?  
RMC en gemeenten blijven stappen zetten in het vervolmaken 
van een sluitend vangnet voor jongeren in een kwetsbare 
positie. Zo zijn er bijvoorbeeld aanvullende bestuurlijke 
afspraken gemaakt tussen RMC en afdelingen Werk & 
Inkomen van gemeenten over arbeidsmarktbemiddeling van 
Niet-uitkeringsgerechtigden (NUGgers). Een warme 
overdracht tussen scholen, jeugdhulp en gemeenten is een 
belangrijk aandachtspunt voor het komende jaar. 
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In het schooljaar 2015-2016 zijn 96 preventieve 
trajecten afgerond. Het merendeel van deze jongeren 
is na preventieve begeleiding actief aan de slag 
gegaan met zijn of haar toekomst. In totaal 
resulteerde 56 (58%) trajecten in een vorm van 
onderwijs. Nog eens vijf jongeren zijn van plan om te 
starten met een opleiding. 13 (14%) jongeren zijn 
gaan werken. Acht (8%) jongeren zijn overgedragen 
aan een ketenpartner, bijvoorbeeld voor 
Talentcoaching of zorg.  


 
Bij zes (6%) jongeren wordt preventieve 
trajectbegeleiding opgevolgd door VSV-begeleiding. 
Samen met hen wordt verder gekeken naar 
mogelijkheden voor de toekomst. De rest van de 
trajecten is vanwege overige redenen afgesloten.  


 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


Uit d e prak tij k: Forward  
 
In het schooljaar 2015-2016 is de training Forward in een nieuw jasje gestoken. RBL, ROC Leiden en ID College hebben de handen in één 
geslagen en een training neergezet gericht op het maken van een beroep/opleidingskeuze. De training bestaat uit 8 dagdelen en is voor een 
groep van minimaal 8 tot maximaal 12 deelnemers.  
 
Forward is aangeboden aan zittende mbo studenten en VSV’ers in de regio Holland Rijnland. De belangstelling was groot; er waren veel 
aanmeldingen, ook van buiten de regio, waardoor zelfs niet iedereen kon deelnemen. De training is afgerond door 29 jongeren.  
 
De sfeer in de groep, de locatie, de openheid & inzet* van de deelnemers, de combinatie van oefeningen & bedrijfsbezoeken, en de 
expertise van de trainers hebben ervoor gezorgd, dat de training ervaren werd als leerzaam, inhoudelijk goed en gezellig. De meeste 
deelnemers geven als feedback dat de training ze een (grote) stap in de richting van hun nieuwe opleiding heeft geholpen, en hen in 
beweging brengt & blijft brengen. 
 
Via de nazorgbegeleiding blijven de deelnemers zoveel mogelijk in beeld. Hierdoor weten we dat 16 deelnemers zijn aangenomen bij hun 
nieuwe opleiding, en 6 nog in de aanmeldfase voor een opleiding zitten. Dit betekent dat mogelijk 22 van de 29 deelnemers in september 
weer naar school gaan**. Een goed resultaat voor een training die nog maar kort draait, en al staat als een huis! 
 
* aanwezigheidspercentage van ongeveer 90% 
** overige 7 deelnemers: 6 voorlopig werken (allen 18 +) en 1 in verwachting 
 


Figuur 14: Resultaten afgesloten preventieve trajecten 


Resul taten prevent ieve-trajecten 
 
In het RBL-beleidsplan is de volgende doelstelling 
opgenomen: 59% van de preventief ingezette RMC-trajecten 
werden in schooljaar 2013-2014 met een positief 
uitstroomresultaat afgesloten. Dit moet omhoog naar 70%.  
 
Hoe g ing het  di t jaar? 
Het percentage positieve afsluitingen is gestegen naar 80%. 
Hierbij is, net als in 2013-2014, de overdracht naar een 
ketenpartner ook als positief gedefinieerd. De doelstelling is 
daarom behaald.  


 
Welke ont wikkelingen  zijn er?  
Het aantal preventieve trajecten zal naar verwachting blijven 
dalen omdat scholen steeds meer de verantwoordelijkheid 
nemen om jongeren passende studie- of loopbaanbegeleiding 
te bieden. Waar RMC meer op in gaat zetten is het vroegtijdig 
signaleren van problematiek die kan leiden tot de beëindiging 
van een studie. Hierbij is de rol van RMC vooral het 
inschakelen en het monitoren van de juiste ondersteuning. 
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Jaarverslag Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland 
2015-2016 


Bijlage 1: Vrijste llingen 
 
Alle kinderen in Nederland van 5 t/m 17 jaar zijn leer- 
of kwalificatieplichtig. In sommige gevallen is 
vrijstelling van deze verplichting om naar school te 
gaan mogelijk.  
 
Vrijstelling inschrijvingsplicht: lichamelijke en/of 
psychische gronden (Artikel 5 onder a) 
In het afgelopen schooljaar hadden 210 kinderen een 
vrijstelling van de inschrijvingsplicht omdat zij 
vanwege hun lichamelijke of psychische 
beperking(en) niet in staat zijn onderwijs te volgen. 
Deze kinderen zijn meestal aangewezen op 
dagopvang of behandeling in een instelling.  
 
Vrijstelling inschrijvingsplicht: bedenkingen tegen de 
richting van het onderwijs (Artikel. 5 onder b) 
Als ouders bedenkingen hebben tegen de richting van 
het onderwijs van alle scholen die binnen redelijke 
reisafstand van hun woning liggen, kunnen zij 
aanspraak maken op een vrijstelling voor hun 
kinderen. In Holland Rijnland zijn er 15 kinderen uit 
acht gezinnen die om deze reden zijn vrijgesteld van 
de inschrijvingsplicht. In de meeste situaties 
onderwijzen de ouders de kinderen zelf, ook wel 
bekend als ‘thuisonderwijs’. 
 
Vrijstelling inschrijvingsplicht wegens inschrijving op 
een school in het buitenland (Artikel 5 onder c) 
Ouders wiens kinderen in het buitenland naar school 
gaan, maar wel ingeschreven blijven staan in de 
Basisregistratie Personen, kunnen aanspraak maken 
op een vrijstelling wegens het volgen van onderwijs in 
het buitenland. In het schooljaar 2015-2016 hadden 
104 kinderen een dergelijke vrijstelling.  
 
Vrijstelling kwalificatieplicht: volgen van ander 
onderwijs (Artikel. 15) 
Ouders van kwalificatieplichtige jongeren (16- en 17-
jarigen) die kunnen aantonen dat hun kind geen 
regulier onderwijs volgt, maar wel op een andere 
manier voldoende onderwijs geniet, kunnen deze 
vrijstelling aanvragen. In 2015-2016 hadden 24 
jongeren zo’n vrijstelling. 
 
 
 


Vrijstelling inschrijvingsplicht op basis van trekkend 
bestaan (Artikel. 5a) 
Ouders die kermisexploitant of circusmedewerker 
zijn, kunnen voor de periode dat het kind met de 
ouders meereist een vrijstelling aanvragen. In 2015-
2016 had één jongere een desbetreffende 
vrijstelling. 
 
Vrijstelling geregeld schoolbezoek wegens 
gewichtige omstandigheden (Artikel. 11g) 
Wanneer kinderen langer dan 10 dagen niet op 
school kunnen zijn vanwege gewichtige 
omstandigheden, moeten ouders een vrijstelling 
aanvragen. In dit schooljaar waren er 13 kinderen 
met deze vrijstelling.  
 
Vervangende leerplicht vanwege inschrijving of 
andere school of instelling (art. 3a of 3b) 
Kinderen van 14 of 15 jaar die niet in staat zijn om 
volledig dagonderwijs te volgen, kunnen in 
aanmerking komen voor een vorm van vervangende 
leerplicht. Zij moeten dan een programma volgen 
dat naast algemeen vormend onderwijs, praktijktijd 
omvat (3a). Dat geldt ook voor kinderen die in het 
laatste jaar van de volledige leerplicht zitten en een 
deel van hun onderwijs kunnen volgen bij een mbo-
opleiding (3b). Eén jongere heeft in 2015-2016 
gebruik gemaakt van art. 3a en zes van art. 3b. 
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Jaarverslag Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland 
2015-2016 


Bijlage 2: Afko rtingen 
 
Bo:  Basisonderwijs 
Mbo:  Middelbaar beroepsonderwijs 
So:   Speciaal onderwijs 
Vo:  Voortgezet onderwijs 
 
DUO:   Dienst Uitvoering Onderwijs 
ISK:  Internationale Schakelklas 
JCO:   Justitieel Casus Overleg Jeugd 
PV:  Proces verbaal 
RBL:   Regionaal Bureau Leerplicht 
RMC:   Regionale Meld- en 


Coördinatiefunctie  
ROC:  Regionaal Opleidingscentrum 
VSV’er:  Voortijdig schoolverlater 
TRIP:   Transactie in persoon 
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		2.4. Vrijstellingen
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		3.1. 18+ Verzuim
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Onderwerp:  Agenda 
 


 
 
01 Opening en vaststelling agenda 
 
02 Besluitenlijst Algemeen Bestuur 06-07-2016 


Beslispunt:  
Vaststellen besluitenlijst.  
 
Bijlagen:  
02 06.07.16 Holland Rijnland AB 
 


03 Mededelingen/Ingekomen stukken/Binnengekomen uitnodigingen/ 
Uitgegane stukken/Verslagen  
Kennisnemen van: 
-Jaarverslag Ondernemingsraad Holland Rijnland 
 
Bijlagen: 
03a-OR HR- Brief Jaarverslag ondernemingsraad 
03b-OR HR- Jaarverslag 2014-augustus 2016 vastgesteld 
 


04 Tussentijdse rapportage 2016 
Naar aanleiding van het Portefeuillehoudersoverleg Bestuur & Middelen van 28 
september jongstleden wordt er nog gewerkt aan de tussentijdse rapportage en is 
hierdoor nog niet gereed op moment van verzending. Vrijdag 7 oktober zal er een 
nazending zijn voor dit agendapunt 


 
05 Beheersverordening Cofinanciering 


Naar aanleiding van het Portefeuillehoudersoverleg Bestuur & Middelen van 28 
september jongstleden worden er nog enkele aanpassingen gedaan aan de 
beheersverordening en deze is hierdoor nog niet gereed op moment van 
verzending. Vrijdag 7 oktober zal er een nazending zijn voor dit agendapunt 


 
06  Cafetariamodel  


Naar aanleiding van het Portefeuillehoudersoverleg Bestuur & Middelen van 28 
september jongstleden wordt er gewerkt aan een brief aan het Algemeen 
Bestuur. Deze brief wordt momenteel afgestemd met de leden van het PHO 
Bestuur & Middelen en is hierdoor nog niet gereed op moment van verzending. 
Vrijdag 7 oktober zal er een nazending zijn voor dit agendapunt. 


 
07 Actualisatie Kantorenstrategie 


Na de inspraakperiode, de behandeling van de zienswijzen in 2015, een apart 
overleg tussen de W4 gemeenten (Zoeterwoude, Leiderdorp en Leiden), de 
Ontwikkelingsmaatschappij Meerburg (OMM) en de Provincie Zuid Holland 
(provincie) en het Ambtelijk Overleg Economie (AO) op 1 september 2016 is de 
strategie op een aantal punten beperkt aangepast. De concept strategie is 
besproken in het Portefeuillehouders overleg Economie (PHO) van 28 september 


Vergadering: Algemeen Bestuur 
Datum: 26-10-2016 
Tijd: 20.00 
Locatie: Gemeentehuis Alphen aan den Rijn 
Agendapunt: 01 







 


2016 en de daaruit komende opmerkingen zijn verwerkt in het voorliggende 
concept. Na besluitvorming in het AB zal de kantorenstrategie worden verzonden 
aan het college van Gedeputeerde Staten. 
 
Beslispunt: 
De Actualisatie kantorenstrategie Holland Rijnland vast te stellen en deze aan te 
bieden aan het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland. 
 
Bijlagen: 
07 AB advies kantorenstrategie 
07a (concept) Actualisatie Kantorenstrategie AB 26 oktober 2016 
07b bijlage 4 Kantorenmonitor 2016 
07c Bijlage 5. Jones Lang LaSalle - Marktonderzoek kantoorlocaties Holland 
Rijnland 
07d Bijlage 6. EIB - Prognose kantoren in perspectief, Regio Holland Rijnland 
07e Bijlage 7. Provincie Zuid-Holland - brief met verzoek de regionale 
kantorenstrategie te herzien 
07f Bijlage 8. Gemeente Leiden - Leiden transformeert 


 
08  Jaarverslag 2015-2016 Regionaal Bureau Leerplicht 


Het RBL jaarverslag geeft informatie over het gevoerde beleid in het schooljaar 
2015-2016 ten aanzien van de leerplichtfunctie en de Regionale Meld- en 
Coördinatiefunctie voor voortijdig schoolverlaten van het Regionaal Bureau 
Leerplicht (RBL) Holland Rijnland. Deze informatie heeft tevens betrekking op de 
doelstellingen zoals beschreven in het beleidsplan Leerplicht en RMC 2015-2018, 
de aanpak van het (gemelde) schoolverzuim en de RMC-begeleiding van 
jongeren uit de regio.  
 
Kennisnemen van: 
Jaarverslag 2015-2016 Regionaal Bureau Leerplicht 
 
Annemarije van Overschot, hoofd Regionaal Bureau Leerplicht, zal een 
presentatie geven over het jaarverslag. 
 
Bijlagen: 
08 Notitie Jaarverslag 2015-2016 Regionaal Bureau Leerplicht 
08a Jaarverslag RBL Holland Rijnland 2015-2016 
08b Factsheets_gemeenten 
08c Infographic Doelstellingen en cijfers 
 


09 Rondvraag en Sluiting 
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Samenvatting 


Het EIB heeft in 2012 ramingen opgesteld voor de kantorenregio’s in de provincie Zuid-Holland. 
De provincie heeft de uitkomsten bewerkt overgenomen in de (concept) Visie Ruimte en 
Mobiliteit (VRM). De ramingen krijgen in de VRM de functie van een richtlijn voor de REO 
gebieden om programma’s voor de nieuwbouwontwikkeling op te baseren. De ramingen van 
het EIB zijn echter opgezet om een breder doel te dienen. De ramingen richten zich op de 
verwachte ontwikkeling in de hele kantorenvoorraad, waaronder vraag naar nieuwbouw als 
kwaliteit, en niet specifiek op de verwachte nieuwbouwproductie. 
 
De nieuwbouwvraag is met onzekerheden omgeven en kan anders uitvallen, doordat: 
• de ramingen voortkomen uit de totale kantoorbehoefte, wat zich kan uiten in nieuwbouw. 
• de gebruikte parameters aanzienlijke bandbreedtes hebben; monitoring is dus van belang. 
• de ramingen beleidsarm zijn en beleid de uiteindelijke vraag kan beïnvloeden. 
 
De geraamde nieuwbouwvraag volgt uit het bredere kader van de uitgevoerde analyses naar de 
ontwikkeling van de kantorenvoorraad. De analyses zijn vernieuwend in die zin dat vraag en 
aanbod op de kantorenmarkt in samenhang worden gezien. Zo wordt er rekening gehouden 
met de kwaliteitsvraag op de kantorenmarkt. De kwaliteitsvraag wordt in de toekomst de 
belangrijkste drijver van nieuwbouw, aangezien de kantorenvoorraad naar verwachting niet 
veel meer zal toenemen.  
 
De nieuwbouwproductie hangt samen met de kantoorwerkgelegenheid en de veroudering van 
de kantorenvoorraad. Wanneer de kantoorwerkgelegenheid hoger uitkomt dan verwacht, zal de 
uitbreidingsvraag (en daarmee nieuwbouwvraag) groter zijn. De verwachte veroudering van de 
kantorenvoorraad bepaalt voorts de vervangingsvraag. Wanneer de geraamde veroudering 
hoger uitkomt dan verwacht, zal de nieuwbouwvraag (via vervanging) met dezelfde omvang 
hoger uitvallen. Hier zijn aanwijzingen voor in de praktijk. Registraties in de Kantorenmonitor 
Holland Rijnland laten zien dat de achterliggende vier jaar per saldo 80.000 m2 kantoorruimte is 
onttrokken aan de voorraad. Het EIB is in de raming van 2010 tot 2020 uitgegaan van 38.000 m2 
kantoorruimte. Tegenover de inmiddels 42.000 m2 additioneel onttrokken kantoorruimte zal 
eenzelfde omvang aan extra nieuwbouwbehoefte staan. Tot 2020 is in de raming nog uitgegaan 
van een nieuwbouwvraag van 65.000 m2. Uitgaande van de gerealiseerde onttrekkingen volgens 
de regionale Kantorenmonitor zal echter ruim 100.000 m2 nieuwbouw nodig zijn. Een dergelijke 
constatering onderschrijft het grote belang van monitoring rond de kantorenmarkt en de 
terugkoppeling daarvan naar beleid.  
 
Hoewel na de ontwikkeling in 2011 en de daarop volgende landelijke uitrol de kwaliteit van het 
EIB kantorenmodel verder is verbeterd, blijft het model een sterk indicatief karakter hebben. Dit 
is het gevolg van de bewerkelijke marktgegevens en de daarop gebaseerde aannames. Het 
model moet zich in de toekomst nog bewijzen en prognoses dienen afgezet te worden tegen  
realisaties. Monitoring is dus niet alleen nodig om grip te houden op de realisaties op de 
kantorenmarkt maar ook om het model te toetsen. Bovendien bieden registraties informatie 
voor nader onderzoek. Zo komt geleidelijk meer informatie beschikbaar over marktcorrecties 
als transformaties, renovaties van verouderde kantoren en sloop. In de uitgevoerde 
onderzoeken zijn deze onzekerheden rond de gemaakte aannames in beeld gebracht. 
 
Tenslotte moet worden vastgesteld dat de ramingen beleidsarm zijn. Een succesvolle inzet op 
transformaties betekent dat de onttrekkingen hoger uit zullen komen dan verwacht. Zoals 
aangegeven heeft dat consequenties voor de nieuwbouwvraag en bijbehorende opgave. 
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1 Inleiding 


Het Economisch Instituut voor de Bouw heeft in 2012 in opdracht van het ministerie van 
Infrastructuur en Milieu prognoses opgesteld voor de kantorenmarkt voor 2020 en 2040. Deze 
landelijke verkenning heeft betrekking op dertien kantorenregio’s. In het landelijk Convenant 
Leegstand Kantoren (2012) is afgesproken dat in het kader van de ruimtelijke programmering 
betrokken partijen zoveel mogelijk de prognoses van het EIB hanteren.  
 
Context: EIB ramingen in VRM 
De ramingen van de nieuwbouwvraag van het EIB hebben een plek gekregen in de huidige 
(concept) Visie Ruimte en Mobiliteit van de provincie Zuid-Holland. De ramingen worden daarin 
gegeven naar de vijf REO gebieden in Zuid-Holland. Dit is een specificatie van de 
oorspronkelijke ramingen uit 2012, waar de kantorenmarkt in de provincie Zuid-Holland nog 
was verdeeld in twee grote agglomeraties. Deze specificatie is ontleend aan een verdiepende 
analyse van het EIB. In 2012 heeft het EIB in opdracht van de provincie de ramingen 
gespecificeerd naar de vijf REO gebieden. Dit onderzoek is niet gepubliceerd. De uitkomsten 
voor de nieuwbouwvraag zijn wel opgenomen in de ontwerp VRM.  
 
De ramingen van de nieuwbouwvraag worden in de VRM gebruikt als richtlijn voor het 
provinciale kantorenprogramma dat mag worden ontwikkeld binnen de doelstelling van “een 
gezonde kantorenmarkt en een realistische verstedelijkingsstrategie". Aangezien de 
plancapaciteit voor nieuwe kantoren in de provincie de geraamde nieuwbouwvraag overstijgt, 
wordt gestuurd op een reductie van de plannen.  
 


Opzet EIB raming strekt verder dan gebruik in VRM 
 
De ramingen van het EIB zijn opgezet om een breder doel te dienen dan het afstemmen van 
nieuwbouwprogramma’s. De ramingen richten zich op de verwachte ontwikkeling in de hele 
kantorenvoorraad. De ramingen richten zich dus niet op de ontwikkeling van nieuwe 
kantoorlocaties, maar heeft betrekking op een kwaliteitsvraag. Deze kwaliteitsvraag kan 
weliswaar worden ingevuld middels nieuw te ontwikkelen kantoren, maar dat kan ook door 
grondige renovaties of sloop-nieuwbouw van verouderde kantoren.  
 
De analyses gaan uit van een voorraadbenadering. Het onderzoek biedt inzichten om te 
sturen op de voorraadontwikkeling in plaats van op de nieuwbouwproductie. Zowel de vraag 
als het aanbod op de kantorenmarkt worden benaderd vanuit de kantorenvoorraad. De 
benadering is vernieuwend, in die zin dat hierbij rekening is gehouden met drijvende 
krachten in de kantorenmarkt. Zo wordt rekening gehouden met verschillende 
kwaliteitssegmenten en gedragsreacties van gebruikers en aanbieders.  
 
De raming van de kwaliteitsvraag (‘nieuwbouwvraag’) is een afgeleide van de 
voorraadanalyse en kan niet los worden gezien van andere voorraadontwikkelingen zoals de 
veroudering van gebouwen en (incourante) leegstand. Het risico van een te eenzijdige sturing 
op de nieuwbouwproductie is dat dit tekort doet aan de andere ontwikkelingen in de 
kantorenvoorraad en hiermee juist discrepanties tussen vraag en aanbod veroorzaakt. Hierbij 
is te denken aan schaarste in specifieke segmenten in de kantorenmarkt. De EIB raming van 
de nieuwbouwvraag kan dus niet los van de context van het hele onderzoek worden gezien.  
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Probleem: verschil tussen EIB prognose en regio ambitie  
De nieuwbouwramingen van het EIB worden in de VRM gebruikt als richtlijn voor de regionale 
nieuwbouwopgave. De ramingen van het EIB voor de REO gebieden sluiten echter verschillend 
aan bij de beleving in de regio’s en de ambities op het gebied van het kantorenmarkt. Voor de 
regio Haaglanden ligt de raming bijvoorbeeld hoger dan de plannen voor nieuwe kantoren. In de 
regio Holland Rijnland blijft de raming daarentegen duidelijk achter bij de nieuwbouwplannen.  
 
Het gevolg voor Holland Rijnland is dat de provincie middels de VRM stuurt op een reductie van 
de plancapaciteit van kantoren in deze regio. Dit betekent een verschil van inzicht tussen regio 
en provincie. De regio Holland Rijnland heeft het EIB daarom verzocht om een toelichting te 
geven op de raming zoals die op dit moment in de concept VRM is opgenomen.  
 
Doelstelling notitie: EIB raming in perspectief  
De toelichting op de raming dient om het verschil van inzicht in perspectief te plaatsen. Dat 
gaat dan om de interpretatie van de prognoses van het EIB. In de VRM is de raming van de 
nieuwbouwvraag opgenomen, maar dit past zoals aangegeven in de context van het hele 
onderzoek. De analyse van het EIB strekt verder dan enkel een raming van de verwachte 
nieuwbouwopgave. De uitkomsten worden bepaald door de gekozen methodiek en de gemaakte 
aannames. Een gevoeligheidsanalyse laat zien dat de prognose een aanzienlijke bandbreedte 
kent. Specifiekere regionale informatie en/of tussentijdse marktregistraties kunnen duidelijk 
maken of de daadwerkelijke marktontwikkeling in de richting van de onder- of bovenkant van 
de raming gaat.  
 
Daarnaast is de prognose beleidsarm. Een sterke beleidsinzet betekent dat de 
marktontwikkeling zal afwijken van de opgestelde prognose. Ook dit is in een 
gevoeligheidsanalyse zichtbaar te maken, waarbij een relatie te leggen is tussen beleidsinzet en 
de verwachte nieuwbouwvraag.  
 
Leeswijzer 
Hoofdstuk twee gaat in op de achtergrond van de EIB onderzoeken naar de kantorenmarkt en 
de betekenis voor de uitkomsten. In hoofdstuk drie worden de ramingen samengevat die eerder 
voor de provincie Zuid-Holland zijn opgesteld, in opeenvolgende opdrachten van het ministerie 
van Infrastructuur en Milieu, de provincie Zuid-Holland en de Stadsregio Rotterdam. In 
hoofdstuk vier wordt ingegaan op de opgestelde ramingen voor specifiek Holland Rijnland, 
waarbij verder wordt ingegaan op de nuances met betrekking tot het gebruik van de 
uitkomsten.  
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2 Interpretatie van de uitkomsten 


De door het EIB uitgevoerde onderzoeken zijn innovatief, in de zin dat gebruik is gemaakt van 
een vernieuwend model om de ontwikkeling van de kantorenmarkt te verkennen. Het 
onderzoek gaat uit van de verwachte werkgelegenheidsontwikkeling en de vertaling daarvan 
naar de kantorenmarkt. Vervolgens zijn aannames gemaakt over het functioneren van de 
kantorenmarkt en gedragsreacties van aanbieders en gebruikers. Hierbij is zoveel mogelijk 
geput uit de empirie en literatuur, maar voor een deel is het nieuw onderzoek waar 
aanvullingen op nodig zijn.  
 
1. Monitoring en nader onderzoek zijn nodig 
Hoewel na de ontwikkeling in 2011 en de daarop volgende landelijke uitrol de kwaliteit van het 
model verder is verbeterd, blijft het gebruikte model stilistisch. Dit is het gevolg van de 
bewerkelijke marktgegevens en de daarop gebaseerde aannames. Het model moet zich in de 
toekomst nog bewijzen en prognoses dienen afgezet te worden tegen  realisaties. Monitoring is 
dus nodig om het model te toetsen. Bovendien bieden registraties informatie voor nader 
onderzoek. Zo komt geleidelijk meer informatie beschikbaar over de vraagontwikkeling en 
marktcorrecties als transformaties, renovaties van verouderde kantoren en sloop.  
 
2. Gebruik regiospecifieke informatie  
Het onderzoek van het EIB is gericht op een bepaalde schaal van de kantorenmarkt. Zoals 
aangegeven is de provincie Zuid-Holland in de basis in twee grote regio’s opgedeeld rond 
Rotterdam en Den Haag. Het grootste deel van de kantoorgebruikers is echter lokaal 
georiënteerd. Het hoge aggregatieniveau kan dan voorbij gaan aan regiospecifieke kenmerken. 
Zo verschilt de verhuismobiliteit binnen regio’s, bieden regio’s verschillende locatiekwaliteiten 
en kan ook de herbestemmingspotentie verschillen.  
 
Om hier niet aan voorbij te gaan, is feitelijk een diepgaander regio analyse nodig naar de 
onderlinge samenhang tussen concrete kantoorlocaties en de aansluiting met 
gebruikerswensen. De eventuele alternatieve aanwendbaarheid van locaties kan daarin ook 
worden meegenomen. De EIB onderzoeken kunnen wel als richtinggevend worden gezien. In 
grote lijnen komen de beleidsopgaven naar voren. Ook kan met het model worden verkend wat 
het effect van maatregelen is op de marktdynamiek, wat kan helpen in het vormgeven van 
beleid. Voor de daadwerkelijke (kwalitatieve) afstemming tussen vraag en aanbod is echter een 
verdieping nodig op het ‘micro’ niveau van concrete locatiekenmerken en 
gebruikersvoorkeuren die verder gaat dan de meer ‘macro’ verkenningen zoals het EIB die voor 
de dertien geaggregeerde regio’s van Nederland heeft opgesteld.  
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3 Prognose kantorenmarkt Zuid-Holland 


In dit hoofdstuk wordt de prognose voor de kantorenmarkt van Zuid-Holland samengevat. De 
ramingen worden gepresenteerd naar REO gebieden. De bedoeling is om aan de hand van de 
samengevatte resultaten ook kort de ramingsmethodiek toe te lichten. Voor de uitgebreide 
rapportages met resultaten en de rapportage met toelichting op de methodiek wordt verwezen 
naar de website (www.eib.nl). 
 
3.1 Vertrekpunt: Bedrijfslocatiemonitor 


Het Centraal Planbureau (CPB) heeft rond de eeuwwisseling met de Bedrijfslocatiemonitor (BLM) 
een basis gelegd voor de analyses naar het ruimtegebruik in de kantorenmarkt. De BLM is voor 
het laatst in 2005 verschenen. De methodiek in de BLM richt zich op de totale ruimtevraag van 
kantoorgebruikers. Dit gaat om alle kantoorbanen vermenigvuldigd met het gemiddeld 
kantoorruimtegebruik per baan. De analyse en de raming van het kantoorgebruik richt zich dan 
ook op deze twee parameters.  
 
De kantoorhoudende werkgelegenheid is daarbij geraamd op basis van de verwachte 
demografische ontwikkeling en de doorvertaling naar het aantal kantoorbanen. Voor het 
gemiddeld ruimtegebruik per baan zijn historische realisaties geanalyseerd tussen 1996 en 2010 
en is op basis van de gevonden trendmatige ontwikkeling een verwachting opgesteld. 
Schematisch zijn de samenhangen weergegeven in figuur 3.1. 
 
De basis voor de analyses vormen de kantorenstatistieken van Rudolf Bak, demografische 
gegevens van het CBS en werkgelegenheidscijfers van LISA. De historische analyse 1996-2010 
dient om trends te duiden en de relaties te definiëren. De historische inzichten zijn 
gecombineerd met een raming van de demografie en werkgelegenheid om de verwachte 
ontwikkeling voor de kantorenmarkt te kunnen beschrijven. De resultaten van de analyses en 
de ramingen worden navolgend gepresenteerd.   
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Figuur 3.1 Schema opbouw ruimtevraagraming 


 


Bron: CPB, EIB 


 
 
3.2 Kantoorbanen en verwacht ruimtegebruik provincie Zuid-Holland 


In de hele provincie Zuid-Holland is het aantal kantoorbanen vastgesteld op 493.000 in 2010. 
Het aantal kantoorbanen wordt op zichzelf niet geregistreerd, maar is te berekenen. De 
berekening is gebaseerd op de kantorenvoorraad in gebruik in 2010 en het bijbehorende 
gemiddeld ruimtegebruik per kantoorbaan. In totaal heeft de kantorensector 13,4 miljoen m2 
bruto vloeroppervlakte (bvo) kantoorruimte in gebruik in 2010, bij een gemiddeld ruimtegebruik 
van 27 m2 bvo per baan. 
 
Het gemiddeld ruimtegebruik per kantoorbaan is berekend door per kantoorgebouw het 
gebruikte vloeroppervlakte te delen door het aantal werknemers. Voor ongeveer 40% van de 
kantorenvoorraad zijn deze gegevens bekend door de gegevens van Rudolf Bak op adresniveau 
te combineren met de werkgelegenheidsstatistiek LISA. 
 
Afzwakkende groei  
De afgelopen decennia zijn gekenmerkt door een sterk groeiende kantorensector en een 
daarmee samenhangende groei van de kantorenvoorraad. Ongeveer de helft van de 
kantorenvoorraad in Zuid-Holland is tussen 1990 en 2010 gebouwd.  
 
De groei zwakt de komende decennia sterk af. Het EIB is in 2012 uitgegaan van een nog licht 
groeiende kantoorhoudende werkgelegenheid tot 2020.  In de hele provincie groeit het aantal 
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kantoorbanen naar verwachting met 11% tot 2020. De groei is wat sterker in de stedelijke 
agglomeraties rond Den Haag en Rotterdam.   
 
Na 2020 neemt het aantal kantoorbanen niet verder toe in de provincie. Alleen voor REO 
Haaglanden wordt nog van een lichte groei uitgegaan. De overige regio’s kennen een licht 
krimpende kantoorhoudende werkgelegenheid. 
 
 
Tabel 3.1 Ruimtevraag Zuid-Holland, steekjaren 2020 en 2040  


 
 Aantal kantoor 


banen 2010  
Ruimte in 


gebruik 2010 
(1.000 m2 bvo)  


2010-2020 2020-2040 


Haaglanden 237.000  6.517  10% 4% 
Midden-
Holland 


18.000  490  3% -3% 


Holland 
Rijnland 


37.000  1.028  4% -5% 


Regio 
Rotterdam 


175.000  4.653  15% -3% 


Zuid-
Holland-
Zuid 


26.000  680  9% -10% 


Totaal 493.000   13.367  11111111%%%%    0000%%%%    
 


Bron: EIB 


 
 
Gelijkblijvend gemiddeld ruimtegebruik 
Het aantal kantoorbanen vertaalt zich 1 op 1 in de ruimtevraag. Dat wil zeggen dat de 
ontwikkeling van de kantorenvoorraad in gebruik evenredig is aan de verwachte 
werkgelegenheidsontwikkeling. De aanname hierbij is dat het gemiddeld ruimtegebruik van 
werknemers gelijk blijft. De historische analyse geeft geen aanleiding om een toe- of afnemend 
ruimtegebruik per kantoorbaan te veronderstellen. Het is gezien de geluiden in de markt 
voorstelbaar dat er trends zijn die het ruimtegebruik per kantoorbaan drukken, maar 
tegelijkertijd zijn er trends die voor een hoger ruimtegebruik per werknemer zorgen. De 
veronderstelling is dat beide trends elkaar per saldo opheffen. Voor een uitgebreidere 
onderbouwing van deze aanname, zie hoofdstuk 4 van het bovenliggende regio rapport 
(Kantorenmarkt Zuid-Holland, Verkenning van regionale vraag- en aanbodontwikkelingen; blz 
37, 38 en 42, 43). 
 
3.3 Verwachte ontwikkelingen in de kantorenvoorraad 


De meer traditionele kantorenonderzoeken zoals de Bedrijfslocatiemonitor kennen als 
beperking dat deze geen rekening houden met marktwerking. Zeker in de huidige marktsituatie 
is dat een te beperkte analyse. Er is sprake van een hoge leegstand met een sterk toegenomen 
concurrentie onder aanbieders. De analyse vanuit enkel de verwachte 
werkgelegenheidsontwikkeling biedt onvoldoende houvast om daadwerkelijk een verwachte 
ontwikkeling op de kantorenmarkt te kunnen schetsen. Het EIB maakt in het onderzoek naar de 
kantorenmarkt daarom gebruik van een economisch model, om marktreacties te simuleren. Zo 
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wordt het mogelijk verschillen tussen (ex ante) vraag en aanbod te laten doorwerken in 
prijsveranderingen die vervolgens terugkoppelen naar vraag en aanbod.  
 
De prijsveranderingen leiden tot gemodelleerde gedragsveranderingen van zowel gebruikers als 
aanbieders. Dat gaat bijvoorbeeld om verhuisbewegingen tussen verschillende segmenten op de 
kantorenmarkt. Door rekening te houden met zekere fricties in de markt kunnen ook volume-
effecten als (langdurige) leegstand ontstaan. In figuur 3.2 zijn de samenhangen grafisch 
weergegeven.  
 
 


Figuur 3.2 Aanpak: confrontatie tussen vraag en aanbod  


 


Bron: EIB 


 
 
Voorraadbenadering 
Kantorenmarkten hebben een duidelijke regionale dimensie. Dat wil zeggen dat het merendeel 
van de kantoorgebruikers regionaal is georiënteerd en niet snel over een grote afstand verhuist. 
Ook binnen regio’s bestaat de kantorenmarkt uit verschillende locatietypen en 
kwaliteitssegmenten. Specifieke gebruikersgroepen kiezen vaak voor specifieke locaties en 
verhuizen niet snel naar een hele andere kantooromgeving. Daar is in de analyses rekening 
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mee gehouden. Voor een korte nadere toelichting, zie bijlage Heterogene kantorenmarkt. Voor 
een uitgebreidere methodiekbeschrijving, zie EIB het rapport Kantorenmonitor (2011). 
 
De analyses van het EIB richten zich op de verwachte ontwikkeling van de kantorenvoorraad. Er 
wordt dus niet specifiek een raming opgesteld voor de verwachte nieuwbouwproductie, maar 
de analyses gaan naast de nieuwbouwvraag in op de verwachte ontwikkeling van de leegstand 
en de veroudering van kantoorgebouwen.  
 
Samengevatte resultaten  
In tabel 3.2 zijn de uitkomsten voor de verwachte kantoorontwikkeling per REO in Zuid-Holland 
samengevat. De ramingen hebben betrekking op de voorraadontwikkeling, leegstand, 
veroudering en nieuwbouwvraag. De resultaten worden navolgend kort toegelicht. 
 
1. Voorraadontwikkeling 
De verwachte voorraadontwikkeling is een resultaat van de verwachte vraag- en 
aanbodontwikkeling op de kantorenmarkt. Aan de vraagzijde speelt met name de 
werkgelegenheidsontwikkeling een rol. De afzwakkende werkgelegenheidsgroei betekent dat 
tot 2020 de kantorenvoorraad naar verwachting nog toeneemt, maar daarna min of meer gelijk 
zal blijven. De totale kantorenvoorraad in Zuid-Holland neemt toe van 15,5 miljoen m2 bvo in 
2010 tot 16,5 miljoen m2 in 2020 om daarna dezelfde omvang te houden. 
 
2. Leegstand en veroudering 
In 2010 bedraagt de leegstand 14% in heel Zuid-Holland. De leegstand neemt op langere termijn 
naar verwachting af. De leegstandsraming is opgebouwd uit drie onderdelen.  
 
• Het leegstandspercentage bestaat uit de frictieleegstand van 5%. De markt is bij deze 


leegstand in evenwicht. Deze evenwichtsleegstand is in de uitkomsten een vast minimum 
voor een markt.  


• Een hogere leegstand kan wel voorkomen. Dit is courant overaanbod. In 2010 bedraagt dit 
overaanbod nog 9%. De verwachting is dat in de provincie het overaanbod geleidelijk uit de 
markt zal verdwijnen richting 2020 en 2040. Verondersteld dat is dat op langere termijn de 
markten gemiddeld genomen in evenwicht zullen zijn (5% courante leegstand). Enerzijds 
komt dit door een nog wat toenemende werkgelegenheid. Deels spelen marktcorrecties een 
rol. Prijsverlagingen zorgen voor wat (tijdelijk) extra kantoorgebruik van zowel bestaande als 
nieuwe gebruikers. Prijsverlagingen zetten ook meer druk op herbestemming.  


• Een deel van de voorraad raakt bovendien verouderd. Kantoren raken geleidelijk technisch 
verouderd en voor gebruik ongeschikt. In de uitkomsten is dit gepresenteerd als incourante 
voorraad. De incourante voorraad is in de tabel ook onderdeel van de totale leegstand. In de 
praktijk hoeft dit echter geen leegstand te zijn. Incourante kantoren kunnen worden 
gesloopt, herbestemd of vernieuwd. In 2040 zal naar verwachting 20% van de voorraad in de 
provincie incourant raken. 


 
3. Nieuwbouwvraag 
De nieuwbouwvraag volgt uit de verwachte verhoudingen tussen vraag en aanbod op de 
kantorenmarkt. De nieuwbouwvraag is aan de ene kant een afgeleide van de 
werkgelegenheidsontwikkeling. De werkgelegenheidsgroei leidt tot een uitbreidingsvraag naar 
kantoren. Aan de andere kant is, zoals aangegeven, sprake van veroudering van 
kantoorgebouwen. Verouderde gebouwen dienen vervangen te worden. Deze vraag-aanbod 
verhoudingen zijn per segment geanalyseerd. De nieuwbouwvraag bedraagt 1,6 miljoen m2 bvo 
tussen 2010 en 2020. Vanaf 2020 tot 2040 komt de nieuwbouwvraag op 2,7 miljoen m2 bvo. Na 
2020 zal volgens de prognose per saldo geen behoefte meer bestaan aan een uitbreiding van de 
voorraad.  
 
In de interpretatie van de raming van de nieuwbouwvraag is het belangrijk dat geen uitspraak 
wordt gedaan hoe deze wordt ingevuld. In de nieuwbouwvraag kan worden voorzien door 
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nieuwe locaties te ontwikkelen. Dat is de wijze waarop voorheen ramingen van de 
nieuwbouwvraag werden geïnterpreteerd. Maar in de toekomst kan in een toenemende mate in 
de nieuwbouwvraag worden voorzien door verouderde kantoren (en locaties) te 
herstructureren. Zoals aangegeven zal met name na 2020 sprake zijn van een sterk toenemende 
veroudering op de kantorenmarkt. Waar veel kantoorpanden met een bouwjaar van voor 1990 
nu al een relatief slechte concurrentiepositie kennen, zal een toenemend deel van deze 
gebouwen na 2020 voor gebruik ongeschikt raken.  
 
De ruimtelijke opgave bestaat uit het kunnen voorzien in de blijvende vraag naar kwaliteit aan 
de ene kant en beperken van maatschappelijke problemen op verouderende kantoorlocaties 
aan de andere kant. Het is de vraag op welke wijze met deze verouderingsopgave wordt 
omgegaan. Deels kan herbestemming een oplossing zijn, deels kunnen kantoorlocaties worden 
vernieuwd om in de blijvende behoefte aan nieuwbouw te voorzien, deels zullen kantoren 
gesloopt worden zonder dat daar een nieuwe bestemming tegenover staat. Als alle voorgaande 
opties niet reëel zijn, ontstaat langdurige leegstand in verouderde kantoorgebouwen.  
 
 
Tabel 3.2 Samenvatting uitkomsten Zuid-Holland, x 1.000 m2 bvo 


 
  Haag-


landen 
Midden-
Holland 


Holland 
Rijnland 


Regio 
Rotterdam 


Zuid-
Holland 
Zuid 


Totaal 


    


Totale voorraad 2010  7.498   590   1.163   5.454   767   15.473  
 2020  7.930   607   1.190   5.910   824   16.459  
 
 


2040  8.308   550   1.132   5.763   739   16.492  


Voorraad in 
gebruik  


2010  6.486   499   1.046   4.659   677   13.367  


 2020  7.531   575   1.131   5.612   783   15.632  
 
 


2040  7.887   522   1.074   5.469   702   15.654  


Courante 
leegstand  


2010 1.013  
(14%) 


92  
(16%) 


117 
(10%) 


796  
(15%) 


88  
(12%) 


2.105 
(14%) 


 2020 39 
(5%) 


30 
(5%) 


59 
(5%) 


297 
(5%) 


42 
(5%) 


828 
(5%) 


 
 


2040 422 
(5%) 


28 
(5%) 


57 
(5%) 


293 
(5%) 


37 
(5%) 


839 
(5%) 


Incourant  2020 379 
 (5%) 


19 
 (3%) 


38 
 (3%) 


197 
 (3%) 


28 
 (3%) 


661 
(4%) 


 2040 1.813 
 (22%) 


103 
(19%) 


166 
(15%) 


1.176 
(20%) 


106 
(14%) 


3.364 
(20%) 


Nieuwbouw 
vraag 


2011-
2020 


 810   36   65   652   87   1.648  


 2021-
2040 


 1.813   28   71   832   -    2.735  


 


Bron: EIB 
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4 Raming REO Holland Rijnland 


De in voorgaande hoofdstuk gepresenteerde ramingen voor de provincie Zuid-Holland zijn 
gebruikt in de ontwerp Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM). De ramingen voor de nieuwbouwvraag 
worden als richtlijn gehanteerd voor de nieuwbouwprogramma’s die in de REO gebieden mogen 
worden ontwikkeld. Hoewel het EIB achter de destijds opgestelde ramingen staat, blijft het 
bredere perspectief van het onderzoek in de VRM buiten beeld. Dat wordt in dit hoofdstuk op 
vier punten toegelicht. Het doel is om de ruimtelijke opgave op de kantorenmarkt en 
bijbehorende afspraken over de afstemming tussen vraag en aanbod in een breder perspectief 
te plaatsen, zoals dat vanuit het uitgevoerde onderzoek ook mogelijk is.  
 
1 De resultaten zijn afhankelijk van de gekozen methodiek en gemaakte aannames. In 


verschillende gevoeligheidsanalyses is duidelijk gemaakt dat de resultaten een bandbreedte 
zullen kennen. Dat is niet alleen afhankelijk van onzekerheden maar ook van een mogelijk 
effectieve beleidsinzet op de kantorenmarkt.  


 
2 De verdeelsleutel. De ramingen voor de kantorenmarkt zijn in de basis opgesteld voor twee 


grote regio’s in Zuid-Holland, te weten de grote regio’s rond Rotterdam en Den Haag. De 
REO Holland Rijnland was daarbij onderdeel van de regio Den Haag. In de regionale 
verdieping heeft de demografische prognose de verdeling van onder meer de 
nieuwbouwvraag over de verschillende REO gebieden sterk bepaald. De demografische 
prognose van het EIB kwam voor Holland Rijnland relatief laag uit vergeleken met 
bijvoorbeeld de provinciale Primos prognose. Ook zijn er andere keuzes voor een 
verdeelsleutel mogelijk, waardoor de verdeling van de nieuwbouwvraag tussen Haaglanden 
en Holland Rijnland anders uitvalt.  


 
3 Er is inmiddels betere informatie beschikbaar dan waar de prognoses in 2012  op zijn 


gebaseerd. Dat gaat om een betere ontsluiting van gegevens maar ook over recente 
registraties. De kwaliteit van de kantorenvoorraad wordt bijvoorbeeld steeds beter in kaart 
gebracht door verschillende partijen. Ook is duidelijk geworden dat forse marktcorrecties 
kunnen optreden en het aantal onttrekkingen toeneemt. In de raming voor Holland 
Rijnland is bijvoorbeeld rekening gehouden met het incourant raken van 38.000 m2 tot 2020. 
Uit de Kantorenmonitor Holland Rijnland blijkt dat in de periode 2010 tot en met 2013 al 
ruim 80.000 m2 kantoorruimte is onttrokken aan de kantorenvoorraad. Wanneer de 
onttrekkingen hoger uitkomen dan waar in de raming vanuit is gegaan, komt ook de 
vervangende nieuwbouwopgave hoger uit.  


 
4 De vooruitzichten zijn veranderd. Recente werkgelegenheidsramingen komen wat hoger uit 


dan onze ramingen uit 2012. Mede onder invloed van beleid nemen participatiegraden van 
oudere werknemers sterker dan verwacht toe, wat tot een hogere werkgelegenheid leidt. 
Daarentegen is het economisch herstel achtergebleven bij de verwachting. Nieuwe 
ramingen zullen afwijken van de raming uit 2012, maar het is op voorhand niet te zeggen of 
de ramingen voor de kantorenmarkt naar boven of naar beneden moeten worden 
bijgesteld.  


 
Deze punten worden in navolgende paragrafen verder toegelicht.   
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4.1 De resultaten voor Holland Rijnland in perspectief 


De kantorenvoorraad zal naar verwachting niet veel meer toenemen in Holland Rijnland. Tot 
2020 is nog een beperkte groei geraamd, tot 2040 is sprake van een lichte krimp. Dat betekent 
dat de nieuwbouwvraag volledig wordt gedreven door een kwaliteitsvraag. In de raming is 
ervan uitgegaan dat 38.000 m2 kantoorruimte zal worden onttrokken tot 2020. De 
nieuwbouwvraag bedraagt 65.000 m2 tot 2020. Dit betekent dat de voorraad per saldo met 27.000 
m2 toeneemt.  
 
 
Tabel 4.1 Uitkomsten raming Holland Rijnland, 2010, 2020, 2040 


 
    2010    


×××× 1.000 


vierkante 


meter    


2020    
×××× 1.000 


vierkante 


meter    


20401    
×××× 1.000 


vierkante 


meter    


Kantorenvoorraad, in dat jaar      1.163      1.190         1.132  
Kantoorruimte in gebruik        1.046       1.131         1.074  
Nieuwbouwvraag vanaf 2011           -       65         136  
    
Leegstand, in dat jaar 117 (10%) 59 (5%) 57 (5%) 
- courant overaanbod 58 (5%) 0 (0%) 0 (0%) 
Incourant  0 (0%) 38 (3%) 166 (15%) 
    
Prijsmutatie t.o.v. prijsniveau 2010  -25% -25% 


 


Bron: EIB 


 
1 De ramingen 2020 en 2040 zijn puntschattingen. Dit betekent dat de uitkomsten voor 2020 en 2040 niet bij 


elkaar opgeteld kunnen worden. De ramingen voor 2040 zijn cumulatief en gelden de hele periode vanaf 


2010 
 
Bandbreedte in de nieuwbouwvraag 
De uitkomsten zijn onzeker. Verschillende gevoeligheidsanalyses rond onzekerheden laten in 
de bovenliggende onderzoeken een forse bandbreedte zien in de uitkomsten. Zo leidt een 
tegenvallende ontwikkeling van de ruimtevraag tot krimp op de kantorenmarkt. Een 5% lagere 
ruimtevraag in 2020 betekent dat de nieuwbouwvraag ruim eenderde lager uitkomt. Aan de 
andere kant bestaat veel onzekerheid over realistische verouderingstermijnen van 
kantoorgebouwen of de omvang van een nu al incourant deel van de kantorenvoorraad. In het 
model is niet gerekend met incourante kantoren in 2010. Mocht een deel van de leegstand nu al 
niet geschikt meer zijn voor toekomstig gebruik, zal daar een vervangingsvraag tegenover 
staan. Tenslotte zijn de ramingen beleidsarm. Als een succesvol transformatiebeleid betekent 
dat er meer kantoren uit de voorraad verdwijnen, zal dat tegenover een nieuwbouwbehoefte 
staan.  
 
De praktijk laat zien dat de onttrekkingen hoger uitkomen dan geraamd. Blijkbaar is de 
voorraad incourante kantoren in 2010 onderschat of is sprake van een succesvol 
transformatiebeleid. Waar de raming uitgaat van onttrekkingen van in totaal 38.000 m2 tot 2020, 
laat de Kantorenmonitor Holland Rijnland zien dat in de achterliggende vier jaren ruim 80.000 
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Tabel 4.2 EIB bevolkingsprognose, steekjaren 2010, 2020 en 2040 (bevolking 15-75) 


 
    2010 2020 2040 


Haaglanden     771.390      839.120  891.179 
Midden-Holland     177.293      176.895  154.644 
Holland Rijnland     397.193      401.288  355.854 
Regio Rotterdam     901.667      934.212  918.623 
Zuid-Holland Zuid     392.545      383.373  333.231 
Totaal    2.640.088     2.734.888  2.653.532 
 


Bron: EIB, CBS 


 
 
 
Tabel 4.3 Primos/provincie bevolkingsprognose, steekjaren 2010, 2020 en 2040 


(bevolking 15-75) 


 
    2010 2020 2040 


Haaglanden     771.390      838.403      898.588  
Midden-Holland     177.293      185.933      182.687  
Holland Rijnland     397.193      405.882      381.698  
Regio Rotterdam     911.306      943.011      915.155  
Zuid-Holland Zuid     392.545      401.246      379.819  
Totaal    2.649.727     2.774.475     2.757.947  
 


Bron: Primos, provincie Zuid-Holland 


 
 
Meer groei in grote steden 
De verschillen in beide ramingen worden beter zichtbaar wanneer de groeicijfers naast elkaar 
worden gezet. In tabel 4.4 staan de EIB cijfers, in tabel 4.5 de Primos cijfers. Zowel het EIB als 
Primos zijn wat betreft verwachte groei positief voor Haaglanden. Er is nauwelijks sprake van 
een verschil in de prognose. Ook voor de regio Rotterdam is het EIB iets positiever dan Primos. 
Waar het EIB positiever is voor de grote steden, is Primos weer positiever voor de overige REO 
gebieden in de provincie. 
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Tabel Tabel Tabel Tabel 4444....
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Bijlage Heterogene kantorenmarkt 


Uit de empirie kan worden afgeleid dat kantorenmarkten een duidelijke regionale dimensie 
kennen. Daarnaast zijn binnen regio’s verschillende locatietypen en kwaliteitssegmenten te 
onderscheiden die in meer of mindere mate substituten voor elkaar vormen. In de analyses is 
hier op de volgende wijze mee omgegaan:  
 
• Het gebruikte model kent drie locatietypen: centraal, overig en formeel. 
• Binnen de locatietypen wordt uitgegaan van drie kwaliteitssegmenten (A, B en C). In totaal 


kent de markt dus negen segmenten (drie kwaliteitsklassen per locatietype). Huurprijzen 
zijn leidend voor de segmentering naar kwaliteit.  


• Het kantorenmodel vertaalt de schaarsteverhoudingen per segment in prijsmutaties en 
volume-effecten: nieuwbouw, transformaties en leegstand. 


• Hierbij wordt rekening gehouden met terugkoppelingen en samenhangen in de voorkeuren 
en het gedrag van marktpartijen in relatie tot de segmenten. 


• Ook wordt rekening gehouden met de economische en technische veroudering van 
kantoorgebouwen. Elk jaar verschuift gemiddeld 3% van de voorraad een segment ‘omlaag’, 
van A naar B en van B naar C. 


• Na een technische levensduur van (gemiddeld) 70 jaar verdwijnt een gebouw als incourante 
leegstand uit het C-segment. Het kantoor geldt als leegstand maar heeft geen (directe) 
invloed meer op de marktverhoudingen.  


• Nieuwbouw wordt toegevoegd in elk van de segmenten A en B. Transformaties kunnen in 
elk segment worden gerealiseerd (zie figuur A1). 
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Figuur A1 Segmenten in beeld 


 


Bron: EIB 


 
 
Segmentering empirisch onderbouwd 
Het gedrag van gebruikers is leidend voor de indeling naar negen segmenten. De segmentering 
is onderbouwd door tussen 1996 en 2010 de vestigingslocatie te volgen van ongeveer de helft 
van alle kantoorgebruikers. Gebruikersgroepen hebben specifieke voorkeuren als het gaat om 
het type segment.  
 
Gebruikers blijken in de eerste plaats voor een locatietype te kiezen (centraal, overig en 
formeel). Vervolgens wordt gekozen voor de kwaliteit van het kantoor (A, B en C). De mobiliteit 
van kantoorgebruikers is binnen een locatie dus groter dan tussen locaties. Zo kiezen financiële 
dienstverleners relatief vaak voor het centrale A-segment. Industriële bedrijvigheid zit met 
name in het formele C-segment. Wanneer beide organisaties vervolgens verhuizen, is dat 
meestal weer binnen hetzelfde segment. Of binnen dezelfde locatietype naar een ander 
segment. Prijs en huisvestingsbudget spelen een rol bij deze vestigingskeuze. Beide organisaties 
zullen echter niet snel naar elkaars locaties verhuizen, ook niet wanneer forse prijsverschillen 
zouden bestaan. De ‘afstand’ in locatiekenmerken en kwaliteit van het kantoor is daarvoor te 
groot. Het bestaan van dit soort gescheiden segmenten in de kantorenmarkt verklaart waarom 
nieuwbouw en leegstand naast elkaar kunnen bestaan. 
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Holland Rijnland 
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3. Regionaal belang De provincie vereist dat de regio’s een 
kantorenstrategie opstellen en actualiseren.  
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5. Advies AB De Actualisatie kantorenstrategie Holland Rijnland 
vast te stellen en deze aan te bieden aan het 
college van Gedeputeerde Staten van de 
provincie Zuid-Holland. 


6. Reden afwijking eerdere 
besluitvorming en wijze 
afwijken 


- 


7. Essentie van het voorstel  Na de inspraakperiode, de behandeling van de 
zienswijzen in 2015, een apart overleg tussen de 
W4 gemeenten (Zoeterwoude, Leiderdorp en 
Leiden), de Ontwikkelingsmaatschappij Meerburg 
(OMM) en de Provincie Zuid Holland (provincie), 
het Ambtelijk Overleg Economie op 1 september 
2016 en het PHO Economie op 28 september 
2016 is de strategie op een aantal punten beperkt 
aangepast. 
 


8. Inspraak   Ja, door: conceptstrategie ter inzage gelegd 
Wanneer: januari 2016 







 


9. Financiële gevolgen   Binnen begroting Holland Rijnland 
  Buiten begroting (extra bijdrage gemeenten) te 


weten: 
 


  Structureel/incidenteel 


10. Bestaand Kader Relevante regelgeving: Visie Ruimte en Mobiliteit 
 


 Eerdere besluitvorming: PHO 23 september 2015 
en DB 19 november 2015. 
 


11. Lokale context 
(in te vullen door griffier) 
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Onderwerp: 
Actualisatie kantorenstrategie Holland Rijnland 
 


 
Beslispunten: 


1. De Actualisatie kantorenstrategie Holland Rijnland vast te stellen en deze aan te 
bieden aan het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland. 


 
Inleiding: 
Na de inspraakperiode, de behandeling van de zienswijzen in 2015, een apart overleg 
tussen de W4 gemeenten (Zoeterwoude, Leiderdorp en Leiden), de 
Ontwikkelingsmaatschappij Meerburg (OMM) en de Provincie Zuid Holland (provincie) en 
het Ambtelijk Overleg Economie (AO) op 1 september 2016 is de strategie op een aantal 
punten beperkt aangepast. De concept strategie is besproken in het Portefeuillehouders 
overleg Economie (PHO) van 28 september 2016 en de daaruit komende opmerkingen 
zijn verwerkt in het voorliggende concept. Na besluitvorming in het AB zal de 
kantorenstrategie worden verzonden aan het college van Gedeputeerde Staten.  
 
Beoogd effect: 
Een geactualiseerde kantorenstrategie waarmee ingespeeld kan worden op de 
marktontwikkelingen. Daarnaast biedt deze strategie het afsprakenkader tussen de regio 
(en inliggende gemeenten) en de provincie ten aanzien van de plancapaciteit en fasering 
van kantoren per kantoorlocatie in Holland Rijnland. 
 
Argumenten: 
1.1 De strategie is aangepast na de zienswijze van de strategie in 2015 
Na de inspraakperiode, de behandeling van de zienswijzen in 2015, een apart overleg 
tussen de W4 gemeenten, OMM en de provincie, het AO op 1 september 2016 en het 
PHO op 28 september 2016 is de strategie op een aantal punten beperkt aangepast.  
 
1.2 Afstemming tussen de W4 gemeenten heeft geleid tot het schrappen van m2 zodat de 
strategie nu passend is 
Tussen najaar 2015 en zomer 2016 hebben de W4 gemeenten, de OMM en de provincie 
samen met Holland Rijnland de oplossingsmogelijkheden verkend die er toe moesten 
leiden dat de toekomstige regionale kantoorontwikkeling past binnen de provinciale 
kaders. Dit overleg heeft er toe geleid dat Leiden er voor kiest om de komende periode 
20.000 m2 kantoorontwikkeling op stationslocatie Leiden momenteel niet op te nemen in 
de kantorenstrategie.  
 
Kanttekeningen/risico’s: 


Vergadering: Algemeen Bestuur 
Datum: 26 oktober 2016  
Tijd: 20.00 
Locatie: Raadzaal Gemeentehuis Alphen aan den Rijn 
Agendapunt: 07 
Kenmerk: ADV-16-00768 







 


1.1 Geen overeenstemming over succesvolle transformatie, keuze voor schrappen om 
strategie rond te krijgen 
Er is de afgelopen periode geen overeenstemming bereikt met de provincie over het 
verkrijgen van extra plancapaciteit ter compensatie van de succesvolle inzet op 
transformatie in de regio. Vervolgens is bezien waar er binnen de regio nog geschrapt 
kon worden, waarbij met name is ingezoomd op het gebied W4, rondom de A4 (Leiden, 
Leiderdorp en Zoeterwoude). Dit heeft er toe geleid dat Leiden er voor kiest om de 
komende periode 20.000 m2 kantoorontwikkeling op stationslocatie Leiden momenteel 
niet op te nemen in de kantorenstrategie.  
 
1.2 Inventarisatie kantorenontwikkeling kleiner dan 1.000m2 niet in kaart gebracht 
De provincie wenst dat lokale kantorenontwikkelingen tot 1.000m2 in beeld moet worden 
gebracht zodat lokale plannen voldoen aan trede 1 van de Ladder voor Duurzame 
Verstedelijking. Na bespreking in het Ambtelijk Overleg is het advies om de strategie 
zonder de inventarisatie van deze kantoorontwikkeling van kantoorlocaties beneden de 
1.000 m2 ter besluitvorming aan te bieden. Dat betekent dat individuele gemeenten voor 
hun (bestemmings)plannen mogelijk een aparte procedure moeten doorlopen om te 
voldoen aan trede 1 van de Ladder voor Duurzame Verstedelijking. 
 
Financiën:  
n.v.t. 
 
Communicatie: 
n.v.t 
 
Evaluatie: 
Holland Rijnland heef een kantorenmonitor waarin de ontwikkelingen op de 
kantorenmarkt worden bijgehouden. De uitkomsten uit de kantorenmonitor worden 
jaarlijks gepresenteerd in het Feitenblad kantoren Holland Rijnland.  
 
Bijlagen: 
Concept actualisatie kantorenstrategie Holland Rijnland inclusief bijlagen 
 
 


Vergadering Holland Rijnland 
Algemeen Bestuur 


Besluit 
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2


Op 9 juli jl. is de Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM) door PS vastgesteld. Per 1 augustus 2014
is deze formeel in werking getreden. Daarmee is een nieuw ruimtelijk kader van kracht
geworden als basis voor de beoordeling van bestemmingsplannen. Dit betreft onder meer de
werklocaties bedrijventerreinen, detailhandel en kantoren. Voor kantoren is de mogelijkheid
gegeven om GS een aangepaste regionale visie aan te bieden ter aanvaarding.
ln deze brief wordt eerst in zijn algemeenheid ingegaan op het toetsingskader voor deze
visie. Daarna volgen nog een aantal regiospecifieke aandachtspunten.


2. Achtergrond
Kantoren dragen bij aan krachtige en levendige centra. Dit bevordert de aantrekkingskracht
op kenniswerkers en innovatie. Kantoren hebben ook baat bij krachtige en levendige centra.
Deze maken het efficiënt omgaan met -voorzieningen, infrastructuur etc. mogelijk. Een
belangrijk instrument bij het kantorenbeleid zijn de regionale visies. ln de periode 2011-2013
zijn de REO's en regio's aan de slag gegaan met het opstellen van een Regionale
Kantorenstrategie.
ln het kader van de Nota van Beantwoording van de VRM hebben wij op hoofdlijnen onze
reactie gegeven op de meeste regionale kantorenvisies. Daarin hebben wij onderschreven
dat de intenties en hoofdlijnen van uitwerking van de huidige regionale visies goed zijn en
dat elke regio het belang onderkent om tot verbetering op de regionale kantorenmarkt te
komen. Daarnaast zijn in geval van een zienswijze, regiospecifieke punten van aandacht
geformuleerd (zie paragraaf 4).


3. Uitgangspunten naar nieuwe regionale kantorenvisies
De door de regio's voor 1-7-2015 aangepaste regionale kantorenvisie, zullen wij per regio
beoordelen. ln de VRM is opgenomen dat de provincie er van uit gaat dat de regio in haar visie:
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1. De door de provincie vastgesteldeiregionale randtotalen hanteert, afgeleid van de
landelijke EIB prognoses.


2. ingaat op het (her)gebruik van het bestaande, beschikbare aanbod kantoren (Ladder
voor Duurzame Verstedelijking; "geen nieuwbouw tenzij") De basis voor een nieuwe
regionale programmering is een kwantitatieve en kwalitatieve vraag-aanbod analyse.
Door zuinig te zijn met toevoegen van nieuwbouw wordt voorkomen dat de
bestaande voorraad verder leegloopt en wordt de kans vergroot dat delen van de
bestaande voorraad worden verduurzaamd en weer geschikt gemaakt voor
(her)gebruik.


3. De afstemming tussen de kantoorgemeenten borgt en de procesregie voert op de
totstandkoming van transformatiepro?eien van een aantal grote kantooriocaties. Een
indicatie van de omvang van de te realiseren onttrekkingen tot 2020 is gewenst.


4. Uitgaat van het benutten van de harde plancapaciteit op de
kantorenconcentratielocaties. De provincie biedt ruimte om een resterend deel van
de nieuwbouwbehoefte te realiseren door het omzetten van zachte naar harde
plancapaciteit op de kantorenconcentratielocaties of door handhaving van (een deel
van) de harde plancapaciteit op andere locaties waar die al bestemd is.


Er is gevraagd om verduidelijking en aanscherping van de bovenstaande uitgangspunten
voor de regionale visies kantoren. Hieronder vindt u dit per uitgangspunt verder uitgewerkt.


Ad.1
De provincie aanvaardt de regionale visie alleen als deze gebaseerd is op de regionale
behoefteramingen vanuit de VRM. V i


Ad.2
De nog steeds oplopende leegstand van kantoren blijft aandacht vragen. in aanvulling op het
tweede uitgangspunt verwachten wij in het kwalitatieve deel van uw vraag-aanbod analyse
dat u zich in ieder geval uitspreekt over de toekomstige kansen van het bestaande aanbod
kantoren in relatie tot de voorgenomen nieuwbouw, indachtig de Ladder voor Duurzame
verstedelijking.
Het gaat dan niet alleen om bijvoorbeeld het bepalen van de omvang van de structurele
leegstand, maar ook om van te voren in beeld te brengen waar zich transformatiekansen
gaan voordoen. Een hulpmiddel om de mogelijkheden van leegstaande kantoorgebouwen te
verkennen zou een zogenaamde kansenkwadrant kunnen zijn1.


Daarnaast hebben wij belangstelling voor de (voorgenomen) maatregelen door de grotere
kantorengemeenten om de leegstand in kantoren de komende (college)periode aan te
pakken.


1 Te denken valt aan het toedelen van het aanbod, of van kantorenlocaties naar een kansenkwadrant
met de 2 assen locatie- en pandkwaliteit. De strategie per kwadrant is daarbij als volgt geformuleerd:
Kwadrant 1: Herontwikkelen (vernieuwen) of transformeren naar andere functies dan kantoor.
Kwadrant 2: Upgraden (onderscheidende kwaliteit) en inzet op acquisitie.
Kwadrant 3: Afwachten op nieuwe gebruiker of tijdelijke gebruiker zoeken, evt. in andere
functies.
Kwadrant 4: Transformatie naar andere functies.
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Ad.3
ln aanvulling op het derde uitgangspunt, het belang van transformatie van kantoren en het
ontwikkelen van andere toekomstperspectieven voor een aantal grote kantorenlocaties,
doen wij het aanbod om met een aantal Zuid-Hollandse kantorengemeenten exclusieve leer-
en werktrajecten te organiseren, waarin een aantal door de gemeenten voorgedragen
leegstaande kantoorpanden kunnen worden beoordeeld naar toekomstpotentie en de
mogelijkheden van transformatie worden verkend. Het leer~en werktraject is bedoeld om
gemeenten, waar gewenst, hierbij verder te ondersteunen en om ervaring op te doen met
nieuwe verdienmodellen/instrumenten voor kantoren (waaronder stedelijke her\/erkaveling
bijvoorbeeld). Ook het delen van ervaring (pilots, best practices), bijvoorbeeld via
masterclasses maakt daar onderdeel van uit.


Wij gaan er van uit dat de regio ervoor zorg draagt dat de naar woningen te transformeren
kantoren bijtijds worden opgenomen in een geactualiseerde regionale woonvisie.


Ad.4
Wij ven/vachten dat de regio op de in de VRM opgenomen kantorenconcentratielocaties de
harde bestemmingsplancapaciteit in stand houdt en ontwikkelt. De regio heeft daarna de
keuze om, binnen de provinciale nieuwbouwvraagramingen, op kantoorconcentratielocaties
zachte plancapaciteit toe te voegen (wordt t.z.t. harde bestemmingsplancapaciteit) of op
overige locaties (een deel van) de reeds aanwezige harde capaciteit te behouden.
Bij regionale prioritering van zachte plancapaciteit, dient uiteraard de Ladder voor Duurzame
Verstedelijking te worden doorlopen. Wat betreft de regionaal geprioriteerde
nieuwbouwlocaties kan nog worden opgemerkt dat ze geen bijzondere status krijgen, zoals
al in de verordening Ruimte staat. Het gaat dus om uitzonderingen (Verordening Ruimte, art.
2.1.2. lid 2.a). De begrenzing van de locaties zou uit de regionale visie moeten blijken.
indien er op de kantorenconcentratielokaties omstandigheden (kunnen) ontstaan zijn, waar
het nodig is om ook harde plancapaciteit uit te nemen, dan zien wij uw onderbouwing
daartoe met belangstelling tegemoet.


Nog niet gerealiseerde harde bestemmingsplancapaciteit die noch in de verordening past,
noch is opgenomen als regionaal geprioriteerde nieuwbouwlocatie in de op deze wijze
geactualiseerde regionale visie die de instemming heeft van GS, valt onder de
aanpassingstermijn van 3 jaar voor bestemmingsplannen. Wij vragen u de betreffende
plannen in de nieuwe regionale visie te benoemen en die kantorenbestemmingen tijdig te
wijzigen.


ln de VRM is opgenomen dat specifieke kantoren voor scienceparken niet worden
meegerekend in de planvoorraad van de betreffende regio vanuit de gedachte dat we
kenniscentra en scienceparken optimaal willen faciliteren om zo clustervorming te stimuleren
en de economie te versterken. Overige uitzonderingen worden gemaakt voor onder meer
kleinschalige, zelfstandige kantoren tot een bruto vloeroppervlak van maximaal 1000m2 per
vestiging, kantoren met een lokaal verzorgingsgebied zoals banken en gemeentehuizen en
bedrijfsgebonden kantoren.
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4 Reactie op de huidige regionale kantorenvisie


4.1 Nota van Beantwoording
ln de Nota van Beantwoording bij de Ontwerp-VRM zijn wij ingegaan op uw huidige
regionale kantorenstrategie. Deze tekst vindt u hieronder herhaald.


"Wij verwerpen beslist niet uw regionale strategie. Wij hebben waardering voor de set
bindende afspraken die u hebt vastgesteld over:
1. planreductie:
- Het aanbod van kantoren te verminderen
- Per kantorenlocatie een duidelijk profiel te ontwikkelen
- Dat voor kantoren een uitgifteprotocol geldt waarbij de SER-ladder wordt gehanteerd
- Onderscheid te maken in lokale en regionale vraag.
~ De verkantorisering op bedrijventerreinen tegen te gaan.
2. renovatie:
- Eigenaren te helpen met de renovatie van verouderd vastgoed op duurzame
kantoorlocaties
3. transformatie:
- Flexibiliteit in procedures en regels te betrachten
- Verouderde kantorenlocaties binnen één jaar in kaart te brengen
- Ambtelijke projectgroep Transformatie in te stellen.


Een belangrijk punt van onze kritiekbetreft het ontbreken van een keuzevoor een
nieuwbouwvraagraming die in lijn is met de VRM en de voorganger de PSV. Bovendien legt
u geen koppeling tussen de nieuwbouvvvraag en een daartoe gelimiteerd overzicht
nieuwbouwplannen (m2). Uw (harde) planvoorraad is ons inzien te ruim voor de huidige
voorraad van ca. 1,4 mln., die afwijkt van de provinciale wijze van meting (ca. 1 mln. m2).
Wij vinden het van belang vinden dat een nieuwe regionale kantorenvisie wordt opgesteld
medio 2015, die wij kunnen aanvaarden. ln thema 4 Kantoren is aangegeven, in hoeverre
dan schuifruimte tussen locaties mogelijk is.
ln de themabeantwoording is ook aangegeven, dat o.a. het biosciencepark Leiden en Space
Business Park/ESA/ESTEC buiten de regionale kantorenprogrammering kan worden
gehouden om zodoende optimaal kansen te kunnen benutten. Voorts zullen wij op basis van
heroverweging van onze bestuurlijke afspraken die gemaakt zijn voor de realisatie van het
W4 project, de kantoorontwikkelmogelijkheden in het plangebied W4 alsnog toevoegen aan
de kantoorconcentratielocatie W4 Leiderdorp-Zoetervvoude."


4.2.Aanvu|lende bevindingen
De doorugewenste realisatie van het Rijnsburgerblok is ons inziens aanleiding om op korte
termijn nadere afspraken te maken over de voorwaarden waarbinnen dit plan door u in
ontwikkeling kan worden genomen. Het actuele, deels met elkaar concurrerende harde
planaanbod in de regio is immers al voldoende. Ook de nadere afstemming tussen de door
uw gewenste ontwikkeling van het kantorendeel in Rijnsburgerblok en het behoud en de
verbetering van de bestaande kantorenlocatie Schuttersveld/Schiphholweg is punt van
aandacht. Gelet op het leegstandspercentage van 15,0% dat u signaleert in het Feitenblad
Kantoren 2014 van Holland Rijnland, is de aandacht en urgentie voor de
kantorenproblematiek onverminderd.
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REO Holland Rijnland: vraagraming en planaanbod nieuwbouwkantoren 2013-2020-
2030


\2013-20202021-2030 2013-2030
Totaal Planaanbod, medio 2014 232.700 7.000 239.700
Vraag VRM 46.000 49.000 95.000
Saldo aanbod-Vraag 260.430 -42.000 218.430


Naar aanleiding van de vaststelling door PS van de VRM en het REO-voorzittersoverleg van
29 septemberjl. zullen wij op korte termijn afspraken maken over enige aanpassing van de
nieuwbouwvraagraming voor Haaglanden gunste van Holland Rijnland. De vaagramingen
van het EIB naar nieuwbouwkwaliteit lijken ons voor Holland Rijnland namelijk aan de lage
kant.


5. Procedures regionale kantorenvisie


5.1 Aanvaarding
Als de visie voor kantoren voldoet aan de in de VRM opgenomen bepalingen m.b.t. kantoren
in de Verordening, de uitgangspunten in het Programma Ruimte, die verder zijn uitgewerkt in
deze brief en de bovenstaande aandachtspunten per regionale visie, zullen GS de visie
formeel aanvaarden. De provincie beoordeelt dan op dat onderdeel niet langer individuele
bestemmingsplannen met nieuwe kantoorplannen. Als het plan past in een actuele regionale
visie die aanvaard is door GS, is daarmee voldaan aan de eerste trede van de Ladder voor
Duurzame Verstedelijking. Gedeputeerde Staten kunnen bij de aanvaarding van een
regionale kantorenvisie aangeven in hoeverre de Ladder voor Duurzame Verstedelijking op
regionaal niveau geheel of gedeeltelijk is doorlopen. Voor aanpassing en het afronden van
de regionale visies voor wonen en kantoren geldt 1 juli 2015 als uiterste datum van
ontvangst door GS.
De provincie blijft ambtelijk en bestuurlijk graag betrokken bij het proces van vernieuwing
van de regionale visie zodat regio's niet voor verrassingen komen te staan bij de
aanvaarding van de visie. Indien de provincie aan tafel zit, betekent dat nog niet automatisch
dat de provincie met uw visie instemt. Anderzijds mag u verwachten dat de provincie
duidelijk aangeeft waar mogelijke discussiepunten liggen in relatie tot de provinciale
aanvaarding van de visie.
Wij stellen voor om met zekere regelmaat REO voorzittersoverleg te voeren om op
bestuurlijk niveau in ieder geval over mogelijke knelpunten in de afstemming tussen diverse
regionale visies te spreken. Wij gaan ervan uit dat uw nieuwe kantorenvisie door het
intergemeentelijke samenwerkingsverband (of een rechtsopvolger) wordt vastgesteld en ons
wordt aangeboden. De provincie aanvaardt de visie voor een periode van drie jaar (tot
uiterlijk 1 juli 2018).


5.2 Terugvaloptie provincie
indien er in een regio per 1 juli 2015 nog geen door Gedeputeerde Staten aanvaarde
regionale kantorenvisie is, zal de provincie per ruimtelijk plan beoordelen of het plan voldoet
aan de VRM. Dat kan ook betekenen dat wij een reactieve aanwijzing geven op een
vastgesteld bestemmingsplan.







1. Inkomende documenten - 5258


Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 6 van 18


5.3 Monitoring en actualisering
Wij vragen u om de regionale kantorenvisie eens per jaar te monitoren (vooral op de
kerncijfers ontwikkeling leegstand, planafname, oplevering nieuwbouw en transformatie). Wij
verzoeken u om daarbij het bijgaande (concept) 'Protocol kengetallen monitor
kantorenmarkt' in acht te nemen. Dit is opgesteld naar aanleiding van vragen van Provinciale
Staten. Wij gaan nog met u in overleg in hoeverre dit aansluit bij uw monitoringsinstrumenten
en in hoeverre u bij de monitoring van cijfers prijs stelt op externe ondersteuning.


ln de VRM is 1 januari 2013 als peildatum gehanteerd. Daarbij geldt de provinciale lijst van
kantorencapaciteiten per januari 2013, incl. al in aanbouw en of in 2013 opgeleverde
kantoren als uitgangspunt.


Wij verzoeken u als uitgangspunt te hanteren de opleveringen in 2013 en 2014 en het
(bestemmings)planaanbod per 1 januari 2015.


De bijgevoegde werklijst betreft harde en zachte bestemmingsplannen en -plancapaciteiten.
Ze zijn geïnventariseerd door Stec in opdracht van de provincie en aangeboden aan PS en
inmiddels geactualiseerd. Als harde plancapaciteit beschouwen wij plannen die minimaal
door de gemeenteraad zijn vastgesteld. Wij beschouwen plannen die nog in de planfase
zitten en nog geen onderdeel uitmaken van een door de gemeenteraad vastgesteld
bestemmingsplan als zachte plancapaciteit. _


De in de lijst opgenomen plannen zijn (nog) niet altijd aanvaard door de provincie. De
opgenomen fasering (periode van oplevering) is indicatiefen gevoelig voor bijv. de fase van
het bestemmingsplan en van de reëel bestaande marktvraag, incl. financiering. Mochten er
zich feitelijke onjuistheden voordoen in deze werklijst, dan vernemen wij dat graag.


Op dit moment gaan wij ervan uit dat wij over drie jaar (medio 2017) nieuwe
nieuwbouwvraagramingen hebben laten opstellen, gebaseerd op de inzichten van
bijvoorbeeld het CPB/PBL en EIB van dat moment. Wij zullen daarbij met u de
mogelijkheden en wenselijkheden verkennen van een gedeeld inhoudelijk
opdrachtgeverschap. Wij zullen bijtijds met u in overleg treden om nieuwe afspraken over
eventuele actualisering van de regionale kantorenvisie te maken.


Wij verzoeken u in uw correspondentie altijd het DOS-nummer te vermelden dat wij rechts


bovenaan in deze brief hebben opgenomen.


Hoogachtend,


Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,


secretaris, voor tter,


mw. drs. J.A.M. Hilgersom drs. mit


Bijlagen:


- Provinciale planlijst kantorencapaciteiten
- Protocol Kengetallen kantorenmarkt Zuid-Holland, Stec aug. 2014
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Stec Prototzol kenget;,sl!ei'>sttottlâtvxs«ar:tor<'znn1arl«tprovincse Zusd?oliand
Ql'0ep M 181


"A amenvatting
Overzichtstabel kengetallen kantorenmonitor


Databank kantoorplannen, ï
1 inclusief fasering


`


Planreductie


Oplevering kantoorruimte


R


onttrekkingen


Aanbodenleegstand


V


Voorraad


ï Vraagraming nieuwbouw
kantoorruimte


I


~ Vooral m.b.v. gemeentelijke en 0


regionale input door de provincie
opgezet.


- Betreft kantoorruimten vanaf 1.000 m2 1 ~


bruto vloeroppervlak, inclusief `


bankgebouwen, gemeentehuizen en r


9r°t§'"e,§i,",P?Ud_ï,9e)b,$ÖT,ll,fS'$?,ntQf§U,-,.
1


Jaarlijks (peildatum 1 januari) wordt de
U


totale plancapaciteit (in m2 bvo) in de 1
provinciale database door Stec '


gecontroleerd en vergeleken met die
van het jaar er voor. Zo wordt de R


*


afname van planmeters inzichtelijk


Gebaseerd op registratie van de
j


ø


provincie (vanaf 1.000 mzbvo), mede
gebaseerd op gemeentelijke
rapportages, persberichten, transacties 1
of aanbod gegevens. -


Betreft nieuwe kantoorpanden, geen
herontwikkeling, 1


Aan de hand van gemeentelijke ø


registraties en voortgangsrapportages,
aangevuld met webmeldingen is een
provinciale database opgezet, waarvoor
een ondergrens van 500m2 bvo zal
worden aangehouden.


Totaal aantal m2vvo leegstaande ~


kantoorruimte wordt gekoppeld aan
totale voorraad aan kantoorruimte,
hieruit volgt het leegstandspercentage.
Provincie gebruikt data van DTZ 0


Zadelhoff voor betrouwbare inschatting l
van leegstand in de provincie.


De totale voorraad aan kantoorruimte ~


(vanaf 500 mzvvo) is gebaseerd op de


"


",l_?ë["1,k,§§,E_UÉ?U9?É§.§$_.Yê'l,PF§:...B:.|rr.5.35.-..,
"


Voor de Visie Ruimte en Mobiliteit is °


gebruik gemaakt van de prognoses van
het Economisch Instituut voor de Bouw
(EIB), indachtig afspraken in het kader ~


van het nationale Convenant Aanpak


gemaakt-.
"


Leegstand,Kë?tßfe?-."".
, , "


I?


r


Plancapaciteit wordt niet
landelijk of provinciaal door
marktpartijen geregistreerd.
Provincie toetst jaarlijks bij
grotere kantoorgemeenten en
regio lijst met
tbeßiemmin9S)p|@?@?,Pe9i1§ii±,


Het betreft een saldo-mutatie;
er wordt niet op afzonderlijk
planniveau nagegaan wat er
mee is gebeurd.


Data wordt, op niveau van de
provincie, vergeleken met
onder meer de kantorencijfers
van drs. R.L. Bak.
Registratie van opleveringen is
laatste jaren steeds
nauwkeuriger geworden. Er is
(uniek) overzicht vanaf 1980
naar regio, gemeente, adres
"e.,',1.9U1V?%\U9,:" , , , , ,


ln database is omvang (mz
bvo), jaar van onttrekkingen
(transformatie en of sloop) van
kantoren, adresgegevens, zo
mogelijk het bouwjaar en de
oude en nieuwe bestemming


"


Leegstand is (grotendeels)
gebaseerd op geaggegeerd
gepublicceerde data van DTZ
Zadelhoff (vanaf 500 m2wo)
Voorraad aan kantoorruimte is,
op gemeenteniveau,
gebaseerd op gepubliceerde
data van drs. R.L. Bak.
Data wordt gecontroleerd en
aangevuld met gemeentelijke
Q9.,[§9f9,Uê|,e",l!1YÉl?É?[l§§Él?§,:....".,
De verschillende regio's maken
ook eigen behoefteramingen
voor de kantorenmarkt.
Haaglanden en Regio
Rotterdam gebruiken ook de
,PVQQUQSGSVan,,hef51,5:, , .,







1. Inkomende documenten - 5258


Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 13 van 18


A " . ,2 ,______ __" _ : l "


Stec Protocol i<erigei;>i1lenmonitor kaniorenniarki provincie Zuidfi-ioiiand ii


QTOEP 14.121


É


E
Q


rf-
eh


W
*


C al m
i


5% M
-<


:n
á


-m
r


@
@


,m
i


C
,


"a
li


C
D


m
v


na
m


edke " fi


ka" c


"Morii"


Achtergrond
Naar aanleiding van de actualisatie van de monitor plancapaciteit kantoorruimte is vanuit Provinciale Staten
behoefte gebleken aan een nadere uitleg over de wijze waarop diverse kengetallen voor de kantorenmarkt tot
stand komen. Ook in verband met het laten opstellen van nieuwe regionale kantorenvisies voor 1 juli 2015 is
een dergelijk inzicht van belang. Daarom heeft u ons gevraagd een protocol over de diverse kengetallen voor de
kantorenmonitor op te stellen.


Achtereenvolgens gaan we hieronder in op de totstandkoming van de verschillende statistieken uit de monitor,
het betreft:
~ Databank kantoorplannen, inclusief fasering
ø Planreductie
~ Oplevering kantoorruimte
~ Onttrekkingen
~ Aanbod en leegstand
~ Voorraad ,


- Vraagraming nieuwbouw kantoorruimte


De meeste van deze kengetallen zijn trouwens ook opgenomen in de Staat van Zuid-Holland;
http://staatvan.zuid~holland.nl./Paginasfdefault.asp;


Naast de totstandkoming van de data, geven we ook een eerste beoordeling van de volledigheid van de data en
vergelijken de data met nationaal gehanteerde registratieprotocollen.


1.1 Databank kantoorpiannen, inclusief fasering


Wat is het?
De provincie Zuid-Holland beschikt over een database met daarin een overzicht van de iets meer dan 150
nieuwbouwplannen (peildatum januari 2014) voor kantoorruimte in de hele provincie. In deze database wordt
de plancapaciteit voor kantoorruimte (in vierkante meters bruto vloeroppervlakl)bijgehouden op het niveau
van de regio, gemeente, locatie (binnen gemeente, naar straat en postcode). Ook wordt een indicatie
inschatting van de periode van oplevering van de kantoorplannen opgenomen (fasering) en is de planstatus
('hardheid' van het bestemmingsplan), inclusief naam van bestemmingsplan, toegevoegd.


Hoe zijn de data samengesteld?
in opdracht en samenwerking met de provincie heeft Stec Groep in 2006, bij de analyse van de kantorenmarkt
(input voor kantorenstrategie) een eerste inventarisatie verricht binnen de verschillende REOregio's om te
komen tot een compleet overzicht van de plancapaciteit. Vervolgens is, nadat de REOregio's een regionale
kantorenvisie/ beleid hebben opgesteld, in 2008 de inventarisatie geactualiseerd.


Nadat de kantoorplannen in 2006 en 2008 nog in rapportages werden opgenomen, heeft de provincie Zuid-
Holland in 2010 (in samenwerking met Stec Groep) besloten om de huidige uitgebreide database voor
kantoorplannen op te zetten. Monitoren van plancapaciteit is belangrijk, ook omdat er door de provincie
prestatie-afspraken zijn gemaakt over reduceren van plancapaciteit. Om te komen tot een goede database zijn
de plannen voor kantoren samengesteld met behulp van gemeentelijke en regionale input (en niet alleen op
basisvan bestemmingplannen). Bij de registratie is uitgegaan van kantoorruimten vanaf 1.000 m1 bruto
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stec Protocfil kengeâallexi monitor l~.aril<>seni1iai'kiprovincie Zuidai-lolland 4


groep 14, im


vloeroppervlak. Ook bijvoorbeeld bankgebouwen, gemeentehuizen en grotere (inpandige) bedrijfskantoren zijn
(zoveel mogelijk) meegenomen in de database.


Vanaf 2010 wordt de database jaarlijks geactualiseerd. Dit is mede onderdeel van de monitor plancapaciteit
kantoorruimte die jaarlijks wordt gepubliceerd. Bij de actualisatie worden de kantoorplannen voorgelegd aan
de REO regio's, maar ook aan de grotere kantoorgemeenten, waaronder Den Haag, Rotterdam, Leiden, Gouda
en de Drechtsteden. ln praktijk blijkt dat, ook bij trajecten rondom kantorenbeleid en/of visies, de
plancapaciteit ook regelmatig onder de loep wordt genomen. Bovendienwordt de planstatus jaarlijks
gecontroleerd, mede met behulp van de online database met ruimtelijke plannen.


ln de laatste versie van de database (peildatum 1 januari 2014) is ook geëxperimenteerd met het indexeren van
plannen naar mate van geschiktheid in relatie tot de nieuwe Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM). Daarbij is gebruik
gemaakt van het zogenaamde 'stoplichtmodel' (zie onderstaande tabel voor indelingscriteria). Zo is snel
inzichtelijk welke plannen goed inpasbaar zijn in het actuele kantorenbeleid van de provincie.


«« r
\~~~«@, M


V
'Groen' kantoorplannen


i
0 (recent) vastgesteld en/of onherroepelijk en binnen de invloedsgebieden van


1 de concentratielocaties en/of kennislocaties (science park);
~ selectie harde plannen buiten concentratiegebieden (bijvoorbeeld


ï . ë.lUb,a.5$.3de"V.'3fe.n.i.9Fï§$ï?ïen)-,. . ., . .
V


'Oranje'kantoorplannen 0 (recent) vastgesteld en/of onherroepelijk en tot februari 2012 goed, maar
. sinds VRM niet meer op concentratielocaties (zoals Zoetermeer, Schiedam,


Rijswijk).
~


j


mogelijkheid tot prioritering door de regio voor 1 juli 2015.
» 1 '.. ...s?l.9.|1t.9,P,|âf!,U.§U..9.P.,999,q§,}$?Uï9leU19§3Éi§§-..._ .. , . , ., _ _.. . , - , " ,. .. - .


ï 'Rode' kantoorplannen ø zachte plannen en harde plannen buiten (regionale) concentratiegebieden


g


.
V metuitzondering vannoodzakelijk engewenste hardeplannen.


Hoe volledig en betrouwbaar zijn ole data?
Zoals ook hierboven genoemd worden de planmeters jaarlijks voorgelegd aan de regio's en de grootste
kantoorgemeenten. Op basis van onze ervaringen in de afgelopen jaren blijkt dat de provinciale database vaak
een helder en volledig beeld geeft van de planmeters in een gemeente en regio. Vaak worden slechts enkele
records in de database aangepast op basisvan de check met regio en gemeenten.


Een van de onderdelen die in de periode sinds 2010 jaarlijks veranderd, is de fasering. Mede door de
economische crisis is de gewenste oplevering van kantoorruimte de afgelopen jaren achtergebleven bij de
verwachtingen die gemeenten, regio en provincie hiervan hadden. Dit is overigens ook terug te zien in
grondexploitaties van gemeenten (maar ook exploitaties van private partijen) die moesten worden bijgesteld.
Plannen worden, mede door tegenvallende oplevering, doorgeschoven in de tijd. Zo zien we bijvoorbeeld dat de
plancapaciteit voor de periode na 2020 de laatste jaren is toegenomen.


De database van kantoorplannen is geen 100%weergave van de totale plancapaciteit in de provincie. Zo zijn
'restmeters' uit bestemmingsplannen van reeds gerealiseerde kantoorpanden niet opgenomen. Dit is niet
opmerkelijk, aangezien het hier eigenlijk niet gaat om daadwerkelijke plancapaciteit. Ook zien we dat er in de
afgelopen jaren ook plannen zijn toegevoegd, bijvoorbeeld omdat gemeenten hun bestemmingsplannen
vernieuwden en oude planmeters wederom als kantoorplan werden herbestemd. Tegelijkertijd zijn ook
geregistreerde plannen van de lijst afgehaald, bijvoorbeeld omdat locaties zijn geschrapt of inmiddels waren
gerealiseerd.


2.2 Planreoiuctse


Wat is het?
Onder planreductie wordt in de monitor plancapaciteit de afname van planmeters bedoeld. Dit is in lijn met de
prestatie-indicatoren die in de provinciale begroting zijn opgenomen. Het betreft hier ambities over het aantal
vierkante meters kantoorplannen dat per jaar kan worden gereduceerd tot en met 2015, waarbij wordt
uitgegaan van het totale planaanbod van bijna 4 miljoen ml bvo in de provincie Zuid-Holland ultimo 2010. ln
totaal gaat het om een ambitie voor het reduceren van plancapaciteit van 1 miljoen m1 bvo tot en met 2015.
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Hoe zijn de data samengesteld?
Jaarlijks (peildatum 1 januari) wordt de totale plancapaciteit in de database vergeleken met die van het jaar er
voor. Zo wordt de afname van planmeters inzichtelijk gemaakt. Hierbij wordt in de monitor ook aangegeven
hoeveel kantoormeters zijn opgeleverd, zodat duidelijk is dat het niet alleen gaat om reductie van planmeters
door oplevering van nieuwe kantoorruimte.


Hoe volledig en betrouwbaar zijn de data?
Bij de prestatie-indicator die in de provinciale begroting is opgenomen over planreductie is niet aangegeven wat
hieronder wordt verstaan. ln 2012 is, door Stec Groep, een opzet gemaakt voor een meer uitgebreide analyse
van de planreductie. Hierbij werd ook geconcludeerd dat eigenlijk pas kan worden gesproken over reductie van
planmeters wanneer de plancapaciteit ook daadwerkelijk wordt geschrapt uit het
(voorontwerp)bestemmingsplan en/of de bouwvergunning. Immers, wanneer plancapaciteit alleen wordt
geschrapt van de lijstjes, maar niet in het bestemmingsplan en/ of de grondexploitatie, blijft de
ontwikkelingsruimte in theorie bestaan.


ln de monitor plancapaciteit is, op basisvan de prestatie-indicator, gekozen voor het inzichtelijk maken van
een saldo-mutatie. Er wordt niet op elk planniveau nagegaanwat er met de plancapaciteit is gebeurd. Echter,
doordat oplevering van kantoorruimte wordt bijgehouden én de planstatus van plannen ook wordt
geïnventariseerd, kan wel een redelijk beeld van de daadwerkelijke planafname worden verkregen.


2.3 Qplevering kantoorruimte


Wat is het?
Het gaat om de oplevering van nieuwe kantoorpanden, oftewel het moment waarop de bouw van het pand klaar
is en het pand in gebruik wordt genomen. Door het registreren van de oplevering van kantoorpanden wordt
bijgehouden hoeveelkantoorruimte_jaarlijks aan de voorraadwordt toegevoegd en hoe het restant van de
nieuwbouwvraagraming zich ontwikkeld. Ook grotere bedrijfskantoren en gemeentehuizen behoren tot deze
lijst.


Hoe zijn de data samengesteld?
De registratie van de opleveringen is gebaseerd op eigen administratie van de provincie Zuid-Holland
(bijvoorbeeld aan de hand van gemeentelijke en/of regionale rapportages, persberichten, transacties of aanbod
gegevens). Er is er een overzicht met opleveringen van kantoren vanaf 1980, gesorteerd naar regio, gemeente,
locatie en omvang. De registratie is met name de laatste jaren steeds nauwkeuriger geworden.


Hoe volledig en betrouwbaar zijn de data? .


Grofweg kunnen we concluderen dat de registratie bij de provincie over de afgelopen jaren een redelijk beeld
geeft van de ontwikkeling van de opgeleverde nieuwbouw.
De registratie van nieuwbouw kantoren door R.L. Bak is op basisvan het jaar waarin de bouw is gestart. Dat
levert dus verschillen op met de provinciale administratie.
Wanneer de totalen in de afgelopen tien jaar worden geanalyseerd, blijkt overigens dat de data van R.L. Bak en
de provincie redelijk goed overeen komen.


2.4 Onttrekkingen


Wat is het?
Bij onttrekkingen van kantoorruimte gaat het functiewijziging (bijvoorbeeld door transformatie) of sloop van
kantoorruimte. De oorspronkelijke kantoorfunctie komt hiermee te vervallen en het kantoor maakt geen
onderdeel meer uit van de kantorenvoorraad.


Hoe zijn de data samengesteld?
Er is in Zuid-Holland geen met de regio's en kantoorgemeenten gedeeld protocol voor de registratie van
onttrekkingen kantoren. De provincie heeft sinds een aantal jaren een eigen bestand opgebouwd van
onttrekkingen van kantoorruimte naar jaar van onttrekking (transformatie en/ of sloop), adresgegevens, zo
mogelijk het oorspronkelijke bouwjaar en de oude en nieuwe bestemming. Dat alles is opgebouwd op basisvan
gemeentelijke registraties en voortgangsrapportages, aangevuld met webmeldingen. Er zal worden
gerapporteerd over onttrekkingen van kantoren vanaf 500m2 bvo.
Tussen plan tot onttrekking en daadwerkelijke onttrekking kan een lange periode zitten. Het jaar waarop de
provincie de onttrekking opneemt in de registratie is zo mogelijk in lijn met de start van de uitvoering naar de
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nieuwe functie of het jaar van sloop. Niet bekend is of de kantoorbestemming na onttrekking ook daadwerkelijk
wordt geschrapt in het bestemmingsplan en/of dat hierover afspraken zijn gemaakt bij de gerealiseerde
functiewijziging.


Hoe volledig en betrouwbaar zijn de data?
De betrouwbaarheid van de data is lastig weer te geven. Onttrekkingen worden nog niet door verschillende
partijen volgens een vast protocol bijgehouden; zo wordt tijdelijke functiewijziging van een pand somsook als
onttrekking geregistreerd.
Daarbij is onduidelijk hoe lang "tijdelijk" is. Voor zover bekend zal een tijdelijke functiewijziging van minder
dan 5 jaar niet in de provinciale administratie worden opgenomen.
De getallen die worden gepubliceerd over onttrekkingen lopen sterk uit een. Zo zijn de onttrekkingen die zijn
opgenomen in 'Kantoren in Cijfer 2013' (Drs. R.L. Bak, 2013; NVBBusiness) veel lager dan die in de registraties
van de provincie. Daartegenover staat dat de cijfers van gemeenten gemiddeld weer iets hoger liggen, maar
vaak nog lastig te onderscheiden is welke gebouwen het betreft.
De gemeente Den Haag is nu bezig met het ontwikkelen van een vaste manier van registratie. Wanneer dit goed
werkt, lijkt het slim deze methode ook in andere gemeenten te introduceren, om zo een eenduidig beeld te
kunnen geven van de onttrekkingen op de kantorenmarkt. Dat helpt de provincie Zuid-Holland bij het
verbeteren en aanvullen van haar huidige bestand.


2.5 Aanbod en leegstand


Wat is het?
Aanbod is kantoorruimte die voor verhuur of verkoop wordt aangeboden op de markt. Wanneer deze ruimte niet
meer in gebruik is (en dus leeg is), wordt gesproken over leegstand. Ter vergelijking: in Zuid-Holland staat
momenteel zo'n 95%van de kantoorruimte die voor verhuur of verkoop wordt aangeboden ook daadwerkelijk .


leeg (het betreft hier overigens zelfstandige kantoren).
l


Hoe zijn de data samengesteld?
Voor het bepalen van het leegstandspercentage, de prestatie-indicator in de provinciale begroting-rekening,
wordt het aantal vierkante meter leegstaande kantoorruimte gekoppeld aan de totale voorraad aan
kantoorruimte. De omvang van de leegstand is in feite een nadere verbijzondering van het bij de makelaardij
aangemelde aanbodvan kantoren voor verhuur of verkoop. Via aanvullendewaarneming (door de verschillende
makelaarskantoren) wordt nagegaan of een aangeboden kantoor daadwerkelijk leeg staat, dan wel op korte
termijn leeg komt, of nog in gebruik is bij een vertrekkende huurder of eigenaar.


Door landelijke makelaarskantoren,waaronder DTZZadelhoff en Jones Lang LaSalle, wordt op gemeentelijk
(grotere kantoorgemeenten), regionaal en landelijk schaal indicaties gegeven van de leegstand. Opvallend is dat
deze leegstandscijfers nooit helemaal gelijk zijn aan elkaar (overigens, ook tussen de leegstandspercentages
van de landelijke bureaus en cijfers gepubliceerd door gemeenten en regio's zitten vaak verschillen). Verschil
zit hierbij vaak in de afbakening van het aanbod (bijvoorbeeld verschil tussen volledige aanbod meenemen of
alleen aanbod boven de 250 of 500 m1), maar ook in bepaling van de voorraad (worden bijvoorbeeld
gemeentekantoren of kantoren in bedrijfsruimte ook meegeteld met de kantorenvoorraad?). Naast de
makelaarskantorenkan de leegstand ook bepaald worden met behulp van gegevens vanuit de WOZ database.
Immers, kantoorruimte en leegstand zijn ook in WOZ cijfers beschikbaar. Lastig hierbij is echter dat hierbij ook
een selectie moet worden gemaakt (een klein deel kantoorruimte in een bedrijfspand telt bijvoorbeeld vaak
niet mee op de kantorenmarkt).


Voor de monitor plancapaciteit wordt gebruik gemaakt van de leegstandcijfers van DTZZadelhoff, omdat deze
partij als een van de weinig een overzicht maakt van de leegstand per gemeente (in de reeks 'Nederland
Compleet'), inclusief een overzicht van de bijbehorende voorraad. De grootste kantoorgemeenten in Zuid-
Holland (elf gemeenten) zijn ook opgenomen in de cijfers van DTZ. Daarmee wordt bijna 90%van de
kantorenvoorraad (en daarmee de leegstand) in Zuid-Holland gedekt. Zo kan al met al een betrouwbare
inschatting worden gemaakt van het leegstandspercentage in de provincie.


Hoe volledig en betrouwbaar zijn de data?
Het leegstandspercentage dat is opgenomen in de monitor plancapaciteit geeft al met al een betrouwbare
inschatting van de leegstand in de provincie Zuid-Holland. Het feit dat het percentage redelijk in lijn loopt met
de ontwikkeling van de leegstand in Nederland, lijkt ook realistisch. Immers, Zuid-Holland heeft een aandeel
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van zo'n 25 tot 30%van de totale kantorenvoorraad in Nederland en beschikt over twee van de vier
belangrijkste kantoorsteden van Nederland.


2.6 Voorraad


Wat is het?
De voorraad is het totaal aantal vierkante meters kantoorvloeroppervlak dat aanwezig is.


Hoe zijn de data samengesteld?
Voor het bepalen van de totale voorraad aan kantoorruimte wordt vaak gebruik gemaakt van de databasevan
Drs. R.L. Bak. Deze database is in eerste instantie gebaseerd op eigen inventarisatie en analyse, de eerste
'kantorenatlas Nederland' is uitgegeven in 1999. Nadien volgden meerdere jaarlijkse publicaties. De database
van Bak (de laatste jaren ook uitgegeven in de publicatie 'kantoren in cijfers') is vooralsnog het enige
landsdekkende document , waar ook de landelijke makelaarskantoren veelal gebruik van maken. Alle
gemeenten met een kantorenvoorraad van meer dan 10.000 m1 vvo zijn in de publicatie opgenomen. De
daadwerkelijke database van Bak (verkrijgbaar in een uitvoerig Excel bestand) bestaat overigens uit een
overzicht van alle kantoren in alle gemeenten in Nederland.


ln de monitor plancapaciteit voor de provincie Zuid-Holland wordt de voorraad aan kantoorruimte niet specifiek
weergegeven. In het document 'Aanzet voor een kantorenstrategie voor Zuid-Holland' (uit 2012) wordt per REO
regio, op basis van de Bak database, een indicatie gegeven van de voorraad per regio. Hiervoor is destijds ook
navraag gedaan bij de diverse regio's en de grootste kantoorgemeenten.


Hoe volledig en betrouwbaar zijn de data?
De database van Bak, zoals ook gebruikt binnen de provincie Zuid-Holland geeft al met al een redelijk
betrouwbare weergave van de kantorenvoorraad. Overigens, de Bak databasewas tot voor kort ook nagenoeg de
enige bron voor de voorraad van kantoorruimte! Echter, inmiddels kan ook via de BAG-viewer (Basis
Administratie Gebouwen) inzichtelijk worden gemaakt wat de omvang (in ml) is van objecten. De BAGviewer is
volledig, al blijkt in praktijk dat ook hier de gebouwomvang soms verschilt van de daadwerkelijke omvang van
een pand. Een vergelijkende analyse door het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) van het BAG bestand met
dat van Bak voor Noord-Holland in 2012 liet zien dat het BAG kwalitatief iets minder lijkt, maar wel vollediger is
dan Bak. De gemeente Rotterdam heeft, mede voor de Navigator Werklocaties, sinds enkele jaren een eigen
kantorenvoorraad registratie op basisvan het BAG bestand. Ook daaruit blijkt een hogere voorraad dan op basis
van het Bak bestand.


2.7 \fraagrarning nieuwbouw kantoorruimte


Wat is het?
Prognoses van de toekomstige kwalitatieve en kwantitatieve (regionale) behoefte naar nieuwe kantoorruimte.
Dit is bijvoorbeeld belangrijke input voor de Ladder voor Duurzame Verstedelijking. De nieuwbouwvraag
ontstaat door de behoefte de voorraad uit te breiden, door veroudering van de bestaande voorraad en/ of om te
kunnen blijven voorzien in de kwaliteitsvraag. ln de nieuwbouwvraag kan worden voorzien door
nieuwbouwrealisaties of door bestaandegebouwen hoogwaardige te renoveren of te vervangen.


Hoe zijn de data samengesteld?
Voor de Visie Ruimte en Mobiliteit zijn de prognosecijfers voor de behoefte aan nieuwe kantoorruimte van het
EIBgebruikt, indachtig afspraken in het kader van het nationale Convenant Aanpak Leegstand Kantoren.
Voorheen werd door de provincie Zuid-Holland (in de provinciale structuurvisie, PSV) gebruik gemaakt van de
berekeningen van adviesbureau Stec Groep. De berekening en analyses uit de PSVzijn gebruikt als belangrijke
onderlegger voor de ambitie tot reduceren van de plancapaciteit.


Hoe volledig en betrouwbaar zijn de data?
Het EIB maakt voor de berekening van de vraag ondermeer gebruik van de meest actuele bevolkings- en
werkgelegenheidsprognoses en het gemiddelde ruimtegebruik per kantoorwerknemer. Het is en blijft echter een
prognose, oftewel, een modelmatige berekening van de toekomstige behoefte. Daardooris nooit volledige
zekerheid of de raming realistisch is en ook daadwerkelijk zal uitkomen. Om enig gevoel te krijgen bij een
behoefteraming kan de prognose worden vergeleken met de oplevering van kantoorruimte in het verleden. Wat
opvalt bij de prognosevan EIB is dat de toekomstige behoefte in enkele regio's, waaronder de regio Rotterdam
en Haaglanden, zeker na 2020, boven het niveau van de gemiddelde oplevering in de laatste vijf tot tien jaar







1. Inkomende documenten - 5258


Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 18 van 18


Stee Protocol keefigelailesi monitor kantorenmarkl çwovincie Zuici^Holland


QYOGP 14161


ligt. Dit is wellicht opmerkelijk, aangezien de verwachting is dat er in de toekomst juist minder meters nodig
zouden zijn. Ook gezien de nog steeds toenemende leegstand op de kantorenmarkt; dit vraagt dan mogelijk om
extra onttrekkingen van incourant aanbod om zo de leegstand te doen afnemen (overigens, de hoeveelheid
kantoorruimte die wordt onttrokken is de laatste jaren al flink gestegen).
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1 Trends en ontwikkelingen 


1.1 Inleiding 


De Nederlandse kantorenmarkt is de afgelopen decennia sterk veranderd. De markt is in korte tijd veranderd van 


een uitbreidingsmarkt naar een vervangingsmarkt en volgens vele onderzoeksrapporten gaat dit beeld de 


komende jaren niet veranderen. Hierdoor is de leegstand sterk opgelopen en heeft Nederland één van de 


hoogste leegstandspercentages in Europees perspectief.  


In de afgelopen vijf jaar (2010-2014) is er circa 2,4 miljoen m² verhuurbaar vloeroppervlak (vvo) toegevoegd aan 


de totale kantorenvoorraad die daarmee ultimo 2014 uitkwam op circa 49 miljoen m² vvo. Tegelijkertijd is 


gedurende deze periode 2,2 miljoen m² vvo onttrokken aan de kantorenvoorraad door onder andere transformatie 


naar hotel en studentenhuisvesting, maar ook door, wel in mindere mate, sloop. 


Gezien de huidige ontwikkelingen op de kantorenmarkt komen nieuwe ontwikkelingen niet zomaar van de grond 


en ligt de focus daarbij, in tegenstelling tot voorheen, veelvuldiger op het binnenstedelijk gebied. Niet opmerkelijk, 


want het overgrote deel van de opnamedynamiek focust zich eveneens op centraal stedelijke locaties. Dit gaat 


overigens steeds vaker ten koste van overige typen kantoorlocaties. Kortom, de polarisatietrend zet zich door.  


In dat kader is het van belang de achtergrond te schetsen waarin de Nederlandse kantorenmarkt zich momenteel 


bevindt, om vervolgens de kantorenmarkt van Holland Rijnland in perspectief te kunnen plaatsen van de 


nationale en regionale ontwikkelingen. 


1.2 Polarisatie tussen verschillende typen kantoorlocaties 


Het totale volume van de kantorenmarkt stabiliseert, maar daarbinnen zien we grote verschillen in vitaliteit en 


groeikracht tussen locaties. Leegstand concentreert zich vooral in monofunctionele locaties aan de stadsrand en 


in sub urbane gebieden. Centraal stedelijke locaties, en daarbinnen centrale stationslocaties, verheugen zich 


daarentegen op een grote marktvraag. Er is een trek van kantooractiviteiten terug naar het centrum van de grote 


stad. Die trek geldt in het bijzonder voor hoogwaardige activiteiten en het A-segment in de kantorenmarkt.  


Een gedetailleerde analyse van de kantorenmarktdynamiek onderschrijft bovenstaande conclusie. JLL heeft 


binnen haar ranking kantoorlocaties 50 gemeenten en 239 kantoorlocaties onderzocht. De locaties zijn 


gegroepeerd in zes categorieën (zie onderstaande opsomming) waarbij de leegstand sterk verschilt tussen deze 


categorieën (figuur 1). 


 Grootstedelijk Centraal Station 


 Grootstedelijk Centrummilieu 


 Grootstedelijk Ring Multifunctioneel 


 Grootstedelijk Ring Monofunctioneel 


 Sub urbaan Station/Centrummilieu 


 Sub urbaan Monofunctioneel 


Zoals blijkt uit figuur 1 krijgen alle categorieën kantorenlocaties vanaf 2009 een tik van de crisis, maar die blijft 


wel beperkt voor centrale stationslocaties. Het verschil in vitaliteit tussen centraal stedelijke locaties, centrale 


stationslocaties in het bijzonder en de overige locatietypen neemt over de jaren toe.  
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Figuur 1: Leegstandontwikkeling binnen typen kantorenlocaties 


 


 


Bron: JLL (2015) 


Een zelfde analyse van de vraagzijde toont ons dat de vraag op centrale- en multifunctionele locaties relatief 


stabiel zijn gebleven gedurende de crisis. Terwijl het opnamevolume binnen de monofunctionele gebieden 


gedurende de onderzoeksperiode is gehalveerd.  


Een indicator die meer zegt over de feitelijke vitaliteit van kantoorlocaties dan leegstand is de aanbod/opname 


ratio. Deze drukt uit hoeveel jaren het in theorie kost om het aanbod op locaties weg te werken, gegeven het 


gemiddelde jaarlijkse opnamevolume. Een hoge leegstand, bijvoorbeeld vanwege het vertrek van een grote 


huurder, is slechts een tijdelijk probleem als deze ratio laag is. De ratio vertoont voor de markt als totaal vanaf 


begin 2008 een stijgende (en dus negatieve) lijn die vanaf 2009 versnelt. Gemengde ringlocaties en vooral 


centrale stationslocaties vormen de grote uitzondering op de trend (figuur 2). Dit onderschrijft de huidige 


gebruikerstrend waarbij de kantoorgebruiker steeds vaker kiest voor een centrale en/of multifunctionele locatie. 
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Figuur 2: Gemiddelde aanbod t.o.v. 3-jaarlijks gemiddelde opname ratio voor typen kantorenlocaties 


 


 


Bron: JLL (2015) 


1.3 Convenant aanpak leegstand kantoren 


De eerder beschreven polarisatie van de Nederlandse kantorenmarkt en daarbinnen de verschillende type 


kantorenlocaties, wordt ook bevestigd door de overheid. Samen met marktpartijen is de overheid in juni 2012 tot 


een convenant aanpak leegstand kantoren gekomen. Eén van de speerpunten in het convenant is het op 


landelijk niveau aanduiden van het ontwikkelingspotentieel van een kantorenlocatie in termen van uitbreiding, 


consolidatie of krimp van de kantorenvoorraad of integrale gebiedsontwikkeling naar andere functie(s). In dit 


convenant worden de verschillende locaties respectievelijk aangeduid als Groeigebied, Balansgebied, 


Beperkingsgebied en Transformatiegebied. 


 Groeigebied: gebied waar sprake is van uitbreiding van de kantorenvoorraad. 


 Beperkingsgebied: gebied waar sprake is van krimp van de kantorenvoorraad. 


 Balansgebied: gebied waar sprake is van consolidatie van de kantorenvoorraad. 


 Transformatiegebied: gebied waar sprake is van integrale gebiedsontwikkeling naar andere functie(s). 


Tot op de dag van vandaag heeft het convenant nog niet geleid tot een eenduidige aanpak over alle 


kantoorlocatie van Nederland. Echter biedt deze kantorenlocatietypering wel handvatten voor marktpartijen en 


overheden op regionaal en lokaal niveau om tot een kantorenbeleid te komen. 


1.4 Vraagbepalende trends 


De dynamiek op de kantorenmarkt komt tot stand door vraag en aanbod. Waarbij aanbod een resultaat is van de 


totale voorraad minus de bezette voorraad. De bezette voorraad wordt bepaald door de vraag naar kantoorruimte 


welke volatiel is. De vraag naar kantoorruimte wordt namelijk bepaald door korte-, middellange- en lange termijn 


trends die positief, neutraal of negatief van invloed kunnen zijn. De belangrijkste trends die volgens JLL van 


invloed zijn op de kwantitatieve en kwalitatieve vraag naar kantoorruimte zijn onderstaand samengevat. 


Uitgebreide toelichting op onderstaande trends zijn opgenomen in bijlage 9.1. 
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Groei aantal starters (niet zijnde ZZP’ers) 


 Toename van het aandeel ‘oudere’ starters binnen het totaal aantal starters. Daar waar jongere 


starters, inclusief schoolverlaters, veelal starten vanuit huis, starten deze zogenoemde ‘oudere’ 


starters bij voorkeur niet vanuit huis. 


Meer vraag naar kleinschalige kantoren 


 Veel middelgrote ondernemingen hebben vaak een voorkeur voor zelfstandige gebouwen boven 


grootschalige verzamelgebouwen. 


Focus op kwaliteit, bereikbaarheid en multifunctionaliteit 


 
Na een periode van decentralisatie is er binnen de kantorenmarkt nu sprake van centralisatie. Met 


name stationsgebieden en multifunctionele ringlocaties profiteren van deze gebruikerstrend.  


Toename van het aantal ZZP’ers 


 
De groep ZZP’ers laat zich nauwelijks binden aan een kantooromgeving en is veelal werkzaam op 


locatie (opdrachtgever) of thuis.  


Van uitbreiding- naar vervangingsvraag 


 
Verhuizing vindt momenteel alleen plaats als de nieuwe werkplek het mogelijk maakt om efficiënter 


en productiever te werken. 


‘Het Nieuwe Werken’ 


 
Kantoorgebruikers zijn de afgelopen jaren anders gaan kijken naar hun huisvesting. Zoals eerder 


aangegeven is er meer focus op kwaliteit, bereikbaarheid en multifunctionaliteit. Tegelijkertijd zijn 


kantoorgebruikers veelvuldiger op zoek naar relatief grote vloervelden (>1.000 m²) welke middels 


nieuwe werkplekconcepten worden ingericht.  


Automatisering 


 De rol van data en automatisering speelt een steeds grotere rol bij kantoorgebruikers. De 


automatisering revolutie zal ervoor zorgen dat er de komende jaren nog minder banen beschikbaar 


zijn.  


Duurzaamheid 


 In de toekomst zal wetgeving gebruikers en beleggers mogelijk dwingend recht opleggen. In 


Nederland huren overheids- en overheid gerelateerde diensten enkel nog ruimte in een gebouw met 


een C-label of hoger. Een groot deel van de kantooreigenaren zal hierdoor deze sector niet kunnen 


huisvesten.  


Beroepsbevolking krimpt door uitstroom ouderen 


 Tussen 2011 en 2040 zal de potentiële beroepsbevolking, de bevolking tussen 20 en 65 jaar, 


afnemen. Dit komt doordat vanaf 2011 de eerste babyboomers de pensioengerechtigde leeftijd 


bereiken, met als gevolg een sterke uitstroom van ouderen.  
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1.5 Conclusies 


De Nederlandse kantorenmarkt is de afgelopen jaren sterk veranderd. De Nederlandse kantorenmarkt was voor 


2009 te typeren als een uitbreidingsmarkt waardoor er tijdens de crisisjaren nog vele bouwplannen zijn 


toegevoegd aan de voorraad.  


Echter in versneld tempo kantelde de markt en halveerde transactievolumes op de gebruikersmarkt. De 


kantorenmarkt veranderde van een uitbreidingsmarkt naar een vervangingsmarkt. Kantoorgebruikers zijn 


selectiever geworden wat betreft locatie en gebouw en tegelijkertijd zeer kostenbewust. Kantoorgebruikers zijn 


bereid te investeren in hun huisvesting als dit het bedrijf ten goede komt (productiviteit / winstgevendheid). Hierbij 


kijken zij niet enkel naar de kantoorhuur als huisvestingscomponent, maar naar het totale financiële overzicht 


(total cost of occupancy). Zaken die hierbij tegenwoordig ook meespelen zijn het kunnen aantrekken van talent, 


flexibiliteit van de eigenaar, reiskosten van de werknemer etc.  


Deze ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat er momenteel circa 7.3 miljoen m² vvo kantoorruimte wordt 


aangeboden. Een groot deel van het huidige aanbod concentreert zich op locaties waar de kantoorgebruiker 


nauwelijks meer interesse in heeft. Dergelijke perifere en tegelijkertijd monofunctionele locaties zullen gezien de 


huidige trends de komende jaren geen verbetering tonen.  


Centrale en specifiek stationslocaties, blijven echter vanuit gebruikersperspectief interessante vestigingslocaties. 


Het aanbod binnen dergelijke locaties is relatief stabiel gebleven en het opnameniveau is licht gestegen ten koste 


van de overige locatietypen. De huidige trends in de markt geven aan dat deze ontwikkeling zich door gaat 


zetten.  


  







 


 


 


 


COPYRIGHT © JONES LANG LASALLE IP, INC. 2015. All Rights Reserved 7 


 


2 Kantorenmarkt Holland Rijnland 


2.1 Inleiding 


Holland Rijnland is met een totale kantorenvoorraad van circa 1,17 miljoen vierkante meter verhuurbaar 


vloeroppervlak (vvo), een relatief kleinere kantorenregio. De regio is gelegen ten noordoosten van Den Haag 


rondom de snelwegen A4 en A44. De regio bestaat uit 14 gemeenten met Leiden als grootste gemeente. Het 


profiel van de regio richt zich met name op de gezondheids- en welzijnszorg. Dit komt mede door de 


aanwezigheid van het Leids Universitair Medisch Centrum en de Universiteit van Leiden. Binnen het gebied zijn 


eveneens een aantal belangrijke clusters gevormd. Namelijk het Bio Science Park in Leiden en het Space 


Business Park in Noordwijk.  


In dit hoofdstuk wordt verder ingegaan op het profiel van de kantorenmarkt van Holland Rijnland en kort inzicht 


gegeven in de historische ontwikkelingen. 


2.2 Kantorenmarkt Holland Rijnland in perspectief 


De kantorenmarkt van Holland Rijnland is, met een hedendaagse voorraad van circa 1,17 miljoen m² verhuurbaar 


vloeroppervlak (vvo) verspreidt over 519 kantoorpanden, een relatief kleine regio. Holland Rijnland kent, gemeten 


naar de kantorenvoorraad, twee grote kantoorgemeenten, betreffende Leiden (482.145 m² vvo) en Alphen aan 


den Rijn (187.281 m² vvo). Deze twee kantoorgemeenten zijn samen goed voor 57% van de totale 


kantorenvoorraad van Holland Rijnland en beschikken gezamenlijk over 237 kantoorgebouwen. 


Tabel 1: Key facts kantorenmarkt Holland Rijnland (kantoorruimte groter dan 500 m² vvo) 


Regio Gemeente Vooraad Aanbod Leegstand 


    m² vvo aantal m² vvo aantal   


Agglomeratie Leiden Leiden 482.145  132  68.646  35  14,2% 


Agglomeratie Leiden Leiderdorp 85.784  42  10.138  4  11,8% 


Agglomeratie Leiden Oegstgeest 32.673  13  1.180  2  3,6% 


Agglomeratie Leiden Voorschoten 20.642  14  2.010  2  9,7% 


Agglomeratie Leiden Zoeterwoude 34.023  10  1.645  2  4,8% 


Rijnstreek Alphen aan den Rijn 187.281  105  32.444  20  17,3% 


Rijnstreek Kaag en Braassem 40.820  20   -   -  0,0% 


Rijnstreek Nieuwkoop 20.572  15  2.990  2  14,5% 


Zuidelijke Bollenstreek Hillegom 29.382  26  2.782  3  9,5% 


Zuidelijke Bollenstreek Katwijk 68.902  46  3.055  3  4,4% 


Zuidelijke Bollenstreek Lisse 41.000  24  1.900  1  4,6% 


Zuidelijke Bollenstreek Noordwijk 71.399  43  4.925  7  6,9% 


Zuidelijke Bollenstreek Noordwijkerhout 2.867  4   -   -  0,0% 


Zuidelijke Bollenstreek Teylingen 53.424  25  3.589  3  6,7% 


Holland Rijnland Totaal 1.170.914  519  135.304  84  11,6% 


Bron: JLL (2015) 
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2.3 Groei kantorenvoorraad 


De kantorenvoorraad in de regio Holland Rijnland is over de gehele onderzoeksperiode gestaag gegroeid. In 


slechts een aantal tijdsvakken was er sprake van versnelde groei, wat veelal tot stand kwam door de oplevering 


van enkele grootschalige ontwikkelingen. Sinds 2014 is er een krimp van de kantorenvoorraad zichtbaar, dit komt 


voornamelijk door de transformatie en sloop van verouderd kantorenvastgoed. 


Figuur 3: Historische groei kantorenmarkt Holland Rijnland 


Historische ontwikkeling kantorenmarkt Holland Rijnland 


 


Bron: JLL (2015) 


Gedurende de periode tot en met 2020 heeft Holland Rijnland een harde planvoorraad van circa 154.000 m² vvo. 


Het merendeel van deze plannen heeft betrekking op de kantoorlocatie Leiden Stationsgebied/Centrum (62.000 


m² vvo), de kantoorlocatie W4 Zoeterwoude (45.000 m² vvo), de kantoorlocatie Stationsgebied Alphen aan den 


Rijn (32.000 m² vvo) en de kantoorlocatie W4 Leiderdorp (15.000 m² vvo). Daarnaast heeft Holland Rijnland een 


zachte planvoorraad gedurende deze periode van circa 32.000 m² vvo. De exacte invulling en oplevering van 


deze plannen is echter onzeker. 


2.4 Economische krimp 


Evenals andere Nederlandse steden en regio’s had Holland Rijnland een relatief gezonde kantorenmarkt tot aan 


de eeuwwisseling. Echter, vanaf het intreden van de internetbubbel veranderde de markt. Na een korte opleving 


in de periode tot 2007 keerde het tij door het begin van de economische crisis in 2008. Vanaf dat moment steeg 


het leegstandspercentage in korte tijd snel tot circa 14% eind 2011. De economische neergang had direct effect 


op de ruimtebehoefte van zowel de commerciële als de publieke organisaties, resulterende in een dalende vraag 


naar kantoorruimte.  


2.5 Veranderende vraag vanuit kantoorgebruikers 


Op basis van de oplopende leegstand binnen de kantorenmarkt van Holland Rijnland blijkt dat de effecten van de 


economische crisis en de daaruit volgende, dalende ruimtebehoefte zichtbaar is. Dit laat zich ook terug zien in de 


marktdynamiek. Gedurende de periode 2005-2009 bedroeg het gemiddelde jaarlijkse opnamevolume circa 


35.200 m² vvo per jaar verspreidt over 21 transacties, tegen circa 29.100 m² vvo in de periode 2010-2014 


verspreidt over 16 transacties, een daling van 17%. 
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Figuur 4: Historische leegstands- en gebruikersvraagontwikkeling kantorenmarkt Holland Rijnland 


Historische leegstands- en gebruikersvraagontwikkeling kantorenmarkt Holland Rijnland (in m² vvo) 


 


Bron: JLL (2015) * cijfers boven de kolommen verwijzen naar het aantal opbjecten, 


De vraag vanuit de kantoorgebruiker is niet alleen in kwantiteit veranderd, maar ook de locatievoorkeur laat een 


verandering zien. Zoals toegelicht in hoofdstuk 1 heeft de huidige kantoorgebruiker een sterke voorkeur voor 


centrale en/of multifunctionele locaties. Ook binnen de Holland Rijnland regio blijkt dat kantoorgebruikers zich in 


de afgelopen vijf jaar meer zijn focussen op centrale stationslocaties. 


2.6 Conclusie 


De kantorenmarkt in Holland Rijnland is met haar centrale ligging binnen de Randstad een goede 


vestigingslocatie voor zowel commerciële- als publieke organisaties. De Holland Rijnland regio heeft echter een 


sterk lokaal karakter, waarbij de gemeente Leiden, als grootste kantorenstad in de regio, ook een regionale 


functie vervult. Deze regionale functie is echter wel beperkt. 


De kantorenmarkt was tot de economische crisis een relatief gezonde kantorenmarkt. Echter, evenals andere 


kantorenmarkten kent de regio tegenwoordig een relatief hoge leegstand, nog wel onder het landelijk gemiddelde 


van circa 15%, en lage marktdynamiek. Deze polarisatie wordt versterkt door de veranderende vraag vanuit de 


kantoorgebruikers. De hedendaagse kantoorgebruiker verkiest een multifunctionele en/of stationslocatie boven 


een monofunctionele ringlocatie. 


De monofunctionele ringlocaties staan hierdoor voor een grote uitdaging om het leegstandspercentage te 


verminderen. Binnen de multifunctionele centrumlocaties creëert de polarisatie echter weer kansen voor 


renovatie en nieuwbouw. 
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3 Vraagraming Holland Rijnland tot 2030 


3.1 Inleiding 


In Holland Rijnland tekende zich een gelijke trend af zoals ook zichtbaar op nationaal niveau. Het aanbod is in de 


afgelopen tien jaar verdubbeld, terwijl de vraag naar kantoorruimte sterk is gedaald. Naar verwachting zal de 


totale vraag naar kantoorruimte in de toekomst relatief stabiel blijven. De toegelichte vraagbepalende trends 


(paragraaf 1.4 en bijlage 9.1) hebben namelijk zowel een negatieve als positieve impact. Wel wordt verwacht dat 


de kantoorgebruiker een nog sterkere voorkeur zal hebben voor centrale en multifunctionele kantoorlocaties. Dit 


zal ten koste gaan van de overige locatietypen zijnde de perifere monofunctionele kantoorlocaties.  


Binnen de onderzoeksregio heeft bovenstaande constatering een positieve impact op de stationsgebieden in 


zowel Leiden als Alphen aan den Rijn. Een neutrale impact op de multifunctionele ringlocatie W4 Leiderdorp en 


een negatief effect op de monofunctionele ringlocatie W4 Zoeterwoude. 


Op basis van de toegepaste filtermethodiek (XYZ-model) zoals toegelicht in bijlage 8.4 is in eerste instantie de 


totale jaarlijkse vraag naar kantoorruimte berekend. Door het vaststellen van bepaalde filters is de vraag naar A-


kwaliteit kantoorruimte vastgesteld en vervolgens een vertaalslag gemaakt naar de nieuwbouwbehoefte. 


3.2 Totale vraag speerpunlocaties 


Tabel 2: Totale vraagbehoefte speerpuntlocaties tot 2030 


 


 


De geraamde vraag naar A-kwaliteit kantoorruimte zal zich niet volledig oriënteren op nieuwbouw. Om de totale 


nieuwbouwbehoefte inzichtelijk te maken moet de totale vraag worden gecorrigeerd. Hierbij zijn een aantal 


negatieve (tabel 3) en positieve (tabel 4) invloedsfactoren van belang. 


De negatieve invloedsfactoren hebben vanzelfsprekend een negatief effect op de toekomstige 


nieuwbouwbehoefte. In tabel 3 zijn de vier invloedsfactoren weergegeven welke eveneens worden toegelicht. 


3.2.1 Negatieve impact nieuwbouwbehoefte 


Tabel 3: Negatieve factoren nieuwbouwbehoefte 


 


Bestaand aanbod A/B-kwaliteit 


Indien er voldoende hoogwaardige kwaliteit kantoorruimte beschikbaar is, wat vergelijkbaar is met nieuwbouw 


Voorraad (2014 Q4) 154.718                 53.639                   33.488                   9.370                     


Aanbod (2014 Q4) 19.427                   9.764                     1.680                     -                         


Leegstandspercentage 12,6% 18,2% 5,0% 0,0%


Gemiddelde opname per jaar (2005-2014) 8.801                     1.625                     1.090                     937                        


Totale vraag naar kantoorruimte (2015-2029) 186.123 33.385 19.474 13.979


Totale vraag naar kantoorruimte A-kwaliteit (2015-2029) 100.830 16.293 6.942 3.926
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kwaliteit, hoeven er geen extra meters aan de voorraad worden toegevoegd. Het huidige hoogwaardige aanbod 


wordt daarom in minder gebracht op de totale vraag. 


Upgrade B/C kwaliteit naar A-kwaliteit 


Een deel van het huidige aanbod kan worden geüpgrade naar A-kwaliteit kantoorruimte. Hiervoor geldt wederom, 


indien voldoende hoogwaardige kantoorruimte beschikbaar, is geen extra nieuwbouw noodzakelijk.  


Krimpende gebruikers 


Het is zeer aannemelijk dat binnen de onderzoeksperiode (2015 – 2029) een deel van de huidige aanwezige 


gebruikers minder vierkante meter per werknemer in gebruik zal hebben. Op basis van de huidige trends en de 


expertise van JLL wordt ingeschat dat circa 20% van de huidige gebruikers in het gebied inklrimpt.  


De vrij gekomen hoogwaardige kantoorruimte zorgt er voor dat er minder nieuwbouw benodigd is.  


Extern verhuizende kantoorgebruikers 


Binnen de onderzoeksperiode zal een deel van de gebruikers het gebied verlaten. De vrijgekomen hoogwaardige 


kantoorruimte zal vermoedelijk een deel van de vraag naar A-kwaliteit kunnen accommoderen.  


Naast de negatieve invloedsfactoren zijn er ook factoren die positief van invloed zijn op de toekomstige 


nieuwbouwbehoefte. Door onder andere sloop en herbestemming van verouderde kantoorpanden ontstaat er 


meer ruimte voor nieuwbouw. 


3.2.2 Positieve impact nieuwbouwbehoefte 


Tabel 4: Positieve factoren nieuwbouwbehoefte 


 


Ontrekkingen: sloop / herbestemming 


Ontrekkingen en herbestemmingen van de huidige voorraad zorgen voor minder huisvestingsopties binnen de 


bestaande voorraad. Het beperken van het beschikbare aanbod heeft tot gevolg dat er meer ruimte benodigd is 


voor nieuwbouw.  


In het model is rekening gehouden met de al geplande sloop en herbestemming. Deze zijn conform opgave van 


Holland Rijnland verwerkt in het model. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen onttrekkingen en 


herbestemmingen binnen en buiten de speerpuntlocaties. 


Gemeente Locatie


Leiden Kamer van Koophandel


Leiden Rabobank


Leiden Transvaal 7.500


Leiderdorp Elisabethhof 1


+ Onttrekkingen: sloop/herbestemming conform opgave binnen speerpuntlocatie


Alphen aan den Rijn Aargebouw


Alphen aan den Rijn Prins Bernhardlaan 10-20 9.200


Leiden Breestraat 46-48 5.000


Leiden VerbeekstraatA-N 4.300


Leiden Kanaalpark X, Y 2.730


Leiden Kanaalpweg A, B 6.400


Leiden Lammenschansweg D, E 5.130


Leiden Verbeekstraat O 6.100


Zoeterwoude Hoge Rijndijk 48a-h 1.050


Zoeterwoude Kopperwetering 5 1.800


+ Onttrekkingen: sloop/herbestemming conform opgave buiten speerpuntlocatie


+ Extra vraag dmv sloop/herbestemming conform opgave buiten speerpuntlocatie


+ Onttrekkingen: sloop / herbestemming o.b.v. aanbod


+ Frictieaanbod - max. 5% v/d voorraad
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12.500


2.465


7.736


0


1.130


2.682


4.080


6.910


0


1.674


Stationsgebied 


Alphen aan den 


Rijn


6.910


0


0


469
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Binnen de speerpuntlocatie wordt het totale metrage meegenomen als nieuwbouwbehoefte. Daarnaast hebben 


onttrekkingen en herbestemmingen buiten de speerpuntlocatie mogelijk een indirect effect op de vraag binnen de 


speerpuntlocatie. De extra vraag is in het model meegenomen en gebaseerd op de percentuele verhouding 


tussen de te onttrekken kantorenvoorraad en de toekomstige vraag. Deze vraag is vervolgens gecorrigeerd met 


de toegelichte filters (YZ). 


Aanvullend daarop is het aannemelijk dat een deel van het structurele aanbod (aanbod wat langer dan drie jaar 


leeg staat) binnen de speerpuntlocatie eveneens wordt herbestemd of gesloopt. 


Frictieaanbod 


Binnen de kantorenmarkt is het wenselijk dat er altijd een bepaald aanbodniveau aanwezig is om 


verhuisbewegingen mogelijk te maken. De zogenoemde frictieleegstand bedraagt 5%. Dit percentage is 


vastgesteld op basis van eigen inzicht.  


Correctie van zowel de negatieve als de positieve invloedsfactoren resulteert in een totale nieuwbouwbehoefte. In 


tabel 5 is voor ieder van de speerpuntlocaties aangegeven wat de totale nieuwbouwbehoefte bedraagt. Uit deze 


analyse blijkt dat binnen het Leiden Stationsgebied/Centrum de meeste nieuwbouwbehoefte is gewenst, namelijk 


70.000 m² vvo. Voor zowel Alphen aan den Rijn als Leiderdorp voorziet JLL geen nieuwbouwbehoefte. In 


Zoeterwoude is de nieuwbouwbehoefte beperkt tot 2.000 m² vvo. 


Belangrijk hierbij is dat incidentele grootschalige transacties niet zijn te voorspellen. Het op maat realiseren van 


nieuwbouw voor een kantoorgebruiker behoort uiteraard, in ieder van de speerpuntlocaties, tot de mogelijkheid.  


3.3 Conclusie 


Tabel 5: Totale nieuwbouwbehoefte 


 


Binnen de Holland Rijnland regio en meer bijzonder binnen de vier speerpunt gemeenten bestaat reeds een 


harde en zachte planvoorraad. De zachte planvoorraad is daarbij nog onzeker of deze ontwikkelingen ook 


daadwerlijk worden gerealiseerd.  


De bestaande harde planvoorraad, zoals bijvoorbeeld het Rijnsburgerblok in Leiden, is al relatief concreet. Om de 


aanvullende nieuwbouwbehoefte vast te kunnen stellen is in tabel 6 de harde planvoorraad in mindering gebracht 


op de totale nieuwbouwbehoefte. Hieruit blijkt dat bijvoorbeeld Leiden Stationsgebied/Centrum een aanvullende 


nieuwbouwbehoefte heeft van 8.000 m² vvo. De overige locaties worden allen geconfronteerd met overaanbod.  


Tabel 6: Totale nieuwbouwbehoefte 2015 – 2029 minus harde planvoorraad in verhuurbare meters (vvo) 


 


   


Totale nieuwbouwbehoefte


Leiden 


Stationsgebied/C


entrum


W4 Leiderdorp W4 Zoeterwoude


70.000 -2.000 5.000


Stationsgebied 


Alphen aan den 


Rijn


2.000


Gemeente Locatie


Alphen aan den Rijn Stationsomgeving


Leiden Stationsgebied, Trafolocatie e.o.


Leiden Stationsgebied, Rijnsburgerblok


Leiden Leiden Centraal Stadszijde Big Boss


Leiderdorp Vierzicht (W4) + Bospoort


Zoeterwoude Verde Vista Meerburg (W4)


Harde plannen


Totale extra nieuwbehoefte


Leiden 


Stationsgebied/C


entrum


W4 Leiderdorp W4 Zoeterwoude


62.000


8.000


32.000


Stationsgebied 


Alphen aan den 


Rijn


15.000


-10.000 


15.000


32.000


-34.000 


38.000


22.000


2.000


45.000


45.000


-43.000 
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4 Factsheet: Leiden Stationsgebied/Centrum 


Leiden Stationsgebied/Centrum 


De kantoorlocatie Leiden Stationsgebied/Centrum is de grootste locatie voor de Holland Rijnland regio. Naast de 
aanwezigheid van het intercitystation dragen ook het Leids Universitair Medisch Centrum en de Universiteit van Leiden bij 
aan het multifunctionele karakter van de kantoorlocatie. Grote actieve kantoorgebruikers binnen deze locatie zijn Achmea, 
de Gemeente Leiden en het ROC. De locatie kenmerkt zich door de goede bereikbaarheid en het multifunctionele 
karakter. 


Indicator  m² vvo aantal Locatie 


Voorraad 154.718 31 


 


Aanbod 19.427 8 


Structureel aanbod 18.114 5 


Gem. aanbod ('05-'09) 18.727 6 


Gem. aanbod ('10-'14) 30.556 10 


Leegstandspercentage 12,6%  


Opname 2014 2.684 3 


Gem. opname ('05-'09) 10.260 2 


Gem. opname ('10-'14) 7.342 3 


Harde plannen 62.000 - 


Historische aanbod-, leegstands- en opnameontwikkeling Leiden Stationsgebied/Centrum (in m² vvo per jaar) 


 
Toekomstige A-kwaliteit ruimtebehoefte Leiden Stationsgebied/Centrum 


 
Conclusie 
Vanwege de locatie eigenschappen alsmede de historische vraag kan het Leiden Stationsgebied/Centrum bestempeld 
worden als een groeigebied. Gezien de verwachte vraag naar A-kwaliteit kantoorruimte is nieuwbouw op deze locatie 
mogelijk. Op basis van de vraagraming van JLL bedraagt de totale nieuwbouwbehoefte 7.000 m² vvo, naast de al 
aanwezige harde planvoorraad (62.000 m² vvo) 
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 Opname  Aanbod  Leegstandspercentage


2015-2019 2020-2024 2025-2029


Totale vraag naar kantoorruimte (2015-2029) 186.123 57.693 62.124 66.307


Totale vraag naar kantoorruimte A-kwaliteit (2015-2029) 100.830 31.254 33.655 35.921


- Bestaand aanbod A/B-kwaliteit (2014 Q4)


- Upgrades B/C-kwaliteit gebouwen naar A-kwaliteit


- Krimpende gebruikers


- Extern verhuizende kantoorgebruikers (2015-2029) 


+ Onttrekkingen: sloop/herbestemming conform opgave binnen speerpuntlocatie


+ Extra vraag dmv sloop/herbestemming conform opgave buiten speerpuntlocatie


+ Onttrekkingen: sloop / herbestemming o.b.v. aanbod


+ Frictieaanbod - max. 5% v/d voorraad


Totale nieuwbouwbehoefte


Harde plannen


Totale extra nieuwbehoefte


3.493


70.000


62.000


8.000


-3.313 


-13.649 


-27.058 


-13.529 


12.500


2.465


7.736







 


 


 


 


COPYRIGHT © JONES LANG LASALLE IP, INC. 2015. All Rights Reserved 14 


 


5 Factsheet: Stationsgebied Alphen aan den Rijn 


Stationsgebied Alphen aan den Rijn 


De kantoorlocatie Stationsgebied Alphen aan den Rijn is door de aanwezigheid van het stations te typeren als een 
stationslocatie. De locatie kenmerkt zich door de goede bereikbaarheid via het openbaar vervoer  en het multifunctionele 
karakter. 


Indicator  m² vvo aantal Locatie 


Voorraad 53.639 17 


 


Aanbod 9.764 5 


Structureel aanbod 2.130 2 


Gem. aanbod ('05-'09) 9.185 4 


Gem. aanbod ('10-'14) 6.779 5 


Leegstandspercentage 18,2% - 


Opname 2014 0 0 


Gem. opname ('05-'09) 1.726 1 


Gem. opname ('10-'14) 1.524 1 


Harde plannen 32.000 - 


Historische aanbod-, leegstands- en opnameontwikkeling stationsgebied Alphen aan den Rijn (in m²vvo per jaar) 


 
Toekomstige A-kwaliteit ruimtebehoefte stationsgebied Alphen aan den Rijn (in m² vvo per jaar) 


 
Conclusie 
Ondanks dat de kantoorlocatie zich typeert als een stationslocatie blijkt volgends de vraagraming van JLL dat de locatie 
geen nieuwbouwbehoefte kent. De huidige voorraad kan de toekomstige vraag accommoderen, mits een update van het 
verouderde kantorenvastgoed plaats vindt. De kantoorlocatie kan hierdoor worden bestempeld als een balansgebied. 
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 Opname  Aanbod  Leegstandspercentage


2015-2019 2020-2024 2025-2029


Totale vraag naar kantoorruimte (2015-2029) 33.385 10.377 11.148 11.859


Totale vraag naar kantoorruimte A-kwaliteit (2015-2029) 16.293 5.064 5.441 5.788


- Bestaand aanbod A/B-kwaliteit (2014 Q4)


- Upgrades B/C-kwaliteit gebouwen naar A-kwaliteit


- Krimpende gebruikers


- Extern verhuizende kantoorgebruikers (2015-2029) 


+ Onttrekkingen: sloop/herbestemming conform opgave binnen speerpuntlocatie


+ Extra vraag dmv sloop/herbestemming conform opgave buiten speerpuntlocatie


+ Onttrekkingen: sloop / herbestemming o.b.v. aanbod


+ Frictieaanbod - max. 5% v/d voorraad


Totale nieuwbouwbehoefte


Harde plannen


Totale extra nieuwbehoefte


589


-6.781 


-1.853 


-8.775 


-4.388 


0


1.130


2.682


-2.000 


32.000


-34.000 
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6 Factsheet: W4 Leiderdorp 


W4 Leiderdorp 


De kantoorlocatie W4 Leiderdorp wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van het Rijnland Ziekenhuis, de 
woonboulevard en de nabijgelegen A4. De locatie valt hierdoor te typeren als een multifunctionele ringlocatie. 


Indicator  m² vvo aantal Locatie 


Voorraad 33.488 9 


 


Aanbod 1.680 1 


Structureel aanbod 0 0 


Gem. aanbod ('05-'09) 465 1 


Gem. aanbod ('10-'14) 1.320 2 


Leegstandspercentage 5,0% - 


Opname 2014 3.359 2 


Gem. opname ('05-'09) 592 1 


Gem. opname ('10-'14) 1.587 1 


Harde plannen 15.000 - 


Historische aanbod-, leegstands- en opnameontwikkeling W4 Leiderdorp (in m² vvo per jaar) 


 
Toekomstige A-kwaliteit ruimtebehoefte W4 Leiderdorp (in m² vvo per jaar) 


 
Conclusie 
Op basis van de vraagraming van JLL is er geen nieuwbouwbehoefte voor de kantoorlocatie W4 Leiderdorp. De huidige 
voorraad kan de toekomstige vraag accommoderen, mits een update van het verouderde kantorenvastgoed plaats vindt. 
De kantoorlocatie kan hierdoor worden bestempeld als een balansgebied. Transformaties van verouderd vastgoed 
behoort ook tot de mogelijkheden gezien het multifunctionele karakter van de kantoorlocatie. 
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 Opname  Aanbod  Leegstandspercentage


2015-2019 2020-2024 2025-2029


Totale vraag naar kantoorruimte (2015-2029) 19.474 6.046 6.499 6.929


Totale vraag naar kantoorruimte A-kwaliteit (2015-2029) 6.942 2.155 2.317 2.470


- Bestaand aanbod A/B-kwaliteit (2014 Q4)


- Upgrades B/C-kwaliteit gebouwen naar A-kwaliteit


- Krimpende gebruikers


- Extern verhuizende kantoorgebruikers (2015-2029) 


+ Onttrekkingen: sloop/herbestemming conform opgave binnen speerpuntlocatie


+ Extra vraag dmv sloop/herbestemming conform opgave buiten speerpuntlocatie


+ Onttrekkingen: sloop / herbestemming o.b.v. aanbod


+ Frictieaanbod - max. 5% v/d voorraad


Totale nieuwbouwbehoefte


Harde plannen


Totale extra nieuwbehoefte


0


6.910


0


1.674


5.000


0


-1.680 


-6.362 


-3.181 


15.000


-10.000 
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7 Factsheet: W4 Zoeterwoude 


W4 Zoeterwoude 


De kantoorlocatie W4 Zoeterwoude is ontstaan sinds de oplevering van het NEM Energy kantoor. De locatie wordt 
gekenmerkt door de aanwezigheid van de A4 en kan daardoor worden bestempeld als een ring locatie. Ondanks dat er 
een treinstation gepland staat voor 2018 blijft het door de afwezigheid van faciliteiten een monofunctionele locatie. 


Indicator  m² vvo aantal Locatie 


Voorraad 9.370 1 


 


Aanbod 0 0 


Structureel aanbod 0 0 


Gem. aanbod ('05-'09) 0 0 


Gem. aanbod ('10-'14) 0 0 


Leegstandspercentage 0,0% - 


Opname 2014 0 0 


Gem. opname ('05-'09) 0 0 


Gem. opname ('10-'14) 1.874 1 


Harde plannen 45.000 - 


Historische aanbod-, leegstands- en opnameontwikkeling W4 Zoeterwoude (in m² vvo per jaar) 


 
Toekomstige A-kwaliteit ruimtebehoefte W4 Zoeterwoude (in m² vvo per jaar) 


 
Conclusie 
De kantoorlocatie W4 Zoeterwoude is op dit moment nog in ontwikkeling. Echter door het monofunctionele karakter sluit 
de locatie niet aan bij de hedendaagse vraag vanuit de kantoorgebruiker. Op basis van de vraagraming van JLL is er 
geen nieuwbouwbehoefte waardoor de kantoorlocatie kan worden bestempeld als een beperkingsgebied.  
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 Opname  Aanbod  Leegstandspercentage


2015-2019 2020-2024 2025-2029


Totale vraag naar kantoorruimte (2015-2029) 13.979 4.377 4.678 4.924


Totale vraag naar kantoorruimte A-kwaliteit (2015-2029) 3.926 1.229 1.314 1.383


- Bestaand aanbod A/B-kwaliteit (2014 Q4)


- Upgrades B/C-kwaliteit gebouwen naar A-kwaliteit


- Krimpende gebruikers


- Extern verhuizende kantoorgebruikers (2015-2029) 


+ Onttrekkingen: sloop/herbestemming conform opgave binnen speerpuntlocatie


+ Extra vraag dmv sloop/herbestemming conform opgave buiten speerpuntlocatie


+ Onttrekkingen: sloop / herbestemming o.b.v. aanbod


+ Frictieaanbod - max. 5% v/d voorraad


Totale nieuwbouwbehoefte


Harde plannen


Totale extra nieuwbehoefte


45


2.000


0


0


-1.874 


-937 


0


0


469


45.000


-43.000 
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8 Conclusies en Aanbevelingen 


8.1 Conclusies 


Holland Rijnland is met een totale kantorenvoorraad van circa 1,17 miljoen vierkante meter verhuurbaar 


vloeroppervlak (vvo), een relatief kleinere kantorenregio. Holland Rijnland kent, gemeten naar de 


kantorenvoorraad, twee belangrijke kantoorgemeenten, betreffende Leiden (482.145 m² vvo) en Alphen aan den 


Rijn (187.281 m² vvo). Deze twee kantoorgemeenten zijn samen goed voor 57% van de totale kantorenvoorraad 


van Holland Rijnland en beschikken gezamenlijk over 237 kantoorgebouwen. 


Evenals andere Nederlandse steden en regio’s had Holland Rijnland een relatief gezonde kantorenmarkt tot aan 


de eeuwwisseling. De economische crisis en de daaruit volgende, dalende ruimtebehoefte, is nog altijd zichtbaar 


in de markt. Tegelijkertijd is de wens vanuit de kantoorgebruiker sterk veranderd. Kantoorgebruikers zijn zich 


steeds meer gaan richten op centrale- en multifunctionele locaties. Terwijl het opnamevolume binnen de 


monofunctionele gebieden sterk is gedaald.  


Binnen de onderzoeksregio heeft bovenstaande voorkeur vanuit de kantoorgebruiker een positieve impact op de 


stationsgebieden in zowel Leiden als Alphen aan den Rijn. Een neutrale impact op de multifunctionele ringlocatie 


W4 Leiderdorp en een negatief effect op de monofunctionele ringlocatie W4 Zoeterwoude. 


Om de toekomstige nieuwbouwbehoefte vast te stellen voor de vier speerpuntlocaties in Holland Rijnland heeft 


JLL een filtermethodiek (XYZ-model) toegepast zoals toegelicht in bijlage 9.4. In eerste instantie is de totale 


jaarlijkse vraag naar kantoorruimte berekend. Door het vaststellen van onderstaande filters is de vraag naar A-


kwaliteit kantoorruimte vastgesteld en vervolgens een vertaalslag gemaakt naar de nieuwbouwbehoefte. 


Uit onderstaande tabel blijkt dat enkel Leiden Stationsgebied/Centrum een substantieel nieuwbouwprogramma 


kan accommoderen binnen de gemeente. Binnen W4 Zoeterwoude is eveneens nieuwbouw mogelijk, maar is 


zeer marginaal. De overige twee locaties, zijnde Stationsgebied Alphen aan den Rijn en W4 Leiderdorp, hebben 


beide geen nieuwbouwpotentieel.  


 


8.2 Aanbevelingen 


Bij de bepaling van de toekomstige totale vraag alsmede de toekomstige nieuwbouwbehoefte speelt concurrentie 


en het marktaandeel van de betreffende locatie een belangrijke rol. Hierbij is in het ramingsmodel rekening 


gehouden met het kantooraanbod op concurrerende locaties en nieuwbouwplannen, verdeeld naar harde 


plannen die in de komende 15 jaar vrijwel zeker doorgang vinden en zachte plannen die mogelijk in of na de 


onderzoeksperiode tot ontwikkeling zouden kunnen komen. Daarbij speelt het beleid van de gemeente en de 


regio een bepalende rol. 


Afhankelijk van het te voeren beleid kan de potentiële concurrentiepositie (paragraaf 9.4.2) groter/kleiner 


uitvallen: 


2015-2019 2020-2024 2025-2029 2015-2019 2020-2024 2025-2029 2015-2019 2020-2024 2025-2029 2015-2019 2020-2024 2025-2029


Totale vraag naar kantoorruimte (2015-2029) 186.123 57.693 62.124 66.307 33.385 10.377 11.148 11.859 19.474 6.046 6.499 6.929 13.979 4.377 4.678 4.924


Totale vraag naar kantoorruimte A-kwaliteit (2015-2029) 100.830 31.254 33.655 35.921 16.293 5.064 5.441 5.788 6.942 2.155 2.317 2.470 3.926 1.229 1.314 1.383


- Bestaand aanbod A/B-kwaliteit (2014 Q4)


- Upgrades B/C-kwaliteit gebouwen naar A-kwaliteit


- Krimpende gebruikers


- Extern verhuizende kantoorgebruikers (2015-2029) 


+ Onttrekkingen: sloop/herbestemming conform opgave binnen speerpuntlocatie


+ Extra vraag dmv sloop/herbestemming conform opgave buiten speerpuntlocatie


+ Onttrekkingen: sloop / herbestemming o.b.v. aanbod


+ Frictieaanbod - max. 5% v/d voorraad


Totale nieuwbouwbehoefte


Harde plannen


Totale extra nieuwbehoefte


3.493 589 0 45


Leiden Stationsgebied/Centrum W4 Leiderdorp W4 Zoeterwoude


70.000


62.000


8.000


-6.781 


-1.853 


-8.775 


-4.388 


-3.313 


-13.649 


-27.058 


-13.529 


12.500


2.465


7.736


0


1.130


2.682


-2.000 


6.910


0


1.674


5.000


Stationsgebied Alphen aan den Rijn


0


-1.680 


-6.362 


-3.181 


15.000


-10.000 


32.000


-34.000 


2.000


0


0


-1.874 


-937 


0


0


469


45.000


-43.000 
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 Passief beleid: een beleidsarme variant waarbij in de periode 2015-2029 naast de reeds vergunde bouw- en 


bestemmingsplannen voor kantorennieuwbouw in de stad en regio Holland Rijnland ook een groot deel van 


het huidige zachte planaanbod buiten de speerpuntlocaties voor vergunning in aanmerking komt.  


 Actief beleid: een beleidsrijke variant waarbij buiten de reeds afgegeven vergunningen voor 


kantorennieuwbouw buiten de speerpuntlocaties worden beperkt. Daarbij wordt eveneens proactief gezocht 


naar het uit de markt te nemen van verouderd kantorenvastgoed. 


De positieve ofwel negatieve impact van het te voeren beleid is in onderstaande figuur weergegeven.  


Figuur 5: Groei scenario’s 


 


Indien de regio meer nieuwbouw wenst toe te voegen binnen de speerpuntlocaties kan beleid een belangrijke rol 


spelen. Maar zoals toegelicht in voorgaande paragraaf speelt onder andere transformatie en/of sloop een cruciale 


rol.  


8.2.1 Leiden Stationsgebied/Centrum 


Leiden Stationsgebied/Centrum heeft van de vier speerpuntlocaties de meeste nieuwbouwpotentie. Echter voor 


een optimale ontwikkeling kunnen overige gebieden op slot worden gezet en dient de gemeente kritisch te kijken 


naar renovatiemogelijkheden voor bestaande bouw. 


8.2.2 Stationsgebied Alphen aan den Rijn 


De vraagraming van JLL toont dat er geen ruimte is voor toekomstige extra nieuwbouw. Nieuwbouw kan enkel 


mogelijk zijn na sloop of transformatie van verouderde kantoorruimte. Focus dient te liggen op renovatie van 


bestaande kantoorruimte. 


8.2.3 W4 Leiderdorp 


Hoewel de kantoorlocatie W4 Leiderdorp een multifunctionele locatie betreft blijkt uit de analyse van JLL dat er 


geen ruimte is voor extra nieuwbouw. Focus dient daarom te liggen op transformatie en renovatie van bestaande 


kantoorruimte. 


8.2.4 W4 Zoeterwoude 


De mogelijke komst van een station kan voor een impuls zorgen door de verbeterede bereikbaarheid. Echter het 


gebied kenmerkt zich momenteel ook door haar monofunctionele karakter. Het toevoegen van voorzieningen kan 


op korte termijn een kans zijn om het gebied te verbeteren.  


 


  


 Economische terugval Economische groei 


Passief kantorenbeleid -/- -/+ 


Actief kantorenbeleid +/- +/+ 
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9 Bijlagen 


9.1 Vraagbepalende trends 


Groei aantal starters (niet zijnde ZZP’ers) 


 Een meer recente ontwikkeling is de toename van het aandeel ‘oudere’ starters binnen het totaal 


aantal starters. Het betreft veelal relatief hoogopgeleide vijftigplussers. Vaak gaat het om bedrijven in 


de zakelijke dienstverlening. Veel van dit soort starters gaan op een meer professionele wijze om 


met hun huisvestingsvraag. Daar waar jongere starters, inclusief schoolverlaters, veelal starten 


vanuit huis, starten deze zogenoemde ‘oudere’ starters bij voorkeur niet vanuit huis. 


Meer vraag naar kleinschalige kantoren 


 Als gevolg van de eerder gesignaleerde toename van het aantal starters en ZZP’ers zal de vraag 


zich meer richten op kleinschaligere ruimten in relatief kleinere kantoorgebouwen en op 


kantoorruimte binnen flexibele concepten. Dit stelt deze groep gebruikers in staat om via het gebouw 


hun eigen identiteit terug te laten komen. Veel middelgrote ondernemingen hebben vaak een 


voorkeur voor zelfstandige gebouwen boven grootschalige verzamelgebouwen. 


Focus op kwaliteit, bereikbaarheid en multifunctionaliteit 


 
Na een periode van decentralisatie is er binnen de kantorenmarkt nu sprake van centralisatie. Met 


name stationsgebieden en multifunctionele ringlocaties profiteren van deze gebruikerstrend. Dit 


vanwege de goede OV en autobereikbaarheid, maar ook vanwege het multifunctionele karakter. 


Binnen dergelijke gebieden concentreert de vraag zich hoofdzakelijk op kwalitatief goede 


kantoorruimte, waarbinnen het mogelijk is om efficiënter met ruimtegebruik om te gaan. 


Toename van het aantal ZZP’ers 


 
Binnen het aantal starters neemt het aandeel ZZP’ers in rap tempo toe. Meer dan 50% van de 


Nederlandse bedrijven telt één werkzame persoon. Het gaat om diverse sectoren zoals industrie, 


bouw, vervoer/opslag/communicatie, zakelijke dienstverlening en overige dienstverlening. De groep 


ZZP’ers laat zich nauwelijks binden aan een kantooromgeving en is veelal werkzaam op locatie 


(opdrachtgever) of thuis.  


Van uitbreiding- naar vervangingsvraag 


 
De Nederlandse kantorenmarkt kent nauwelijks nog internationale nieuwkomers die ervoor zorgen 


dat de kantorenvoorraad in gebruik verder toeneemt. Ook nationale gebruikers oriënteren zich 


vandaag de dag meer op productiviteit en efficiency, waardoor zij veelal minder ruimte huren dan zij 


momenteel in gebruik hebben. Verhuizing vindt momenteel alleen plaats als de nieuwe werkplek het 


mogelijk maakt om efficiënter en productiever te werken. 
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‘Het Nieuwe Werken’ 


 
Kantoorgebruikers zijn de afgelopen jaren anders gaan kijken naar hun huisvesting. Zoals eerder 


aangegeven is er meer focus op kwaliteit, bereikbaarheid en multifunctionaliteit. Tegelijkertijd zijn 


kantoorgebruikers veelvuldiger op zoek naar relatief grote vloervelden (>1.000 m²) welke middels 


nieuwe werkplekconcepten worden ingericht. Deze werkplekconcepten zorgen ervoor dat er meer 


werknemers per m² kunnen worden gehuisvest. In kwantitatieve zin heeft deze trend een negatief 


effect op de kantorenmarkt. Echter zorgt het wel voor een kwaliteitsimpuls.  


Automatisering 


 De rol van data en automatisering speelt een steeds grotere rol bij kantoorgebruikers. De 


automatisering revolutie zal ervoor zorgen dat er de komende jaren nog minder banen beschikbaar 


zijn. Vooral binnen de financiële sector, één van de grootste kantoorhoudende sectoren in 


Nederland. Als voorbeeld: Anno 2013 zijn er binnen de financiële sector 15% minder banen ten 


opzichte van 2003, terwijl de toegevoegde waarde met ruim de helft toenam in dezelfde periode 


Duurzaamheid 


 Een duurzaamheidslabel is nu wellicht nog een leuk gegeven. In de toekomst zal wetgeving 


gebruikers en beleggers mogelijk dwingend recht opleggen. In Groot Brittannië is dit al in 2017 aan 


de orde. In Nederland huren overheids- en overheid gerelateerde diensten enkel nog ruimte in een 


gebouw met een C-label of hoger. Een groot deel van de kantooreigenaren zal hierdoor deze sector 


niet kunnen huisvesten. Het vrijblijvende karakter is hierdoor komen te vervallen. Het is dus 


voornamelijk een bedreiging voor vastgoedeigenaren die hun ogen voor deze ontwikkeling sluiten. In 


kwalitatieve zin geeft de ontwikkeling van duurzaamheid een belangrijke kwaliteitsimpuls aan de 


kantorenmarkt. Het zal echter tegelijkertijd een negatief effect hebben op het tertiaire deel van de 


kantorenmarkt waar eigenaren niet investeren in duurzaamheid. 


Beroepsbevolking krimpt door uitstroom ouderen 


 Tussen 2011 en 2040 zal de potentiële beroepsbevolking, de bevolking tussen 20 en 65 jaar, 


afnemen. Dit komt doordat vanaf 2011 de eerste babyboomers de pensioengerechtigde leeftijd 


bereiken, met als gevolg een sterke uitstroom van ouderen. Het aandeel 20-64-jarigen daalt van 61% 


in 2010 tot 53% in 2040; een afname van ruim driekwart miljoen personen. Tegelijkertijd biedt dit 


kansen voor de werkloze beroepsbevolking. Zij kunnen door de uitstroom van ouderen gemakkelijker 


terugkeren op de arbeidsmarkt. 
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9.2 Interviews 


Onderstaand een korte gespreksnotitie van de geïnterviewde.  


9.2.1 Basis Bedrijfshuisvesting 


Interview met Dhr. S. Zwaan op 31 maart 2015 


Kantoorgebruikers binnen de regio tonen op dit moment weinig dynamiek. Maar als we kijken naar het verleden 


en de huidige zoekers dan heeft het overgrote deel betrekking op OV-knooppunten. Let wel, dit zijn binnen de 


regio Holland Rijnland, met name transacties rond de 1.000 vierkante meter en betreft nagenoeg allemaal 


verplaatsing binnen de gemeente.  


Gezien het feit dat de huidige kantorenmarkt zich typeert als vervangingsmarkt is nieuwbouw dan ook enkel 


mogelijk als verouderde kantoorgebouw uit de markt worden gehaald en overige locaties op slot worden gezet. 


Maar zelfs dan is nieuwbouw niet in alle speerpuntlocaties wenselijk.  


Voor zowel Zoeterwoude als Leiderdorp betreft het een moeilijke locatie. Binnen laatstgenoemde gemeente is al 


5 jaar een potentiële ontwikkeling in de verhuur. Voor Alphen aan den Rijn zal enkel lokale vraag een rol kunnen 


spelen. Tot slot Leiden Stationsgebied/Centrum, hier blijft vraag naar nieuwbouw. Maar met de kanttekening van, 


zoals eerder genoemd, het uit de markt nemen van verouderde kantoren en overige locaties op slot zetten.  


9.2.2 Barnhoorn Bedijfsmakelaardij 


Interview met Dhr. A. Barnhoorn op 31 maart 2015 


Binnen de regio zien we een veranderende vraag. In het verleden konden we spreken van een uitbreidingsmarkt, 


maar tegenwoordig betreft 80 a 90% van het transactievolume vervangingsvraag en vinden verhuizingen 


voornamelijk plaats binnen de huidige gemeente. Doordat de nog actieve kantoorgebruikers doorgaans meer 


meters achterlaten dan ze nieuw huren is het aanbod binnen de regio fors opgelopen.  


In de toekomst ziet Dhr. Barnhoorn deze trend niet snel veranderen. Kantoorgebruikers gaan zich steeds meer 


focussen op stationsgebieden, waardoor perifere locaties steeds minder in trek zijn. Als we dan de vertaalslag 


maken naar de speerpuntlocaties binnen Holland Rijnland dan voorzie ik enkel voor het Leidse stationsgebied 


groei. De overige locaties, Leiderdorp, Zoeterwoude en Alphen aan den Rijn, moeten geen of zeer beperkte 


nieuwbouw toestaan. De vraag is er simpelweg niet voor dergelijke locaties.  


Tevens is nieuwbouw, ook in Leiden, enkel mogelijk als verouderde kantoorgebouwen uit de markt worden 


genomen. Aanvullend daarop moet nieuwbouw in overige, niet zijnde de speerpuntlocaties, worden beperkt. 


Enkel door actief beleid en sturing op de speerpuntlocaties kan selectieve nieuwbouw succesvol zijn. 
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9.3 Factsheet: W4 Zoeterwoude* 


Een extra analyse op basis van een multifunctioneel karakter in plaats van een monofunctioneel karakter, gezien 


het hedendaagse bestemmingsplan en de toekomstige ontwikkelingen. 


W4 Zoeterwoude* 


De kantoorlocatie W4 Zoeterwoude is ontstaan sinds de oplevering van het NEM Energy kantoor. De locatie wordt 
gekenmerkt door de aanwezigheid van de A4 en is in huidig gebruik een monofunctionele ringlocatie. Echter, 
bestemmingsplannen wijzen erop dat de locatie in de toekomst een multifunctionele ringlocatie betreft. Bij deze extra 
analyse is uitgegaan van het multifunctionele karakter ipv het huidige monofunctionele karakter. 


Indicator  m² vvo aantal Locatie 


Voorraad 9.370 1 


 


Aanbod 0 0 


Structureel aanbod 0 0 


Gem. aanbod ('05-'09) 0 0 


Gem. aanbod ('10-'14) 0 0 


Leegstandspercentage 0,0% - 


Opname 2014 0 0 


Gem. opname ('05-'09) 0 0 


Gem. opname ('10-'14) 1.874 1 


Harde plannen 45.000 - 


Historische aanbod-, leegstands- en opnameontwikkeling W4 Zoeterwoude* (in m² vvo per jaar) 


 
Toekomstige A-kwaliteit ruimtebehoefte W4 Zoeterwoude* (in m² vvo per jaar) 


 
Conclusie 
De kantoorlocatie W4 Zoeterwoude is op dit moment nog in ontwikkeling. Ook wanneer in de analyse de locatie wordt 
gekenmerkt als een toekomstige multifunctionele ringlocatie blijkt dat op basis van de vraagraming van JLL is er geen 
nieuwbouwbehoefte is, waardoor de kantoorlocatie kan worden bestempeld als een beperkingsgebied.  
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 Opname  Aanbod  Leegstandspercentage


2015-2019 2020-2024 2025-2029


Totale vraag naar kantoorruimte (2015-2029) 14.872 4.654 4.976 5.242


Totale vraag naar kantoorruimte A-kwaliteit (2015-2029) 5.301 1.659 1.774 1.869


- Bestaand aanbod A/B-kwaliteit (2014 Q4)


- Upgrades B/C-kwaliteit gebouwen naar A-kwaliteit


- Krimpende gebruikers


- Extern verhuizende kantoorgebruikers (2015-2029) 


+ Onttrekkingen: sloop/herbestemming conform opgave binnen speerpuntlocatie


+ Extra vraag dmv sloop/herbestemming conform opgave buiten speerpuntlocatie


+ Onttrekkingen: sloop / herbestemming o.b.v. aanbod


+ Frictieaanbod - max. 5% v/d voorraad
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9.4 Belangrijkste cijfers van de onderzoeksgemeenten 


Tabel 7: Leiden 


Indicator m² vvo aantal Historische aanbod-, leegstands- en opnameontwikkeling 


Voorraad 48.2145 132 


 


Aanbod 68.646 36 


Gem. aanbod ('05-'09) 38.467 19 


Gem. aanbod ('10-'14) 70.585 35 


Leegstandspercentage 14,2% 27,3% 


Opname 2014 3.966 5 


Gem. opname ('05-'09) 26.753 14 


Gem. opname ('10-'14) 13.646 8 


Tabel 8: Leiderdorp 


Indicator m² vvo aantal Historische aanbod-, leegstands- en opnameontwikkeling 


Voorraad 85.784 42 


 


Aanbod 10.138 4 


Gem. aanbod ('05-'09) 7.486 5 


Gem. aanbod ('10-'14) 6.241 4 


Leegstandspercentage 11,8% 9,5% 


Opname 2014 3.359 2 


Gem. opname ('05-'09) 1.236 1 


Gem. opname ('10-'14) 1.981 0 


Tabel 9: Oegstgeest 


Indicator m² vvo aantal Historische aanbod-, leegstands- en opnameontwikkeling 


Voorraad 32.673 13 


 


Aanbod 1.180 2 


Gem. aanbod ('05-'09) 500 1 


Gem. aanbod ('10-'14) 1.772 2 


Leegstandspercentage 3,6% 15,4% 


Opname 2014 0 0 


Gem. opname ('05-'09) 101 0 


Gem. opname ('10-'14) 2.420 0 
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Tabel 10: Voorschoten 


Indicator m² vvo aantal Historische aanbod-, leegstands- en opnameontwikkeling 


Voorraad 20.642 14 


 


Aanbod 2.010 2 


Gem. aanbod ('05-'09) 1.747 3 


Gem. aanbod ('10-'14) 972 1 


Leegstandspercentage 9,7% 14,3% 


Opname 2014 0 0 


Gem. opname ('05-'09) 260 0 


Gem. opname ('10-'14) 100 0 


Tabel 11: Zoeterwoude 


Indicator m² vvo aantal Historische aanbod-, leegstands- en opnameontwikkeling 


Voorraad 34023 10 


 


Aanbod 1645 2 


Gem. aanbod ('05-'09) 773 0 


Gem. aanbod ('10-'14) 917 1 


Leegstandspercentage 4,8% 20,0% 


Opname 2014 0 0 


Gem. opname ('05-'09) 0 0 


Gem. opname ('10-'14) 1874 0 


Tabel 12: Alphen aan den Rijn 


Indicator m² vvo aantal Historische aanbod-, leegstands- en opnameontwikkeling 


Voorraad 187.281 105 


 


Aanbod 32.444 17 


Gem. aanbod ('05-'09) 23.388 10 


Gem. aanbod ('10-'14) 29.925 16 


Leegstandspercentage 17,3% 16,2% 


Opname 2014 2.826 3 


Gem. opname ('05-'09) 3.653 2 


Gem. opname ('10-'14) 3.776 3 


Tabel 13: Kaag en Braassem 


Indicator m² vvo aantal Historische aanbod-, leegstands- en opnameontwikkeling 


Voorraad 40.820 20 


 


Aanbod 0 0 


Gem. aanbod ('05-'09) 3.434 2 


Gem. aanbod ('10-'14) 5.155 2 


Leegstandspercentage 0,0% 0,0% 


Opname 2014 941 1 


Gem. opname ('05-'09) 451 0 


Gem. opname ('10-'14) 351 0 
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Tabel 14: Nieuwkoop 


Indicator m² vvo aantal Historische aanbod-, leegstands- en opnameontwikkeling 


Voorraad 20.572 15 


 


Aanbod 2.990 2 


Gem. aanbod ('05-'09) 980 0 


Gem. aanbod ('10-'14) 2.666 1 


Leegstandspercentage 14,5% 13,3% 


Opname 2014 0 0 


Gem. opname ('05-'09) 0 0 


Gem. opname ('10-'14) 0 0 


Tabel 15: Hillegom 


Indicator m² vvo aantal Historische aanbod-, leegstands- en opnameontwikkeling 


Voorraad 29.382 26 


 


Aanbod 2.782 3 


Gem. aanbod ('05-'09) 704 1 


Gem. aanbod ('10-'14) 682 1 


Leegstandspercentage 9,5% 11,5% 


Opname 2014 0 0 


Gem. opname ('05-'09) 371 1 


Gem. opname ('10-'14) 123 0 


Tabel 16: Katwijk 


Indicator m² vvo aantal Historische aanbod-, leegstands- en opnameontwikkeling 


Voorraad 68.902 46 


 


Aanbod 3.055 3 


Gem. aanbod ('05-'09) 5.346 5 


Gem. aanbod ('10-'14) 7.113 6 


Leegstandspercentage 4,4% 6,5% 


Opname 2014 2.029 3 


Gem. opname ('05-'09) 146 0 


Gem. opname ('10-'14) 1.162 1 


Tabel 17: Lisse 


Indicator m² vvo aantal Historische aanbod-, leegstands- en opnameontwikkeling 


Voorraad 41.000 24 


 


Aanbod 1.900 1 


Gem. aanbod ('05-'09) 943 1 


Gem. aanbod ('10-'14) 1.586 1 


Leegstandspercentage 4,6% 4,2% 


Opname 2014 0 0 


Gem. opname ('05-'09) 369 0 


Gem. opname ('10-'14) 444 1 
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Tabel 18: Noordwijk 


Indicator m² vvo aantal Historische aanbod-, leegstands- en opnameontwikkeling 


Voorraad 71399 43 


 


Aanbod 4925 7 


Gem. aanbod ('05-'09) 872 1 


Gem. aanbod ('10-'14) 5457 6 


Leegstandspercentage 6,9% 16,3% 


Opname 2014 0 0 


Gem. opname ('05-'09) 360 0 


Gem. opname ('10-'14) 2326 1 


Tabel 19: Noordwijkerhout 


Indicator m² vvo aantal Historische aanbod-, leegstands- en opnameontwikkeling 


Voorraad 2867 4 


 


Aanbod 0 0 


Gem. aanbod ('05-'09) 547 0 


Gem. aanbod ('10-'14) 880 0 


Leegstandspercentage 0,0% 0,0% 


Opname 2014 0 0 


Gem. opname ('05-'09) 685 1 


Gem. opname ('10-'14) 0 0 


Tabel 20: Teylingen 


Indicator m² vvo aantal Historische aanbod-, leegstands- en opnameontwikkeling 


Voorraad 53424 25 


 


Aanbod 3589 3 


Gem. aanbod ('05-'09) 544 1 


Gem. aanbod ('10-'14) 3979 3 


Leegstandspercentage 6,7% 12,0% 


Opname 2014 0 0 


Gem. opname ('05-'09) 774 1 


Gem. opname ('10-'14) 930 1 
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9.5 XYZ-model inclusief aannames JLL 


Het ‘XYZ model’ is een prognosemodel om de verwachte jaarlijkse vraag naar kantoorruimte in kaart te brengen 


voor de betreffende ontwikkeling. Het model filtert de totale verwachte vraag in de markt naar het potentiële deel 


voor de locatie. De verwachte jaarlijkse vraag (in m²) die de kantoorontwikkeling van de doelgroep kan 


verwachten in een bepaalde periode is vaak het belangrijkste inzicht. Bovendien wordt ook de concurrentiepositie 


van de betreffende ontwikkeling in ogenschouw genomen door ontwikkelingen op te nemen die concurreren op 


hetzelfde segment of dezelfde regio. 


Figuur 6: Schematische weergave XYZ-model 


 


Het model is eind 2007 voor het Central District Rotterdam ontwikkeld en werkt met een aantal stappen. Als 


uitgangspunt wordt de totale jaarlijkse verhuisdynamiek onder gebruikers, in vierkante meters kantoorruimte, in 


het onderzoeksgebied gehanteerd. De afbakening van het onderzoeksgebied is afhankelijk van de schaalgrootte 


en het ambitieniveau van de ontwikkeling. De totale vraag wordt vervolgens in drie stappen gefilterd op: 


 Potentiële doelgroepen: welk type partijen is geïnteresseerd in dit type locatie? 


 Potentiële concurrentiepositie: welk deel van de geïnteresseerde partijen kiest naar verwachting voor de 


ontwikkeling, gezien concurrerend (nieuw) aanbod? 


 Kwaliteit / huurprijsniveau: welke partijen zijn op zoek naar dit kwaliteitsniveau met bijbehorend 


huurprijsniveau? 


Het jaarlijks verwachte vraagvolume naar de betreffende kantoorlocatie is het resultaat van deze filtermethode.  


  


Welke potentiële 


doelgroepen sluiten aan op 


de ambities en 


locatiekenmerken van de 


regio Holland Rijnland?


Toekomstige (jaarlijkse) vraag 


kantoorruimte regio Holland Rijnland


Toekomstige (jaarlijkse) vraag naar 


specifieke kantoorlocatie(s)


Vraagzijde


Historische vraag allocatie


Aanbodzijde


Voorraad, aanbod en 


plannen


Welk deel van de vraag sluit 


aan op het te ontwikkelen 


kwaliteitsniveau


Jaarlijkse verwachte


vraag (m² vvo)


Groei economische clusters


Factor Z: 


Kwaliteit


Welk deel kiest voor de 


betreffende kantoorlocatie(s
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Locatie


Factor X: 


Clusters
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9.5.1 Factor X: Potentiële doelgroepen 


De eerste filter (factor X) brengt in kaart welk deel van de totale vraag verwacht mag worden van potentiële 


doelgroepen. Omgevings- en locatiekwaliteiten van het gebied worden hierbij in ogenschouw genomen. De 


specifieke locatiewensen van kantoorgebruikers spelen een grote rol bij het definiëren van de doelgroepen. ICT 


organisaties hechten bijvoorbeeld meer waarde aan een goede autobereikbaarheid dan overheidsorganisaties 


voor wie bereikbaarheid per openbaar vervoer belangrijker is. Langjarige historische opnamereeksen worden 


gebruikt om in te schatten welk deel van de vraag uit welke sector komt. Deze historische cijfers worden niet 


simpelweg doorgetrokken naar de toekomst om een prognose te geven, vooral ook actuele ontwikkelingen en 


trends op sectorniveau worden toegepast om te komen tot een visie op de toekomstige vraagontwikkeling en een 


prognose hiervan. 


Tabel 21: Aannames JLL potentiele doelgroepen speerpuntlocaties  


Sector Leiden 
Alphen aan 
den Rijn 


Leiderdorp Zoeterwoude 


A - Landbouw, bosbouw en visserij 25% 25% 100% 100% 


B - Winning van delfstoffen  25% 25% 100% 100% 


C - Industrie 25% 25% 100% 100% 


D - Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en 
gekoelde lucht  


50% 50% 100% 100% 


E - Winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering  50% 50% 100% 100% 


F - Bouwnijverheid 50% 50% 100% 100% 


G - Groot- en detailhandel; reparatie van auto's  100% 100% 50% 50% 


H - Vervoer en opslag  75% 75% 100% 100% 


I - Logies-, maaltijd- en drankverstrekking  100% 100% 100% 100% 


J - Informatie en communicatie 100% 100% 50% 50% 


K - Financiële instellingen  100% 100% 50% 50% 


L - Verhuur van en handel in onroerend goed 100% 100% 25% 25% 


M - Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening  100% 100% 100% 100% 


N - Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening  100% 100% 25% 25% 


O - Openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale verzekeringen 100% 100% 25% 25% 


P - Onderwijs  100% 100% 25% 25% 


Q - Gezondheids- en welzijnszorg  100% 100% 100% 100% 


R - Cultuur, sport en recreatie 75% 75% 100% 100% 


S - Overige dienstverlening 100% 100% 100% 100% 


T - Huishoudens als werkgever; niet-gedifferentieerde productie van goederen 
en diensten    door huishoudens voor eigen gebruik 


100% 100% 100% 100% 


U - Extraterritoriale organisaties en lichamen 100% 100% 100% 100% 


Z - Overig/Onbekend 100% 100% 100% 100% 


 


9.5.2 Factor Y: Potentiële concurrentiepositie 


De tweede filter beoordeelt welk deel van de potentiële doelgroep uiteindelijk zal kiezen voor de betreffende 


locatie (factor Y). De kwantiteit en de kwaliteit van bestaand en toekomstig concurrerend aanbod bepaalt mede 


de vraag die jaarlijks verwacht mag worden vanuit een specifieke doelgroep. Kleinschalige ontwikkelingen 


concurreren met ander aanbod dan grootschalige kantoortorens. Vanuit het oogpunt van de 


ontwikkelaar/belegger/overheidspartij zal een onderscheidend product de factor Y moeten verhogen. 
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Tabel 22: Aanname JLL marktaandeel speerpuntlocaties binnen de gemeente, regionale en provinciale 


opnamevolume 


  Gemeente Regio Provincie 


Leiden Stationsgebied/Centrum 50,00% 5,00% 0,25% 


Stationsgebied Alphen aan den Rijn 50,00% 1,00% 0,00% 


W4 Leiderdorp 90,00% 0,25% 0,00% 


W4 Zoeterwoude 90,00% 0,00% 0,00% 


* Marktaandeel speerpuntlocaties mede tot stand gekomen in overleg met lokale makelaars, zie bijlagen 8.1 voor een korte samenvatting van de interviews. 


Bovenstaande percentages geven aan welk deel van de vraag in de toekomst zich gaat richten op een van de 


speerpuntlocaties. Als voorbeeld: Leiden Stationsgebied/Centrum trekt 50% van de gemeentelijke vraag naar 


zich toe, 5% additionele vraag van de regionale dynamiek binnen Holland Rijnland en 0,25% additionele vraag 


van de provinciale dynamiek. 


9.5.3 Factor Z: Kwaliteitsniveau 


De vraag naar het beoogde kwaliteitsniveau is de derde filter die toegepast wordt (factor Z). De huurprijs speelt 


hierbij uiteraard een grote rol, omdat slechts een beperkt deel van de potentiële kantoorgebruikers bereid is een 


bepaald huurniveau te betalen. Niet voor elke organisatie geldt dan ook dat zij zich willen huisvesten in 


bijvoorbeeld A-kwaliteit kantoorruimte. Het inzicht in de vraag naar het huur- en/of kwaliteitsniveau van gebruikers 


is gebaseerd op data uit de omvangrijke en actuele transactiedatabase van JLL gecombineerd met kennis over 


de kwalitatieve overwegingen die kantoorgebruikers (corporates) maken bij de invulling van hun 


huisvestingsvraagstukken (vanuit de eigen divisie Corporate Solutions). 


Het aandeel A-kwaliteit in de toekomstige vraag heeft JLL gebaseerd op een historische vraaganalyse. Hierbij is 


binnen de verschillende locatietypen (paragraaf 1.2) gekeken wat het aandeel A-kwaliteit is van de totale vraag 


over de afgelopen drie jaar (2012-2014). 


Tabel 23: Aanname JLL aandeel A-kwaliteit 


  


Grootstedelijk/Sub urbaan Station 2012 2013 2014 Totaal %


A 74.288       98.036       61.871       234.195      54,17%


B 64.658       51.371       53.853       169.882      39,30%


C 5.297         13.899       9.030         28.226       6,53%


Totaal 144.243      163.306      124.754      432.303      


Sub urbaan Station/Centrummilieu 2012 2013 2014 Totaal %


A 35.026       39.652       23.098       97.776       48,80%


B 37.388       19.403       24.420       81.211       40,53%


C 4.297         9.534         7.530         21.361       10,66%


Totaal 76.711       68.589       55.048       200.348      


Sub urbaan Centrum/Monofunctioneel 2012 2013 2014 Totaal %


A 79.605       65.662       50.382       195.649      35,65%


B 109.746      68.850       114.027      292.623      53,32%


C 14.003       29.979       16.601       60.583       11,04%


Totaal 203.354      164.491      181.010      548.855      


Sub urbaan Monofunctioneel 2012 2013 2014 Totaal %


A 44.579       26.010       27.284       97.873       28,08%


B 72.358       49.447       89.607       211.412      60,66%


C 9.706         20.445       9.071         39.222       11,25%


Totaal 126.643      95.902       125.962      348.507      
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9.6 Kantoorvoorraad per speerpuntlocatie 


!   


Adres Gebouw Metrage* Bouw jaar


Australiëlaan 3-14 733                  2010


Dr. A.D. Sacharovlaan 1 2.562               1995


Dr. A.D. Sacharovlaan 2 3.749               1991


Dr. J.M. den Uylsingel 10 820                  2001


Dr. J.M. den Uylsingel 16-20 820                  2001


Euromarkt 9-15 846                  1994


Europalaan 4-30 1.417               1994


Europalaan 63-161 777                  1993


Laan der Continenten 160-170 2.628               1990


Laan der Continenten 172-180 2.665               2000


Prins Bernhardlaan 35 1.817               2000


Prins Bernhardlaan 8 860                  1992


Raoul Wallenbergplein 1-9 2.050               1989


Raoul Wallenbergplein 21-37 6.338               2001


Utrechtstraat 1-116 1.147               1996


Vijverstraat 7 563                  1955


Zuidpoolsingel 2-14 23.847             2003


Totaal Alphen aan den Rijn 17 53.639             


Adres Gebouw Metrage* Bouw jaar


Bargelaan 16 6.300               2000


Bargelaan 190 ROC building 12.101             2013


Dellaertw eg 1 U-bocht Achmea 30.000             2011


Morssingel 3-5,9-13 930                  1978


Parmentierw eg 49 3.350               1998


Schipholw eg 1 Flow er Center 5.100               1989


Schipholw eg 101 Cumulus / Cirrus 2.242               1995


Schipholw eg 101 Aero Offices 4.300               1986


Schipholw eg 103-105 Keypoint 4.500               1997


Schipholw eg 107-123 Key Point Center 4.300               1998


Schipholw eg 5 4.300               1987


Schipholw eg 66 Stationade 1 2.850               1991


Schipholw eg 68 Stationade 2 2.400               1991


Schipholw eg 70-128 Kantorenhuis 4.695               1986


Schipholw eg 9-11 Business Center 4.630               1992


Schipholw eg 97-99 4.800               1988


Schuttersveld 1 2.700               1982


Schuttersveld 18-24 1.700               1988


Schuttersveld 26-38 Schuttersveste 1.400               1989


Schuttersveld 6-16 Schuttersveste 2.860               1987


Schuttersveld 9 Schuttersveld 7.460               1973


Stationsplein 1-3 10.000             1999


Stationsplein 46 YNS 2.500               1961


Stationsplein 7 10.440             1966


Stationsw eg 25 950                  1920


Stationsw eg 26-28 Sleutelveste 1.000               1985


Stationsw eg 31-33 1.610               1950


Stationsw eg 39 900                  1968


Stationsw eg 41 1.400               1963


Vondellaan 51 3.000               2005


Vondellaan 55 10.000             2004


Totaal Leiden 31 154.718           


Adres Gebouw Metrage* Bouw jaar


Elisabethhof 15-17 3.188               1987


Elisabethhof 19 3.616               1987


Elisabethhof 21-23 3.230               1987


Elisabethhof 3 6.083               1992


Elisabethhof 7 3.144               2005


Hoogmadesew eg 72 2.069               1979


Simon Smitw eg 7 Zorgboulevard Leiderdorp 2.500               2010


Simon Smitw eg 8 5.158               2006


Willem-Alexanderlaan 1 Gemeentehuis 4.500               2012


Totaal Leiderdorp 9 33.488             


Adres Gebouw Metrage* Bouw jaar


Stadhouderslaan 900 NEM Energy 9.370               2014


Totaal Zoeterw oude 1 9.370               
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9.7 Definities 


Voorraad:   Kantoorruimte groter dan 500 m² vvo als dusdanig gebruikt en beschikbaar voor de 


markt. Alleen in gebruik zijnde of beschikbare kantoorruimte wordt meegenomen. 


Transactie/opname:  Elke transactie waarbij een huurder meer dan 500 m² vvo opneemt. Alle huur- en 


kooptransacties worden meegenomen.  


Aanbod:   De hoeveelheid bestaande kantoorruimte vanaf 500 m² vvo welke actief wordt 


aangeboden op de markt en direct beschikbaar is of binnen zes maanden 


beschikbaar komt. Nieuwbouw en te renoveren kantoorruimte welke speculatief in 


aanbouw is wordt eveneens meegenomen.  


Structureel aanbod Aanbod wat langer dan drie jaar wordt aangeboden. 


Leegstandspercentage:  Leegstaande kantoorruimte (d.w.z. aanbod) uitgedrukt als percentage van de totale 


voorraad. 


Huurprijs:   De huurprijzen in deze publicatie hebben betrekking op m² vvo per jaar. Incentives, 


servicekosten en BTW worden niet meegenomen. De gewogen gemiddelde 


huurprijs is gebaseerd op de voorgaande vier kwartalen. 


Bestaande kantoorruimte:  Kantoorruimte meer dan 5 jaar oud of aan een eerdere gebruiker verhuurd.  


Nieuwbouw kantoorruimte:  Kantoorruimte niet ouder dan 5 jaar. Oude gebouwen die een fundamentele 


renovatie hebben ondergaan (binnen- en buitenkant) worden ook meegerekend. 


Kwaliteit kantoorruimte:  Om de marktdynamiek beter in beeld te brengen, worden in de vastgoeddatabases 


van JLLgebouwen ingedeeld naar kwaliteit. Het kwaliteitslabel typeert hoe het 


gebouw zich verhoudt tot andere gebouwen in de betreffende deellocatie. Een 


gebouw kan daarbij een A-, B- of C-kwaliteitslabel toegewezen krijgen, waarbij een 


A-label wil zeggen “beter dan gemiddelde kwaliteit voor de betreffende locatie”, een 


B-label “gemiddelde kwaliteit voor de betreffende locatie” en een C-label “minder 


dan gemiddelde kwaliteit voor de betreffende locatie”. De gebouwen worden 


ingedeeld op basis van het oordeel van lokaal opererende vastgoedadviseurs van 


Jones Lang LaSalle. Er is bewust voor gekozen om de gebouwen niet aan de hand 


van exacte technische criteria in te delen, maar op basis van een ‘marktgevoel’ van 


een lokale adviseur, omdat de kwaliteit van een gebouw niet in exacte criteria te 


vatten is. De kwaliteit hangt namelijk samen met een zeer veelzijdig palet aan 


aspecten, waaronder indeelbaarheid, verdiepingshoogte, comfort, energieprestatie, 


entree, inpandige voorzieningen, architectuur, zichtbaarheid, uitzicht, parkeernorm, 


aanrijroute, etcetera. Dit geheel aan aspecten is te complex om in een eenduidige 


definitie te vatten, waardoor de beste manier om de kwaliteit van een gebouw te 


beoordelen het oordeel is van een vastgoedadviseur, die goed is ingeburgerd in de 


lokale markt. Om toch een algemene aanduiding te kunnen geven wat het 


kwaliteitslabel inhoudt, hanteren wij onderstaande definities: 


A-kwaliteit:   Deze kantoorgebouwen zijn over het algemeen nieuw of zijn recent (grootschalig) 


gerenoveerd. Verder beschikken zij over het algemeen over een hoogwaardige 


afwerking, goede systemen, zijn flexibel indeelbaar, hebben grote vloervelden, hoge 







 


 


 


 


COPYRIGHT © JONES LANG LASALLE IP, INC. 2015. All Rights Reserved 32 


 


plafonds en een goede bereikbaarheid. Het aanbod in dergelijke gebouwen uit zich 


veelal in een netto (vraag)huurprijs die boven gemiddeld is voor de betreffende 


locatie. 


B-kwaliteit:   Deze kantoorgebouwen beschikken over het algemeen over een redelijk tot goede 


afwerking en zo ook de interne systemen. Echter, deze gebouwen zijn niet 


competitief met A-kwaliteit kantoorruimte. Het aanbod in dergelijke gebouwen uit 


zich veelal in een netto (vraag)huurprijs die op het gemiddelde niveau ligt voor het 


betreffende kantorengebied.  


C-kwaliteit:  Deze kantoorgebouwen zijn over het algemeen verouderd, inflexibel in lay-out, 


hebben kleine vloervelden en hebben doorgaans slechtere systemen. Het aanbod in 


dergelijke gebouwen uit zich veelal in een netto (vraag)huurprijs die onder 


gemiddeld is voor de betreffende locatie 


Opwaardering / upgrading:  Opwaardering van B of C-kwaliteit gebouwen naar A-kwaliteit gebouwen. 
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Oplegvel 
 
1. Onderwerp 


 
Jaarverslag 2015-2016  
Regionaal Bureau Leerplicht 


2. Rol van het 
samenwerkingsorgaan 
Holland Rijnland 


  Efficiencytaak  
    


3. Regionaal belang Door de uitvoering van de leerplichtwet en de 
Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig 
schoolverlaten op regionaal niveau te organiseren 
worden behalve schaalvoordelen ook kwalitatieve 
doelen gediend. 


4. Behandelschema: 
 
 
  DB  
  Colleges 
  PHO 
  DB  
  Gemeenteraad 
  DB 
  AB 
  Gemeenteraad 
 


Datum: 
Informerend 
 


Datum:  
Adviserend 


Datum: 
Besluitvormend 
 


 
 
 
 
 
 
26-10-2016 


 
 
 
 
 
 
 


29-09-2016 
 
 
 
 
 
 


5. Advies PHO Naar aanleiding van het RBL-jaarverslag 2015-
2016 meningsvormend te discussiëren over de 
signalen die de uitvoering van de leerplicht- en 
RMC-functie opleveren voor het lokale en 
regionale jeugd- en onderwijsbeleid en jeugdzorg, 
WMO en de participatiewet. 


6. Reden afwijking eerdere 
besluitvorming en wijze 
afwijken 


- 


7. Essentie van het voorstel 
(annotatie zoals op agenda 
staat) 


Kennisnemen van het jaarverslag 


8. Inspraak Nee 
 


9. Financiële gevolgen   Binnen begroting Holland Rijnland 
 


  Structureel 







 


10. Bestaand Kader Relevante regelgeving: 
De uitvoering van de leerplicht- en RMC-taak is 
opgenomen in artikel 5.7 lid b van de 
Gemeenschappelijke Regeling Holland Rijnland. 
 
Het beleidsplan Leerplicht en RMC 2015-2018 is 
door het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland 
vastgesteld op 25 maart 2015. 
 
NB: Uitvoering van de leerplicht- en RMC-functie 
maken onderdeel uit van de gemeenschappelijke 
regeling Holland Rijnland (artikel 5.7 lid b). De 
bevoegdheden met betrekking tot het jaarverslag 
van het RBL zijn als volgt belegd: 


 Het Dagelijks Bestuur van Holland 
Rijnland is bestuurlijk verantwoordelijk 
voor de uitvoering van het functioneren 
van het RBL. Het RBL-jaarverslag is de 
verantwoording van het dagelijks bestuur 
voor uitvoering van deze aan haar 
toebedeelde taken. Het Dagelijks Bestuur 
stelt het jaarverslag vast. 


 Het Algemeen Bestuur van Holland 
Rijnland ontvangt het RBL-jaarverslag ter 
kennisname. Het wordt ter bespreking 
geagendeerd op de vergadering van het 
Algemeen Bestuur. Het Algemeen 
Bestuur kan het Dagelijks Bestuur per 
motie opdragen wijzigingen in de 
uitvoering van taken of beleid aan te 
brengen.  


 Gemeenteraden kunnen het RBL-
jaarverslag afzonderlijk in hun raad 
agenderen. Gemeenten(raden) kunnen 
middels hun vertegenwoordiging in het 
Algemeen Bestuur in de vorm van een 
motie een oproep doen om beleid/zaken 
aan te passen, speerpunten te benoemen, 
etc. Aangenomen moties dienen door het 
Dagelijks Bestuur in principe te worden 
uitgevoerd. Gemeenteraden kunnen ook 
per brief zaken kenbaar maken aan het 
Dagelijks Bestuur. In deze vorm is het 
echter naar inzicht van het Dagelijks 
Bestuur of, en zo ja op welke wijze, zij hier 
invulling aan geven.  


 Het Portefeuillehouderoverleg 
Maatschappij spreekt meningsvormend 
over het RBL-jaarverslag. Het gaat hierbij 
om de signalen die de uitvoering van de 
leerplicht- en RMC-functie opleveren voor 
het lokale en regionale jeugdbeleid. 
Bespreking in het PHO vindt plaats na 
vaststelling van het jaarverslag in het 
Dagelijks Bestuur 


 
 
 
 
 
 
 
 







 


 en bespreking in het Algemeen Bestuur. 
Het PHO Maatschappij adviseert het 
Dagelijks Bestuur over te voeren beleid 
m.b.t. de uitvoering van haar taken. Het 
Dagelijks Bestuur kan deze adviezen 
doorvoeren in de werkplannen leerplicht 
en RMC. 


 Eerdere besluitvorming: 
Het RBL-jaarverslag 2015-2016 is op 29 
september 2016 vastgesteld door het Dagelijks 
Bestuur van Holland Rijnland. 


11. Lokale context 
(in te vullen door griffier) 
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Informatienota AB 
 


 
 
 
 
 
 
 


Portefeuillehouder: R. van Gelderen 
 


        
Onderwerp: Jaarverslag RBL 2015-2016 
 


 
Kennisnemen van: 
Jaarverslag 2015-2016 Regionaal Bureau Leerplicht 
 
Inleiding: 
Het RBL jaarverslag geeft informatie over het gevoerde beleid in het schooljaar 2015-
2016 ten aanzien van de leerplichtfunctie en de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie 
voor voortijdig schoolverlaten van het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) Holland 
Rijnland. Deze informatie heeft tevens betrekking op de doelstellingen zoals beschreven 
in het beleidsplan Leerplicht en RMC 2015-2018, de aanpak van het (gemelde) 
schoolverzuim en de RMC-begeleiding van jongeren uit de regio.  
 
Kernboodschap: 
De belangrijkste punten in het jaarverslag zijn: 


1. Het aantal verzuimmeldingen is met 16% gedaald. Het aantal jongeren met een 
verzuimmelding is met 10% gedaald. Een verklaring hiervoor is dat scholen beter 
zijn gaan melden. Daarnaast draagt het afgenomen leerlingenaantal van ROC 
Leiden bij aan de daling van het verzuim.  


2. Het aantal kinderen met een vrijstelling is afgenomen van 427 naar 374. 
3. Er zijn minder nieuwe vrijstellingen afgegeven op basis van artikel 5 onder a 


(psychische en/of lichamelijke gronden). Dit kan verklaard worden doordat het 
RBL samen met de samenwerkingsverbanden beter kijkt naar de mogelijkheden 
voor passend onderwijs.  


4. Het aantal thuiszitters is gedaald van 52 in 2014-2015 naar 40 in 2015-2016.  
5. Mbo-scholen nemen meer hun verantwoordelijkheid waardoor het aantal 


preventieve trajecten is gedaald. 
6. Trajectbegeleiding resulteerde door verbeterde samenwerking met partners vaker 


in onderwijs, werk en ketenpartners.  
7. Het absoluut verzuim is gestegen van 113 in 2014-2015 naar 145 in 2015-2016. 


Deze stijging kan verklaard worden doordat de administratieve controle eerder 
heeft plaatsgevonden.  


 
Consequenties: 
N.v.t. 
 
 


Vergadering: Algemeen Bestuur 
Datum: 26-10-2016 
Tijd: 20:00 
Locatie: Gemeentehuis Alphen aan den Rijn 
Agendapunt: 08 
Kenmerk: ADV-16-00769   







 


 
 
 
Communicatie: 
Nadat het jaarverslag ter bespreking in het AB van oktober is voorgelegd, wordt deze 
verzonden naar de regiogemeenten en ketenpartners. Daarnaast wordt het jaarverslag 
gepubliceerd op de website en wordt er op ‘social media’ aandacht aan besteed. Tot slot 
wordt een persbericht verzonden naar lokale media 
 
Uitvoering: 
Uitkomsten van de discussie in het PHO Maatschappij worden meegenomen in de opzet 
van het RBL werkplan 2017 en het RBL jaarverslag 2016-2017.  
Het is aan (individuele) gemeenten om uitkomsten van de discussie die van belang zijn 
voor het te voeren jeugd- en onderwijsbeleid, inkoop jeugdhulp, passend onderwijs, WMO 
en Participatiewet op de daartoe geëigende wijze te verwerken. 
 
 
Bijlagen: 
1. Jaarverslag 2015-2016 Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland 
2. Factsheets 12 gemeenten 
3. Infographic Doelstellingen en cijfers 
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Inleiding 


 
Sinds een aantal jaar verschijnt de Kantorenmonitor Holland Rijnland. In dit feitenblad 2016 laten we de ontwikkeling 
zien in de afgelopen jaren. Door kleine correcties zijn er soms verschillen met vorige publicaties. Alle gegevens zijn 
afkomstig van Kantorenmonitor B.V.   
 
De uitgave van de Kantorenmonitor is een actiepunt uit de Kantorenstrategie Holland Rijnland. Door 
Kantorenmonitor B.V. wordt jaarlijks, aan de hand van een veldopname, de ontwikkeling van de kantorenmarkt in 
Holland Rijnland geregistreerd. Op basis hiervan is een analyse gemaakt van de ontwikkeling van nieuwbouw, 
voorraad, groei van het kantoorgebruik, betrokken kantoorruimte en leegstand. 
 
Belangrijkste ontwikkelingen: 


 De kantorenvoorraad in Holland Rijnland is in 2015 per saldo met 9.700 m2 (0,6%) afgenomen. 


 De kantorenvoorraad neemt de laatste jaren langzaam maar gestadig af: sinds 2013 met 23.700 m2 (1,5%). 


 Sinds 2013 is het aantal m2 nieuwbouw dat jaarlijks wordt opgeleverd kleiner dan het aantal m2 dat een 
andere bestemming krijgt. 


 Per 1 januari 2016 stond 224.900 m2 kantoorruimte leeg. Dat is 14,7% van de voorraad. 


 Sinds 2013 is het leegstandspercentage in Holland Rijnland met 0,6 procentpunt gedaald. 


 In 2015 is 36.100 m2 kantoorruimte uit de markt genomen door transformatie naar een andere functie, 
waarvan 24.200 m2 in Leiden. 


 Sinds 2013 is in Holland Rijnland totaal bijna 100.000 m2 kantoorruimte uit de markt genomen door 
transformatie naar een andere functie. 


 


Kantorenvoorraad in Holland Rijnland 


Figuur 1: Ontwikkeling van de kantorenvoorraad in m2, stand per 1 januari 
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Figuur 2: Ontwikkeling van het leegstandspercentage, stand per 1 januari 


 


Figuur 3: Oplevering door nieuwbouw en transformatie naar andere bestemming in m2 


 


Tabel 1: Grootteklasse van de kantorenvoorraad in m2 


 
  


 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 


< 500 m2 bvo 135.400 134.300 133.700 131.900 130.800 127.500 123.600 


500 - 999 m2 bvo 136.800 134.300 137.700 135.500 130.800 124.500 122.400 


1.000 - 2.499 m2 bvo 314.900 314.600 308.300 302.700 298.400 289.800 277.700 


2.500 - 4.999 m2 bvo 347.900 355.700 365.000 358.100 354.400 340.600 337.500 


5.000 - 9.999 m2 bvo 289.000 295.700 290.300 302.500 300.000 300.000 291.800 


vanaf 10.000 m2 bvo 270.300 270.300 302.300 323.300 333.900 357.600 377.300 


Totaal 1.494.300 1.505.000 1.537.300 1.554.000 1.548.300 1.540.000 1.530.300 
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Figuur 4: Grootteklasse van de kantorenvoorraad in % 


 


 
 
Tabel 2: Kantorenvoorraad en leegstandspercentage per gemeente, stand per 1 januari 


 
Tabel 3: Grootteklasse van de leegstaande kantorenvoorraad in Holland Rijnland 


 


Het gaat hier om het percentage van de voorraad dat leeg staat, onderverdeeld naar de grootte van het pand.  
Leesvoorbeelden: Op 1 januari 2015 stond 10,9% van alle panden met een oppervlakte van meer dan 10.000 m2 
leeg. Van de panden met een bedrijfsvloeroppervlakte tussen 1.000 en 2.499 m2 staat 21,5% leeg.  
 


                                                      
1
  De kantorenvoorraad en het leegstandspercentage in de gemeente Lisse wordt negatief beïnvloed door het pand van het voormalige bedrijf 
Swets. Dit grote, leegstaande pand wordt in de monitor beschouwd als kantoorruimte, terwijl - naar schatting - de helft bedrijfsruimte is. 


 


18% 18% 18% 17% 17% 16% 16%


64% 64% 63% 62% 62% 60% 59%


18% 18% 20% 21% 22% 23% 25%


2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016


> 10.000 m2


1.000-9.999 m2


< 1.000 m2


 2014 2015 2016 


 
Kantoren-


voorraad 


Leegstands-


percentage 


Kantoren-


voorraad 


Leegstands-


percentage 


Kantoren-


voorraad 


Leegstands-


percentage 


Alphen aan den Rijn 255.400 16,5% 248.400 15,6% 245.000 18,0% 


Hillegom 26.300 12,8% 25.700 10,0% 25.300 13,3% 


Kaag en Braassem 43.300 16,3% 42.400 15,5% 40.200 9,4% 


Katwijk 70.900 7,4% 72.400 6,5% 70.300 7,4% 


Leiden 638.800 13,8% 623.000 13,1% 623.300 11,7% 


Leiderdorp 80.300 18,6% 80.200 12,6% 78.300 13,5% 


Lisse
1
 84.500 39,5% 84.300 43,2% 84.600 43,4% 


Nieuwkoop 21.000 15,1% 20.800 26,2% 20.600 27,2% 


Noordwijk 139.500 16,8% 133.100 14,3% 133.100 12,2% 


Noordwijkerhout 8.200 12,0% 8.100 18,5% 8.100 23,2% 


Oegstgeest 34.300 2,6% 47.200 11,4% 47.200 11,5% 


Teylingen 56.900 3,5% 56.500 8,0% 56.700 10,4% 


Voorschoten 26.400 8,6% 25.300 6,0% 25.100 10,6% 


Zoeterwoude 62.700 8,0% 72.700 13,3% 72.500 14,4% 


Holland Rijnland 1.548.300 15,0% 1.540.000 14,8% 1.530.300 14,7% 


 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 


< 500 m2 bvo 9,9% 10,8% 10,5% 11,2% 13,0% 13,5% 13,5% 


500 - 999 m2 bvo 13,1% 11,8% 16,2% 17,9% 16,2% 17,9% 18,7% 


1.000 - 2.499 m2 bvo 13,1% 15,0% 14,1% 15,6% 19,1% 21,5% 20,8% 


2.500 - 4.999 m2 bvo 16,8% 14,4% 15,2% 18,3% 15,3% 15,1% 14,0% 


5.000 - 9.999 m2 bvo 8,1% 10,7% 14,5% 18,1% 13,3% 11,9% 8,5% 


vanaf 10.000 m2 bvo 7,6% 7,6% 6,5% 9,8% 12,8% 10,9% 14,6% 


Totaal 11,7% 12,0% 12,8% 15,3% 15,0% 14,8% 14,7% 
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Duur van de leegstand 


 
In de linker grafiek (cirkeldiagram) gaat het om de leegstaande voorraad op 1 januari 2016. Daarbij wordt gekeken 
hoeveel m2 hoe lang leeg staat. Leesvoorbeeld: 27% van de leegstaande voorraad in 2016 is ontstaan in 2015 en 
staat dus korter dan 1 jaar leeg. 19% van de leegstaande voorraad staat echter al langer dan 5 jaar leeg.  
In de rechtergrafiek is gekeken hoe de leegstandsduur zich in de loop van de tijd heeft ontwikkeld. Duidelijk is dat het 
'percentage leegstand langer dan drie jaar' toeneemt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 


 
 
 
 
 


Dynamiek in kantorenmarkt: opname van kantoorruimte 


 
Opname van kantoorruimte betekent het aantal m2 kantoorruimte dat betrokken is. Dat kan een leegstaand gebouw 
zijn geweest waar een huurder in komt, het kan een gereedgekomen pand zijn dat opgeleverd is en verhuurd wordt 
of het kan een pand zijn dat van huurder gewisseld is. Hieronder staat de ontwikkeling in de tijd en de sector van de 
huurder die het pand betrokken heeft. 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 


Sector Opname in 2015 


Bouw, industrie handel 7.000 9% 


Financieel 2.900 4% 


Rechtskundig, accountants 3.700 5% 


Ict 4.400 5% 


Advies en ontwerp 33.500 41% 


Media, reclame 600 1% 


Overig zakelijk 12.200 15% 


Overheid 0 0% 


Sociaal en maatschappelijk 1.300 2% 


Onderwijs en gezondheid 9.000 11% 


Verzamel/ divers 6.900 8% 


Onbekend 400 1% 


Totaal 82.000 100% 


 m
2
 % 


2010 45.400 3,0% 


2011 98.100 6,4% 


2012 75.000 4,8% 


2013 66.000 4,3% 


2014 68.400 4,4% 


2015 82.000 5,4% 


Figuur 5: Leegstaande voorraad 1 januari 2016 Figuur 6: Ontwikkeling leegstandsduur 2014-2016 


Tabel 4: Opname per sector


 
 Tabel 4: Opname per sector 


Tabel 5: Opname 2010-2015 


 
 Tabel 4: Opname per sector 
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Kantorenvoorraad per gemeente 


 
In onderstaande tabellen en grafieken wordt een beeld geschetst van de kantorenvoorraad per gemeente. In de 
grafiek is de voorraad per 1 januari 2016 uitgesplitst naar grootte. Het oranje gekleurde deel is het deel dat leeg 
staat. In de tabel daarnaast staat de belangrijkste kerngetallen weergegeven per gemeente. Het gaat hier om de 
ontwikkeling van de voorraad tussen 2010 en 2016, het aantal m2 dat daarvan leeg staat en het 
leegstandspercentage.
 
Figuur 6: Kantorenvoorraad m2 


in Alphen aan den Rijn naar 


grootteklasse, stand per 1 januari 


 
 


Figuur 7: Kantorenvoorraad m2 in Hillegom naar grootteklasse,  


stand per 1 januari 


 
 


Figuur 8: Kantorenvoorraad m2
 in Kaag en Braassem naar grootteklasse, 


stand per 1 januari 
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 Voorraad m2 leeg % leeg 


2010 252.500 35.600 14,1% 


2011 257.500 40.400 15,7% 


2012 257.500 37.100 14,4% 


2013 258.500 38.100 14,7% 


2014 255.400 42.100 16,5% 


2015 248.400 38.700 15,6% 


2016 245.000 44.100 18,0% 


 Voorraad m2 leeg % leeg 


2010 28.700 4.200 14,6% 


2011 28.800 4.700 16,2% 


2012 26.600 3.300 12,4% 


2013 26.600 4.100 15,4% 


2014 26.300 3.400 12,8% 


2015 25.700 2.600 10,0% 


2016 25.300 3.400 13,3% 


 Voorraad m2 leeg % leeg 


2010 37.200 3.400 9,2% 


2011 37.200 3.500 9,3% 


2012 38.800 4.000 10,3% 


2013 44.200 7.900 17,8% 


2014 43.300 7.000 16,3% 


2015 42.400 6.600 15,5% 


2016 40.200 3.800 9,4% 


Tabel 6: Ontwikkelingen 2010-2016 


Tabel 7: Ontwikkelingen 2010-2016 


Tabel 8: Ontwikkelingen 2010-2016 


Tabel 9: Ontwikkelingen 2010-2016 
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Figuur 9: Kantorenvoorraad m2 in Katwijk naar grootteklasse,  


stand per 1 januari  


 
 


Figuur 10: Kantorenvoorraad m2 in Leiden naar grootteklasse,  


stand per 1 januari 


 
 
Figuur 11: Kantorenvoorraad m2


 in Leiderdorp naar grootteklasse,  


stand per 1 januari 
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 Voorraad m2 leeg % leeg 


2010 69.900 4.600 6,6% 


2011 70.100 6.100 8,8% 


2012 75.000 9.100 12,2% 


2013 71.000 4.000 5,7% 


2014 70.900 5.200 7,4% 


2015 72.400 4.700 6,5% 


2016 70.300 5.200 7,4% 


 Voorraad m2 leeg % leeg 


2010 582.800 88.600 15,2% 


2011 588.100 85.900 14,6% 


2012 609.700 86.900 14,2% 


2013 633.900 92.200 14,5% 


2014 638.800 88.400 13,8% 


2015 623.000 81.400 13,1% 


2016 623.300 73.000 11,7% 


 Voorraad m2 leeg % leeg 


2010 79.200 8.600 10,9% 


2011 81.100 9.900 12,2% 


2012 89.300 13.200 14,8% 


2013 84.900 21.800 25,7% 


2014 80.300 14.900 18,6% 


2015 80.200 10.100 12,6% 


2016 78.300 10.600 13,5% 


Tabel 10: Ontwikkelingen 2010-2016 


Tabel 11: Ontwikkelingen 2010-2016 


Tabel 9: Ontwikkelingen 2010-2016 
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Figuur 12: Kantorenvoorraad m2 in Lisse naar grootteklasse,  


stand per 1 januari2 


 
 


Figuur 13: Kantorenvoorraad m2 in Nieuwkoop naar grootteklasse,  


stand per 1 januari 


 
 
Figuur 14: Kantorenvoorraad m2 in Noordwijk naar grootteklasse,  


stand per 1 januari 


 
 
 


                                                      
2
 Noot: De kantorenvoorraad en het leegstandspercentage in de gemeente Lisse 
wordt negatief beinvloed door het pand van het voormalige bedrijf Swets. Dit grote, 
leegstaande pand wordt in de monitor beschouwd als kantoorruimte, terwijl - naar 
schatting - de helft bedrijfsruimte is. 
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 Voorraad m2 leeg % leeg 


2010 84.200 3.300 4,0% 


2011 84.100 4.000 4,7% 


2012 84.100 3.300 4,0% 


2013 85.000 31.400 37,0% 


2014 84.500 33.400 39,5% 


2015 84.300 36.400 43,2% 


2016 84.600 36.700 43,4% 


 Voorraad m2 leeg % leeg 


2010 22.500 3.600 15,8% 


2011 21.600 3.400 15,6% 


2012 21.300 3.200 15,1% 


2013 21.300 3.600 17,1% 


2014 21.000 3.200 15,1% 


2015 20.800 5.400 26,2% 


2016 20.600 5.600 27,2% 


 Voorraad m2 leeg % leeg 


2010 135.700 7.600 5,6% 


2011 138.000 7.200 5,2% 


2012 142.500 21.000 14,8% 


2013 139.000 22.700 16,3% 


2014 139.500 23.400 16,8% 


2015 133.100 19.000 14,3% 


2016 133.100 16.300 12,2% 


Tabel 12: Ontwikkelingen 2010-2016 


Tabel 13: Ontwikkelingen 2010-2016 


Tabel 14: Ontwikkelingen 2010-2016 
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Figuur 15: Kantorenvoorraad m2 in Noordwijkerhout naar grootteklasse, 


stand per 1 januari 


 
 
Figuur 16: Kantorenvoorraad m2


 in Oegstgeest naar grootteklasse,  


stand per 1 januari 


 
 
Figuur 17: Kantorenvoorraad m2


 in Teylingen naar grootteklasse, 


stand per 1 januari 
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2010 16.600 2.600 15,3% 


2011 16.000 1.900 12,1% 


2012 8.300 900 11,2% 


2013 8.300 800 9,8% 


2014 8.200 1.000 12,0% 


2015 8.100 1.500 18,5% 


2016 8.100 1.900 23,2% 


 Voorraad m2 leeg % leeg 


2010 36.600 1.600 4,3% 


2011 35.200 900 2,6% 


2012 35.200 1.100 3,2% 


2013 34.800 1.300 3,7% 


2014 34.300 900 2,6% 


2015 47.200 5.400 11,4% 


2016 47.200 5.400 11,5% 


 Voorraad m2 leeg % leeg 


2010 56.200 5.500 9,7% 


2011 55.500 4.600 8,4% 


2012 57.600 6.400 11,1% 


2013 56.800 2.200 3,9% 


2014 56.900 2.000 3,5% 


2015 56.500 4.500 8,0% 


2016 56.700 5.900 10,4% 


Tabel 15: Ontwikkelingen 2010-2016 


Tabel 16: Ontwikkelingen 2010-2016 


Tabel 17: Ontwikkelingen 2010-2016 


Tabel 18: Ontwikkelingen 2010-2016 







  
 


 
 
 


9 
 


Kantorenmonitor Holland Rijnland 2016 


Feitenblad 


 
Figuur 18: Kantorenvoorraad m2 in Voorschoten naar 
grootteklasse, stand per 1 januari 


 
 
Figuur 19: Kantorenvoorraad m2


 in Zoeterwoude naar grootteklasse,  


stand per 1 januari 
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 Voorraad m2 leeg % leeg 


2010 29.600 3.300 11,3% 


2011 29.200 3.700 12,6% 


2012 28.500 2.200 7,8% 


2013 26.900 3.400 12,6% 


2014 26.400 2.300 8,6% 


2015 25.300 1.500 6,0% 


2016 25.100 2.700 10,6% 


 Voorraad m2 leeg % leeg 


2010 62.500 2.700 4,3% 


2011 62.700 4.200 6,8% 


2012 62.700 4.900 7,9% 


2013 62.700 4.900 7,9% 


2014 62.700 5.000 8,0% 


2015 72.700 9.700 13,3% 


2016 72.500 10.400 14,4% 


Tabel 19: Ontwikkelingen 2010-2016 


Colofon 
 
De Kantorenmonitor Holland Rijnland 2016 is een gezamenlijke uitgave van het Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland en de afdeling 
Beleidsonderzoek en Analyse (BOA) van de gemeente Leiden. 


Voor informatie: Jaap Jan Boon, jjboon@hollandrijnland.nl, Ellen Dijkstra, e.dijkstra@leiden.nl 


Tabel 18: Ontwikkelingen 2010-2016 
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Samenstelling: Leiden INTO business en gemeente Leiden  |  Teksten: Dennis Captein en Manon Vonk  |  Fotografi e: John Brussel


nemers en gemeente, tussen Leiden en de omlig-


gende gemeenten en tussen Leiden en de Provincie 


Zuid-Holland. 


Dit speciale katern is een katern in drie delen. Rood 


behelst de transformatie van Leiden, groen de 


transformatie van het Stationsgebied en blauw die 


van de buitengebieden. 


We nemen u mee in het transformatieproject dat 


staat te gebeuren. U leest wat er gaat veranderen 


en ziet hoe dat eruit gaat zien. Maar u treft ook 


een aantal bijzondere transformaties aan die in de 


afgelopen jaren is gerealiseerd. 


We interviewden tal van specialisten op het ge-


bied van vastgoed en transformaties: architecten, 


ontwikkelaars, investeerders, makelaars en niet te 


vergeten de voormannen: de Leidse wethouders 


Paul Laudy en Robert Strijk.


Veel leesplezier.


Waar 
gisteren 
morgen 
ontmoet
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Paul Laudy (Bouw en Openbare Ruimte) en Robert Strijk 
(Economische Zaken) zijn eensgezind: de transformatie van 
het Stationsgebied zal resulteren in een opwaardering van 
Leiden. Laudy: “Dit gebied is velen al jaren een doorn in 
het oog; het is bepaald geen aantrekkelijke route. Leiden is 
de stad van ontdekkingen. Ons authentieke centrum zit vol 
geschiedenis en in het Bio Science Park werken dagelijks 
duizenden kenniswerkers aan wereldvermaarde uitvindingen. 
Het vervoeren van al deze mensen vraagt om goede verbin-
dingen. Tegelijkertijd krijgen bezoekers van Leiden dan een 
veel betere eerste indruk.” 


Het is belangrijk dat de Provincie Zuid-Holland achter de 
plannen van Leiden gaat staan. Strijk: “Leiden weet exact 
waar binnen de stadsgrenzen winst gehaald kan worden. 
Zuid-Holland heeft daarentegen een overkoepelende blik. 
Beide zijn experts op een bepaald gebied. De transformatie 
kan maar op één manier tot stand komen: schouder aan 
schouder. Dat geldt voor het hele proces, maar vooral voor 
het aanpakken van de leegstand van gebouwen. Als  de ge-
meente en de provincie dit probleem willen terugdringen, is 
samenwerken het devies.”


Wethouders roepen op tot samenwerking 
tussen gemeente en provincie


‘TRANSFORMATIE 
VAN LEIDEN IS EEN 


ZAAK VAN IEDEREEN’
Het stationsgebied van Leiden ondergaat een ware metamorfose. Het is de ambitie 


om de entree van Leiden binnen 15 jaar te transformeren tot een toplocatie waar 


wonen, werken, winkelen, ontspannen, verplaatsen (en stallen) een plaats zullen krijgen. 


Als het project is afgerond, zal het geheel een waardige verbinding vormen tussen 


enerzijds de historische binnenstad en anderzijds het Bio Science Park.


SAMENWERKEN
De wethouders zitten geregeld met de stakeholders om de 
tafel. Want, zo stellen zij, de realisering van het Stationsge-
bied is een verantwoordelijkheid van gemeente én onderne-
mers. De gemeente heeft in een meerjarenbegroting gelden 
gereserveerd voor publieke faciliteiten zoals infrastructuur en 
civieltechnische werkzaamheden. Het gros van de te trans-
formeren gebouwen is in eigendom van investeerders. Laudy: 
“Voor  hen is de verhuur van moderne kantoren nabij ons 
NS-station buitengewoon aantrekkelijk. Immers, die zijn 
goed verhuurbaar vanwege de toplocatie. De gemeente zal de 
plannen daartoe op alle mogelijke manieren stimuleren en 
ondersteunen. Denk hierbij aan het veranderen van bestem-
mingsplannen, het afgeven van vergunningen en het realise-
ren van kwalitatief hoogstaande publieke faciliteiten.”


MIX VAN FUNCTIES
In het nieuwe stationsgebied komt een mix van functies. 
“Hoogwaardige leisure, horeca en woningen gaan hier zeker 
niet ontbreken”, zegt Laudy. “Er zullen bovendien voldoende 
groenvoorzieningen worden aangelegd en er komen inpandi-
ge � etsenstallingen. De � etsenstalling die onder het Rijns-
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burgerblok komt biedt ruimte aan vijfduizend � etsen. Het 
busstation zal verplaatst worden waardoor het Hoogwaardig 
Openbaar Vervoer beter gefaciliteerd wordt. Dit zijn slechts 
een paar van de vele concrete voorbeelden waarmee het beeld 
van het stationsgebied gaat veranderen.”    


Met de omvorming van het stationsgebied hoopt Strijk nog 
een slag te slaan: “Een grotere groei van onze kennisintensieve 
en vrijetijdseconomie. “Die groeicijfers zijn de laatste jaren 
achtergebleven, terwijl Leiden verhoudingsgewijs beschikt 
over de meeste hoogopgeleide mensen van Nederland. In ons 
vernieuwde kantorencentrum zal onze zakelijke dienstverle-
ning tot bloei komen. Die zal onze kenniseconomie verrijken. 
De leisure- en horecafaciliteiten bevorderen de vrijetijdseco-
nomie.”
 
LEIDEN TRANSFORMEERT 
Het nieuwe stationsgebied is onderdeel van een veel groter 
proces, genaamd ‘Leiden transformeert’. Dat proces is al 
jaren, zo niet decennialang gaande. Want de gemeente beseft 
dat nieuwe kantoren, zonder maatregelen, zullen leiden tot 
meer kantoorleegstand op bestaande locaties. Ook daarover is 
nagedacht. Laudy: “Twintig jaar geleden heerste de gedachte 
dat kantoren aan de rand van de stad het beste tot zijn recht 
zouden komen. Anno 2015 bestaat die gedachte niet meer. 
Nu is er behoefte aan kantoren in het centrum, in de nabij-
heid van het openbaar vervoer, horeca- en leisurefaciliteiten. 
Er is een revolutie gaande in de manier van werken. Vele 
factoren hebben er toe geleid dat dit nieuwe werken vraagt 
om nieuwe werkomgevingen. Die moeten gemaakt worden. 
En dat gaat zeker niet vanzelf. Daar is veel tijd, geld, energie, 
menskracht en creativiteit voor nodig.”


“De transformatie van het Stationsgebied heeft zoals gezegd 
gevolgen voor de huidige kantoren buiten het Stationsgebied. 
Echter, wij hebben niet alleen de Schipholweg, de Ver-
beekstraat en het Kanaalpark benoemd tot belangrijke trans-
formatielocaties, want ook op vele andere locaties in de stad is 
er sprake van transformatie (zie factsheet). De kantoren daar 
krijgen een andere functie en sommige kantoorpanden zijn 


reeds getransformeerd. Hotels, studentenhuizen, woningen 
voor expats, er zijn tal van goede ideeën die ook deze transfor-
maties kansrijk maken. En ook voor deze gebouwen geldt dat 
de gemeente alle medewerking zal geven aan investeerders die 
hun onroerend goed een andere invulling willen geven. Dit 
noemen wij daarom onze Rode Loper Transformaties.”


FLOW
Er gaat een � ow door Leiden. Waar amper een decennium 
terug nog vele projecten sneuvelden, worden de voorstellen 
vandaag de dag nagenoeg unaniem aangenomen door de 
gemeenteraad. Strijk verduidelijkt: “Zoals de Aalmarkt, de 
studentencampus bij de Lammenschans, de parkeergarage 
onder de Lammermarkt en het verruimen van hotelcapaciteit. 
Leiden wil overduidelijk vooruit, maar beseft dat zij dit moet 
doen met de ruimte die er is. Leiden is op Den Haag na de 
dichtstbevolkte stad van Nederland en er zijn nu eenmaal 
geen uitbreidingsmogelijkheden. Dus zullen we de beschikba-
re ruimte optimaal moeten indelen om de stad aan te passen 
aan de nieuwe eisen van de tijd, zoals het nieuwe werken. Dat 
staat centraal in ‘Leiden transformeert’.”


VLIEGWIELEFFECT
Intensief samenwerken met alle stakeholders, waaronder de 
provincie, regio en omliggende gemeenten is heel belangrijk 
bij het transformeren van kantoren. Strijk: “De Provincie 
weet dat de plannen van jaren geleden niet meer passen bij 
de behoefte van deze tijd. Zij stelt dat wij zelf een oplossing 
moeten aandragen. Dat doen we dus. Nu is het zaak dat de 
Provincie achter onze huidige plannen gaat staan. Er staat 
veel op het spel. Mensen zijn bereid hun nek uit te steken 
en investeringen te doen die werkgelegenheid creëren en de 
economie een impuls geven. Daarnaast zal de stad Leiden op 
tal van kernlocaties fraaier worden.” Laudy: “De voorgeno-
men ontwikkelingen zorgen nu reeds voor een vliegwielef-
fect. Goede plannen leiden tot nieuwe plannen en brengen 
de inwoners in vervoering.” Strijk: “Leiden is de stad van de 
meningen en de discussies. Altijd al geweest. Maar nu is er 
eenduidigheid. Naar de transformatie van het Stationsgebied 
wordt dan ook reikhalzend uitgekeken.”


‘LEIDEN WIL OVERDUIDELIJK VOORUIT, MAAR BESEFT 
DAT ZIJ DIT MOET DOEN MET DE RUIMTE DIE ER IS’


‘IN ONS VERNIEUWDE KANTORENCENTRUM ZAL ONZE
ZAKELIJKE DIENSTVERLENING TOT BLOEI KOMEN’


LEIDEN 
TRANSFORMEERT
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De Leidse regio wil een duurzame plek zijn in de top van 
de Europese kennisregio’s met Life Sciences en Health als 
sleutelsectoren. Ondernemers, onderwijsinstellingen en 
de gemeenten Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, 
Voorschoten en Zoeterwoude werken samen om dit te 
realiseren. Economie071 stimuleert de samenwerking tussen 
de betrokken partijen. “Wij willen dat de Leidse regio een 
centrum voor ondernemerschap en innovatie is. Dat is één 
van onze doelstellingen. Naast een optimale kennismarkt heb 
je daarvoor ook een goede entree nodig. Dus juichen wij het 
transformatieplan toe”, aldus De Jong.
Hij vervolgt: “De economische kracht die uitgaat van de 
universiteit, het LUMC en het Bio Science Park is ongekend 
groot. Medici, zakenmensen en toeristen ontvangen wij nu 
in het huidige Stationsgebied en dat is geen visitekaartje. Een 
afzichtelijke entree; die verdienen zij en wij niet. Ten opzichte 
van andere steden sta je dan gelijk al met 1-0 achter.”


De Provincie Zuid-Holland zegt dat Leiden 250.000 vier-
kante meter teveel aan kantoorruimte heeft. Door het nieuwe 
Stationsgebied heeft Leiden straks nog meer kantoorruimte.  
“Nee. Tijdelijk zal er meer kantoorruimte zijn. Maar door 
het transformeren van kantorencomplexen aan de rand van 
de stad, zal het aantal vierkante meters op de lange termijn 
aanzienlijk verminderen. Ondernemers hebben nauwelijks 
nog behoefte zich in het buitengebied te vestigen. Inmiddels 
hebben daar al vele succesvolle transformaties plaatsgevon-
den. En in een aantal gevallen zal blijken dat die complexen 
gewoon geen levensvatbaarheid meer hebben en zal je over 
moeten gaan tot sloop.”


René de Jong, directeur van Economie071.


René de Jong, 
directeur Economie071:


‘Laten we samen 
de handen 
ineen slaan’


“Natuurlijk had de transformatie van het Stationsgebied vijftien jaar geleden al gerealiseerd 


moeten zijn. Maar niettemin ben ik blij dat het plan voor een nieuwe Stationsgebied er ligt. 


Te laat, maar goed, het ligt er”, aldus René de Jong, directeur van het Stichting Economie071.


De boodschap voor de Provincie is: “Leiden heeft een 
behoorlijke trackrecord qua transformeren. De stad is daar 
buitengewoon deskundig en goed in. Heb dus vertrouwen. 
Bedenk verder dat je eerst moet investeren om uiteindelijk 
beslagen ten ijs te komen. Je krijgt dus eerst meer kantoor-
meters, maar uiteindelijk bereik je het gewenste doel. Laten 
we daarom de handen ineen slaan en samen dit transforma-
tieplan gaan dragen. Help ons met regelgeving, je knowhow 
en je middelen, dan zal je zien dat je zelf ook geholpen 
wordt.”


Hoe kijken de andere gemeenten waarmee Economie071 om 
de tafel zit tegen de transformatie van Leiden aan? “Economie 
houdt niet op bij de gemeentegrenzen. De transformatie van 
Leiden leidt ook tot een verbetering van het investeringskli-
maat, de werkgelegenheid en de welvaart in de plaatsen om 
Leiden heen. Dankzij de universiteit, het LUMC en het Bio 
Science Park staan Oegstgeest en Voorschoten in de top 5 van 
woonsteden in Nederland. Het NS-station is de entree van 
Leiden maar ook van de Leidse regio.”


Een plan is nog geen realisatie.  “Ik heb vertrouwen, maar 
realiseer mij dat er nog veel werk gedaan moet worden. Het 
is heel positief dat de gemeente Leiden standvastig is en vast-
houdt aan een plan dat voor de crisis is gemaakt. Voor wat 
betreft de woningbouw zie ik nauwelijks bedreigingen. Daar 
is gewoon veel behoefte aan. Dat het Stationsgebied dé plek 
is voor kantoren, dat staat voor mij ook als een paal boven 
water. Maar het commerciële vastgoed is een ander verhaal. 
Daarvoor heb je dur� nvesteerders nodig.”
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LEIDSE PASSANTEN OVER HUIDIGE


‘Meer sociale woningbouw’ ‘Leiden moet gastvrijer worden’


‘Ik wil een wow-gevoel krijgen’ ‘Het mag chiquer worden’


Tekst en foto’s Manon Vonk


Naam: Tony Macaroni
Woont:  In kraakpand in Leiden schuin tegenover Centraal 


Station
Werkt: In Leiden als kok, voedingsspecialist en webdesigner
Bekend met het plan? “Ja, ik weet ervan. Ze willen nieuw-
bouw neerzetten met winkels, luxe appartementen en 
kantoorruimtes. Ik vind het verschrikkelijk. Er staat al veel 
kantoorruimte leeg en er is geen ruimte voor sociale wo-
ningbouw. Er wordt geld van belastingbetaler verspeeld.”
Wat moet er gebeuren? “Ze zouden veel meer moeten 
schoonmaken, dan ziet het er al een stuk beter uit. Er moet 
meer groen komen, meer sociale woningbouw nabij het 
station en meer winkels in het gebied.” 


Naam:  Aaron Zipp
Woont:  In Amsterdam
Werkt:   Voornamelijk in Amsterdam. Is eigenaar van 


ZippHighlandGames
Bekend met het plan? “Ja, heb er van gehoord. Weet niet 
of elke verbetering altijd positief is. Ligt eraan wat de 
insteek is. Maar het kan zeker beter dan het nu is. Nu is het 
niet gezellig en er wordt te weinig met de ruimte gedaan.”
Wat moet er gebeuren? “De historische uitstraling van 
Leiden moet bewaard blijven, meer groen en meer zit-
plaatsen. Het moet een meetingpoint worden. Maak een 
speelplek voor kinderen. Het moet gastvrijer worden.”


Naam:  Christa Hemerik
Woont:  In Leiden
Werkt:   In Den Haag als parttime redactiemedewerker bij 


Joho, een platform voor internationale samenwerking
Bekend met het plan? “Nee, maar ben wel blij als ze dit 
plein gaan aanpakken. Ik ben niet voor een grootse aanpak. 
Vaak is dat alleen maar geldverspilling. Pak liever wat kleine 
dingen aan. Dat leidt vaak al tot grote verbeteringen. 
Wat moet er gebeuren? “Het fi etspad moet veel duide-
lijker aangegeven worden. Er moet meer groen komen, 
evenals meer zitplaatsen. En ik wil een wow-gevoel krijgen 
als ik het station uitloop.”


Naam:  Aleyna Kozan (tweede van links)
Woont:  In Zoetermeer
Studeert:  In Leiden aan het ROC in het Level-gebouw
Bekend met het plan? “Heb gehoord dat ze alles gaan 
verbouwen, maar weet niet precies wat. Ik ben voor, zolang 
het maar mooier wordt en dit gebied veel meer winkels 
krijgt. Nu is het lelijk en saai. De school is ook lelijk 
geplaatst. Het moet veel mooier.”
Wat moet er gebeuren? “Naast meer winkels ook een soort 
van bazaar. Het plein met de bussen is heel lelijk en rommelig. 
Maak een fontein met banken eromheen. Het mag chiquer 
worden. En je moet lekker buiten op een terras kunnen zitten.”
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‘Wij volgen niet, wij Leiden’


EN TOEKOMSTIGE STATIONSGEBIED


‘’s Nachts voelt het onveilig’ ‘Creëer een laan die de stad inloopt’


‘Leiden moet zijn charme behouden’


Naam: Safi  Shafi q
Woont: In Leiderdorp
Werkt:  Als taxichauff eur met Leiden als standplaats
Bekend met het plan? “Ik ben op de hoogte en vind het 
een goed idee. Want zoals het nu is, is het helemaal niks. 
Taxi’s worden moeilijk gevonden. Zeker oudere mensen 
kunnen ons moeilijk bereiken. ’s Nachts voelt het onveilig 
door de slechte verlichting.”
Wat moet er gebeuren? “Zorg voor goede bewegwijzering. 
Creëer meer zitplekken. Ontwerp iets zodat als mensen een 
foto maken het duidelijk is dat ze in Leiden zijn. Kijk naar ‘I 
Love Amsterdam’ op Museumplein. Het woord ‘Sleutelstad’ 
zie ik hier nergens terug.”


Naam:  Arno van Klaveren
Woont:  In Delft
Werkt:   In Delft. Was naar Leiden gefi etst om een oude 


bakfi ets af te leveren
Bekend met het plan? “Nee, maar zo te zien kan het geen 
kwaad. Enige verbetering van de omgeving is wel noodza-
kelijk. Er staan hier veel lelijke panden. Zoals de gebouwen 
van ABN Amro, Rabobank en Visitors Center. Die zouden 
van mij allemaal weg mogen.”
Wat moet er gebeuren? “De historische entree moet 
bewaard blijven. Je moet het oude centrum weer kunnen 
zien. Meer groen en creëer een laan die de stad inloopt. Het 
gebied moet meer een ontmoetingsplek zijn.”


Naam:  Lucas Bel
Woont:  In Haarlem
Werkt:  Vooral in Leiden voor KWF. Werft donateurs
Bekend met het plan? “Ik kom vaak in Leiden, maar weet 
hier niets vanaf. Maar er mag hier inderdaad wel wat ge-
beuren. In het station is genoeg te doen, maar het is niet 
mooi. De gebouwen hier zijn gewoon lelijk.”
Wat moet er gebeuren? “Het zou veel groener mogen van 
mij. Vooral de voorkant van het station moet aangepakt 
worden. Hang bijvoorbeeld grote banners op de gevel van 
het station, waarin de historie van Leiden uitkomt. Zorg 
voor grote plantenbakken met banken eromheen. En 
gebruik deze slogan: ‘Wij volgen niet, wij Leiden’.”


Naam:  Joost Berk
Woont:  In Zoeterwoude
Werkt:  In Leiden. Is eigenaar van J2TV
Bekend met het plan? “Nee, maar alles wat Leiden beter 
en mooier maakt, is goed en belangrijk. Leiden moet zicht-
baarder worden. Het is en blijft onduidelijk wat bijvoorbeeld 
de voor- en achterkant van het station is. Er ligt veel braak. 
Niet echt mooi.”
Wat moet er gebeuren? “Ik vind grote gebouwen wel mooi, 
maar Leiden moet zijn charme behouden. Denk na over het 
renoveren van panden in plaats van nieuwbouw. De entree 
van Leiden moet de Oude Vest zijn.”
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Tekst Dennis Captein  |  Fotografi e John Brussel


 ‘Heel goed dat Leiden zich weer op 
vastgoedbeurs Provada profi leert’
Loek van der Kroft, partner van DTZ Zadelhoff , omarmt de transformatie van Leiden. “Het is 


een goed idee omdat het kan leiden tot het terugdringen van de kantorenleegstand en het 


opwaarderen van de stad.” Maar nu het idee er is, is het tijd voor een vervolgstap. “En dat is 


een marketingstrategie ontwikkelen waarmee dit plan tot een succes kan worden gemaakt.”


10


Loek van der Kroft, DTZ Zadelhoff 


Hij verduidelijkt: “De markt komt niet vanzelf 
naar Leiden toe. Die zal de stad moeten halen. 
Om de markt te activeren, moet je jezelf pro� leren. 
Wat dat betreft moet Leiden nog een slag maken.”
De marketingcampagne zou enerzijds de stad 
Leiden en anderzijds de nieuwe stationsomgeving 
in het licht moeten zetten. Over Leiden zegt hij: 
“De vier grote Randstadsteden hebben voor het 
nationale en internationale bedrijfsleven meer 
aantrekkingskracht dan Leiden. Dat komt omdat 
deze steden, zeker internationaal gezien, beter op 
de kaart staan. Terwijl Leiden heel veel plussen 
in huis heeft.” 


KOESTEREN
Dat Leiden zich binnenkort en de komende jaren 
pro� leert op de vooraanstaande vastgoedbeurs 
Provada juicht Van der Kroft toe. Is dat voldoende 
om de vierkante meters van de nieuwe stations-
omgeving te vullen? “Nee”, zegt Van der Kroft beslist. “De 
wereld verandert. De huurder van vandaag is een totaal andere 
huurder dan tien jaar geleden. DTZ heeft dat laten onderzoe-
ken. Daaruit is gebleken dat de huurder anno 2015 enkel nog 
voor kwaliteit gaat. Een slechte locatie met slechte faciliteiten 
kun je niet verhuren. Kwaliteit is het motto. De huurder wil 
� exibel kunnen opereren, werken in een dynamische om-
geving en bovendien van alle gemakken voorzien zijn. Denk 
hierbij aan luxe ko�  ecorners, restaurants, � tnessmogelijk-
heden en natuurlijk een zo kort mogelijke aanrijroute.” 
Hij vervolgt: “Het plan voor de transformatie van de stati-
onsomgeving is juist zo goed omdat de gemeente die kwaliteit 
ook wil inbrengen. Echter, dat moet iedereen weten en dus 
moet Leiden dat op alle mogelijke manieren naar buiten 
brengen. Dit plan kan niet zonder marketingcampagne. 
Neem het Rijnsburgerblok. Daar is een artist impression van. 
Maar met alleen een mooie tekening kom je er niet. Partijen 
als DTZ moeten veel meer informatie hebben om bedrijven 
warm te maken voor deze locatie.”


Want om het plan vlot te trekken heb je gebruikers nodig. 
“Dat is de grootste bedreiging voor het welslagen van het 


plan”, benadrukt Van der Kroft. “Niemand investeert anno 
2015 op eigen risico in kantoorgebouwen. Investeerders 
durven pas als er zekerheid is op een langlopend huurcon-
tract. Daarom is het plan voor de stationsomgeving ook een 
beetje het verhaal van de kip en het ei. Je kunt de mooiste 
vastgoedplannen smeden, maar zonder gebruikers is er geen 
plan. Je zult dus moeten weten wat er op de markt speelt en 
leeft. Vooral de markt buiten Leiden. Een aantal bedrijven 
verplaatst zich binnen Leiden, en op zich is dat niet erg, 
maar het vult geen leegstaande of nieuwe vierkante meters. 
Daarvoor zijn partijen van buitenaf nodig.”


KARTREKKERS
Van der Kroft heeft in elk geval vertrouwen in de kartrekkers 
van de transformatie. “Het huidige college is eensgezind en 
duidelijk. De wethouders Laudy en Strijk verwoorden op een 
heldere manier waar Leiden naartoe moet. De kern van het 
plan is de stationsomgeving. Daarnaast ligt een focus op 
kantoorlocaties aan de rand. Het is heel logisch om die kan-
toren, die veelal verouderd zijn en in deze vorm onmogelijk 
kunnen worden gevuld, te transformeren. Kortom, goed idee, 
goed plan, maar nu de vervolgstap zetten.”


Loek van der Kroft van DTZ Zadelhoff .
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‘Het Stationsgebied is velen 


al jaren een doorn in het oog’ 


(Paul Laudy, Leidse wethouder van Bouw en Openbare Ruimte)


‘Gebruik na de transformatie


 van de stad deze slogan: 


Wij volgen niet, wij Leiden’


(Lucas Bel, werkzaam voor KWF in Leiden)


‘Naast meer winkels zou ik 


in het Stationsgebied een soort 


van bazaar willen hebben’


(Aleyna Kozan, studeert aan de ROC Leiden)


‘Als ik het 


Leidse NS-station 


uitloop, wil ik een 


wow-gevoel krijgen’


(Christa Hemerik, inwoonster van Leiden)


‘Het plan is goed. 
Nu is het tijd voor 


de vervolgstap: een 
marketingstrategie 


ontwikkelen’ 
(Loek van der Kroft, DTZ Zadelhoff )


‘Het is belangrijk dat de 
Provincie Zuid-Holland 


achter het Leidse 
transformatieplan gaat staan’ 


(René de Jong)


‘Om een centrum voor 
ondernemerschap 


en innovatie te kunnen 
zijn, heb je een 


goede entree nodig’ 
(René de Jong, Economie071) 


‘Ons authentieke centrum zit vol geschiedenis en in het Bio Science Park werken dagelijks duizenden kenniswerkers aan wereldvermaarde uitvindingen. Die twee moet je met elkaar verbinden’ 
(Robert Strijk, Leidse wethouder van Economische Zaken)
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De kick-off  van de transformatie van het Stationsgebied gaat na de zomer van 2015 


van start met de grond- en sloopwerkzaamheden op het terrein van het Rijnsburgerblok. 


In het eerste kwartaal van 2016 beginnen volgens de huidige planning de bouwwerkzaamheden 


van de eerste fase. Allereerst wordt hier een sokkel neergezet met de Leidse maat. 


Uit de sokkel verrijzen twee woontorens van verschillende hoogte.


Robert Bergenhenegouwen: “Verkeersstromen 
zitten elkaar nu in de weg en de fi etsparkeer-


voorzieningen zijn over het hele gebied uitgewaaierd.”


Samenhang, gevarieerd, 
hoogwaardig en fraai


Rijnsburgerblok kick-off  van transformatie Stationsgebied
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‘ HET RIJNSBURGERBLOK IS 
DÉ TOPLOCATIE. DICHTER BIJ 
HET VIJFDE NS-STATION VAN 
NEDERLAND KUN JE NIET ZITTEN’


Voor de bouw van de sokkel en de 
eerste twee torens worden 32 maanden 
uitgetrokken. De sokkel krijgt 4.500 
vierkante meter kantoorruimte en 
de plint 1.700 vierkante meter 
die bestemd is voor commerciële 
activiteiten zoals retail en horeca. 
Ondergronds komt een stalling 
met plek voor circa 5.000 � etsen. 
De twee torens worden ingedeeld 
in 160 woningen. Tezamen behelst 
dit de eerste fase van het plan. De 
tweede fase gaat hierna van start. Deze 
bestaat uit de derde toren, waarin kantoren 
komen (16.000 vierkante meter). Bovengronds, op ingenieuze 
wijze verweven in het midden van de sokkel, wordt ruimte 
gemaakt voor een moderne autoparkeergarage.


DYNAMISCHE OMGEVING
De investeerder van het project is, namens het betrokken 
beleggingsfonds, Syntrus Achmea en Van Wijnen fungeert 
als ontwikkelaar en als verantwoordelijk bouwbedrijf. Robert 
Bergenhenegouwen, namens de gemeente Leiden de gebieds-
manager van het Stationsgebied, ziet het Rijnsburgerblok 
als dé toplocatie van het Stationsgebied. “Dichter bij het 
vijfde NS-station van Nederland kun je niet zitten”, zegt 
hij. “Het is een zeer dynamische omgeving die op meerdere 
manieren goed bereikbaar is. Bedenk bijvoorbeeld dat elke 
dag gemiddeld 70.000 mensen gebruik maken van het Leidse 
NS-station en dat naar schatting 40.000 mensen dagelijks 
het Rijnsburgerblok passeren. De gerenommeerde vastgoed-
adviseur Jones Lang LaSalle maakt jaarlijks een ranking van 
Nederlandse toplocaties voor kantoren. Het Leidse Stations-
gebied stond drie jaar terug op plaats 65 en staat nu op 21. 
Dat wil wat zeggen. Maar het is ook logisch: dicht bij de vier 
grote steden, Schiphol en de Bollenstreek en met aan de ene 
kant de historische binnenstad en aan de andere kant het Bio 
Science Park.”


PLAN OVERLEEFT CRISISJAREN
Bergenhenegouwen vindt de ontwikkeling van het Rijns-
burgerblok om nog een heel andere reden bijzonder: “Het 
plan voor deze gebiedsontwikkeling is in 2009 gestart. Toen 
al zag men in dat de huidige structuur en inrichting van het 
Stationsgebied verhinderde dat het gebied zich kon ont-
plooien tot wat het zou kunnen en moeten zijn. De uitstra-
ling en vormgeving passen niet bij de ruimtelijk-economische 
ambities van Leiden. Vanwege de dominante infrastructuur, 
het vele asfalt, de onaangenaam grote openbare ruimten en 
de ondoordringbare bouwblokken is het gebied programma-
tisch sterk onderbenut, is er geen sprake van een volwaardige 


entree naar de binnenstad en is de verblijfskwaliteit in het 
Stationsgebied zeer matig. Verkeersstromen zitten elkaar in de 
weg en de � etsparkeervoorzieningen zijn over het hele gebied 
uitgewaaierd. Misschien wel het belangrijkste is de gebrek-
kige stedenbouwkundige samenhang. Anders gezegd, een 
allesbehalve fraaie verbinding tussen enerzijds het historische 
centrum en anderzijds het moderne Bio Science Park.”
“In 2009 werd daarom met de ontwikkeling van het Stations-
gebied gestart. Dit houdt in dat er een samenhangend en 
kwalitatief hoogwaardig nieuw Stationsgebied moet worden 
gecreëerd waarin reizen, wonen, werken en verblijven op een 
goede wijze samenkomen en elkaar versterken. Iedereen is 
ervan overtuigd dat deze ontwikkeling de stad een uniek en 
wervend perspectief biedt. Dat deze wens tot transformatie 
groot is, blijkt wel uit het feit dat het plan van toen de crisis-
jaren die volgden overleefde en er vanuit de markt inmiddels 
veel interesse is om in het Stationsgebied te investeren.”


LEIDSE MAAT
De Leidse maat is en blijft voor het hele Stationsgebied 
bepalend. Die maat, zowel voor de sokkels als de torens, zorgt 
voor meer openheid en een vloeiende overgang van binnen-
stad naar Bio Sciencepark. De hoogste torens staan straks 
tegen het spoor. De omgeving van het Stationsplein wordt 
als eerste getransformeerd. Eerst het Rijnsburgerblok met 
de drie torens. Hierna is de ontwikkellocatie direct naast het 
Rijnsburgerblok aan de beurt. Daar zullen twee woontorens, 
een hotel en commerciële ruimten worden neergezet. 
De transformatie van het gebouw aan de andere zijde van 
het Stationsplein, dat nu bekend staat als het YNS-gebouw, 
staat reeds op papier. Momenteel onderzoeken de eigenaren, 
Ymere en de Nederlandse Spoorwegen, hoe dit pand het 
beste in de markt gezet kan worden. In latere fases volgen 
de andere ontwikkellocaties in het Stationsgebied. Zoals op 
de zogeheten Trafolocatie, dat tijdelijk een kweektuin voor 
planten en bomen voor het Singelpark is, maar waar straks 
twee kantorencomplexen zullen komen. Het is de bedoeling 
dat in de toekomst het huidige busstation naar de andere kant 
van het station wordt verplaatst en daar wordt geïntegreerd 
in een goed bereikbare en compacte OV-terminal. Hierdoor 
worden de verkeerstromen ontvlecht, gaan de bussen over de 
hoofdroutes rijden en ontstaat er aan de stadszijde ontwikkel-
ruimte in het hart van het Stationsgebied. 


‘Iedereen moet zich welkom voelen’
Het is de verwachting dat de transformatie van het Stationsgebied in 2030 is 
voltooid. Het volgende moet dan zijn gerealiseerd:
•  een multifunctioneel OV-knooppunt;
•  bezoekers, bewoners en reizigers moeten zich welkom voelen;
•  nieuwe werkgelegenheid in moderne kantoren;
•  commerciële voorzieningen die zijn gericht op de regionale markt;
•  moderne stadswoningen in een mix van huur en koop;
•  een hoogwaardig verblijfsgebied met veel levendigheid op straat;
•  een plein aan de stadszijde dat hét centrale ontmoetingspunt van Leiden is.


Rijnsburgerblok kick-off  van transformatie Stationsgebied
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dag gemiddeld 70.000 mensen gebruik maken van het Leidse 
NS-station en dat naar schatting 40.000 mensen dagelijks 
het Rijnsburgerblok passeren. De gerenommeerde vastgoed-
adviseur Jones Lang LaSalle maakt jaarlijks een ranking van 
Nederlandse toplocaties voor kantoren. Het Leidse Stations-
gebied stond drie jaar terug op plaats 65 en staat nu op 21. 
Dat wil wat zeggen. Maar het is ook logisch: dicht bij de vier 
grote steden, Schiphol en de Bollenstreek en met aan de ene 
kant de historische binnenstad en aan de andere kant het Bio 
Science Park.”


PLAN OVERLEEFT CRISISJAREN
Bergenhenegouwen vindt de ontwikkeling van het Rijns-
burgerblok om nog een heel andere reden bijzonder: “Het 
plan voor deze gebiedsontwikkeling is in 2009 gestart. Toen 
al zag men in dat de huidige structuur en inrichting van het 
Stationsgebied verhinderde dat het gebied zich kon ont-
plooien tot wat het zou kunnen en moeten zijn. De uitstra-
ling en vormgeving passen niet bij de ruimtelijk-economische 
ambities van Leiden. Vanwege de dominante infrastructuur, 
het vele asfalt, de onaangenaam grote openbare ruimten en 
de ondoordringbare bouwblokken is het gebied programma-
tisch sterk onderbenut, is er geen sprake van een volwaardige 


entree naar de binnenstad en is de verblijfskwaliteit in het 
Stationsgebied zeer matig. Verkeersstromen zitten elkaar in de 
weg en de � etsparkeervoorzieningen zijn over het hele gebied 
uitgewaaierd. Misschien wel het belangrijkste is de gebrek-
kige stedenbouwkundige samenhang. Anders gezegd, een 
allesbehalve fraaie verbinding tussen enerzijds het historische 
centrum en anderzijds het moderne Bio Science Park.”
“In 2009 werd daarom met de ontwikkeling van het Stations-
gebied gestart. Dit houdt in dat er een samenhangend en 
kwalitatief hoogwaardig nieuw Stationsgebied moet worden 
gecreëerd waarin reizen, wonen, werken en verblijven op een 
goede wijze samenkomen en elkaar versterken. Iedereen is 
ervan overtuigd dat deze ontwikkeling de stad een uniek en 
wervend perspectief biedt. Dat deze wens tot transformatie 
groot is, blijkt wel uit het feit dat het plan van toen de crisis-
jaren die volgden overleefde en er vanuit de markt inmiddels 
veel interesse is om in het Stationsgebied te investeren.”


LEIDSE MAAT
De Leidse maat is en blijft voor het hele Stationsgebied 
bepalend. Die maat, zowel voor de sokkels als de torens, zorgt 
voor meer openheid en een vloeiende overgang van binnen-
stad naar Bio Sciencepark. De hoogste torens staan straks 
tegen het spoor. De omgeving van het Stationsplein wordt 
als eerste getransformeerd. Eerst het Rijnsburgerblok met 
de drie torens. Hierna is de ontwikkellocatie direct naast het 
Rijnsburgerblok aan de beurt. Daar zullen twee woontorens, 
een hotel en commerciële ruimten worden neergezet. 
De transformatie van het gebouw aan de andere zijde van 
het Stationsplein, dat nu bekend staat als het YNS-gebouw, 
staat reeds op papier. Momenteel onderzoeken de eigenaren, 
Ymere en de Nederlandse Spoorwegen, hoe dit pand het 
beste in de markt gezet kan worden. In latere fases volgen 
de andere ontwikkellocaties in het Stationsgebied. Zoals op 
de zogeheten Trafolocatie, dat tijdelijk een kweektuin voor 
planten en bomen voor het Singelpark is, maar waar straks 
twee kantorencomplexen zullen komen. Het is de bedoeling 
dat in de toekomst het huidige busstation naar de andere kant 
van het station wordt verplaatst en daar wordt geïntegreerd 
in een goed bereikbare en compacte OV-terminal. Hierdoor 
worden de verkeerstromen ontvlecht, gaan de bussen over de 
hoofdroutes rijden en ontstaat er aan de stadszijde ontwikkel-
ruimte in het hart van het Stationsgebied. 


‘Iedereen moet zich welkom voelen’
Het is de verwachting dat de transformatie van het Stationsgebied in 2030 is 
voltooid. Het volgende moet dan zijn gerealiseerd:
•  een multifunctioneel OV-knooppunt;
•  bezoekers, bewoners en reizigers moeten zich welkom voelen;
•  nieuwe werkgelegenheid in moderne kantoren;
•  commerciële voorzieningen die zijn gericht op de regionale markt;
•  moderne stadswoningen in een mix van huur en koop;
•  een hoogwaardig verblijfsgebied met veel levendigheid op straat;
•  een plein aan de stadszijde dat hét centrale ontmoetingspunt van Leiden is.


Rijnsburgerblok kick-off  van transformatie Stationsgebied
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STATIONSGEBIED
TRAFOLOCATIE
Het kantoorprogramma in het 
Rijnsburgerblok is prioritair in 
het nieuwe Stationsgebied. 
De Trafolocatie, die zijn naam 
ontleent aan de transformator-
huisjes die hier vroeger stonden, 
is daarnaast aangewezen als be-
langrijke locatie voor kantoren. 
Op dit moment is de locatie in 
gebruik als tijdelijke fi etsenstal-
ling en kweektuin waar bomen 
en planten voor het toekomstige 
Singelpark gekweekt worden. 
Start bouw is gepland na 2020.


STATIONSGEBIED
BUSSTATIONLOCATIE
De locatie van het huidige bus-
station vormt het hart van het 
nieuwe Stationsgebied. Het is de 
verbindende schakel tussen de 
verschillende ontwikkellocaties 
en de nieuw in te richten open-
bare ruimte en Stationsplein aan 
de stadszijde. In de toekomst is 
er ontwikkelruimte voor wonen 
en vrije tijdsvoorzieningen.


STATIONSGEBIED
MORSPOORTTERREIN
Het Morspoortterrein is bestemd 
voor woningen in het nieuwe 
Stationsgebied. De komende 
jaren is het terrein nog in gebruik 
met een gemeentekantoor en de 
tijdelijke Morspoortgarage. De 
Morspoortgarage zal verdwijnen 
als de parkeergarages Lammer-
markt en Garenmarkt in de 
binnenstad gerealiseerd zijn.


STATIONSGEBIED
MORSSINGELBLOK
Het Morssingelblok staat als 
laatste deelgebied gepland. 
In de toekomst zijn onder 
andere woningen, detailhandel 
en maatschappelijke functies 
voorzien. Start bouw is gepland 
na 2025.


IMPRESSIE STEDENBOUWKUNDIG 
EINDBEELD STATIONSGEBIED (MAXWAN)
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STATIONSGEBIED
RIJNSBURGERBLOK (FASE 1-2)
Het Rijnsburgerblok is het eerste deelgebied en het 
eerste project in het Stationsgebied. Het uitvoerings-
besluit is in 2014 genomen. In 2016 zal de bouw van 
fase 1 starten en in 2018 start de bouw van fase 2. In 
het Rijnsburgerblok ligt de nadruk op woningen en 
kantoren. Ook is er ruimte bestemd voor commerciële 
activiteiten zoals retail en horeca. Ondergronds komt 
een fi etsenstalling met plaats voor 5.000 fi etsen. 


STATIONSGEBIED
RIJNSBURGERBLOK (FASE 3)
De locatie Rijnsburgerblok (fase 3) is de logische 
opvolgende fase na het Rijnsburgerblok fase 1 en 2. 
De locatie is deels in eigendom van de gemeente en 
deels van de ABN AMRO. De locatie biedt ruimte voor 
wonen, hotel, retail en horeca.
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Het bureau Maxwan achitects + urbanists is de ontwerper van het stedenbouwkundig en beeld-


kwaliteitsplan van het nieuwe Leidse Stationsgebied. Daarin staat in hoofdlijnen beschreven wat 


de eigenschappen van de nieuwe gebouwen, straten en pleinen zijn. Rients Dijkstra, directeur 


van Maxwan, is daarnaast door de gemeente aangesteld tot stedenbouwkundig supervisor.


Stedenbouwkundig ontwerper Rients Dijkstra:


‘Leiden, hou vol, heb geduld’


‘HET STATIONSGEBIED MOET RIJPEN. 
HET OMBOUWEN VAN EEN STUK STAD 
NAAR IETS NIEUWS KAN JAREN DUREN’


Dijkstra: “In deze rol adviseer ik de 
gemeente. In onze plannen hebben 
wij bijvoorbeeld stijlen, formaten 
en kleuren benoemd. Ik hoop 
natuurlijk dat ontwikkelaars en 
bouwers zich daaraan con� rmeren. 
Echter, de ervaring leert mij dat zij 
toch dikwijls verleid worden af te 
wijken. Afwijken is overigens niet 
verboden - dat zou goede ideeën 
om zeep helpen - maar het moet 
wel zorgvuldig gebeuren. Ik draag 
mijn steentje bij aan de kwaliteits-
borging en zal de gemeente waar-
schuwen als die in het geding is.”


Dijkstra moest zich goed inleven 
in de stad Leiden om tot een goed 
plan te komen. “Om een goed 
plan te maken, moet je weten 
wat er speelt en leeft. Wat is het 
karakter van de stad, wat is de ligging van het gebied en welke 
verkeerskundige vraagstukken zijn er? Die laatste vraag is echt 
belangrijk. Eigenlijk begon het plan daarmee. Het vernieu-
wen van het Leidse Stationsgebied is een complexe opgave, 
maar gaandeweg het nadenken en onderzoeken ontstonden er 
verschillende goede oplossingen.”


Dat was een intensief proces. “Wij gingen er regelmatig mee 
naar bed en stonden er ’s ochtends mee op. Het Stations-
gebied heeft een lelijk plein en een paar mooie maar ook 
een aantal lelijke gebouwen. En heel veel leegte en asfalt. 
Het voelt er niet prettig. Als je iemand vraagt naar de tien 
mooiste plekken van Leiden, dan zit dit gebied er niet bij. 
Maar het ligt wel rondom een belangrijk vervoersknoop-
punt: trein, taxi, bus, � ets, voetganger, auto, alles rijdt en 
loopt er. Er komen heel veel inwoners en bezoekers van 
Leiden doorheen, maar het is er niet aangenaam, niet mooi 
en niet levendig. Als stad wil je een Stationsgebied dat heel 
veel leven in zich heeft. Stations en hun omgeving worden 
jaar na jaar belangrijker plekken. Ze bieden steeds betere en 


snellere verbindingen met de rest 
van het land en zijn daarom ook 
economische brandpunten.”


Het plan ligt er. Maxwan is er 
volgens de gemeente uitstekend 
in geslaagd een ontwerp te maken 
dat aan alle wensen voldoet. Wat 
zijn nu de bedreigingen voor het 
welslagen van het plan? “Goede 
stedenbouw is een traag proces. 
Daarmee bedoel ik dat je lang moet 
vasthouden aan je uitgangspunten 
en je principes. Daar hebben veel 
mensen moeite mee. Zij vinden 
dat een bepaalde stedenbouw 
hoort bij een speci� eke tijdgeest 
of marktvraag. Dat vind ik niet. 
Een goed geheel van gebouwen en 
infrastructuur doorstaat elke tijd 
en marktvraag. Wat niet wegneemt 


dat er in de loop der jaren qua invulling veranderingen kun-
nen optreden. Stel nu dat internetshopping zo’n vlucht neemt 
dat klassieke retail - winkels op straat - gaandeweg verdwijnt. 
Moet je dan een heel nieuw plan maken of zorgen voor een 
andere invulling met dezelfde levendigheid? Dat laatste.”


“Geef een plan de tijd om tot bloei te komen. Een dergelijke 
stadsontwikkeling moet je laten rijpen en dat proces kan jaren 
duren. Zie het als een boom die je plant. In het begin is hij iel 
en moet ondersteund worden, en na verloop van jaren zie je de 
kracht en de schoonheid. Voor het slagen van het Stationsge-
bied is het nodig dat de betrokkenen met hetzelfde plan durven 
blijven werken. Ik heb voor dit plan goede hoop, want het was 
gemaakt voordat het volle gewicht van de crisis tot iedereen 
doordrong en het heeft die crisis goed overleefd. Tegen alle 
Leidenaren zou ik daarom willen zeggen: hou vol, heb geduld.”


Rients Dijkstra, directeur van Maxwan


LEIDEN 
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Twee kantoorgebouwen van De Raad Vastgoed, gelegen aan de Schipholweg, worden binnen 


nu en enkele jaren getransformeerd. Het Keypoint-gebouw en Crown Business Center Leiden 


worden gerenoveerd en opgewaardeerd. Centraal daarbij staat het woord ‘kwaliteit’.


De Raad Bouwontwikkeling 
transformeert kantoren 
aan Schipholweg


Keypoint wordt, mede door de markante gevel, beschouwd 
als een opvallend gebouw. Daarnaast geniet het pand bekend-
heid omdat Rabobank Leiden er is gevestigd. Hoe het gebouw 
er na de transformatie uitziet, hangt af van de wensen van 
de bank, die hoofdhuurder is. Paul Brandjes, directeur van 
De Raad Bouwontwikkeling: “De Rabobank heeft speci� eke 
wensen qua inrichting, indeling en materialen. De bank heeft 
hiervoor een eigen interieurarchitect. Voor de andere huurders 
ligt dat anders. Daar luisteren wij naar hun wensen en voeren 
dan aanpassingen door. Ik verwacht dat het geheel een stuk 
transparanter wordt, door bijvoorbeeld het plaatsen van glazen 
wanden. Mensen willen elkaar zien.”


KINDERDAGVERBLIJF
Hij onderkent dat de wensen van de verhuurder volstrekt 
anders zijn dan pakweg tien jaar geleden. “De gebruiker wil 
vandaag de dag van alle gemakken zijn voorzien. Op kantoor 
moet het mooier zijn dan thuis, zeggen wij wel eens. Een be-
drijfskantine volstaat niet meer; dat moet een goed restaurant 
zijn. De aanwezigheid van een kinderdagverblijf is ook be-
langrijk. Het draait om beleving. Een ruimte met een bureau 
is niet meer voldoende. Mensen willen kwaliteit en zijn bereid 
daarvoor te betalen.”
Voor wat betreft het Crown Business Center Leiden is De 
Raad Bouwontwikkeling in gesprek over de verhuur van 
het hele pand aan één partij. “Als dat doorgaat, bepaalt die 
verhuurder welke bouwkundige en interieuraanpassingen 
gedaan worden. Gaat het niet door, dan gaan we er zelf mee 
aan de slag.”
Op dit moment staat circa tachtig procent van het Crown 
Business Center Leiden leeg. Dat baart Brandjes geen zorgen. 
“Als de deal met die partij doorgaat, is dat opgelost. Zo niet, 


dan gaat de transformatie zorgen voor huurders. Want nog-
maals, kwaliteit is heel goed verhuurbaar. Een goed voorbeeld 
is ons Crown Business Center in Bodegraven. Daar kampten 
wij met dezelfde leegstand, maar na een grondige opknap-
beurt zat het binnen de kortste keren weer vol.”


WONINGEN
Brandjes meent dat de stationsomgeving bij uitstek geschikt 
is voor kantoren, maar waarschuwt voor een overkill. “Je 
moet goed luisteren naar de markt, want op leegstand in 
een nieuw stationsgebied zit niemand te wachten. Daarnaast 
moet er voldoende variatie zijn. Er is in het stationsgebied 
ook behoefte aan bijvoorbeeld woningen en leisure.”
Elders in Leiden zijn vooral extra woningen nodig. Ook daar 
springt hij met zijn onderneming op in. “Wij waren sterk in 
kantoren en logistieke centra, maar verleggen ons vizier meer 
en meer richting de woningmarkt. De Leidse onroerend-
goedmarkt verschuift en dus schuiven wij mee.” Momenteel 
ontwikkelt zijn bedrijf het terrein van de oude groenteveiling 
aan de Lammenschansweg. Daar komen vierhonderd wonin-
gen. Ook twee voormalige kantoorcomplexen op dat terrein 
zullen naar verwachting tot woontorens worden omgevormd. 
Hij verwacht volgend jaar te beginnen met bouwen. De Raad 
Bouwontwikkeling realiseert dit project op eigen risico. Hier-
over zegt hij: “Als wij ergens in geloven, dan gaan wij ervoor. 
Wij wachten dan niet met bouwen tot bijvoorbeeld zeventig 
procent is verkocht of verhuurd. Ik durf te zeggen dat wij wat 
dat betreft uniek zijn. Maar eerlijk is eerlijk, wij hebben ten 
opzichte van de concurrentie wel een groot voordeel: naast 
makelaar en ontwikkelaar zijn wij ook belegger van ons eigen 
onroerend goed en aannemer. Met vier disciplines onder één 
dak kunnen wij heel snel schakelen.”


Paul Brandjes van De Raad Bouwontwikkeling


‘Op kantoor 
moet het mooier 
zijn dan thuis’


LEIDEN 
TRANSFORMEERT
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‘Het Rijnsburgerblok is de toplocatie 


voor kantoren in Leiden. Dichter 


bij het vijfde NS-station van 


Nederland kun je niet zitten’


(Robert Bergenhenegouwen, Gebiedsmanager Stationsgebied)


‘Bedenk dat elke dag 
gemiddeld 70.000 


mensen gebruik 
maken van het Leidse 


NS-station en dat 
naar schatting 40.000 


mensen dagelijks 
het Rijnsburgerblok 


passeren’
(Robert Bergenhenegouwen)


‘Jones Lang LaSalle maakt 


jaarlijks een ranking van 


Nederlandse toplocaties 


voor kantoren. Het Leidse 


Stationsgebied stond drie jaar 


terug op plaats 65 en staat nu 


op 21. Dat wil wat zeggen’
(Robert Bergenhenegouwen)


‘Er gaan dagelijks heel veel inwoners en bezoekers van Leiden door het Stationsgebied, maar het is er niet aangenaam, niet mooi en niet levendig’
(Stedenbouwkundige Rients Dijkstra)


‘Goede stedenbouw 
is een traag proces’


(Rients Dijkstra)


De Leidse onroerendgoedmarkt 
verschuift en dus schuiven wij mee’


(Paul Brandjes, De Raad Bouwontwikkeling)


‘Op kantoor moet 
het vandaag de dag 


mooier zijn dan thuis, 
zeggen wij wel eens’


(Paul Brandjes)


‘Leiden, hou vol, heb geduld’


(Rients Dijkstra)
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Term ‘Rode Loper Transformatie’ beklijft
De transformatie van het complex aan de Verbeekstraat 2-12 is voltooid. Eigenaar NVG heeft 


het voormalige kantoorpand laten omturnen tot een appartementencomplex. Het gebouw 


aan de overzijde van de Verbeekstraat (nummer 1 tot 9), eveneens eigendom van NVG, 


krijgt deels een soortgelijke metamorfose. Die verbouwing is momenteel in volle gang.


Kantoren Verbeekstraat veranderd in appartementen


De leegstand van kantoren aan de Verbeek-
straat is een feit. Daarom stimuleert de ge-
meente Leiden eigenaars om kantoorpanden 
aan de Verbeekstraat en het Kanaalpark een 
nieuwe invulling te geven. NVG besloot om 
twee panden een woonfunctie te geven. Om-
dat het hier een Rode Loper Transformatie 
betreft versnelde de gemeente de procedures. 


SHORT STAY WONINGEN
Verantwoordelijk voor het nieuwe ontwerp 
van beide gebouwen, alsmede het indienen 
van de bouwaanvraag, was het Noordwijkse 
Architectenbureau Van Manen. Willem-Jan 
Bouwman van Van Manen vertelt: “NVG 
zag dat er behoefte was aan woningen voor 
expats en andere mensen, meestal werkzaam 
op het Bio Science Park, die voor een 
bepaalde duur woonruimte nodig hebben. 
Het gaat hierbij om zogeheten short stay 
woningen. De locatie is er ideaal voor. Nabij het werk, maar 
ook met een goede verbinding naar de binnenstad en het NS 
station.”


“Het verzoek voor de transformatie van nummer 2-12 kwam 
in de zomer van 2012 binnen. Na de zomer hadden wij de 
tekeningen gereed en dienden de bouwvergunning in. In ok-
tober van 2013 konden de veertig tweekamerappartementen 
worden opgeleverd.” Een snelle doorlooptijd dus. Bouwman 
knikt en zegt: “De gemeente verleende alle medewerking aan 
een plan waar toch wel even goed naar gekeken moest worden. 
Zo moest het bestemmingsplan worden gewijzigd en waren er 
een paar andere haken en ogen. Er moesten geluidswerende 
aanpassingen worden verricht. Naast de gemeente was ook de 
brandweer nauw betrokken bij het ontwerp en de realisatie. 
De wensen ten aanzien van brandveiligheid werden verwerkt 
in het ontwerp. Het scheelde dat het gevelaanzicht nagenoeg 
in takt bleef, maar de verbouwing binnenin was ingrijpend.”


WENS
Aan de overkant is de bovenste verdieping van het gebouw met 
straatnummer 1-9 inmiddels ook afgerond. De begane grond 


en de eerste verdieping behouden hun kantoorfunctie. Hier 
is en blijft het UWV gevestigd. De komende maanden vindt 
de transitie van verdieping drie tot en met vijf plaats. In totaal 
komen in dit gebouw vierentwintig appartementen. “Net als 
op nummer 2-12 tweekamerappartementen van zestig tot 
zeventig vierkante meter. In het ontwerp hebben we gescheiden 
opgangen opgenomen, zodat medewerkers van het UWV en 
de bewoners niet van dezelfde entree gebruikmaken.”
Dat de term ‘Rode Loper Transformatie’ binnen het 
gemeentehuis beklijft, merkte Bouwman vooral bij dit pand. 
“Leegstand zorgt voor verpaupering en kost de eigenaars geld. 
De gemeente wil bestaande locaties, zoals de Verbeekstraat, 
optimaliseren. Ik merk aan het contact en de samenwerking 
met de gemeente hoe sterk die wens is. Dat is � jn voor alle 
partijen, voor NVG in het bijzonder.”


Op dit moment wordt geïnventariseerd of er voldoende 
parkeerplaatsen onder en om het gebouw aanwezig zijn. 
Bouwman verwacht geen problemen. “De ondergrondse 
parkeergarage komt deels beschikbaar voor de bewoners, 
maar ook om het pand zijn de nodige havens aanwezig.” 
Medio 2015 zal de oplevering van dit gebouw plaatsvinden.


Hans Sturkenboom (NVG) en Willem-Jan Bouwman (Van Manen).
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Bio Science Park wil betere verbinding
Thijs de Kleer heeft twee petten op. Hij is directeur van Stichting Bio Science Park Foundation 


en van Biopartner Leiden. Bij de Foundation is hij verantwoordelijk voor de faciliteiten, 


de externe communicatie en de interne cohesie van het Bio Science Park. Bij Biopartner 


draagt hij zorg voor de incubatororganisatie voor nieuwe bedrijven op het park. 


In beide gevallen heeft hij te maken met het fenomeen ‘transformatie’.


Grootste kenniscentrum van Nederland heeft wensen


Hoewel hij sinds 1 januari 2014 voor beide 
functies werd benoemd, kent hij het verhaal 
van de eerste transformatie, bijna dertig jaar 
geleden. “Dat was het huidige poortgebouw 
van het Bio Science Park. Destijds was dat de 
entree van het academische ziekenhuis. Het 
poortgebouw bleef in takt en de aangrenzende 
paviljoens werden afgebroken. Nu is het 
poortgebouw de entree van het Bio Science 
Park. Dit gebouw wordt geëxploiteerd door 
Medipark BV en herbergt tal van medisch 
gerelateerde bedrijven.”


GROEIMOTOR
Het Bio Science Park heeft een oppervlakte 
van circa 110 hectare en omvat tussen de 
100 en 150 organisaties en bedrijven. Samen 
vormen zij een geconcentreerd kenniscentrum 
in Leiden: het grootste kenniscentrum van 
Nederland en een top 5-speler in Europa. On-
der andere de Universiteit Leiden, het LUMC en de Hoge-
school Leiden zijn er gevestigd. De grote kracht van het park 
is echter niet alleen van wetenschappelijke aard: “Bio Science 
Park is een geweldige groeimotor voor de regio gebleken. 
Heel veel starters zijn hier, vanuit de incubatororganisatie 
Biopartner, doorgegroeid tot bedrijven met een aanzienlijke 
omvang”, zegt De Kleer met trots. Maar er zijn wensen. 
“Een nieuwe entree van Leiden is al jaren een vurige wens 
van ons. Het park is uitstekend gelegen, nabij de snelweg en 
het station, maar de onderlinge verbinding moet echt beter. 
Dat begint met het opwaarderen van de verbinding van het 
NS-station met de achtergelegen bedrijven middels een snelle 
hoogfrequente hightechoplossing. Maar ook het verbeteren 
van parkeerfaciliteiten is een wens. Denk aan een meerlaagse 
garage aan Oegstgeestse kant. Wij willen op die manier veel 
meer een onderdeel van de stad Leiden worden. Nu ligt ons 
park verscholen achter dat hele grote gebouw van het LUMC 
en is de zichtbaarheid niet geweldig.”
“In de historische binnenstad kunnen toeristen de zogenaam-
de Leidse Loper volgen. Wij zijn bezig om in het verlengde 


daarvan de Rode Loper uit te rollen: een informatieve wan-
delroute door het Bio Science Park.” Ook op het gebied van 
leisure zijn wensen. “Zoals meer restauratieve mogelijkheden, 
zodat het informele zakendoen gestimuleerd wordt.”


WASSENAARSEWEG
Dat vraagt om aanpassingen en transformaties. “Wat de 
gemeente Leiden wil, is echt hard nodig”, stelt De Kleer. “Ik 
ondersteun de plannen dan ook van harte. Het is een proces van 
jaren, maar het is te doen. En wij kunnen het weten, want op 
het Bio Science Park zijn in de loop der jaren tal van transfor-
maties geweest, zoals de entreepoort. Maar wat dacht je van de 
huidige transformatie aan de Wassenaarseweg? Daar worden 
voormalige universiteitsgebouwen omgebouwd tot short stay 
woningen. Een ander voorbeeld is de LIS, ofwel de Leidse In-
strumentenmakers School. Die hebben grote uitbreidingsplan-
nen. Enerzijds behelst dat de bestaande bouw, anderzijds wordt 
een groenstrook ingevuld met nieuwbouw.” Het zijn slechts 
enkele van vele voorbeelden. “Het is dé manier om het Bio Sci-
ence Park bij veel meer mensen onder de aandacht te brengen.”


Thijs de Kleer
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Expert op het gebied van transformaties
Er zijn in Leiden vele voorbeelden van succesvolle transformaties. Maar een van de meest 


in het oog springende is de metamorfose die het Van Steenis-gebouw in 2014 onderging. 


Het betrof namelijk een grootscheepse interne en externe verbouwing van een pand 


dat meer dan tienduizend vierkante meter vloeroppervlakte telt. Alsof dat nog niet ingewikkeld 


genoeg was, moest het werk ook nog eens binnen zeven maanden gereed zijn.


Vastgoedbedrijf Universiteit Leiden 


“Onze deadline ligt altijd op 1 september, wanneer het 
nieuwe studiejaar begint”, vertelt Michel Leenders, directeur 
van Vastgoedbedrijf Universiteit Leiden. “Als dat onbegon-
nen werk is, wordt de deadline dus automatisch met een jaar 
verlengd. Eigenlijk was de transformatie van dit gebouw in 
dit tijdsbestek niet mogelijk. Maar met vereende krachten is 
het toch gelukt.”


“In het Van Steenis-gebouw zat Naturalis. Nu is onze faculteit 
Archeologie er ondergebracht. Aanvankelijk zou die faculteit 
in de Nonnensteeg komen, maar omdat de faculteit daar 
uiteindelijk te groot voor werd, moesten we op zoek naar een 
alternatief. Dat werd het Van Steenis-gebouw.” 
Hij vervolgt: “Het was een gesloten gebouw. Weinig trans-
parantie, veel hokjes. Na de verbouwing was het van binnen 
veel meer een open geheel. Dat vereiste een totaal andere 
constructie. Op de begane grond is een grote centrale ruimte 
gekomen van waar uit alle verdiepingen goed te bereiken 
zijn. Er zijn tal van nieuwe collegeruimten en werkplekken 
voor onderzoekers gecreëerd.” De verbouwing stond onder 
grote druk vanwege het fenomeen tijd. “In februari werd 
gestart met de verbouwing en direct na de zomer moest het in 
gebruik worden genomen. Dat het is gelukt is in beginsel te 
danken aan onze ervaring en de samenwerking met een goede 
architect en aannemer. In deze samenwerking ligt toch de 
basis voor de snelle realisatie.”


VOORMALIGE LUMC-GEBOUWEN
Op Boerhaave is Vastgoedbedrijf Universiteit Leiden betrok-
ken bij de metamorfose van de gebouwen waar Clusius, Ana-
tomie en Pathologie waren gehuisvest. Deze drie voormalige 
LUMC-gebouwen krijgen 
een andere functie. Gebouw 
‘Clusius’ wordt gesloopt, 
waarna nieuwbouw wordt 
gepleegd. ‘Anatomie’ wordt 
deels gesloopt en dus vindt 
daar deels nieuwbouw 
plaats. ‘Pathologie’ blijft aan 
de buitenkant in takt maar 


ondergaat van binnen een grondige verbouwing. De drie 
gebouwen worden bestemd voor de huisvesting van studen-
ten, promovendi en starters. Leenders: “De opbrengst van 
dit project komt ten goede aan een waterrijke groenstrook 
ernaast. Want wij zijn namelijk verantwoordelijk voor de 
gebiedsontwikkeling.” Dit project typeert zich door fasering. 
Leenders verduidelijkt: “Hoewel de vastgoedmarkt sinds een 
jaar aantrekt, willen we het risico minimaliseren. Daarom 
worden deze gebouwen één voor één aangepakt.” 
“Eigenlijk houden wij ons al jaren veel met transformaties 
bezig. Je kunt zeggen dat wij op dat gebied een expert zijn. 
Bestaande gebouwen renoveren, herindelen en een andere 
functie geven, wij zijn het gewend. Voor ons zijn daarbij twee 


zaken van belang. De eerste 
is zorgvuldigheid. Immers, 
het zijn vaak monumentale 
panden. De tweede is het 
voorkomen van bouwover-
last. Bestaande gebruikers 
en omwonenden moeten zo 
min mogelijk last hebben 
van de werkzaamheden.”


Michel Leenders en 
zijn collega Theo Kes.


Het Van Steenis-
gebouw


De 3 voormalige 
LUMC-gebouwen
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Het succes van 
Frame Offi  ces 


Op bedrijventerrein Kanaalpark kwam in 2013 een bijzondere transformatie 


tot stand. Een leeg kantoorpand werd omgeturnd tot… kantoorpand. “Aan een 


traditioneel kantoor is geen behoefte meer, maar wel aan een kantoor waarin 


de huurder volledig ontzorgd wordt”, zegt Laurens Vrind van Frame Offi  ces.


De transformatie van een 
kantoor naar een kantoor


Een full service gebouw, waarin kantoren in alle soorten en 
maten verkrijgbaar zijn en met desgewenst een korte of een 
lange huurlooptijd. Bedrijven hebben bij Frame O�  ces een 
eigen identiteit. Gasten worden ontvangen in een professio-
nele entree met een bemande receptie. Verder vind je 
binnen Frame O�  ces een restaurant, een � tnessclub en 
legio vergadermogelijkheden.


FLEXIBILITEIT
“In Leiden bestaat geen enkel kantorenverzamelgebouw met 
zoveel mogelijkheden, � exibiliteit en zo’n hoge graad van 
dienstverlening”, zegt Adriaan Figee namens de investeerder 
van het gebouw. “Toen wij de plannen maakten, voelden we 
dat dit succesvol moest zijn. De markt verschuift, ook die van 
de kantoren. Daar sprongen wij op in.” Het gevolg: binnen 
zes maanden waren alle 7.000 vierkante meters verhuurd. Een 
ongekend succes, zeker in die tijd. “Overigens zonder dat we 
daar veel reclame voor hoefden te maken. De huurders waren 
dermate enthousiast dat zij zelf andere huurders aandroegen.” 
Vrind: “Wat ook meespeelt is de mate van transparantie. 
Niemand komt hier voor verrassingen te staan. Je betaalt wat 
je gebruikt en er zijn geen kosten achteraf. Dus vooraf helder 
en overzichtelijk.” Figee vult aan: “In onze optiek is dát het 
nieuwe werken.”


LAMMENSCHANSDRIEHOEK
Hij vervolgt: “Een traditioneel kantoor beschikt over een 
vast aantal meters. Huur je teveel, zeg maar op de groei, dan 
betaal je lange tijd teveel. Door middel van kortlopende 


huurcontracten huurt een bedrijf bij Frame O�  ces wat 
noodzakelijk is. Heel e�  ciënt dus. Een vergaderruimte 
kun je hier per uur huren. Ook andere bedrijven in de 
Lammenschansdriehoek maken gebruik van de vergader-
faciliteiten.” Ben je als � exwerker op zoek naar een 
professionele werkplek maar wil je wel � exibel blijven, 
dan is de Flex Campus uitermate geschikt.
Vrind: “Wat ook een succesfactor is, is het contact met andere 
ondernemers. Het restaurant is voor iedereen toegankelijk. 
Voor een lunch, om even een krant te lezen of gewoon voor 
een kop ko�  e. Daardoor maken gebruikers snel contact met 
andere ondernemers en dat zorgt automatisch voor dynamiek.”


Terwijl de buren links en rechts met leegstand kampen, moet 
Frame O�  ces tegenwoordig ‘nee’ verkopen. De gemeente 
Leiden zag in dat het plan van Frame O�  ces een bijzonder 
plan was en gaf alle medewerking. “Het ging daardoor 
allemaal een stuk sneller dan gepland”, zegt Figee. “Daar 
waren we blij mee.”


RODE LOPER
Kantoren hoeven dus niet getransformeerd te worden in een 
hotel, een appartementencomplex of een studentenhuis, het 
kan dus ook gewoon een kantoor blijven om een Rode Loper 
Transformatie genoemd te worden. 
De tweede locatie van Frame O�  ces gaat 1 mei van dit jaar 
open. Het monumentale pand ‘Erasmushuis’ aan de Cool-
singel in Rotterdam wordt momenteel getransformeerd naar 
een full service gebouw met dezelfde hoge dienstengraad.
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Leiden heeft een naam hoog te houden als het op transformeren aankomt. Door de jaren heen ondergingen 
talloze gebouwen een metamorfose. Op deze pagina en pagina 42, 43 en 44 zetten wij de meest in het oog 


springende transformaties voor u uiteen. Bij de inmiddels gerealiseerde veranderingen ging het om de 
transformatie van 28.500 m2 kantoren, 25.605 m2 onderwijsgebouwen en 53.150 m2 gebouwen met een andere 


functie. Bij de nog in uitvoering zijnde of in uitvoering komende projecten gaat het om de transformatie van 
55.400 m2 kantoren, 54.500 m2 onderwijsgebouwen en 1.620 m2 gebouwen met een andere functie.


Leiden weet wat transformeren is
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Frame offi  ces. In 2011 verliet de Pensioen en Uitkeringsraad dit ge-
bouw. Na een forse investering is het gebouw weer volledig verhuurd.


Het voormalige Clusiusgebouw van de Universiteit Leiden wordt 
gesloopt. Er komen 76 appartementen voor terug.


Olivier. Ooit het Elisabeth Ziekenhuis en universiteitsfaculteit. 
Sinds 2007 Horeca en studentenhuisvesting.


De nieuwbouw voor Heerema. Het oude gebouw van Heerema, dat 
sinds 2007 leeg stond, is gesloopt.


Groenoord. Waar vee werd verkocht en evenementen plaats von-
den is nu een woonwijk gemaakt.


 De monumentale watertoren aan de Hoge Rijndijk heeft een 
nieuwe functie als woning en kantoor gekregen.


Verbeekstraat. Dit kantoor is in 2014 vooral intern verbouwd naar 
woningen voor expats.


 Het Stationsgebied. Het is nu nog een groot gat omringd door 
een aantal te slopen gebouwen. Dit wordt de komende jaren 
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Leiden heeft een naam hoog te houden als het op transformeren aankomt. Door de jaren heen ondergingen 
talloze gebouwen een metamorfose. Op deze pagina en pagina 42, 43 en 44 zetten wij de meest in het oog 


springende transformaties voor u uiteen. Bij de inmiddels gerealiseerde veranderingen ging het om de 
transformatie van 28.500 m2 kantoren, 25.605 m2 onderwijsgebouwen en 53.150 m2 gebouwen met een andere 


functie. Bij de nog in uitvoering zijnde of in uitvoering komende projecten gaat het om de transformatie van 
55.400 m2 kantoren, 54.500 m2 onderwijsgebouwen en 1.620 m2 gebouwen met een andere functie.
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Frame offi  ces. In 2011 verliet de Pensioen en Uitkeringsraad dit ge-
bouw. Na een forse investering is het gebouw weer volledig verhuurd.


Het voormalige Clusiusgebouw van de Universiteit Leiden wordt 
gesloopt. Er komen 76 appartementen voor terug.


Olivier. Ooit het Elisabeth Ziekenhuis en universiteitsfaculteit. 
Sinds 2007 Horeca en studentenhuisvesting.


De nieuwbouw voor Heerema. Het oude gebouw van Heerema, dat 
sinds 2007 leeg stond, is gesloopt.


Groenoord. Waar vee werd verkocht en evenementen plaats von-
den is nu een woonwijk gemaakt.
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2005


Witte Singel 103
WAS 345 m2 kantoor
NU 2 woningen


2011 


Steenschuur 21
WAS 1.209 m2 kantoor
NU studentenwoningen


2004


Steenschuur 25 
WAS  Kamerling Onnesgebouw, 


12.500 m2


NU rechtenfaculteit


2010 


Oude vest 41
WAS 198 m2 kantoor
NU 3 woningen 2012 


Oosterkerkstraat/Herengracht 1
WAS 2.398 m2 kantoor
NU  2.398 m2 


gezondheidscentrum


2007


Hooigracht 11/15
WAS  Elisabeth Ziekenhuis/


faculteit, 4.425 m2


NU 179 woningen en horeca


2010


Stationsplein 240-242
WAS  3.598 m2 bestuursdienst 


Universiteit Leiden
NU 3.598 m2 Ibis Hotel 


2013


Burggravenlaan 11
WAS 816 m2 kantoor
NU hospice


2009- heden
 
Rooseveltstraat 80
WAS  Uitgeverij Leidsch Dagblad, 


15.000 m2 industrie/kantoor
NU  15.000 m2 diverse nieuwe 


functies


2010 


Dolhuissteeg
WAS 300 m2 kantoor
NU woningen


2012


Doezastraat 1b
WAS 312 m2 kantoor
NU  312 m2 restaurant 


en cultureel


2006


Hugo de Grootstraat 32/37
WAS 8.680 m2 rechtenfaculteit
NU 175 Appartementen


2010 


Rosmolen 2
WAS 786 m2 kantoor
NU gezondheidscentrum


2012


Rapenburg 63
WAS 252 m2 kantoor
NU (expat)woningen


2005-2010


Rooseveltstraat 8
WAS  12.000 m2 industrie, 


Stokkermans 
NU bedrijfsunits en fi tness


2010 


Zeemanlaan 22
WAS 784 m2 kantoor
NU 784 m2 kinderdagverblijf


2013


Rapenburg 32
WAS 216 m2 kantoor
NU woning(en)


Groenoordhallen


WAS  13.000 m2 
veemarkt/evenementenhal


NU woningen


2011 


Doezastraat 2a
WAS 2.050 m2 kantoor
NU  1.901 m2 kinderdagverblijf en 


therapieruimte 2013


Rijnsburgerweg 35
WAS De Keet, 990 m2 kantoor
NU kinderdagverblijf


Hoge Rijndijk 156


WAS 150 m2 watertoren
NU woningen


2011


Overrijn 4-5
WAS 448 m2 kantoor
NU 448 m2 yogacentrum 2013


Zernikedreef 10
WAS 1.788 m2 kantoor
NU onderwijsinstelling


EWR/Slachthuisterrein


WAS 13.000 m2 industrie
NU woningen


2011


Rijnsburgerweg 21
WAS 696 m2 kantoor
NU 696 m2 kinderdagverblijf 2014


Kanaalpark 140 
WAS 6.680 m2 kantoor
NU  kantoor (fl exibel), horeca 


en fi tness


2011


Rijnsburgerweg 157
WAS 273 m2 kantoor
NU 273 m2 kinderdagverblijf


2014


Verbeekstraat 2-12
WAS 4.400 m2 kantoor
NU expatcentrum/wonen
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2014


Wassenaarseweg 62
WAS  17.500 m2 


Universiteit Leiden
WORDEN   76 appartementen
PLANNING  verkoop is gestart


2013 


Kaiserstraat 63 
WAS  Van der Klauwtoren, 


5.000 m2 laboratorium
WORDEN   24 appartementen 


en 9 woningen
PLANNING  start bouw 2015


2015


De Heyderweg 1 
WAS  Collis, 2.000 m2 kantoor
WORDT   8.000 m2 nieuw kantoor 


Universiteit Leiden
PLANNING  start bouw 2015


2012


Rapenburg 48
WAS  913 m2 kantoor
WORDT   hotel
PLANNING  ntb


2015


Breestraat 46-48
WAS  Hoogheemraadschap, 


5.000 m2 kantoor
WORDT  ID college
PLANNING  oplevering 2016


2014 


Ter Haarkade
WAS  ROC pand 10.000 m2


WORDT  moskee
PLANNING  oplevering 2015


2015 


Lusthofl aan 4
WAS  3.000 m2 De Singel 


Basisschool
WORDT   3.000 m2 gezondheids-


centrum/wonen
PLANNING  Waboprocedure loopt


2012


Vondellaan 47 
WAS  De Dichter, 


10.956 m2 kantoor
WORDT    nieuw kantoor voor 


Heerema, 20.000 m2


PLANNING  oplevering 2015


2000


Stationslocatie 
WAS  15.500 m2 kantoor
WORDT   Rijnsburgerblok 


(zie pag. 13)
PLANNING  start bouw 2016


2015 


Schipholweg 13-15
WAS  research voor beleid, 


5.295 m2 kantoor
WORDT  5.295 m2 hotel/
 short stay
PLANNING  Waboprocedure loopt


2011 


Langebrug 56-60
WAS  3.225 m2 kantoor
WORDT  studentenhuisvesting
PLANNING  oplevering 2016


2015


Verbeekstraat 3-13
WAS  3.650 m2 kantoor
WORDT  studentenhuisvesting
PLANNING  Waboprocedure loopt


2015


ir. Driessenstraat 1
WAS  EWR gebouw, 


1.036 m2 kantoor
WORDEN  40 studentenwoningen
PLANNING  start verbouw 2015


2014


Toussaintkade 51 
WAS  ROC pand, 10.000 m2 


onderwijs
WORDT  105 studentenwoningen
PLANNING  oplevering 2015


2014


Eymerpoelstraat
WAS  Agnes Lyceum, 


9.000 m2 onderwijs
WORDEN   woningen en 


appartementen
PLANNING  verkoop is gestart


2015


Verbeekstraat 1
WAS  3.500 m2 kantoor
WORDEN   expatcentrum/wonen 
PLANNING  start verbouw 2015
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Leiden weet wat transformeren is


Darwingebouw. Dit gebouw is aangekocht door Naturalis in ver-
band met uitbreiding van het museum. Het wordt gesloopt en gaat 
plaats maken voor een nieuw gebouw.


Ter Haarkade. De oude huishoudschool is gesloopt en er komt een 
moskee.


Breestraat. In 2016 zal hier het ID college gevestigd zijn. Het is de 
oude locatie van het postkantoor en het kantoor van het Hoog-
heemraadschap.


Het voormalige Kamerling Onneslaboratorium en de Instrument-
makersschool hebben plaats gemaakt voor de rechtenfaculteit.


Ibishotel. Eens het kantoorgebouw waarin de bestuursdienst van 
de universiteit gevestigd was.


Toussaintkade. Deze voormalige school wordt omgebouwd tot 
studentenappartementen.


Hugo de Grootstraat. De voormalige rechtenfaculteit van de uni-
versiteit is omgebouwd tot luxe appartementencomplex.


Het oude arbeidsbureau is inmiddels in gebruik als gezondheids-
centrum.


GEREALISEERD 
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‘Leegstand zorgt voor 


verpaupering en kost 


de eigenaars geld’
(Willem-Jan Bouwman, 


Architectenbureau Van Manen)


‘De gemeente wil bestaande locaties, zoals de Verbeekstraat, optimaliseren. Ik merk aan het contact en de samenwerking met de gemeente hoe sterk die wens is’
(Willem-Jan Bouwman)


‘Eigenlijk was de transformatie van het Van Steenis-


gebouw in dit tijdsbestek niet mogelijk. Maar met 


vereende krachten is het toch gelukt’


(Michel Leenders, Vastgoedbedrijf Universiteit Leiden)


‘Hoewel de vastgoedmarkt 
sinds een jaar aantrekt, willen we 


het risico minimaliseren. Daarom 


worden gebouwen één voor één 


aangepakt en niet tegelijkertijd. 
Faseren is het devies’


(Michel Leenders)


‘Je kunt wel stellen 
dat wij een expert in 
transformaties zijn’


(Michel Leenders)


‘Je kunt een kantoor-
gebouw transformeren 


naar een hotel of 
een wooncomplex. 


Wij transformeerden 
een kantoorpand naar 


een kantoorpand’
(Adriaan Figee, Frame Offi  ces)


‘Huurders van kantoorruimten willen anno 2015 volledig 


ontzorgd worden. Van alle gemakken voorzien zijn’


(Laurens Vrind, Frame Offi  ces)


‘Het Bio Science Park moet 
zichtbaarder worden. 


Daar is een goede verbinding 
met de binnenstad voor nodig’


(Thijs de Kleer, Bio Science Park)
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Vergadering: Algemeen Bestuur 
Holland Rijnland 


Datum: woensdag 6 juli 2016 
20.00 uur 


Paginanummer: 1 


 
Conceptverslag 
 
 
Gemeente Naam Functie in groep 
   
Aanwezig   
Hillegom mw. J.A. Ringelberg plv. bestuurslid 
Hillegom dhr. J. van Rijn bestuurslid 
Kaag en Braassem dhr. F. Schoonderwoerd plv. bestuurslid 
Katwijk dhr. K.J. van der Bent bestuurslid 
Katwijk dhr. K. van der Spijk bestuurslid 
Leiden mw. R.A. van Gelderen bestuurslid, lid DB 
Leiden dhr. E. Krijgsman bestuurslid 
Leiden dhr. H.J.J. Lenferink bestuurslid, voorzitter AB 
Leiden dhr. W. van Peijpe bestuurslid 
Leiderdorp dhr. B. Vastenhoud bestuurslid 
Leiderdorp dhr. G. Schipaanboord plv. bestuurslid 
Lisse dhr. A.G.M. Mesman bestuurslid 
Lisse dhr. A.D. de Roon bestuurslid 
Nieuwkoop dhr. C.A.G.M. Egberts bestuurslid 
Nieuwkoop mw. P. Schrama-van Kessel bestuurslid 
Nieuwkoop mw. G. Veninga bestuurslid, lid DB 
Noordwijk mw. H.A.M. Zoetendaal bestuurslid 
Noordwijkerhout dhr. L.C.A. Floor bestuurslid 
Noordwijkerhout dhr. G. Goedhart bestuurslid 
Oegstgeest dhr. E. Bus bestuurslid 
Oegstgeest dhr. E.R. Jaensch bestuurslid 
Teylingen dhr. R.M. ten Boden bestuurslid 
Teylingen mw. R.M. Keijzer bestuurslid 
Teylingen dhr. A.L. van Kempen bestuurslid, lid DB 
Voorschoten dhr. S.W.C. van den Dool bestuurslid 
Voorschoten dhr. J.M. Staatsen bestuurslid 
Zoeterwoude dhr. C. den Ouden bestuurslid, lid DB 
Zoeterwoude dhr. J.W.M. Stuijt bestuurslid 
 mw. L.A.M. Bakker secretaris 
   
Afwezig   
Alphen aan den Rijn dhr. T. Hoekstra bestuurslid, lid DB 
Alphen aan den Rijn dhr. R. Vrugt bestuurslid 
Alphen aan den Rijn dhr. M.H. du Chatinier bestuurslid 
Hillegom dhr. F.Q.A. van Trigt bestuurslid 
Kaag en Braassem dhr. H.P.M. Hoek bestuurslid 
Kaag en Braassem mw. K.M. van der Velde-Menting bestuurslid 
Leiderdorp dhr. J.A.M. van Boxsel bestuurslid 
Noordwijk dhr. G. van Duin bestuurslid 
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1. Opening en vaststelling agenda 
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet allen welkom. 
 
-- 
 


1a Derde wijziging Reglement van Orde voor de vergaderingen van het Algemeen 
Bestuur Holland Rijnland 
Beslispunt: 
Vast te stellen de Derde wijziging van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van 
het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland, inhoudende de wijziging van artikel 6 lid 1, 
waarmee de voorzitter de plaats van de leden vaststelt. 
 
-- 
 


2. Verslag Algemeen Bestuur d.d. 23-03-2016 
Beslispunt: 
Vaststellen conceptverslag d.d. 23-03-2016. 
 
-- 
 


3. Mededelingen / Ingekomen stukken / Binnengekomen uitnodigingen / 
Uitgegane stukken / Verslagen 
Mededelingen: 
 Stand van zaken Duinpolderweg 
 Termijn mevrouw L.A.M. Bakker als interim-secretaris-directeur 
 
Ingekomen stukken: 
 Notitie opdrachtgeverschap Jeugdhulp 2016 en 2017 
 Begroting uitvoeringskosten Jeugdhulp 2016-2019 
 Kostenverdeling uitvoeringskosten Jeugdhulp 2016 
 
-- 
 


4. Jaarstukken 2015 Holland Rijnland 
Beslispunten: 
1. De jaarstukken van 2015 van Holland Rijnland vast te stellen. 
2. Kennis te nemen van de verklaring en het verslag van bevindingen van Deloitte. 
3. Het rekeningresultaat vast te stellen op 266.039 euro. 
4. In te stemmen met de reservering van 189.951 euro als dekking voor het 


geprognotiseerde tekort over de jaarrekening van 2016. 
5. In te stemmen met de verrekening van 76.088 euro met de aan de TWO deelnemende 


gemeenten. 
6. In te stemmen met de verrekenstaat bijdragen deelnemende gemeenten. 
 
De heer Krijgsman merkt op dat het niet gebruikelijk is het AB te vragen bij voorbaat een 
bestemmingsresultaat te reserveren. Hij wil weten waarom dat nu het geval is. 
 
De heer Ten Boden zegt mede namens de AB-leden van Hillegom, Lisse, Noordwijk en 
Noordwijkerhout (de Bollen5-gemeenten) te spreken. Hij wijst op het ontbreken van een 
aantal verklaringen voor afwijkingen van de begrotingen. Ook zijn er hier en daar te 
summiere of niet-volledige verklaringen in de jaarrekening opgenomen. Hij noemt een 
aantal voorbeelden: 
Pagina 13 bovenaan: lagere directe kosten, zonder een verklaring voor het verschil. 
Pagina 48: een afwijking ten opzichte van de begroting van 230.000 euro. In de 
toelichting wordt het verschil niet verklaard. 
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Pagina 56: per saldo is hier een voordeel van 76.000 euro. De genoemde verklaring wordt 
niet in de jaarrekening teruggevonden. Mocht die er wel in staan, dan graag een goede 
verwijzing. 
Ook op een aantal subonderdelen ontbreekt een toelichting, zoals bij de Sociale Agenda, 
onderdeel Jeugd en onderdeel Leerplicht. 
Vooralsnog stemmen de Bollen5-gemeenten in met het jaarverslag. 
 
Mevrouw Veninga zegt het eens te zijn met de heer Krijgsman. Dit is een vreemde gang 
van zaken. Ze geeft aan dat er onverwacht een bestemmingsresultaat was. In het POH is 
vervolgens besproken op welke manier daarmee omgegaan kon worden. Normaliter gaat 
dat geld meteen terug naar de gemeenten, maar op deze manier is het zeker dat het geld 
gereserveerd gaat worden. Dit is belangrijk, omdat er in 2016 waarschijnlijk een tekort is. 
Ondanks deze reservering moet ervoor worden gezorgd dat het tekort zo klein mogelijk 
blijft. 
In antwoord op de opmerkingen vanuit de Duin- en Bollenstreek belooft mevrouw Veninga 
zo spoedig mogelijk schriftelijk te zullen reageren. Ze merkt op dat het wel fijn zou zijn 
geweest als van tevoren was aangegeven dat er toelichtingen ontbreken. 
 
De heer Ten Boden zegt dat de opmerking vooral ten doel had om in de toekomst die 
toelichting wel te verschaffen. 
 
De voorzitter concludeert dat de beslispunten 1 tot en met 6 ten aanzien van de 
jaarstukken 2015 aldus worden besloten. 
 


5. Begroting 2017 en Meerjarenbegroting 2017-2020 
Beslispunten: 
De begroting 2017 en de meerjarenbegroting 2017-2020 van het samenwerkingsorgaan 
Holland Rijnland vast te stellen. 
 
De voorzitter wijst erop dat in de informatienotitie SMART een onjuiste datum voor het 
themacafé is vermeld. Die moet zijn: woensdag 14 september. 
 
De heer Schoonderwoerd zegt mede namens Nieuwkoop en Alphen aan den Rijn te 
spreken. Hij complimenteert het bestuur met het bereikte resultaat, waarin onder meer 
rekening is gehouden met de opgelegde bezuinigingen. Hij spreekt zijn erkentelijkheid uit 
voor het feit dat alles gewoon is doorgegaan, ondanks dat er gewerkt moest worden aan 
het wegwerken van de boventalligheid. 
Niet alleen cijfermatig maar ook wat betreft de leesbaarheid zit de begroting goed in 
elkaar. Tot slot geeft hij nog een toelichting op de inmiddels ingetrokken zienswijze vanuit 
Kaag en Braassem om niet in te stemmen met de voorliggende begrotingen. 
 
De heer Vastenhoud heeft een aantal algemene opmerkingen: 
 Het is belangrijk dat de cofinanciering transparant is en dat het geld wordt besteed na 


overleg met en goedkeuring door het AB. 
 Ten aanzien van #Kracht 15 wijst hij erop dat de inspanningen binnen de Leidse regio 


op dit gebied hun weerslag zullen moeten hebben. Daarvoor moeten dan ook de 
middelen beschikbaar zijn. 


 Het is belangrijk dat de discussie over het cafetariamodel in oktober plaatsvindt. Hij 
wijst erop dat de financiële consequenties die voortkomen uit de huidige begroting 
daarin nog moeten worden verwerkt. 


 
De heer Van den Dool wijst ten aanzien van dat laatste punt er nogmaals op dat de raad 
van Voorschoten nog steeds bezwaar heeft tegen het feit dat gemeenten die niet 
deelnemen toch moeten betalen. 
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De heer Mesman spreekt namens de Bollen5-gemeenten. Binnen deze gemeenten is 
teleurgesteld gereageerd op de (on)mogelijkheden tot het meer SMART formuleren van de 
begroting, hetgeen resulteerde in een zienswijze vanuit de gemeente Lisse. Daarin zijn 
voorbeelden gegeven van waar het toch nog veel SMART’er zou kunnen. 
 
Mevrouw Veninga merkt op dat met deze begroting een zeer intensief traject wordt 
afgesloten. De bezuinigingsopdracht is gerealiseerd en er moesten oplossingen worden 
gevonden voor de rentebaten die er niet meer waren. Toch ligt er een sluitende begroting 
voor 2017. De reorganisatie is op dit moment zo goed als klaar. 
Nu kan er verder worden gegaan met een goede inhoudelijke agenda, die altijd kan 
worden bijgesteld naar gelang de ontwikkelingen of naar aanleiding van zaken die de 
leden aandragen. Via de inhoudelijke agenda kunnen de leden sturen en controleren, ook 
met het oog op de in de gemeenteraden opgestelde eigen agenda. 
Het SMART maken van de begroting is dan ook niet een DB-taak, maar een taak van alle 
veertien aan Holland Rijnland deelnemende gemeenten. Mede naar aanleiding van de 
opmerkingen uit Lisse is daarom een themacafé georganiseerd, om samen de doelen 
SMART te formuleren. 
Naar aanleiding van de opmerking van de heer Van den Dool wijst ze erop dat ‘alleen 
afnemen wat men nodig heeft’ een goede discussie met een goede voorbereiding vergt. 
Maar alvorens daar berekeningen op los te laten, moet eerst de discussie over de 
solidariteit binnen Holland Rijnland worden gevoerd. Deze discussie zal dit najaar 
plaatsvinden, zowel in het POH als in het AB. Daarna kan gekeken worden of dat al in 
2017 toepasbaar is. 
Ten aanzien van de opmerkingen over de cofinanciering merkt mevrouw Veninga op dat er 
binnenkort aan het AB een beheerverordening wordt voorgelegd. Daarbij wijst ze erop dat 
het potje voor cofinanciering wel beschikbaar moet zijn voor doelen die niet kunnen 
wachten op een volgende AB-vergadering. Flexibiliteit is belangrijk, waarbij er uiteraard 
verantwoording achteraf plaatsvindt. 
 
De voorzitter wijst er betreffende het cofinancieringsfonds op dat afgesproken is dat eerst 
het POH wordt geconsulteerd en dat na toekenning dit in het eerstvolgende AB wordt 
gemeld. 
Ten aanzien van het lobbytraject met betrekking tot SMART formuleren merkt hij op dat er 
vaak snel gehandeld moet worden. Als voorbeeld noemt hij de bemoeienis met de 
regionale investeringsstrategie Zuid-Holland. Die is in december begonnen en kon dus niet 
in de begroting worden opgenomen. 
 
Tweede termijn: 
 
De heer Vastenhoud zegt een en ander met vertrouwen tegemoet te zien. 
 
De heer Mesman merkt op dat er ten aanzien van het SMART formuleren naast de zaken 
die je niet kunt zien aankomen ook zaken zijn die je wel kunt voorzien. Voorts geeft hij 
aan dat de datum van de themadag slecht uitkomt, omdat er op diezelfde dag een 
werkconferentie is van alle raadsleden van Hillegom, Teylingen en Lisse. Het zou jammer 
zijn als deze ambtenaren er niet bij konden zijn. 
 
Mevrouw Veninga dringt erop aan dat er toch een afvaardiging van deze gemeenten bij 
aanwezig is. 
 
De voorzitter stelt vast dat de begroting met algemene stemmen wordt aanvaard. 
 







 
 
 
 


 


Vergadering: Algemeen Bestuur 
Holland Rijnland 


Datum: woensdag 6 juli 2016 
20.00 uur 


Paginanummer: 5 


6. Afronden overeenkomst Zuidvleugel Zichtbaar Groener 
Beslispunten: 
1. Kennis te nemen van het afronden van de overeenkomst Zuidvleugel Zichtbaar 


Groener. 
2. Te constateren dat hiermee een resterend bedrag van 156.060 euro vrijkomt. 
3. Te constateren dat het wenselijk is deze middelen weer beschikbaar te stellen ten 


behoeve van natuur, landschap en recreatie. 
4. In te stemmen met het inzetten van deze middelen voor recreatieve voorzieningen en 


natuur- en landschapselementen bij particulieren. 
5. Hiertoe de resterende regionale middelen voor ZZG specifiek te reserveren voor een 


passende bestemming binnen het geografische gebied van de gemeenten die aan ZZG 
hebben bijgedragen. 


6. Over deze bestemming samenwerking zoeken met geëigende instanties, zoals het 
Landschapsfonds Holland Rijnland. 


7. In een samenwerkingsovereenkomst met deze instantie de inhoudelijke doelen en 
gemeenten waar de middelen voor bestemd zijn, vast te leggen. 


8. Deze samenwerkingsovereenkomst ter vaststelling voor te leggen aan het AB in 
oktober 2017. 


 
De heer De Roon geeft aan dat de Bollen5-gemeenten kunnen instemmen met het 
voorstel. Daarbij wordt de kanttekening gemaakt dat het vanuit financieel technisch 
oogpunt niet helemaal zuiver is. Echter, vanuit pragmatische overwegingen kan men 
instemmen met het voorstel. 
 
De heer Den Ouden is het eens met de opmerking van de heer De Roon, maar is blij dat 
men in dit geval ook pragmatisch is. Dank daarvoor. 
 
De voorzitter stelt vast dat de aanwezigen unaniem instemmen met de 8 beslispunten. 
 


7. Rondvraag en sluiting 
 
Er zijn geen vragen voor de rondvraag, zodat de voorzitter de vergadering om .. uur sluit. 
Hij wenst eenieder een goede vakantie. 
 
 
 
Vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur Holland Rijnland van 
26 oktober 2016 
 
 
de secretaris,    de voorzitter, 
 
mw. L.A.M. Bakker    drs. H.J.J. Lenferink 
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Factsheet RBL jaarverslag 2015-2016 


Hillegom 


Leerplicht 


Relatief verzuim 


Op 1 januari 2016 stonden er 3.147 jongeren in de 
leeftijd van 5 tot en met 17 jaar ingeschreven in 
Hillegom. In het schooljaar 2015-2016 werden 110 
meldingen gedaan, tegenover 122 vorig jaar. Deze 
meldingen hadden betrekking op 72 leerlingen, vorig 
jaar waren dit er 84. Dit betekent dat 2,3% van de 
leer- en kwalificatieplichtige jongeren uit Hillegom 
afgelopen jaar één of meerdere verzuimmeldingen 
had. In de regio Holland Rijnland ligt dit percentage 
op 2,4%.  
 
De meldingen zijn voornamelijk afkomstig uit het 
voortgezet onderwijs en middelbaar 
beroepsonderwijs. De afname in het aantal 
meldingen komt voornamelijk door de afname van 
spijbelverzuim. 
  
 
 
Constateringen en afdoeningen 
 
Van de 110 meldingen zijn er 62 (56,4%) 
geconstateerd. Deze hebben betrekking op 42 
jongeren. Het merendeel van de geconstateerde 
meldingen is afgesloten met een waarschuwing. 
Voor ruim 40% van de meldingen is geen afdoening 
bepaald. Een groot deel hiervan is ter kennisgeving 
aangenomen. Dit betekent dat de school eerst zelf 
in gesprek gaat met de jongere.  
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 


 


Vrijstellingen


Leer- of kwalificatieplichtige jongeren kunnen op 
basis van een aantal redenen een vrijstelling 
aanvragen. Hillegom kende in het schooljaar 2015-
2016 11 jongeren met een vrijstelling, in 
tegenstelling tot 14 vorig schooljaar. In totaal had 
0,3% van de leer- en kwalificatieplichtige jongeren 
uit Hillegom een vrijstelling in 2015-2016. Vier van 
de 11 vrijstellingen werden in het schooljaar 2015-
2016 afgegeven, de overige vrijstellingen zijn 
afkomstig uit een eerder schooljaar.   
 
 


 


 
 
 
 
 


  


Verzuimsoort 2014-2015 2015-2016 


Luxe verzuim 6 4 


Spijbelverzuim 37 28 


Signaalverzuim 21 25 


Spijbel/signaalverzuim (mbo) 58 53 


Totaal 122 110 


Afdoening Aantal % 


Geconsta-


teerd 


Verzuim afgehandeld: waarschuwing 35 31,8% 


Verzuim afgehandeld: afspraken 9 8,2% 


Verzuim afgehandeld: Halt 5 4,5% 


Verzuim afgehandeld: PV 6 5,5% 


Verzuim afgehandeld: toestemming 1 0,9% 


Verzuim niet verwijtbaar 6 5,5% 


Totaal 62 56,4% 


Verzuim niet geconstateerd 3 2,7% 


Geen 


afdoening 


bepaald 


In onderzoek 3 2,7% 


Ter kennisgeving aangenomen 42 38,2% 


Totaal 45 40,9% 


Totaal 110 100% 


Reden voor vrijstelling 2014-2015 2015-2016 


Inschrijvingsplicht: lichamelijke en/of 
psychische gronden (art. 5 onder a) 


9 7 


Inschrijvingsplicht: bedenking tegen richting 
van het onderwijs (art. 5 onder b) 


1 1 


Inschrijvingsplicht: het volgen van onderwijs in 
het buitenland (art. 5 onder c) 


4 3 


Totaal 14 11 


Figuur 1: Percentage meldingen relatief verzuim naar 
schoolsoort 
 
 
 


Tabel 1: Aantal meldingen relatief verzuim naar verzuimsoort 


48%


47%


5%


mbo vo bo


110


Tabel 2: Wijze van afsluiten verzuimprocessen relatief verzuim  
 
 


Tabel 3: Aantal vrijstellingen naar reden 
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Factsheet RBL jaarverslag 2015-2016 


Hillegom 


Thuiszitters


Thuiszitters zijn jongeren die staan ingeschreven op een school maar zonder geldige reden vier weken of langer 
verzuimen. 
 
In het schooljaar 2015-2016 waren er twee thuiszitters woonachtig in Hillegom, vorig jaar waren dit er vier. Eén 
thuiszitter is afkomstig van het basisonderwijs, één van het speciaal onderwijs. Beide thuiszitters zaten langer 
dan drie maanden thuis omdat er gezocht werd naar een passende onderwijsplek. Inmiddels volgen beide 
jongeren weer onderwijs.  
 


Absoluut verzuim 


Er is sprake van absoluut verzuim wanneer een 
leer-of kwalificatieplichtige jongere niet staat 
ingeschreven bij een school of onderwijsinstelling en 
geen vrijstelling heeft.  
 
In 2015-2016 is bij zes jongeren uit Hillegom 
absoluut verzuim geconstateerd. Vorig jaar waren 
dit er acht. In tabel 4 zijn de redenen van absoluut 
verzuim weergegeven. Inmiddels gaat één jongere 
(weer) naar school, twee jongeren hebben een 
vrijstelling. De overige processen zijn nog in 
onderzoek of zijn afgesloten omdat de jongere 
inmiddels 18 jaar is.  
 
 
 
 


Hillegom kende naast de zes reguliere absoluut 
verzuimers, vijf anderstaligen die als absoluut 
verzuimer werden geregistreerd omdat zij in 
afwachting waren van onderwijs. Inmiddels zijn deze 
jongeren verhuisd of volgen zij onderwijs. Het 
absoluut verzuimproces van twee jongeren is nog niet 
afgesloten. 


 
 


Schoolcontroles 


Dit schooljaar zijn alle negen scholen in Hillegom bezocht door de leerplichtambtenaar, bij alle scholen was de 
verzuimregistratie op orde.  
 


RMC 


18+ verzuim


In schooljaar 2015-2016 zijn in Hillegom 152 
meldingen van 18+ verzuim gedaan. Deze 
meldingen hadden betrekking op 52 jongeren. Het 
aantal meldingen is sterk toegenomen ten opzichte 
van vorig jaar, het aantal jongeren waarover gemeld 
is, is nagenoeg gelijk gebleven.  
 
 
Constateringen en afdoeningen 
 
Van de 152 meldingen zijn er 26 geconstateerd. 
Deze geconstateerde meldingen hebben betrekking 
op 20 jongeren. Het grootste deel van de meldingen 
is ter kennisgeving aangenomen. Scholen zijn 
verplicht iedere 16 uur in vier weken te melden, ook 
als ze zelf het verzuim oppakken.  


Bijna alle meldingen waren afkomstig van het 
middelbaar beroepsonderwijs.  


 
 


 
 


 2014-2015 2015-2016 


In afwachting van vrijstelling 2 2 


Jongere wacht op instroommoment 1 2 


Zorgtraject vooraf aan inschrijving 1 - 


Verhuisd maar niet uitgeschreven GBA 4 - 


Wordt niet op school aangenomen - 1 


In onderzoek - 1 


Totaal 8 6 


 2014-2015 2015-2016 


Meldingen 101 152 


Jongeren met melding 51 52 


Afdoening Aantal % 


Geconsta-


teerd 


Verzuim afgehandeld: afspraken 22 14,5% 


Verzuim afgehandeld: RMC 1 0,7% 


Verzuim afgehandeld: Onbereikbaar 2 1,3 


Verzuim niet verwijtbaar 1 0,7% 


Totaal 26 17,2% 


Verzuim niet geconstateerd 1 0,7% 


Geen 


afdoening 


bepaald 


Ter kennisgeving aangenomen 120 78,9% 


Niet in behandeling genomen 5 3,3,% 


Totaal 125 82,2% 


Totaal 152 100% 


Tabel 5: Aantal meldingen 18+ verzuim 


Tabel 6: Wijze van afsluiten verzuimprocessen 18+ 


Tabel 4: Reden van absoluut verzuim  
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Factsheet RBL jaarverslag 2015-2016 


Hillegom 


 


RMC begeleiding


In 2015-2016 zijn er 10 nieuwe trajecten gestart 
voor jongeren uit Hillegom, vorig jaar waren dit er 
negen. Van de 10 jongeren werden er twee 
preventief begeleid omdat zij dreigden uit te vallen. 
Acht trajecten hadden betrekking op VSV’ers. 
Hiervan is de helft dit schooljaar VSV’er geworden. 
 
De trajecten worden afgesloten als de actieve 
begeleiding stopt. In 2015-2016 werden 101 VSV-
trajecten en zes preventieve trajecten afgesloten. 
Vorig schooljaar waren dit er respectievelijk vier en 
twee.  
 
Tabel 7 geeft de resultaten van de afgesloten VSV-
trajecten weer. De afgesloten preventieve trajecten 
resulteerden alle zes in een vorm van onderwijs.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


                                                      
1 De cijfers van de gestarte en afgesloten trajecten staan los 


van elkaar. Een afgesloten traject kan ook in een eerder 
schooljaar zijn gestart.   


 Aantal % 


Opleiding 3 30,0% 


Ketenpartner 3 30,0% 


Niet gekomen na uitnodiging 3 30,0% 


Niet meer geïnteresseerd 1 10,0% 


Totaal 10 100% 


Tabel 7: Resultaten afgesloten trajecten 
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Factsheet RBL jaarverslag 2015-2016 


Kaag en Braassem 


Leerplicht 


Relatief verzuim 


Op 1 januari 2016 stonden er 4063 jongeren in de 
leeftijd van 5 tot en met 17 jaar ingeschreven in 
Kaag en Braassem. In het schooljaar 2015-2016 
werden 124 meldingen gedaan, tegenover 196 vorig 
jaar. Deze meldingen hadden betrekking op 93 
leerlingen, vorig jaar waren dit er 112. Dit betekent 
dat 2,3% van de leer- en kwalificatieplichtige 
jongeren uit Kaag en Braassem afgelopen jaar één 
of meerdere verzuimmeldingen had. In de regio 
Holland Rijnland ligt dit percentage op 2,4%.  
 
De meldingen zijn voornamelijk afkomstig uit het 
voortgezet onderwijs en middelbaar 
beroepsonderwijs. De afname in het aantal 
meldingen komt met name door de afname van 
verzuim in het mbo. Het aantal meldingen is hier 
ongeveer gehalveerd ten opzichte van vorig jaar.  
  
 
Constateringen en afdoeningen 
 
Van de 124 meldingen zijn er 77 (62,1%) 
geconstateerd. Deze hebben betrekking op 61 
jongeren. Het merendeel van de geconstateerde 
meldingen is afgesloten met een waarschuwing. 
Voor ruim 28% van de meldingen is geen afdoening 
bepaald. Een groot deel hiervan is ter kennisgeving 
aangenomen. Dit betekent dat de school eerst zelf 
in gesprek gaat met de jongere.  
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 


 


Vrijstellingen


Leer- of kwalificatieplichtige jongeren kunnen op 
basis van een aantal redenen een vrijstelling 
aanvragen. Kaag en Braassem kende in het 
schooljaar 2015-2016 16 jongeren met een 
vrijstelling, tegenover 17 vorig schooljaar. In totaal 
had 0,4% van de leer- en kwalificatieplichtige 
jongeren uit Kaag en Braassem een vrijstelling in 
2015-2016. Negen vrijstellingen werden in het 
schooljaar 2015-2016 afgegeven, de overige 
vrijstellingen zijn afkomstig uit een eerder 
schooljaar.  
 
 


 


 
 


  


Verzuimsoort 2014-2015 2015-2016 


Luxe verzuim 4 3 


Spijbelverzuim 42 23 


Signaalverzuim 34 39 


Spijbel/signaalverzuim (mbo) 116 59 


Totaal 196 124 


Afdoening Aantal % 


Geconsta-


teerd 


Verzuim afgehandeld: waarschuwing 43 34,7% 


Verzuim afgehandeld: afspraken 15 12,1% 


Verzuim afgehandeld: Halt 4 3,2% 


Verzuim afgehandeld: PV 3 2,4% 


Verzuim afgehandeld: Toestemming 2 1,6% 


Verzuim niet verwijtbaar 10 8,1% 


Totaal 77 62,1% 


Verzuim niet geconstateerd 12 9,7% 


Geen 


afdoening 


bepaald 


In onderzoek 1 0,8% 


Ter kennisgeving aangenomen 34 27,4% 


Totaal 35 28,2% 


Totaal 124 100% 


Reden voor vrijstelling 2014-2015 2015-2016 


Vervangende leerplicht inschrijving op 


andere school (16-jarigen) (art. 3b) 
1 - 


Inschrijvingsplicht: lichamelijke en/of 
psychische gronden (art. 5 onder a) 


9 5 


Inschrijvingsplicht: bedenking tegen richting 
van het onderwijs (art. 5 onder b) 


- 2 


Inschrijvingsplicht: het volgen van onderwijs 
in het buitenland (art. 5 onder c) 


4 5 


Geregeld schoolbezoek gewichtige 
omstandigheden (art. 11g) 


- 1 


Kwalificatieplicht: volgen van ander 
onderwijs (art. 15) 


3 3 


Totaal 17 16 


Figuur 1: Percentage meldingen relatief verzuim naar 
schoolsoort 
 
 
 


Tabel 1: Aantal meldingen relatief verzuim naar verzuimsoort 


48%


48%


2% 2%


vo mbo bo so


124


Tabel 2: Wijze van afsluiten verzuimprocessen relatief verzuim  
 
 


Tabel 3: Aantal vrijstellingen naar reden 
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Factsheet RBL jaarverslag 2015-2016 


Kaag en Braassem 


Thuiszitters


Thuiszitters zijn jongeren die staan ingeschreven op een school maar zonder geldige reden vier weken of langer 
verzuimen. 
 
In het schooljaar 2015-2016 waren er twee thuiszitters woonachtig in Kaag en Braassem, vorig jaar waren dat er 
nog vier. Beide jongeren waren middelbare scholieren en zaten drie maanden of langer thuis. Eén jongere zat 
thuis omdat er gezocht werd naar een passende onderwijsplek, inmiddels heeft de jongere geen kwalificatieplicht 
meer. Bij de andere thuiszitter speelde zorgbehoefte een centrale rol. Vanwege de zorgvraag is de jongere 
inmiddels geregistreerd als risicoleerling, het thuiszittersproces is hiermee afgesloten.   
 


Absoluut verzuim  


Er is sprake van absoluut verzuim wanneer een leer- of kwalificatieplichtige jongere niet staat ingeschreven bij 
een school of onderwijsinstelling en geen vrijstelling heeft.  
 
In 2015-2016 is, net als vorig schooljaar, bij vier leerlingen uit Kaag en Braassem absoluut verzuim 
geconstateerd. Voor twee jongeren werd gezocht naar passend onderwijs, beiden volgen inmiddels weer 
onderwijs. Eén jongere werd niet op school aangenomen. Tot slot is één jongere verhuisd maar niet 
uitgeschreven waardoor de jongere als absoluut verzuimer werd geregistreerd.  
 


Schoolcontroles 


Dit schooljaar zijn alle 13 scholen in Kaag en Braassem bezocht door de leerplichtambtenaar, bij twaalf scholen 
was de verzuimregistratie op orde. Bij een school was deze onvoldoende op orde, de school wordt opnieuw 
bezocht. 
 


RMC 


18+ verzuim


In schooljaar 2015-2016 zijn in Kaag en Braassem 
227 meldingen van 18+ verzuim gedaan. Deze 
meldingen hadden betrekking op 78 jongeren. Het 
aantal meldingen is sterk toegenomen ten opzichte 
van vorig jaar, het aantal jongeren waarover gemeld 
is echter licht gedaald. Alle meldingen waren 
afkomstig van het mbo. 
 
Constateringen en afdoeningen 
 
Van de 227 meldingen zijn er 31 geconstateerd. 
Deze geconstateerde meldingen hebben betrekking 
op 20 jongeren. Het grootste deel van de meldingen 
is ter kennisgeving aangenomen. Scholen zijn 
verplicht iedere 16 uur in vier weken te melden, ook 
als ze zelf het verzuim oppakken.  


 


 
 
 
 
 


 
 


  


Afdoening Aantal % 


Geconstateerd Verzuim afgehandeld: afspraken 19 8,4% 


Verzuim afgehandeld: gaat zich 


uitschrijven 
4 1,8% 


Verzuim afgehandeld: RMC 1 0,4% 


Verzuim afgehandeld: Onbereikbaar 6 2,6% 


Verzuim niet verwijtbaar 1 0,4% 


Totaal 31 13,6% 


Verzuim niet geconstateerd 2 0,9% 


Geen 


afdoening 


bepaald 


Ter kennisgeving aangenomen 184 81,1% 


Niet in behandeling genomen 10 4,4% 


Totaal 194 85,5% 


Totaal 227 100% 


 2014-2015 2015-2016 


Meldingen 162 227 


Jongeren met melding 81 78 


Tabel 4: Aantal meldingen 18+ verzuim 


Tabel 5: Wijze van afsluiten verzuimprocessen 18+ verzuim 
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Factsheet RBL jaarverslag 2015-2016 


Kaag en Braassem 


RMC begeleiding 


In 2015-2016 zijn er 25 nieuwe trajecten gestart voor jongeren uit Kaag en Braassem, dit is in vergelijking met de 
zes van vorig jaar sterk gestegen. Zeven jongeren werden preventief begeleid omdat zij dreigden uit te vallen. 18 
trajecten hadden betrekking op VSV’ers. Hiervan zijn er 10 dit schooljaar VSV’er geworden. 
 
De trajecten worden afgesloten als de actieve begeleiding stopt. In 2015-2016 werden 161 VSV-trajecten en zes 
preventieve trajecten voor jongeren uit Kaag en Braassem afgesloten. De tabel hieronder geeft de resultaten van 
de 16 afgesloten VSV- trajecten weer. Van de zes afgesloten preventieve trajecten resulteerden er vier in 
onderwijs, één jongere kreeg een vrijstelling en één keer werd een preventief traject opgevolgd door een VSV-
traject.  
 
 
 


 


                                                      
1 De cijfers van de gestarte en afgesloten trajecten staan los van elkaar. Een afgesloten traject kan ook in een eerder schooljaar zijn 


gestart.   


 Aantal % 


Opleiding 6 37,5% 


Werk 4 25,0% 


Niet geïnteresseerd of voortijdig afgehaakt 


maar inmiddels op onderwijs 


2 12,5% 


Niet gekomen na uitnodiging 3 18,8% 


Begeleiding niet mogelijk 1 6,3% 


Totaal 16 100% 


Tabel 6: Resultaten afgesloten VSV-trajecten 
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Factsheet RBL jaarverslag 2015-2016 


Katwijk 


Leerplicht 


Relatief verzuim 


Op 1 januari 2016 stonden er 10.920 jongeren in de 
leeftijd van 5 tot en met 17 jaar ingeschreven in 
Katwijk. In het schooljaar 2015-2016 werden 386 
meldingen gedaan, tegenover 468 vorig jaar. Deze 
meldingen hadden betrekking op 291 leerlingen, vorig 
jaar waren dit er 334. Dit betekent dat 2,7% van de 
leer- en kwalificatieplichtige jongeren uit Katwijk 
afgelopen jaar een of meerdere verzuimmeldingen 
had. In de regio Holland Rijnland ligt dit percentage op 
2,4%.  
 
De meldingen zijn voornamelijk afkomstig uit het 
voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. 
Alle verzuimsoorten, met uitzondering van het 
signaalverzuim, zijn afgenomen. Een toename van het 
signaalverzuim is tevens terug te zien in de regio 
Holland Rijnland. Met name bij een aantal scholen is 
het signaalverzuim sterk toegenomen, Katwijk heeft 
relatief veel jongeren op deze scholen.  
  
 
Constateringen en afdoeningen 
 
Van de 386 meldingen zijn er 264 (68,4%) 
geconstateerd. Deze hebben betrekking op 216 
jongeren. Het merendeel van de geconstateerde 
meldingen is afgesloten met een waarschuwing. Voor 
een kwart van de meldingen is geen afdoening 
bepaald. Deze zijn bijna allemaal ter kennisgeving 
aangenomen. Dit betekent dat de school eerst zelf in 
gesprek gaat met de jongere.  
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 


 


Vrijstellingen


Leer-of kwalificatieplichtige jongerenkunnen op 
basis van een aantal redenen een vrijstelling 
aanvragen. Katwijk kende in het schooljaar 2015-
2016 68 jongeren met een vrijstelling, twee minder 
dan vorig jaar. In totaal had 0,6% van de leer- en 
kwalificatieplichtige jongeren uit Katwijk in 2015-
2016 een vrijstelling. 24 van de 68 vrijstellingen 
werden in het schooljaar 2015-2016 afgegeven, de 
overige vrijstellingen zijn afkomstig uit een eerder 
schooljaar.   
 
 
 


 


 
 


  


Verzuimsoort 2014-2015 2015-2016 


Luxe verzuim 55 28 


Spijbelverzuim 71 64 


Signaalverzuim 97 140 


Spijbel/signaalverzuim (mbo) 245 154 


Totaal 468 386 


Afdoening Aantal % 


Geconsta-


teerd 


Verzuim afgehandeld: waarschuwing 132 34,2% 


Verzuim afgehandeld: afspraken 73 18,9% 


Verzuim afgehandeld: Halt 10 2,6% 


Verzuim afgehandeld: PV 20 5,2% 


Verzuim afgehandeld: Toestemming 4 1,0% 


Verzuim afgehandeld: Verhuisd 5 1,3% 


Verzuim afgehandeld: Vrijstelling 2 0,5% 


Verzuim niet verwijtbaar 18 4,7% 


Totaal 264 68,4% 


Verzuim niet geconstateerd 22 5,7% 


Geen 


afdoening 


bepaald 


In onderzoek 3 0,8% 


Ter kennisgeving aangenomen 97 25,1% 


Totaal 100 25,9% 


Totaal 386 100% 


Reden voor vrijstelling Aantal  


Vervangende leerplicht: inschrijving op andere school 
of instelling (art. 3a) 


2 1 


Inschrijvingsplicht: lichamelijke en/of psychische 
gronden (art. 5 onder a) 


48 43 


Inschrijvingsplicht: het volgen van onderwijs in het 
buitenland (art. 5 onder c) 


10 15 


Geregeld schoolbezoek gewichtige omstandigheden 
(art. 11g) 


- 1 


Vrijstelling kwalificatieplicht: volgen van ander 
onderwijs (art. 15) 


10 8 


Totaal 70 68 


54%


40%


5% 1%


vo mbo bo so


Figuur 1: Percentage meldingen relatief verzuim naar 
schoolsoort 
 
 
 


Tabel 1: Aantal meldingen relatief verzuim naar verzuimsoort 


Tabel 2: Wijze van afsluiten verzuimprocessen relatief verzuim  
 
 


Tabel 3: Aantal vrijstellingen naar reden 


386 
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Factsheet RBL jaarverslag 2015-2016 


Katwijk 


Thuiszitters


Thuiszitters zijn jongeren die staan ingeschreven op een school maar zonder geldige reden vier weken of langer 
verzuimen. 
 
In het schooljaar 2015-2016 kwamen vijf thuiszitters uit Katwijk, vorig schooljaar kende Katwijk 3 thuiszitters. Vier 
leerlingen kwamen van het speciaal onderwijs, één van het voortgezet onderwijs. Alle vijf de jongeren zaten drie 
maanden of langer thuis. Twee jongeren werden als thuiszitter geregistreerd omdat zij niet naar school konden 
(en wilden). De overige jongeren zaten thuis omdat zij niet naar school werden gestuurd door de ouders, hen de 
toegang tot de school was ontzegd of omdat zij in afwachting waren van een zorgtraject. Inmiddels volgen twee 
jongeren weer onderwijs. Van de overige jongeren is het thuiszittersproces afgesloten en een proces voor 
risicoleerling gestart.  
 


Absoluut verzuim 


Er is sprake van absoluut verzuim wanneer een 
leer- of kwalificatieplichtige jongere niet staat 
ingeschreven bij een school of onderwijsinstelling en 
geen vrijstelling heeft.  
 
In 2015-2016 is bij 20 leerlingen  uit Katwijk absoluut  
verzuim geconstateerd. Vijf absoluut verzuimers 
volgen inmiddels onderwijs, vier jongeren zijn in 
afwachting van een vrijstelling. Vijf jongeren hebben 
de leeftijdsgrens bereikt of zijn verhuisd. De overige 
processen zijn nog niet afgesloten.  
 
Katwijk kende naast de 20 reguliere absoluut 
verzuimers, 26 anderstaligen die als absoluut 
verzuimer werden geregistreerd omdat zij in 
afwachting waren van onderwijs. Een groot deel van 
deze groep volgt inmiddels onderwijs. 
 


 


 
 
 
 
 
 
 


Schoolcontroles 


Dit schooljaar zijn alle 30 scholen in Katwijk bezocht door de leerplichtambtenaar, bij alle scholen was de 
verzuimregistratie op orde.  
 


RMC 


18+ verzuim


In schooljaar 2015-2016 zijn in Katwijk 354 
meldingen van 18+ verzuim gedaan. Deze 
meldingen hadden betrekking op 184 jongeren. 
Zowel het aantal meldingen als het aantal jongeren 
met een verzuimmelding is gedaald. Nagenoeg alle 
meldingen zijn afkomstig van het mbo.  
 
 
 
 
 
 
 


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 2014-2015 2015-2016 


In afwachting van vrijstelling 2 4 


Jongere wacht op instroommoment 5 4 


Zorgtraject vooraf aan inschrijving 1 3 


Verhuisd maar niet uitgeschreven GBA 6 2 


Jongere wil niet naar school 1 1 


Ouders sturen kind niet naar school - 1 


Wordt niet op school aangenomen 1 1 


Zoeken naar passend onderwijs 1  


In onderzoek - 4 


Totaal 17 20 


 2014-2015 2015-2016 


Meldingen 401 354 


Jongeren met melding 203 184 


Tabel 5: Aantal meldingen 18+ verzuim 


Tabel 4: Geconstateerd absoluut verzuim naar leeftijd en reden 
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Factsheet RBL jaarverslag 2015-2016 


Katwijk 


Constateringen en afdoeningen 
 
Van de 354 meldingen zijn er 61 geconstateerd. 
Deze geconstateerde meldingen hebben betrekking 
op 40 jongeren. Het grootste deel van de meldingen 
is ter kennisgeving aangenomen. Scholen zijn 
verplicht iedere 16 uur in vier weken te melden, ook 
als ze zelf het verzuim oppakken.  
 
 
 
 
 


 


 


RMC begeleiding 


In 2015-2016 zijn er 49 nieuwe trajecten gestart voor jongeren uit Katwijk, in 2014-2015 waren dat er 32. 
Afgelopen schooljaar werden 12 jongeren preventief begeleid omdat zij dreigden uit te vallen. 37 trajecten 
hadden betrekking op VSV’ers, hiervan zijn 17 in het schooljaar 2015-2016 VSV’er geworden.  
 
De trajecten worden afgesloten als de actieve begeleiding stopt. In 2015-2016 werden 331 VSV-trajecten en 16 
preventieve trajecten voor jongeren uit Katwijk afgesloten. Vorig jaar waren dit er respectievelijk 15 en 14. De 
tabel hieronder geeft de resultaten van de 33 afgesloten VSV-trajecten weer.  
 
Van de 16 afgesloten preventieve trajecten resulteerden er 10 in onderwijs, nog eens twee jongeren gaven aan 
plannen te hebben om (weer) te starten met een opleiding. Twee jongeren zijn gaan werken. Van één jongere is 
het traject afgesloten vanwege een zorgvraag.  
 
 


 
 


                                                      
1 De cijfers van de gestarte en afgesloten trajecten staan los van elkaar. Een afgesloten traject kan ook in een eerder schoolj aar zijn 


gestart.   


Afdoening Aantal % 


Geconsta-


teerd 


Verzuim afgehandeld: afspraken 35 9,9% 


Verzuim afgehandeld: gaat zich 


uitschrijven 
10 2,8% 


Verzuim afgehandeld: RMC 2 0,6% 


Verzuim afgehandeld: Onbereikbaar 10 2,8% 


Verzuim afgehandeld: Leeftijdsgrens 


bereikt 
1 0,3% 


Verzuim niet verwijtbaar 3 0,8% 


Totaal 61 17,2% 


Verzuim niet geconstateerd 2 0,6% 


Geen 


afdoening 


bepaald 


Ter kennisgeving aangenomen 289 81,6% 


Niet in behandeling genomen 1 0,3% 


In onderzoek 1 0,3% 


Totaal 291 82,2% 


Totaal 354 100% 


 Aantal % 


Opleiding 7 21,2% 


Werk 14 42,4% 


Ketenpartner 3 9,1% 


Niet geïnteresseerd of voortijdig afgehaakt 


maar inmiddels op onderwijs 


1 3,0% 


Niet gekomen na uitnodiging 4 12,1% 


Niet meer geïnteresseerd 1 3,0% 


Begeleiding niet mogelijk 2 6,1% 


Taalproblematiek 1 3,0% 


Totaal 33 100% 


Tabel 6: Wijze van afsluiten verzuimprocessen 18+ 


Tabel 6: Resultaten afgesloten trajecten 
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Factsheet RBL jaarverslag 2015-2016 


Leiden 


Leerplicht 


Relatief verzuim 


Op 1 januari 2016 stonden er 14.336 jongeren in de 
leeftijd van 5 tot en met 17 jaar ingeschreven in 
Leiden. In het schooljaar 2015-2016 werden 701 
meldingen gedaan, tegenover 7431 vorig jaar. Deze 
meldingen hadden betrekking op 473 leerlingen, 
vorig jaar waren dit er 483. Dit betekent dat 3,3% 
van de leer- en kwalificatieplichtige jongeren uit 
Leiden afgelopen jaar één of meerdere 
verzuimmeldingen had. In de regio Holland Rijnland 
ligt dit percentage op 2,4%.  
 
De meldingen zijn voornamelijk afkomstig uit het 
voortgezet onderwijs en middelbaar 
beroepsonderwijs. Het spijbel- en signaal verzuim is 
ligt toegenomen, daartegenover is het luxeverzuim 
en het verzuim uit het mbo gedaald. De stijging van 
signaalverzuim is tevens terug te zien in de regio 
Holland Rijnland. Met name bij een aantal scholen is 
het signaalverzuim sterk toegenomen, Leiden heeft 
relatief veel jongeren op deze scholen.  
  
 
Constateringen en afdoeningen 
 
Van de 701 meldingen zijn er 463 (65,9%) 
geconstateerd. Deze hebben betrekking op 342 
jongeren. Het merendeel van de geconstateerde 
meldingen is afgesloten met een waarschuwing. 
Voor ruim een kwart van de meldingen is geen 
afdoening bepaald. Deze zijn voor een groot deel ter 
kennisgeving aangenomen. Dit betekent dat de 
school eerst zelf in gesprek gaat met de jongere. 
 
 
 
 
 
 
 


                                                      
1
 In dit jaarverslag zijn de meldingen van 4-jarigen niet 
meegerekend. Hierdoor verschillen enkele cijfers met de cijfers 
van het jaarverslag van vorig jaar.  


Verzuimsoort 2014-2015 2015-2016 


Luxe verzuim 40 35 


Spijbelverzuim 152 167 


Signaalverzuim 154 175 


Spijbel/signaalverzuim (mbo) 397 324 


Totaal 743 701 


Afdoening Aantal % 


Geconsta-


teerd 


Verzuim afgehandeld: waarschuwing 237 33,8% 


Verzuim afgehandeld: afspraken 94 13,4% 


Verzuim afgehandeld: Halt 38 5,4% 


Verzuim afgehandeld: PV 31 4,4% 


Verzuim afgehandeld: Toestemming 10 1,4% 


Verzuim afgehandeld: Verhuisd 7 1,0% 


Verzuim afgehandeld: Vrijstelling 1 0,1% 


Verzuim afgehandeld: 


Zorgverwijzing 
1 0,1% 


Verzuim niet verwijtbaar 44 6,3% 


Totaal 463 65,9% 


Verzuim niet geconstateerd 48 6,8% 


Geen 


afdoening 


bepaald 


In onderzoek 20 2,9% 


Ter kennisgeving aangenomen 170 24,3% 


Totaal 190 27,2% 


Totaal 701 100% 


Figuur 1: Percentage meldingen relatief verzuim naar 
schoolsoort 
 
 
 


Tabel 1: Aantal meldingen relatief verzuim naar verzuimsoort 


Tabel 2: Wijze van afsluiten verzuimprocessen relatief verzuim  
 
 


701 47%


46%


6% 1%


vo mbo bo so
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Factsheet RBL jaarverslag 2015-2016 


Leiden 


Vrijstellingen


Leer-of kwalificatieplichtige jongeren kunnen op 
basis van een aantal redenen een vrijstelling 
aanvragen. Leiden kende in het schooljaar 2015-
2016 102 jongeren met een vrijstelling, in 2014-2015 
waren dit er nog 121. In totaal had 0,7% van de leer- 
en kwalificatieplichtige jongeren uit Leiden een 
vrijstelling in 2015-2016. 42 van de 102 vrijstellingen 
werden in het schooljaar 2015-2016 afgegeven, de 
overige vrijstellingen zijn afkomstig uit een eerder 
schooljaar.   
 
 
 
 


 


Thuiszitters


Thuiszitters zijn jongeren die staan ingeschreven op 
een school maar zonder geldige reden vier weken of 
langer verzuimen. 
 
In het schooljaar 2015-2016 kwamen 14 thuiszitters 
uit Leiden. Hiervan kwamen er zeven van het 
voortgezet onderwijs, vier van het speciaal 
onderwijs en drie van het basisonderwijs. 10 
jongeren zaten drie maanden of langer thuis.  
 
De tabel hiernaast geeft de redenen van thuiszitten 
weer. Inmiddels gaan zeven jongeren weer naar 
school. De overige jongeren worden risicoleerling of 
hebben een zorgverwijzing.  
 


 


 
 
 
 
 


Absoluut verzuim 


Er is sprake van absoluut verzuim wanneer een 
leer- of kwalificatieplichtige jongere niet staat 
ingeschreven bij een school of onderwijsinstelling en 
geen vrijstelling heeft.  
 
In 2015-2016 is bij 50 leerlingen uit Leiden absoluut 
verzuim geconstateerd. De reden hiervan is 
weergegeven in tabel 5. 12 absoluut verzuimers 
volgen inmiddels onderwijs, vier jongeren zijn in 
afwachting van een vrijstelling. Van zeven jongeren 
is het proces afgesloten met een PV. De overige 
processen zijn afgesloten omdat de jongere is 
verhuisd of de leeftijdsgrens heeft bereikt. 13 
processen zijn nog in onderzoek.   
 
 
 
 
 


Leiden kende naast de 50 reguliere absoluut 
verzuimers, negen anderstaligen die als  
absoluut verzuimer werden geregistreerd omdat zij in 
afwachting waren van onderwijs. Een groot deel van 
deze groep volgt inmiddels onderwijs.  


 
 
 


 
  


  


Reden voor vrijstelling 2014-2015 2015-2016 


Vervangende leerplicht: inschrijving op 
andere school of instelling (16-jarigen) 
(art. 3b) 


1 2 


Inschrijvingsplicht; trekkend bestaan 
(art. 5a) 


2 1 


Inschrijvingsplicht: lichamelijke en/of 
psychische gronden (art. 5 onder a) 


41 34 


Inschrijvingsplicht: bedenking tegen richting 
van het onderwijs (art. 5 onder a) 


7 7 


Inschrijvingsplicht: het volgen van onderwijs 
in het buitenland  (art. 5 onder c) 


51 42 


Geregeld schoolbezoek gewichtige 
omstandigheden (art. 11g) 


3 8 


Vrijstelling kwalificatieplicht: volgen van 
ander onderwijs (art. 15) 


16 8 


Totaal 121 102 


Reden voor thuiszitten 2014-2015 2015-2016 


Jongere kan (en wil) niet naar school 2 6 


Zoeken naar passend onderwijs 6 3 


Zorgtraject voorafgaand aan onderwijs 7 2 


Ouders sturen kind niet naar school 2 1 


Toegang tot school ontzegd - 1 


In afwachting van inschrijving 1 1 


Wachtlijst zorgtraject 1 - 


In onderzoek 4 - 


Totaal 23 14 


 2014-2015 2015-2016 


In afwachting van vrijstelling 8 2 


Jongere wacht op instroommoment 8 11 


Zorgtraject vooraf aan inschrijving 3 2 


Wordt niet op school aangenomen - 6 


Jongere wil niet naar school 3 3 


Ouders sturen kind niet naar school - 4 


Zoeken naar passend onderwijs 2 5 


Verhuisd maar niet uitgeschreven GBA 17 9 


In onderzoek - 8 


Totaal 41 50 


Tabel 5: Geconstateerd absoluut verzuim naar leeftijd en reden 


Tabel 4: Reden van thuiszitten 


Tabel 3: Aantal vrijstellingen naar reden 
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Factsheet RBL jaarverslag 2015-2016 


Leiden 


Schoolcontroles 


Dit schooljaar zijn alle 47 scholen in Leiden bezocht door de leerplichtambtenaar. Bij 44 scholen was de 
verzuimregistratie op orde. Bij drie scholen was de registratie niet op orde, hiervan wordt één school opnieuw 
bezocht.  
 


RMC 


18+ verzuim


In schooljaar 2015-2016 zijn in Leiden 1297 
meldingen van 18+ verzuim gedaan. Deze 
meldingen hadden betrekking op 428 jongeren. Het 
aantal meldingen gestegen terwijl het aantal 
jongeren met een verzuimmelding is gedaald. Er zijn 
meer jongeren met meerdere meldingen, deze trend 
is ook terug te zien in de cijfers van de gehele regio.   
 
Constateringen en afdoeningen 
 
Van de 1297 meldingen zijn er 236 (18,2%) 
geconstateerd. Deze geconstateerde meldingen 
hebben betrekking op 120 jongeren. Het grootste 
deel van de meldingen is ter kennisgeving 
aangenomen. Scholen zijn verplicht iedere 16 uur in 
vier weken te melden, ook als ze zelf het verzuim 
oppakken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


 
 
 
 
 


 


RMC begeleiding


 
In 2015-2016 zijn er 128 nieuwe trajecten gestart 
voor jongeren uit Leiden, vorig jaar waren dit er 127. 
26 jongeren werden preventief begeleid omdat zij 
dreigden uit te vallen. 102 trajecten hadden 
betrekking op VSV’ers, hiervan zijn 39 in het 
schooljaar 2015-2016 VSV’er geworden. De 
trajecten worden afgesloten als de actieve 
begeleiding stopt. In 2015-2016 werden 892 VSV-
trajecten en 36 preventieve trajecten voor jongeren 
uit Leiden afgesloten. Vorig jaar waren dit er 
respectievelijk 89 en 40.  De tabellen hiernaast 
geven de resultaten van deze trajecten weer. 
 
 


                                                      
2 De cijfers van de gestarte en afgesloten trajecten staan los 


van elkaar. Een afgesloten traject kan ook in een eerder 
schooljaar zijn gestart.   


 


 


 2014-2105 2015-2016 


Meldingen 1202 1297 


Jongeren met melding 485 428 


Afdoening Aantal % 


Geconstateerd Verzuim afgehandeld: afspraken 142 10,9% 


Verzuim afgehandeld: gaat zich 


uitschrijven 
27 2,1% 


Verzuim afgehandeld: RMC 3 0,2% 


Verzuim afgehandeld: Onbereikbaar 49 3,8% 


Verzuim afgehandeld: Leeftijdsgrens 


bereikt 
1 0,1% 


Verzuim niet verwijtbaar 14 1,1% 


Totaal 236 18,2% 


Verzuim niet geconstateerd 18 1,4% 


Geen 


afdoening 


bepaald 


Ter kennisgeving aangenomen 950 73,2% 


Niet in behandeling genomen 87 6,7% 


Geen reactie school 4 0,3% 


In onderzoek 2 0,2% 


Totaal 1043 80,4% 


Totaal 1297 100% 


 Aantal % 


Opleiding 31 34,8% 


Werk 14 15,7% 


Ketenpartner 22 24,7% 


Niet geïnteresseerd of voortijdig 


afgehaakt maar inmiddels op 


onderwijs 


6 6,7% 


Niet gekomen na uitnodiging 6 6,7% 


Niet meer geïnteresseerd 6 6,7% 


Overig 4 4,5% 


Totaal 89 100% 


 Aantal % 


Onderwijs 21 58,3% 


Werk 5 13,8% 


Ketenpartner 4 11,1% 


VSV-traject 2 5,6% 


Overig 4 11,1% 


Totaal 36 100% 


Tabel 6: Aantal meldingen 18+ verzuim 


Tabel 7: Wijze van afsluiten verzuimprocessen 18+ 


Tabel 8: Resultaten afgesloten VSV-trajecten 


Tabel 9: Resultaten afgesloten preventieve trajecten 
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Factsheet RBL jaarverslag 2015-2016 


Leiderdorp 


Leerplicht 


Relatief verzuim 


Op 1 januari 2016 stonden er 4.139 jongeren in de 
leeftijd van 5 tot en met 17 jaar ingeschreven in 
Leiderdorp. In het schooljaar 2015-2016 werden 141 
meldingen gedaan, tegenover 158 vorig jaar. Deze 
meldingen hadden betrekking op 95 leerlingen, vorig 
jaar waren dit er 93. Dit betekent dat 2,3% van de 
leer- en kwalificatieplichtige jongeren uit Leiderdorp 
afgelopen jaar een of meerdere verzuimmeldingen 
had. In de regio Holland Rijnland ligt dit percentage 
op 2,4%.  
 
De meldingen zijn voornamelijk afkomstig uit het 
voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs.  
 
 
 
 
Constateringen en afdoeningen 
 
Van de 141 meldingen zijn er 97 (68,8%) 
geconstateerd. Deze hebben betrekking op 70 
jongeren. Het merendeel van de geconstateerde 
meldingen is afgesloten met een waarschuwing. 
Voor ruim 25% van de meldingen is geen afdoening 
bepaald. Een groot deel hiervan is ter kennisgeving 
aangenomen. Dit betekent dat school eerst zelf in 
gesprek gaat met de jongere.  
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 


 


Vrijstellingen


Leer-of kwalificatieplichtige jongeren kunnen op 
basis van een aantal redenen een vrijstelling 
aanvragen. Leiderdorp kende in het schooljaar 
2015-2016 33 jongeren met een vrijstelling, in 
tegenstelling tot 39 vorig jaar. In totaal had 0,8% van 
de leer- en kwalificatieplichtige jongeren uit 
Leiderdorp in 2015-2016 een vrijstelling. Vijf van de 
33 vrijstellingen werden in het schooljaar 2015-2016 
afgegeven, de overige vrijstellingen zijn afkomstig 
uit een eerder schooljaar.   
 
 


 


 
 
 
  


Verzuimsoort 2014-2015 2015-2016 


Luxe verzuim 0 5 


Spijbelverzuim 23 25 


Signaalverzuim 24 30 


Spijbel/signaalverzuim (mbo) 111 81 


Totaal 158 141 


Afdoening Aantal % 


Geconsta-


teerd 


Verzuim afgehandeld: waarschuwing 47 33,3% 


Verzuim afgehandeld: afspraken 29 20,6% 


Verzuim afgehandeld: Halt 8 5,7% 


Verzuim afgehandeld: PV 2 1,4% 


Verzuim afgehandeld: Toestemming 3 2,1% 


Verzuim niet verwijtbaar 8 5,7% 


Totaal 97 68,8% 


Verzuim niet geconstateerd 8 5,7% 


Geen 


afdoening 


bepaald 


In onderzoek 1 0,7% 


Ter kennisgeving aangenomen 35 24,8% 


Totaal 36 25,5% 


Totaal 141 100% 


Reden voor vrijstelling 2014-2015 2015-2016 


Vervangende leerplicht inschrijving op 


andere school (16-jarigen) (art. 3b) 
2 - 


Inschrijvingsplicht: lichamelijke en/of 
psychische gronden (art. 5 onder a) 


22 21 


Inschrijvingsplicht: bedenking tegen richting 
van het onderwijs (art. 5 onder b) 


3 3 


Inschrijvingsplicht: het volgen van onderwijs 
in het buitenland (art. 5 onder c) 


8 6 


Geregeld schoolbezoek gewichtige 
omstandigheden (art. 11g) 


- 2 


Vrijstelling kwalificatieplicht: volgen van 
ander onderwijs (art. 15) 


4 1 


Totaal 39 33 


Figuur 1: Percentage meldingen relatief verzuim naar 
schoolsoort 
 
 
 


Tabel 1: Aantal meldingen relatief verzuim naar verzuimsoort 


Tabel 2: Wijze van afsluiten verzuimprocessen relatief verzuim  
 
 


57%39%


4%


mbo vo bo


141


Tabel 3: Aantal vrijstellingen naar reden 
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Factsheet RBL jaarverslag 2015-2016 


Leiderdorp 


Thuiszitters


Thuiszitters zijn jongeren die staan ingeschreven op een school maar zonder geldige reden vier weken of langer 
verzuimen. 
 
In het schooljaar 2015-2016 waren er vier thuiszitters woonachtig in Leiderdorp, vorig jaar waren dit er twee. 
Twee van de thuiszitters zijn afkomstig van het voortgezet onderwijs en twee van het speciaal onderwijs. Drie 
van de vier thuiszitters zaten drie maanden of langer thuis. Twee jongeren werden geregistreerd als thuiszitter 
omdat ze niet naar school konden (en wilden). Eén van deze processen wordt nog onderzocht, de andere 
thuiszitter heeft inmiddels de leeftijdsgrens bereikt.  Eén jongere zat thuis vanwege wachtlijstproblematiek, 
inmiddels volgt de jongere weer onderwijs. Tot slot zat een jongere thuis vanwege een zorgvraag. Het 
thuiszittersproces van deze jongere is inmiddels afgesloten, de jongere wordt risicoleerling.  
 


Absoluut verzuim


Er is sprake van absoluut verzuim wanneer een 
leer- of kwalificatieplichtige jongere niet staat 
ingeschreven bij een school of onderwijsinstelling en 
geen vrijstelling heeft.  
 
In 2015-2016 is bij 14 leerlingen uit Leiderdorp 
absoluut verzuim geconstateerd, vorig jaar waren dit 
er zeven. De tabel hiernaast geeft de redenen van 
absoluut verzuim weer. Inmiddels zijn 10 processen 
afgesloten; vier jongeren gaan weer naar school, 
een jongere heeft een vrijstelling. De overige 
processen zijn afgesloten omdat de jongere is 
verhuisd of de leeftijdsgrens heeft bereikt.  


 


 
 


 


Schoolcontroles 


Dit schooljaar zijn alle 13 scholen in Leiderdorp bezocht door de leerplichtambtenaar, bij alle scholen was de 
verzuimregistratie op orde.  
 


RMC 


18+ verzuim


In schooljaar 2015-2016 zijn in Leiderdorp 168 
meldingen van 18+ verzuim gedaan. Deze 
meldingen hadden betrekking op 85 jongeren. Zowel 
het aantal meldingen als het aantal jongeren met 
een melding is toegenomen ten opzichte van vorig 
jaar.  
 
De meldingen zijn bijna geheel toe te schrijven aan 
het mbo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 2014-2015 2015-2016 


In afwachting van vrijstelling 2 1 


Jongere wacht op instroommoment - 4 


Zorgtraject vooraf aan inschrijving 1 1 


Wordt niet op school aangenomen 1 2 


Jongere wil niet naar school 1 - 


Verhuisd maar niet uitgeschreven GBA 2 3 


In onderzoek - 3 


Totaal 7 14 


 2014-2015 2015-2016- 


Meldingen 122 168 


Jongeren met melding 69 85 


Tabel 5: Aantal meldingen 18+ verzuim 


Tabel 4: Reden van absoluut verzuim 
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Factsheet RBL jaarverslag 2015-2016 


Leiderdorp 


Constateringen en afdoeningen 
 
Van de 168 meldingen zijn er 34 geconstateerd. 
Deze geconstateerde meldingen hebben betrekking 
op 20 jongeren. Het grootste deel van de meldingen 
is ter kennisgeving aangenomen. Scholen zijn 
verplicht iedere 16 uur in vier weken te melden, ook 
als ze zelf het verzuim oppakken. 
 
 
 
 
 
 


  


 


RMC begeleiding 


In 2015-2016 zijn er 24 nieuwe trajecten gestart voor jongeren uit Leiderdorp, vorig jaar waren dit er 17. In 2015-
2016 werden acht jongeren preventief begeleid omdat zij dreigden uit te vallen. 16 trajecten hadden betrekking 
op VSV’ers. Hiervan zijn er zeven dit jaar VSV’er geworden.  
 
De trajecten worden afgesloten als de actieve begeleiding stopt. In 2015-2016 werden 15 VSV-trajecten1 en vier 
preventieve trajecten afgesloten. Vorig schooljaar waren dit er respectievelijk 14 en zeven.   
 
Tabel 7 geeft de resultaten van de afgesloten VSV-trajecten weer. Bij de afgesloten preventieve trajecten werden 
alle vier de jongeren teruggeleid naar onderwijs.  
 
 


 
 
 


                                                      
1 De cijfers van de gestarte en afgesloten trajecten staan los van elkaar. Een afgesloten traject kan ook in een eerder schooljaar zijn 


gestart.   


Afdoening Aantal % 


Geconsta-


teerd 


Verzuim afgehandeld: afspraken 14 8.3% 


Verzuim afgehandeld: gaat zich 


uitschrijven 
5 3,0% 


Verzuim afgehandeld: onbereikbaar 10 6,0% 


Verzuim niet verwijtbaar 5 3,0% 


Totaal 34 20,3% 


Verzuim niet geconstateerd 3 1,8% 


Geen 


afdoening 


bepaald 


Ter kennisgeving aangenomen 120 71,4% 


Niet in behandeling genomen 10 6,0% 


Geen reactie school 1 0,6% 


Totaal 131 78,0% 


Totaal 168 100% 


 Aantal % 


Opleiding 5 33,3% 


Werk 1 6,7% 


Ketenpartner 2 13,3% 


Niet geïnteresseerd of voortijdig 


afgehaakt maar inmiddels op 


onderwijs 


2 13,3% 


Niet gekomen na uitnodiging 2 13,3% 


Niet meer geïnteresseerd 1 6,7% 


Overig 2 13,3% 


Totaal 15 100% 


Tabel 6: Wijze van afsluiten verzuimprocessen 18+ 


Tabel 7: Resultaten afgesloten trajecten 
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Factsheet RBL jaarverslag 2015-2016 


Lisse 


Leerplicht 


Relatief verzuim 


Op 1 januari 2016 stonden er 3.415 jongeren in de 
leeftijd van 5 tot en met 17 jaar ingeschreven in 
Lisse. In het schooljaar 2015-2016 werden 76 
meldingen gedaan, tegenover 125 vorig jaar. Deze 
meldingen hadden betrekking op 62 leerlingen, vorig 
jaar waren dit er 84. Dit betekent dat 1,8% van de 
leer- en kwalificatieplichtige jongeren uit Lisse 
afgelopen jaar een of meerdere verzuimmeldingen 
had. In de regio Holland Rijnland ligt dit percentage 
op 2,4%.  
 
De meldingen zijn voornamelijk afkomstig uit het 
voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs.  
Lisse kent een toename in luxe en signaalverzuim, 
de overige verzuimsoorten zijn afgenomen. In de 
regio Holland Rijnland is tevens een toename te 
zien in het aantal meldingen van signaalverzuim. 
Met name bij een aantal scholen is het 
signaalverzuim sterk toegenomen, Lisse heeft 
relatief veel jongeren op deze scholen.   
 
 
Constateringen en afdoeningen 
 
Van de 76 meldingen zijn er 49 (64,4%) 
geconstateerd. Deze hebben betrekking op 41 
jongeren. Het merendeel van de geconstateerde 
meldingen is afgesloten met een waarschuwing. 
Voor 25% van de meldingen is geen afdoening 
bepaald. Een groot deel hiervan is ter kennisgeving 
aangenomen. Dit betekent dat de school eerst zelf 
in gesprek gaat met de jongere.  
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


 
 


Vrijstellingen


Leer- of kwalificatieplichtige jongeren kunnen op 
basis van een aantal redenen een vrijstelling 
aanvragen. Lisse kende in het schooljaar 2015-2016 
13 jongeren met een vrijstelling. In totaal had 0,4% 
van de leer- en kwalificatieplichtige jongeren uit 
Lisse in 2015-2016 een vrijstelling. Vijf van de 13 
vrijstellingen werden in het schooljaar 2015-2016 
afgegeven, de overige vrijstellingen zijn afkomstig 
uit een eerder schooljaar.   
 
 


 


 
 


  


Verzuimsoort 2014-2015 2015-2016 


Luxe verzuim 5 10 


Spijbelverzuim 28 16 


Signaalverzuim 14 27 


Spijbel/signaalverzuim (mbo) 78 23 


Totaal 125 76 


Afdoening Aantal % 


Geconsta-


teerd 


Verzuim afgehandeld: waarschuwing 28 36,8% 


Verzuim afgehandeld: afspraken 8 10,5% 


Verzuim afgehandeld: Halt 7 9,2% 


Verzuim afgehandeld: PV 5 6,6% 


Verzuim niet verwijtbaar 1 1,3% 


Totaal 49 64,4% 


Verzuim niet geconstateerd 8 10,5% 


Geen 


afdoening 


bepaald 


In onderzoek 1 1,3% 


Ter kennisgeving aangenomen 18 23,7% 


Totaal 19 25,0% 


Totaal 76 100% 


Reden voor vrijstelling 2014-2015 2015-2016 


inschrijvingsplicht: lichamelijke en/of 
psychische gronden(5 onder a) 


8 9 


inschrijvingsplicht: bedenking tegen richting 
van het onderwijs (5 onder b) 


- 1 


inschrijvingsplicht: het volgen van onderwijs in 
het buitenland (5 onder c) 


3 2 


Geregeld schoolbezoek: gewichtige 
omstandigheden (11g) 


4 - 


Vrijstelling kwalificatieplicht: volgen van ander 
onderwijs (art. 15) 


5 1 


Totaal 20 13 


Figuur 1: Percentage meldingen relatief verzuim naar 
schoolsoort 
 
 
 


Tabel 1: Aantal meldingen relatief verzuim naar verzuimsoort 


Tabel 2: Wijze van afsluiten verzuimprocessen relatief verzuim  
 
 


62%
32%


5%


1%


vo mbo bo so


Tabel 3: Aantal vrijstellingen naar reden 


76 
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Factsheet RBL jaarverslag 2015-2016 


Lisse 


Absoluut verzuim 


Er is sprake van absoluut verzuim wanneer een 
leer- of kwalificatieplichtige jongere niet staat 
ingeschreven bij een school of onderwijsinstelling en 
geen vrijstelling heeft.  
 
In 2015-2016 is bij zeven leerlingen uit Lisse 
absoluut verzuim geconstateerd. In de tabel 
hiernaast zijn de redenen van absoluut verzuim 
weergegeven. Inmiddels gaan drie jongeren weer 
naar school, nog eens drie jongeren hebben een 
vrijstelling. Van een jongeren is het proces 
afgesloten omdat de leeftijdsgrens is bereikt.  
Lisse kende naast de zeven reguliere absoluut 
verzuimers, vijf anderstaligen die als absoluut 
verzuimer werden geregistreerd omdat zij in 
afwachting waren van onderwijs. Inmiddels volgen 
de meeste van deze jongeren onderwijs. 
 


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Schoolcontroles 


Dit schooljaar zijn alle 10 scholen in Lisse bezocht door de leerplichtambtenaar, bij alle scholen was de 
verzuimregistratie op orde.  
 


RMC 


18+ verzuim


In schooljaar 2015-2016 zijn in Lisse 122 meldingen 
van 18+ verzuim gedaan. Deze meldingen hadden 
betrekking op 52 jongeren. Het aantal meldingen is 
licht gestegen ten opzichte van vorig jaar, het aantal 
jongeren waarover gemeld is echter licht gedaald. 
Er zij dus meer jongeren met meerdere meldingen 
dan vorig jaar. Alle meldingen zijn afkomstig van het 
mbo. 
 
Constateringen en afdoeningen 
 
Van de 122 meldingen zijn er 12 geconstateerd. 
Deze geconstateerde meldingen hebben betrekking 
op acht jongeren. Het grootste deel van de 
meldingen is ter kennisgeving aangenomen. 
Scholen zijn verplicht iedere 16 uur in vier weken te 
melden, ook als ze zelf het verzuim oppakken.  


 


 
 
 
 
 
 
 


 
  


 2014-2015 2015-2016 


In afwachting van vrijstelling 1 3 


Jongere wacht op instroommoment 1 1 


Verhuisd maar niet uitgeschreven GBA 1 - 


Zoeken naar passend onderwijs 1 2 


Jongere wil niet naar school - 1 


Totaal 4 7 


Afdoening Aantal % 


Geconstateerd Verzuim afgehandeld: afspraken 11 9,0% 


Verzuim afgehandeld: gaat zich 


uitschrijven 
1 0,8% 


Totaal 12 9,8% 


Verzuim niet geconstateerd 5 4,1% 


Geen 


afdoening 


bepaald 


Ter kennisgeving aangenomen 104 85,2% 


Niet in behandeling genomen 1 0,8% 


Totaal 105 86,0% 


Totaal 122 100% 


 2014-2015 2015-2016 


Meldingen 104 122 


Jongeren met melding 56 52 


Tabel 5: Aantal meldingen 18+ verzuim 


Tabel 6: Wijze van afsluiten verzuimprocessen 18+ 


Tabel 4: Reden van absoluut verzuim  
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Factsheet RBL jaarverslag 2015-2016 


Lisse 


RMC begeleiding 


In 2015-2016 zijn er 20 nieuwe trajecten gestart voor jongeren uit Lisse, vorig jaar waren dat er 24. Twee 
jongeren werden dit jaar preventief begeleid omdat zij dreigden uit te vallen. 18 trajecten hadden betrekking op 
VSV’ers. Hiervan zijn acht jongeren dit schooljaar VSV’er geworden.  
 
De trajecten worden afgesloten als de actieve begeleiding stopt. In 2015-2016 werden 171 VSV-trajecten en zes 
preventieve trajecten voor jongeren uit Lisse afgesloten. Vorig jaar waren dit er respectievelijk 12 en zeven.  
 
Tabel 7 geeft de resultaten van de afgesloten VSV-trajecten weer. Bij de afgesloten preventieve trajecten werden 
alle drie de jongeren teruggeleid naar onderwijs. Eén jongere heeft plannen om te starten met een opleiding, één 
jongere werd overgedragen aan een ketenpartner en voor één jongere werd een VSV-traject gestart.  
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


                                                      
1 De cijfers van de gestarte en afgesloten trajecten staan los van elkaar. Een afgesloten traject kan ook in een eerder schoolj aar zijn 


gestart.   
 
Lisse had in 2015-2016 geen thuiszitters.  


 Aantal % 


Opleiding 3 17,6% 


Werk 4 23,5% 


Ketenpartner 4 23,5% 


Niet geinteresseerd of voortijdig 


afgehaakt maar inmiddels op 


onderwijs 


1 5,9% 


Niet gekomen na uitnodiging 1 5,9% 


Niet meer geïnteresseerd 1 5,9% 


Overig 3 17,6% 


Totaal 17 100% 


Tabel 7: Resultaten afgesloten trajecten 
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Factsheet RBL jaarverslag 2015-2016 


Noordwijk 


Leerplicht 


Relatief verzuim 


Op 1 januari 2016 stonden er 3.539 jongeren in de 
leeftijd van 5 tot en met 17 jaar ingeschreven in 
Noordwijk. In het schooljaar 2015-2016 werden 111 
meldingen gedaan, tegenover 106 vorig jaar. Deze 
meldingen hadden betrekking op 77 leerlingen, vorig 
jaar waren dit er 79. Dit betekent dat 2,2% van de 
leer- en kwalificatieplichtige jongeren uit Noordwijk 
afgelopen jaar een of meerdere verzuimmeldingen 
had. In de regio Holland Rijnland ligt dit percentage 
op 2,4%.  
 
De meldingen zijn voor circa twee derde afkomstig 
uit het mbo. Wat betreft de verzuimsoorten is alleen 
het aantal meldingen uit het mbo 
(spijbel/signaalverzuim) toegenomen. Dit komt 
onder andere door het hoge aantal meldingen dat 
het mbo heeft gedaan.  
 
 
Constateringen en afdoeningen 
 
Van de 111 meldingen zijn er 77 (69,3%) 
geconstateerd. Deze hebben betrekking op 56 
jongeren. Het merendeel van de geconstateerde 
meldingen is afgesloten met een waarschuwing. 
Voor ruim 26% van de meldingen is geen afdoening 
bepaald. Een groot deel hiervan is ter kennisgeving 
aangenomen. Dit betekent dat de school eerst zelf 
in gesprek gaat met de jongere.  
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 


Vrijstellingen


Leer-of kwalificatieplichtige jongeren kunnen op 
basis van een aantal redenen een vrijstelling 
aanvragen. Noordwijk kende in het schooljaar 2015-
2016 35 jongeren met een vrijstelling, twee minder 
dan vorig jaar. In totaal had 1% van de leer- en 
kwalificatieplichtige jongeren uit Noordwijk een 
vrijstelling in 2015-2016. 17 van de 35 vrijstellingen 
werden in het schooljaar 2015-2016 afgegeven, de 
overige vrijstellingen zijn afkomstig uit een eerder 
schooljaar.   
 
 


 


 
 
 
 
 


Afdoening Aantal % 


Geconsta-


teerd 


Verzuim afgehandeld: waarschuwing 35 31,5% 


Verzuim afgehandeld: afspraken 20 18,0% 


Verzuim afgehandeld: Halt 2 1,8% 


Verzuim afgehandeld: PV 7 6,3% 


Verzuim afgehandeld: Toestemming 2 1,8% 


Verzuim afgehandeld: Verhuisd 2 1,8% 


Verzuim afgehandeld: 


Zorgverwijzing 
1 0,9% 


Verzuim afgehandeld: Vrijstelling 1 0,9% 


Verzuim niet verwijtbaar 7 6,3% 


Totaal 77 69,3% 


Verzuim niet geconstateerd 5 4,5% 


Geen 


afdoening 


bepaald 


In onderzoek 1 0,9% 


Ter kennisgeving aangenomen 28 25,2% 


Totaal 29 26,1% 


Totaal 111 100% 


Verzuimsoort 2014-2015 2015-2016 


Luxe verzuim 5 4 


Spijbelverzuim 24 13 


Signaalverzuim 27 22 


Spijbel/signaalverzuim (mbo) 50 72 


Totaal 106 111 


Reden voor vrijstelling 2014-2015 2015-2016 


Vervangende leerplicht: inschrijving op 
andere school of instelling (16-jarigen)  
(art. 3b) 


- 3 


Inschrijvingsplicht: lichamelijke en/of 
psychische gronden (art5 on. der a) 


30 27 


Inschrijvingsplicht: het volgen van onderwijs 
in het buitenland (art. 5 onder c) 


5 5 


Vrijstelling kwalificatieplicht: volgen van niet 
regulier onderwijs (art. 15) 


2 - 


Totaal 37 35 


Figuur 1: Percentage meldingen relatief verzuim naar 
schoolsoort 
 
 
 


Tabel 1: Aantal meldingen relatief verzuim naar verzuimsoort 


Tabel 2: Wijze van afsluiten verzuimprocessen relatief verzuim  
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Tabel 3: Aantal vrijstellingen naar reden 


111 
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Factsheet RBL jaarverslag 2015-2016 


Noordwijk 


Thuiszitters


Thuiszitters zijn jongeren die staan ingeschreven op een school maar zonder geldige reden vier weken of langer 
verzuimen. 
 
In het schooljaar 2015-2016 waren er, evenals vorig jaar, drie thuiszitters woonachtig in Noordwijk, twee 
afkomstig van het voortgezet onderwijs en één van het speciaal onderwijs. Alle thuiszitters zaten langer dan drie 
maanden thuis. Twee jongeren zaten thuis omdat zij niet naar school konden (en wilden), één jongere werd 
geregistreerd als thuiszitter omdat het door de ouders niet naar school werd gestuurd. Inmiddels gaat één 
jongere weer naar school, één heeft een zorgverwijzing en één wordt risicoleerling.  
 


Absoluut verzuim 


Er is sprake van absoluut verzuim wanneer een 
leer- of kwalificatieplichtige jongere niet staat 
ingeschreven bij een school of onderwijsinstelling en 
geen vrijstelling heeft.  
 
In 2015-2016 is bij 10 leerlingen uit Noordwijk 
absoluut verzuim geconstateerd. Inmiddels zijn vier 
jongeren vrijgesteld van onderwijs, één jongere gaat 
naar school. Voor één jongere is een PV opgesteld. 
De overige processen zijn afgesloten omdat de  
jongere is verhuisd of de leeftijdsgrens heeft bereikt. 
 


 


 
 


Schoolcontroles 


Dit schooljaar zijn alle 12 scholen in Noordwijk bezocht door de leerplichtambtenaar, bij alle scholen was de 
verzuimregistratie op orde.  
 


RMC 


18+ verzuim


In schooljaar 2015-2016 zijn in Noordwijk 161 
meldingen van 18+ verzuim gedaan. Deze 
meldingen hadden betrekking op 61 jongeren. Zowel 
het aantal meldingen als het aantal jongeren met 
een melding is afgenomen ten opzichte van vorig 
jaar. Nagenoeg alle meldingen waren afkomstig van 
het mbo.  
 
Constateringen en afdoeningen 
 


Van de 161 meldingen zijn er 29 geconstateerd. 
Deze geconstateerde meldingen hebben betrekking 
op 20 jongeren. Het grootste deel van de meldingen 
is ter kennisgeving aangenomen. Scholen zijn 
verplicht iedere 16 uur in vier weken te melden, ook 
als ze zelf het verzuim oppakken.  


 


 
 
 
 
 


 


 2014-2015 2015-2016 


In afwachting van vrijstelling 2 2 


Jongere wacht op instroommoment 1 2 


Zorgtraject vooraf aan inschrijving 2 2 


Jongere wil niet naar school 1 - 


Ouders sturen kind niet naar school - 1 


Verhuisd maar niet uitgeschreven GBA 1 3 


Totaal 7 10 


Afdoening Aantal % 


Geconstateerd Verzuim afgehandeld: afspraken 19 11,8% 


Verzuim afgehandeld: gaat zich 


uitschrijven 
4 2,5% 


Verzuim afgehandeld: RMC 1 0,6% 


Verzuim afgehandeld: Onbereikbaar 3 1,9% 


Verzuim niet verwijtbaar 2 1,2% 


Totaal 29 18,0% 


Verzuim niet geconstateerd 1 0,6% 


Geen 


afdoening 


bepaald 


Ter kennisgeving aangenomen 128 79,5% 


Niet in behandeling genomen 2 1,2% 


Geen reactie school 1 0,6% 


Totaal 131 81,3% 


Totaal 161 100% 


 2014-2015 2015-2016 


Meldingen 172 161 


Jongeren met melding 74 61 


Tabel 5: Aantal meldingen 18+ verzuim 


Tabel 6: Wijze van afsluiten verzuimprocessen 18+ 


Tabel 4: Reden van absoluut verzuim 
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Factsheet RBL jaarverslag 2015-2016 


Noordwijk 


RMC begeleiding 


In 2015-2016 zijn er 18 nieuwe trajecten gestart voor jongeren uit Noordwijk, vorig jaar waren dit er 20. Vijf 
jongeren werden preventief begeleid omdat zij dreigden uit te vallen. 13 trajecten hadden betrekking op VSV’ers. 
Hiervan zijn vier jongeren dit schooljaar VSV’er geworden.  
 
De trajecten worden afgesloten als de actieve begeleiding stopt. In 2015-2016 werden 161 VSV-trajecten en vier 
preventieve trajecten voor jongeren uit Noordwijk afgesloten. Vorig jaar waren dat er respectievelijk 12 en vijf. 
De tabel hieronder geeft de resultaten van de VSV-trajecten weer. Van de preventieve trajecten resulteerden één 
in werk, één in school, één jongere is overgedragen aan een ketenpartner, tot slot werd één preventief proces 
opgevolgd door een VSV-traject.  
 
 


 
 
 
 
 
 


                                                      
1 De cijfers van de gestarte en afgesloten trajecten staan los van elkaar. Een afgesloten traject kan ook in een eerder schoolj aar zijn 


gestart.   


 Aantal % 


Opleiding 3 18,8% 


Werk 8 50,0% 


Ketenpartner 1 6,3% 


Niet meer geïnteresseerd 1 6,3% 


Overig 3 18,8% 


Totaal 16 100 


Tabel 7: Resultaten afgesloten trajecten 
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Factsheet RBL jaarverslag 2015-2016 


Noordwijkerhout 


Leerplicht 


Relatief verzuim 


Op 1 januari 2016 stonden er 2.488 jongeren in de 
leeftijd van 5 tot en met 17 jaar ingeschreven in 
Noordwijkerhout. In het schooljaar 2015-2016 
werden 78 meldingen gedaan, tegenover 115 vorig 
jaar. Deze meldingen hadden betrekking op 50 
leerlingen, vorig jaar waren dit er 73. Dit betekent 
dat 2,0% van de leer- en kwalificatieplichtige 
jongeren uit Noordwijkerhout afgelopen jaar één of 
meerdere verzuimmeldingen had. In de regio 
Holland Rijnland ligt dit percentage op 2,4%.  
 
De meldingen zijn bijna geheel toe te schrijven aan 
het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs.  
Alle verzuimsoorten, met uitzondering van het 
signaal verzuim, zijn afgenomen ten opzichte van 
vorig jaar. Het signaal verzuim is licht toegenomen, 
deze trend is tevens te zien in de regio Holland 
Rijnland als geheel.  
  
 
Constateringen en afdoeningen 
 
Van de 78 meldingen zijn er 50 (64,1%) 
geconstateerd. Deze hebben betrekking op 30 
jongeren. Het merendeel van de geconstateerde 
meldingen is afgesloten met een waarschuwing. 
Voor ruim 26% van de meldingen is geen afdoening 
bepaald. Een groot deel hiervan is ter kennisgeving 
aangenomen. Dit betekent dat de school eerst zelf 
in gesprek gaat met de jongere.  
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


Vrijstellingen


Leer- of kwailificatieplichtige jongeren kunnen op 
basis van een aantal redenen een vrijstelling 
aanvragen. Noordwijkerhout kende in het schooljaar 
2015-2016 13 jongeren met een vrijstelling. In totaal 
had 0,5% van de leer- en kwalificatieplichtige 
jongeren uit Noordwijkerhout in 2015-2016 een 
vrijstelling. 7 van de 13 vrijstellingen werden in het 
schooljaar 2015-2016 afgegeven, de overige 
vrijstellingen zijn afkomstig uit een eerder 
schooljaar.   
 
 
 
 


 


 


  


Afdoening Aantal % 


Geconsta-


teerd 


Verzuim afgehandeld: waarschuwing 24 30,8% 


Verzuim afgehandeld: afspraken 14 17,9% 


Verzuim afgehandeld: Halt 1 1,3% 


Verzuim afgehandeld: PV 4 5,1% 


Verzuim afgehandeld: Toestemming 1 1,3% 


Verzuim niet verwijtbaar 6 7,7% 


Totaal 50 64,1 


Verzuim niet geconstateerd 7 9,0% 


Ter kennisgeving aangenomen 


(geen afdoening bepaald) 
21 26,9% 


Totaal 78 100% 


Verzuimsoort 2014-2015 2015-2016 


Luxe verzuim 5 0 


Spijbelverzuim 32 17 


Signaalverzuim 17 22 


Spijbel/signaalverzuim (mbo) 61 39 


Totaal 115 78 


Reden voor vrijstelling 2014-2015 2015-2016 


Vervangende leerplicht: inschrijving op 


andere school of instelling (16-jarigen) 


(art. 3b) 


2 1 


Inschrijvingsplicht: lichamelijke en/of 
psychische gronden(art. 5 onder a) 


9 7 


Inschrijvingsplicht: bedenking tegen 
richting van het onderwijs (art. 5 onder b) 


1 1 


Inschrijvingsplicht: het volgen van 
onderwijs in het buitenland  
(art. 5 onder c) 


4 3 


Geregeld schoolbezoek gewichtige 
omstandigheden (art. 11g) 


- 1 


Totaal 16 13 


Figuur 1: Percentage meldingen relatief verzuim naar 
schoolsoort 
 
 
 


Tabel 1: Aantal meldingen relatief verzuim naar verzuimsoort 


Tabel 2: Wijze van afsluiten verzuimprocessen relatief verzuim  
 
 


50%49%


1%


mbo vo bo


Tabel 3: Aantal vrijstellingen naar reden 


78  
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Factsheet RBL jaarverslag 2015-2016 


Noordwijkerhout 


Thuiszitters


Thuiszitters zijn jongeren die staan ingeschreven op een school maar zonder geldige reden vier weken of langer 
verzuimen. 
 
In het schooljaar 2015-2016 waren er drie thuiszitters woonachtig in Noordwijkerhout, vorig jaar had 
Noordwijkerhout één thuiszitter. Twee thuiszitters zijn afkomstig van het mbo en één van het voortgezet 
onderwijs. Twee thuiszitters zaten langer dan drie maanden thuis. Twee jongeren zaten thuis omdat zij niet naar 
school konden (en wilden), inmiddels volgt één van deze jongeren weer onderwijs, de ander heeft toestemming 
om (tijdelijk) niet naar school te gaan. Eén jongere werd vanwege wachtlijstproblematiek als thuiszitter 
geregistreerd. Inmiddels is het thuiszittersproces van deze jongere afgesloten en een proces voor risicoleerling 
gestart.  
 


Absoluut verzuim 


Er is sprake van absoluut verzuim wanneer een 
leer- of kwalificatieplichtige jongere niet staat 
ingeschreven bij een school of onderwijsinstelling en 
geen vrijstelling heeft.  
 
Het geconstateerde absoluut verzuim in 
Noordwijkerhout is gestegen ten opzichte van vorig 
schooljaar, van één naar acht.  
De redenen van absoluut verzuim staan in de tabel 
hiernaast weergegeven.   
 
Inmiddels volgen vier jongeren (weer) onderwijs, 
één jongere is vrijgesteld, er is tevens één PV 
uitgeschreven.  De overige processen zijn 
afgesloten omdat de jongere is verhuisd. 
 


Noordwijkerhout had naast acht reguliere absoluut 
verzuimers, zes anderstaligen die als absoluut 
verzuimer werden geregistreerd omdat ze in 
afwachting waren van onderwijs. Inmiddels gaan 
zeven kinderen naar school, het verzuimproces van 
één jongere is nog niet afgesloten. 


 
 


 


Schoolcontroles 


Dit schooljaar zijn alle vijf scholen in Noordwijkerhout bezocht door de leerplichtambtenaar, bij alle scholen was 
de verzuimregistratie op orde.  
 


RMC 


18+ verzuim


In schooljaar 2015-2016 zijn in Noordwijkerhout 61 
meldingen van 18+ verzuim gedaan. Deze 
meldingen hadden betrekking op 26 jongeren. In 
vergelijking met vorig jaar is het 18+ verzuim in 
Noordwijkerhout ongelijk hetzelfde gebleven. 
Nagenoeg alle meldingen waren afkomstig van het 
mbo.  
 
Constateringen en afdoeningen 
 
Van de 61 meldingen zijn er slechts drie 
geconstateerd. Het grootste deel van de meldingen 
is ter kennisgeving aangenomen. Scholen zijn 
verplicht iedere 16 uur in vier weken te melden, ook 
als ze zelf het verzuim oppakken.  
 


 


 
 
 
 
 


 


 2014-2015 2015-2016 


In afwachting van vrijstelling - 1 


Jongere wacht op instroommoment - 2 


Verhuisd maar niet uitgeschreven GBA 1 2 


Ouders sturen kind niet naar school - 1 


Zoeken naar passend onderwijs - 2 


Totaal 1 8 


 2014-2015 2015-2016 


Meldingen 62 61 


Jongeren met melding 33 26 


Afdoening Aantal % 


Verzuim afgehandeld: afspraken (geconstateerd) 3 4,9% 


Verzuim niet geconstateerd 1 1,6% 


Geen 


afdoening 


bepaald 


Ter kennisgeving aangenomen 56 91,8% 


Niet in behandeling genomen 1 1,6% 


Totaal 57 93,4% 


Totaal 61 100% 


Tabel 5: Aantal meldingen 18+ verzuim 


Tabel 6: Wijze van afsluiten verzuimprocessen 18+ 


Tabel 4: Geconstateerd absoluut verzuim naar leeftijd en reden 
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Factsheet RBL jaarverslag 2015-2016 


Noordwijkerhout 


RMC begeleiding 


In 2015-2016 zijn er 12 nieuwe trajecten gestart voor jongeren uit Noordwijkerhout, vorig jaar waren dit er acht. 
Dit schooljaar werd één jongere preventief begeleid omdat hij/zij dreigde uit te vallen. 11 trajecten hadden 
betrekking op VSV’ers. Hiervan zijn vijf jongeren dit schooljaar VSV’er geworden.  
 
De trajecten worden afgesloten als de actieve begeleiding stopt. In 2015-2016 werden 111 VSV-trajecten en twee 
preventieve trajecten voor jongeren uit Noordwijkerhout afgesloten. Vorig schooljaar waren dit er respectievelijk 
twee en vier. De tabel hieronder geeft de resultaten van de in 2015-2016 afgesloten VSV-trajecten weer.  
De twee afgesloten preventieve trajecten hebben geresulteerd in school en werk.  
 
 


 


                                                      
1 De cijfers van de gestarte en afgesloten trajecten staan los van elkaar. Een afgesloten traject kan ook in een eerder schoolj aar zijn 


gestart.   


 Aantal % 


Opleiding 2 18,2% 


Werk 4 36,4% 


Ketenpartner 1 9,1% 


Niet gekomen na uitnodiging 2 18,2% 


Niet meer geïnteresseerd 1 9,1% 


Begeleiding niet mogelijk 1 9,1% 


Totaal 11 100% 


Tabel 7: Resultaten afgesloten trajecten 
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Factsheet RBL jaarverslag 2015-2016 


Oegstgeest 


Leerplicht 


Relatief verzuim 


Op 1 januari 2016 stonden er 3.926 jongeren in de 
leeftijd van 5 tot en met 17 jaar ingeschreven in 
Oegstgeest. In het schooljaar 2015-2016 werden 65 
meldingen gedaan, tegenover 94 vorig jaar. Deze 
meldingen hadden betrekking op 50 leerlingen, vorig 
jaar waren dit er 64. Dit betekent dat 1,3% van de 
leer- en kwalificatieplichtige jongeren uit Oegstgeest 
afgelopen jaar een of meerdere verzuimmeldingen 
had. In de regio Holland Rijnland ligt dit percentage 
op 2,4%.  
 
De meldingen zijn voornamelijk afkomstig uit het 
voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs.  
 
 
 
Constateringen en afdoeningen 
 
Van de 65 meldingen zijn er 50 (76,9%) 
geconstateerd. Deze hebben betrekking op 40 
jongeren. Het merendeel van de geconstateerde 
meldingen is afgesloten met een waarschuwing. 
Voor ruim 18% van de meldingen is geen afdoening 
bepaald. Een groot deel hiervan is ter kennisgeving 
aangenomen. Dit betekent dat de school eerst zelf 
in gesprek gaat met de jongere.  
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 


 


Vrijstellingen


Leer- of kwalificatieplichtige jongeren kunnen op 
basis van een aantal redenen een vrijstelling 
aanvragen. Oegstgeest kende in het schooljaar 
2015-2016 15 jongeren met een vrijstelling, vorig 
jaar waren dit er 29. In totaal had 0,4% van de leer- 
en kwalificatieplichtige jongeren uit Oegstgeest een 
vrijstelling in 2015-2016. Zes van de 15 vrijstellingen 
werden in het schooljaar 2015-2016 afgegeven, de 
overige vrijstellingen zijn afkomstig uit een eerder 
schooljaar.   
 


 


 
 


  


Verzuimsoort 2014-2015 2015-2016 


Luxe verzuim 2 6 


Spijbelverzuim 26 20 


Signaalverzuim 21 17 


Spijbel/signaalverzuim (mbo) 45 22 


Totaal 94 65 


Afdoening Aantal % 


Geconsta-


teerd 


Verzuim afgehandeld: waarschuwing 24 36,9% 


Verzuim afgehandeld: afspraken 15 23,1% 


Verzuim afgehandeld: Halt 3 4,6% 


Verzuim afgehandeld: PV 4 6,2% 


Verzuim afgehandeld: Toestemming 1 1,5% 


Verzuim afgehandeld: Vrijstelling 1 1,5% 


Zorgverwijzing 1 1,5% 


Verzuim niet verwijtbaar 1 1,5% 


Totaal 50 76,9% 


Verzuim niet geconstateerd 3 4,6% 


Geen 


afdoening 


bepaald 


In onderzoek 1 1,5% 


Ter kennisgeving aangenomen 11 16,9% 


Totaal 12 18,4% 


Totaal 65 100% 


Reden voor vrijstelling 2014-2015 2015-2016 


Inschrijvingsplicht: lichamelijke en/of 
psychische gronden(art. 5 onder a) 


9 6 


Inschrijvingsplicht: bedenking tegen 
richting van het onderwijs (art. 5 onder b) 


2 - 


Inschrijvingsplicht: het volgen van 
onderwijs in het buitenland  
(art. 5 onder c) 


18 9 


Totaal 29 15 


Figuur 1: Percentage meldingen relatief verzuim naar 
schoolsoort 
 
 
 


Tabel 1: Aantal meldingen relatief verzuim naar verzuimsoort 


Tabel 2: Wijze van afsluiten verzuimprocessen relatief verzuim  
 
 


58%34%


6% 2%


vo mbo bo so


Tabel 3: Aantal vrijstellingen naar reden 


65 
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Factsheet RBL jaarverslag 2015-2016 


Oegstgeest 


Thuiszitters


Thuiszitters zijn jongeren die staan ingeschreven op een school maar zonder geldige reden vier weken of langer 
verzuimen. 
 
In het schooljaar 2015-2016 had Oegstgeest één thuiszitter, in tegenstelling tot vijf vorig schooljaar. De thuiszitter 
is afkomstig van het voortgezet onderwijs en zit thuis omdat hij/zij niet naar school kan (en wil). Het 
thuiszittersproces van deze jongere is inmiddels afgesloten, de jongere wordt risicoleerling.  
 


Absoluut verzuim


Er is sprake van absoluut verzuim wanneer een 
leer- of kwalificatieplichtige jongere niet staat 
ingeschreven bij een school of onderwijsinstelling en 
geen vrijstelling heeft.  
 
In 2015-2016 is bij 14 leerlingen uit Oegstgeest 
absoluut verzuim geconstateerd. De tabel hiernaast 
geeft de redenen van absoluut verzuim weer. 
Inmiddels zijn 10 processen afgesloten; drie 
jongeren gaan weer naar school. De overige 
processen zijn afgesloten omdat de jongere is 
verhuisd.  


 
Oegstgeest kende naast de14 reguliere absoluut 
verzuimers, drie anderstaligen die als  


absoluut verzuimer werden geregistreerd omdat zij in 
afwachting waren van onderwijs. Twee jongeren zijn 
weer naar de school, één proces is nog niet 
afgesloten.   


 
 


 


 


Schoolcontroles 


Dit schooljaar zijn alle 13 scholen in Oegstgeest bezocht door de leerplichtambtenaar, bij alle scholen was de 
verzuimregistratie op orde.  
 


RMC 


18+ verzuim


In schooljaar 2015-2016 zijn in Oegstgeest 129 
meldingen van 18+ verzuim gedaan. Deze 
meldingen hadden betrekking op 48 jongeren. Zowel 
het aantal meldingen als het aantal jongeren met 
een melding is afgenomen ten opzichte van vorig 
jaar. De meldingen zijn bijna geheel toe te schrijven 
aan het mbo.  
 
Constateringen en afdoeningen 
 
Van de 29 meldingen zijn er 20 geconstateerd. Deze 
geconstateerde meldingen hebben betrekking op 
zeven jongeren. Het grootste deel van de meldingen 
is ter kennisgeving aangenomen. Scholen zijn 
verplicht iedere 16 uur in vier weken te melden, ook 
als ze zelf het verzuim oppakken. 
 
 
 
 
 


 


 
 
 
 
 


 


 2014-2015 2015-2016 


In afwachting van vrijstelling 1 2 


Jongere wacht op instroommoment 2 - 


Zorgtraject vooraf aan inschrijving - 1 


Verhuisd maar niet uitgeschreven GBA 3 6 


Zoeken naar passend onderwijs 1 2 


In onderzoek - 3 


Totaal 7 14 


 2014-2015 2015-2016 


Meldingen 140 129 


Jongeren met melding 61 48 


Afdoening Aantal % 


Geconsta-


teerd 


Verzuim afgehandeld: afspraken 14 10,9% 


Verzuim afgehandeld: gaat zich 


uitschrijven 
3 2,3% 


Verzuim afgehandeld: onbereikbaar 2 1,6% 


Verzuim afgehandeld: RMC 1 0,8% 


Totaal 20 15,5 


Verzuim niet geconstateerd 2 1,6 


Geen 


afdoening 


bepaald 


Ter kennisgeving aangenomen 106 82,2% 


Niet in behandeling genomen 1 0,8% 


Totaal 107 83,0% 


Totaal 129 100% 


Tabel 5: Aantal meldingen 18+ verzuim 


Tabel 6: Wijze van afsluiten verzuimprocessen 18+ 


Tabel 4: Reden van absoluut verzuim 
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Factsheet RBL jaarverslag 2015-2016 


Oegstgeest 


RMC begeleiding


In 2015-2016 zijn er 16 nieuwe trajecten gestart 
voor jongeren uit Oegstgeest, vorig jaar waren dit er 
zeven. Zes jongeren werden in 2015-2016 
preventief begeleid omdat zij dreigden uit te vallen. 
10 trajecten hadden betrekking op VSV’ers. Hiervan 
zijn er zes dit jaar VSV’er geworden.  
 
De trajecten worden afgesloten als de actieve 
begeleiding stopt. In 2015-2016 werden zeven1 
VSV-trajecten en één preventief traject voor 
jongeren uit Oegstgeest afgesloten. Vorig schooljaar 
waren dit er respectievelijk 10 en vijf. De tabel 
hiernaast geeft de resultaten van de in 2015-2016 
afgesloten VSV-trajecten weer.  
De jongere van het afgesloten preventieve traject is 
op school gebleven.  
 
 
 


                                                      
1 De cijfers van de gestarte en afgesloten trajecten staan los 


van elkaar. Een afgesloten traject kan ook in een eerder 
schooljaar zijn gestart.   


 Aantal % 


Opleiding 2 28,6% 


Werk 2 28,6% 


Niet geïnteresseerd of 


voortijdig afgehaakt maar 


inmiddels op onderwijs 


1 14,3% 


Niet gekomen na uitnodiging 1 14,3% 


Begeleiding niet mogelijk 1 14,3% 


Totaal 7 100% 


Tabel 7: Resultaten afgesloten trajecten 
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Factsheet RBL jaarverslag 2015-2016 


Teylingen 


Leerplicht 


Relatief verzuim 


Op 1 januari 2016 stonden er 6.130 jongeren in de 
leeftijd van 5 tot en met 17 jaar ingeschreven in 
Teylingen. In het schooljaar 2015-2016 werden 167 
meldingen gedaan, tegenover 187 vorig jaar. Deze 
meldingen hadden betrekking op 134 leerlingen, 
vorig jaar waren dit er 125. Dit betekent dat 2,2% 
van de leer- en kwalificatieplichtige jongeren uit 
Teylingen afgelopen jaar een of meerdere 
verzuimmeldingen had. In de regio Holland Rijnland 
ligt dit percentage op 2,4%.  
 
De meldingen zijn voornamelijk afkomstig uit het 
voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs.  
 
 
 
Constateringen en afdoeningen 
 
Van de 167 meldingen zijn er 106 (63,5%) 
geconstateerd. Deze hebben betrekking op 83 
jongeren. Het merendeel van de geconstateerde 
meldingen is afgesloten met een waarschuwing. 
Voor ruim 26% van de meldingen is geen afdoening 
bepaald. Een groot deel hiervan is ter kennisgeving 
aangenomen. Dit betekent dat de school eerst zelf 
in gesprek gaat met de jongere.  
 
 
 
 
 


 


 
 


 


Vrijstellingen


Leer- of kwalificatieplichtige jongeren kunnen op 
basis van een aantal redenen een vrijstelling 
aanvragen. Teylingen kende in het schooljaar 2015-
2016 20 jongeren met een vrijstelling, vorig jaar 
waren dit er 33. In totaal had 0,3% van de leer- en 
kwalificatieplichtige jongeren uit Teylingen een 
vrijstelling in 2015-2016. Negen van de 15 
vrijstellingen werden in het schooljaar 2015-2016 
afgegeven, de overige vrijstellingen zijn afkomstig 
uit een eerder schooljaar.   
 
 


 


 
 
 
 
 
 


  


60%


35%


4% 1%


vo mbo so bo


Verzuimsoort 2014-2015 2015-2016 


Luxe verzuim 3 10 


Spijbelverzuim 53 52 


Signaalverzuim 35 46 


Spijbel/signaalverzuim (mbo) 96 59 


Totaal 187 167 


Afdoening Aantal % 


Geconsta-


teerd 


Verzuim afgehandeld: waarschuwing 69 41,3% 


Verzuim afgehandeld: afspraken 15 9,0% 


Verzuim afgehandeld: Halt 4 2,4% 


Verzuim afgehandeld: PV 7 4,2% 


Zorgverwijzing 2 1,2% 


Verzuim niet verwijtbaar 8 4,8% 


Verzuim afgehandeld: verhuisd 1 0,6% 


Totaal 106 63,5% 


Verzuim niet geconstateerd 17 10,2% 


Geen 


afdoening 


bepaald 


In onderzoek 3 1,8% 


Ter kennisgeving aangenomen 41 24,6% 


Totaal 44 26,3% 


Totaal 167 100% 


Reden voor vrijstelling 2014-2015 2015-2016 


Inschrijvingsplicht: lichamelijke en/of 
psychische gronden(art. 5 onder a) 


16 12 


Inschrijvingsplicht: het volgen van 
onderwijs in het buitenland  
(art. 5 onder c) 


11 8 


Vrijstelling kwalificatieplicht: volgen van 
niet regulier onderwijs (art. 15) 


6 - 


Totaal 33 20 


Figuur 1: Percentage meldingen relatief verzuim naar 
schoolsoort 
 
 
 


Tabel 1: Aantal meldingen relatief verzuim naar verzuimsoort 


Tabel 2: Wijze van afsluiten verzuimprocessen relatief verzuim  
 
 


Tabel 3: Aantal vrijstellingen naar reden 


167 







  
 


 
 


2 
 


Factsheet RBL jaarverslag 2015-2016 


Teylingen 


Thuiszitters


Thuiszitters zijn jongeren die staan ingeschreven op een school maar zonder geldige reden vier weken of langer 
verzuimen. 
 
In het schooljaar 2015-2016 had Teylingen één thuiszitter, in tegenstelling tot drie vorig schooljaar. De thuiszitter 
is afkomstig van het voortgezet onderwijs en zit thuis omdat hij/zij niet naar school kan (en wil). Het 
thuiszittersproces wordt nog onderzocht.  
 


Absoluut verzuim


Er is sprake van absoluut verzuim wanneer een 
leer- of kwalificatieplichtige jongere niet staat 
ingeschreven bij een school of onderwijsinstelling en 
geen vrijstelling heeft.  
 
In 2015-2016 is bij zeven leerlingen uit Teylingen 
absoluut verzuim geconstateerd. De tabel hiernaast 
geeft de redenen van absoluut verzuim weer. 
Inmiddels zijn vijf processen afgesloten; drie 
jongeren gaan weer naar school, één jongere heeft 
een vrijstelling gekregen.  Het laatste proces is 
afgesloten omdat de jongere is verhuisd.  


 
Teylingen kende naast de14 reguliere absoluut 
verzuimers, drie anderstaligen die als  


absoluut verzuimer werden geregistreerd omdat zij in 
afwachting waren van onderwijs. Alle jongeren volgen 
inmiddels onderwijs.    


 
 


 


 


Schoolcontroles 


Dit schooljaar zijn 14 van de 17 scholen in Teylingen bezocht door de leerplichtambtenaar, bij alle bezochte 
scholen was de verzuimregistratie op orde.  
 


RMC 


18+ verzuim


In schooljaar 2015-2016 zijn in Teylingen 261 
meldingen van 18+ verzuim gedaan. Deze 
meldingen hadden betrekking op 103 jongeren. Het 
aantal meldingen is toegenomen terwijl het aantal 
jongeren met een melding is gedaald. Er zijn dus 
meer jongeren met meerdere meldingen. De 
meldingen zijn bijna geheel toe te schrijven aan het 
mbo.  
 
Constateringen en afdoeningen 
 
Van de 261 meldingen zijn er 41 geconstateerd. 
Deze geconstateerde meldingen hebben betrekking 
op 22 jongeren. Het grootste deel van de meldingen 
is ter kennisgeving aangenomen. Scholen zijn 
verplicht iedere 16 uur in vier weken te melden, ook 
als ze zelf het verzuim oppakken. 
 
 
 
 


 


 
 
 
 
 


 2014-2015 2015-2016 


In afwachting van vrijstelling 4 1 


Jongere wacht op instroommoment 1 3 


Jongere wil niet naar school - 1 


Zorgtraject vooraf aan inschrijving 1 - 


Verhuisd maar niet uitgeschreven GBA 1 - 


Zoeken naar passend onderwijs 1 2 


Totaal 8 7 


 2014-2015 2015-2016 


Meldingen 233 261 


Jongeren met melding 114 103 


Afdoening Aantal % 


Geconsta-


teerd 


Verzuim afgehandeld: afspraken 30 11,5% 


Verzuim afgehandeld: gaat zich 


uitschrijven 
4 1,5% 


Verzuim afgehandeld: onbereikbaar 5 1,9% 


Verzuim afgehandeld: RMC 1 0,4% 


Verzuim afgehandeld: leeftijdsgrens 


bereikt 
1 0,4% 


Totaal 41 15,7% 


Verzuim niet geconstateerd 3 1,1% 


Geen 


afdoening 


bepaald 


Ter kennisgeving aangenomen 202 77,4% 


Niet in behandeling genomen 11 4,2% 


Geen reactie school 4 1,5% 


Totaal 217 83,1% 


Totaal 261 100% 


Tabel 5: Aantal meldingen 18+ verzuim 


Tabel 6: Wijze van afsluiten verzuimprocessen 18+ 


Tabel 4: Reden van absoluut verzuim 
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Factsheet RBL jaarverslag 2015-2016 


Teylingen 


 


RMC begeleiding


In 2015-2016 zijn er 18 nieuwe trajecten gestart 
voor jongeren uit Teylingen, vorig jaar waren dit er 
21. Vier jongeren werden in 2015-2016 preventief 
begeleid omdat zij dreigden uit te vallen. 14 
trajecten hadden betrekking op VSV’ers. Hiervan 
zijn er negen dit jaar VSV’er geworden.  
 
De trajecten worden afgesloten als de actieve 
begeleiding stopt. In 2015-2016 werden 151 VSV-
trajecten en vijf preventieve trajecten voor jongeren 
uit Teylingen afgesloten. Vorig schooljaar waren dit 
er respectievelijk 18 en drie. De tabel hiernaast 
geeft de resultaten van de in 2015-2016 afgesloten 
VSV-trajecten weer.  
 
Bij de preventieve trajecten zijn twee jongeren 
herplaatst op school, bij één jongere werd het 
preventieve traject opgevolgd door een VSV-traject. 
Eén traject is afgesloten omdat de jongere niet meer 
bereikbaar was. Eén jongere is inmiddels ouder dan 
22 jaar.  
 
 
 


                                                      
1 De cijfers van de gestarte en afgesloten trajecten staan los 


van elkaar. Een afgesloten traject kan ook in een eerder 
schooljaar zijn gestart.   


 Aantal % 


Opleiding 2 13,3% 


Werk 5 33,3% 


Ketenpartner 2 13,3% 


Niet geïnteresseerd of 


voortijdig afgehaakt maar 


inmiddels op onderwijs 


3 20,0% 


Niet meer geinteresseerd 2 13,3% 


Onbereikbaar 1 6,6% 


Totaal 15 100% 


Tabel 7: Resultaten afgesloten trajecten 
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Factsheet RBL jaarverslag 2015-2016 


Voorschoten 


Leerplicht 


Relatief verzuim 


Op 1 januari 2016 stonden er 4.137 jongeren in de 
leeftijd van 5 tot en met 17 jaar ingeschreven in 
Voorschoten. In het schooljaar 2015-2016 werden 
115 meldingen gedaan, tegenover 152 vorig jaar. 
Deze meldingen hadden betrekking op 84 
leerlingen, vorig jaar waren dit er 107. Dit betekent 
dat 2,0% van de leer- en kwalificatieplichtige 
jongeren uit Voorschoten afgelopen jaar een of 
meerdere verzuimmeldingen had. In de regio 
Holland Rijnland ligt dit percentage op 2,4%.  
 
De meldingen zijn voornamelijk afkomstig uit het 
voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs.  
 
 
 
Constateringen en afdoeningen 
 
Van de 115 meldingen zijn er 74 (64,3%) 
geconstateerd. Deze hebben betrekking op 58 
jongeren. Het merendeel van de geconstateerde 
meldingen is afgesloten met een waarschuwing. 
Voor ruim 27% van de meldingen is geen afdoening 
bepaald. Een groot deel hiervan is ter kennisgeving 
aangenomen. Dit betekent dat de school eerst zelf 
in gesprek gaat met de jongere.  
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 


 


Vrijstellingen


Leer- of kwalificatieplichtige jongeren kunnen op 
basis van een aantal redenen een vrijstelling 
aanvragen. Voorschoten kende in het schooljaar 
2015-2016 18 jongeren met een vrijstelling, vorig 
jaar waren dit er 16. In totaal had 0,4% van de leer- 
en kwalificatieplichtige jongeren uit Voorschoten een 
vrijstelling in 2015-2016. Acht van de 18 
vrijstellingen werden in het schooljaar 2015-2016 
afgegeven, de overige vrijstellingen zijn afkomstig 
uit een eerder schooljaar.   
 
 


 


 
 
 
 
 
 


  


Verzuimsoort 2014-2015 2015-2016 


Luxe verzuim 23 11 


Spijbelverzuim 25 19 


Signaalverzuim 33 34 


Spijbel/signaalverzuim (mbo) 71 51 


Totaal 152 115 


Afdoening Aantal % 


Geconsta-


teerd 


Verzuim afgehandeld: waarschuwing 38 33,0% 


Verzuim afgehandeld: afspraken 12 10,4% 


Verzuim afgehandeld: Halt 3 2,6% 


Verzuim afgehandeld: PV 4 3,5% 


Verzuim afgehandeld: Toestemming 4 3,5% 


Verzuim niet verwijtbaar 13 11,3% 


Totaal 74 64,3% 


Verzuim niet geconstateerd 9 7,8% 


Geen 


afdoening 


bepaald 


In onderzoek 4 3,5% 


Ter kennisgeving aangenomen 28 24,3 


Totaal 32 27,8% 


Totaal 115 100% 


Reden voor vrijstelling 2014-2015 2015-2016 


Inschrijvingsplicht: lichamelijke en/of 
psychische gronden(art. 5 onder a) 


8 10 


Inschrijvingsplicht: het volgen van 
onderwijs in het buitenland  
(art. 5 onder c) 


3 6 


Geregeld schoolbezoek: gewichtige 
omstandigheden (art. 11g) 


2 - 


Vrijstelling kwalificatieplicht: volgen van 
niet regulier onderwijs (art. 15) 


3 2 


Totaal 16 18 


Figuur 1: Percentage meldingen relatief verzuim naar 
schoolsoort 
 
 
 


Tabel 1: Aantal meldingen relatief verzuim naar verzuimsoort 


Tabel 2: Wijze van afsluiten verzuimprocessen relatief verzuim  
 
 


Tabel 3: Aantal vrijstellingen naar reden 
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Factsheet RBL jaarverslag 2015-2016 


Voorschoten 


Thuiszitters


Thuiszitters zijn jongeren die staan ingeschreven op een school maar zonder geldige reden vier weken of langer 
verzuimen. 
 
In het schooljaar 2015-2016 had Voorschoten vier thuiszitters, in tegenstelling tot drie vorig schooljaar. Drie 
thuiszitters waren afkomstig van het voortgezet onderwijs en één van het basis onderwijs. Twee jongeren werden 
als thuiszitter geregistreerd omdat ze niet naar school konden (en wilden), een thuiszitter werd door de ouders 
niet naar school gestuurd. Tot slot is een jongere geregistreerd als thuiszitter omdat de toegang tot school werd 
ontzegd. Inmiddels zijn twee jongeren weer naar school. Van een jongere is het thuiszittersproces afgesloten en 
een proces voor risicoleerling gestart. Eén proces is nog niet afgesloten. Van de vier thuiszitters zaten er drie 
minimaal drie maanden thuis.  
 


Absoluut verzuim


Er is sprake van absoluut verzuim wanneer een 
leer- of kwalificatieplichtige jongere niet staat 
ingeschreven bij een school of onderwijsinstelling en 
geen vrijstelling heeft.  
 
In 2015-2016 is bij vijf leerlingen uit Voorschoten 
absoluut verzuim geconstateerd. De tabel hiernaast 
geeft de redenen van absoluut verzuim weer. 
Inmiddels zijn vier processen afgesloten; drie 
jongeren gaan weer naar school, één jongere heeft 
een vrijstelling gekregen.   


 
Voorschoten kende naast de vijf reguliere absoluut 
verzuimers, zes anderstaligen die als  


absoluut verzuimer werden geregistreerd omdat zij in 
afwachting waren van onderwijs. Vijf jongeren volgen 
inmiddels onderwijs, één jongere is inmiddels ouder 
dan 22 jaar.  


 
 


 


 


Schoolcontroles 


Dit schooljaar zijn alle acht scholen in Voorschoten bezocht door de leerplichtambtenaar, bij alle bezochte 
scholen was de verzuimregistratie op orde.  
 


RMC 


18+ verzuim


In schooljaar 2015-2016 zijn in Voorschoten 142 
meldingen van 18+ verzuim gedaan. Deze 
meldingen hadden betrekking op 65 jongeren. Het 
aantal meldingen is toegenomen terwijl het aantal 
jongeren met een melding is gedaald. Er zijn dus 
meer jongeren met meerdere meldingen. De 
meldingen zijn bijna geheel toe te schrijven aan het 
mbo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 2014-2015 2015-2016 


In afwachting van vrijstelling 1 1 


Jongere wacht op instroommoment 2 3 


Jongere wil niet naar school 1 - 


Verhuisd maar niet uitgeschreven GBA 5 - 


In onderzoek - 1 


Totaal 9 5 


 2014-2015 2015-2016 


Meldingen 129 142 


Jongeren met melding 74 65 


Tabel 5: Aantal meldingen 18+ verzuim 


Tabel 4: Reden van absoluut verzuim 
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Factsheet RBL jaarverslag 2015-2016 


Voorschoten 


Constateringen en afdoeningen 
 
Van de 142 meldingen zijn er 24 geconstateerd. 
Deze geconstateerde meldingen hebben betrekking 
op 12 jongeren. Het grootste deel van de meldingen 
is ter kennisgeving aangenomen. Scholen zijn 
verplicht iedere 16 uur in vier weken te melden, ook 
als ze zelf het verzuim oppakken. 
 
 
 
 
 
 


 


 


RMC begeleiding


In 2015-2016 zijn er 18 nieuwe trajecten gestart 
voor jongeren uit Voorschoten, vorig jaar waren dit 
er negen. Zes jongeren werden in 2015-2016 
preventief begeleid omdat zij dreigden uit te vallen. 
12 trajecten hadden betrekking op VSV’ers. Hiervan 
zijn er zeven dit jaar VSV’er geworden.  
 
De trajecten worden afgesloten als de actieve 
begeleiding stopt. In 2015-2016 werden 121 VSV-
trajecten en acht preventieve trajecten voor 
jongeren uit Voorschoten afgesloten. Vorig 
schooljaar waren dit er respectievelijk negen en 
twee. De tabel hiernaast geeft de resultaten van de 
in 2015-2016 afgesloten VSV-trajecten weer.  
 
Van de preventieve trajecten resulteerden er zes in 
onderwijs en één in een zorgtraject.  Eén jongere is 
van plan (weer) te starten met een opleiding.  
 
 


                                                      
1 De cijfers van de gestarte en afgesloten trajecten staan los 


van elkaar. Een afgesloten traject kan ook in een eerder 
schooljaar zijn gestart.   


Afdoening Aantal % 


Geconsta-


teerd 


Verzuim afgehandeld: afspraken 9 6,3% 


Verzuim afgehandeld: gaat zich 


uitschrijven 
6 4,2% 


Verzuim afgehandeld: onbereikbaar 7 4,9% 


Verzuim afgehandeld: RMC 1 0,7% 


Verzuim niet verwijtbaar 1 0,7% 


Totaal 24 16,9% 


Verzuim niet geconstateerd 3 2,1% 


Geen 


afdoening 


bepaald 


Ter kennisgeving aangenomen 105 73,9% 


Niet in behandeling genomen 10 7% 


Totaal 115 81,0% 


Totaal 142 100% 


 Aantal % 


Werk 4 33,3% 


Ketenpartner 1 8,3% 


Niet geïnteresseerd of 


voortijdig afgehaakt maar 


inmiddels op onderwijs 


2 16,7% 


Niet gekomen na uitnodiging 2 16,7% 


Niet meer geïnteresseerd 1 8,3% 


Overig 2 16,7% 


Totaal 12 100% 


Tabel 6: Wijze van afsluiten verzuimprocessen 18+ 


Tabel 7: Resultaten afgesloten trajecten 
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Factsheet RBL jaarverslag 2015-2016 


Zoeterwoude 


Leerplicht 


Relatief verzuim 


Op 1 januari 2016 stonden er 1.202 jongeren in de 
leeftijd van 5 tot en met 17 jaar ingeschreven in 
Zoeterwoude. In het schooljaar 2015-2016 werden 
28 meldingen gedaan, tegenover 34 vorig jaar. Deze 
meldingen hadden betrekking op 20 leerlingen, vorig 
jaar waren dit er 26. Dit betekent dat 1,7% van de 
leer- en kwalificatieplichtige jongeren uit 
Zoeterwoude afgelopen jaar een of meerdere 
verzuimmeldingen had. In de regio Holland Rijnland 
ligt dit percentage op 2,4%.  
 
De meldingen zijn afkomstig uit het voortgezet en 
middelbaar beroepsonderwijs.  
 
 
 
Constateringen en afdoeningen 
 
Van de 28 meldingen zijn er 19 (67,8%) 
geconstateerd. Deze hebben betrekking op 19 
jongeren. Het merendeel van de geconstateerde 
meldingen is afgesloten met een waarschuwing. In 
totaal werden vijf meldingen niet geconstateerd. 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 


 


Vrijstellingen


Leer- of kwalificatieplichtige jongeren kunnen op 
basis van een aantal redenen een vrijstelling 
aanvragen. Zoeterwoude kende in het schooljaar 
2015-2016 30 jongeren met een vrijstelling, vorig 
jaar waren dit er 21. In totaal had 2,5% van de leer- 
en kwalificatieplichtige jongeren uit Zoeterwoude 
een vrijstelling in 2015-2016. Het hoge percentage 
jongeren met een vrijstelling en het aantal 
vrijstellingen op basis van 5 onder a komt doordat in 
Zoeterwoude een (zorg)instelling is gevestigd waar 
veel jongeren met een vrijstelling 5 onder a wonen.  
 
Negen van de 30 vrijstellingen werden in het 
schooljaar 2015-2016 afgegeven, de overige 
vrijstellingen zijn afkomstig uit een eerder 
schooljaar.   


 


 
 
 
 
 
 
 
 


  


Verzuimsoort 2014-2015 2015-2016 


Luxe verzuim - - 


Spijbelverzuim 8 4 


Signaalverzuim 2 7 


Spijbel/signaalverzuim (mbo) 24 17 


Totaal 34 28 


Afdoening Aantal % 


Geconsta-


teerd 


Verzuim afgehandeld: waarschuwing 9 32,1% 


Verzuim afgehandeld: afspraken 4 14,3% 


Verzuim afgehandeld: Halt 4 14,3% 


Verzuim afgehandeld: Toestemming 1 3,6% 


Verzuim afgehandeld: Vrijstelling 1 3,6% 


Totaal 19 67,8% 


Verzuim niet geconstateerd 5 17,9% 


Geen afdoening bepaald:  


Ter kennisgeving aangenomen  
4 14,3% 


Totaal 28 100% 


Reden voor vrijstelling 2014-2015 2015-2016 


Inschrijvingsplicht: lichamelijke en/of 
psychische gronden(art. 5 onder a) 


21 29 


Vrijstelling kwalificatieplicht: volgen van 
niet regulier onderwijs (art. 15) 


- 1 


Totaal 21 30 


Figuur 1: Percentage meldingen relatief verzuim naar 
schoolsoort 
 
 
 


Tabel 1: Aantal meldingen relatief verzuim naar verzuimsoort 


Tabel 2: Wijze van afsluiten verzuimprocessen relatief verzuim  
 
 


Tabel 3: Aantal vrijstellingen naar reden 
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Factsheet RBL jaarverslag 2015-2016 


Zoeterwoude 


Thuiszitters


Thuiszitters zijn jongeren die staan ingeschreven op een school maar zonder geldige reden vier weken of langer 
verzuimen. 
 
In het schooljaar 2015-2016 had Zoeterwoude één thuiszitter, vorig jaar had Zoeterwoude geen thuiszitters. De 
middelbare scholier werd geregisteerd als thuiszitter omdat hij/zij niet naar school kon (en wilde). Inmiddels is het 
proces afgesloten omdat de jongere 18+ is. De jongere heeft minimaal drie maanden geen (volledig) onderwijs 
gevolgd.   
 


Schoolcontroles 


Dit schooljaar zijn alle vier de scholen in Zoeterwoude bezocht door de leerplichtambtenaar, bij alle bezochte 
scholen was de verzuimregistratie op orde.  
 


RMC 


18+ verzuim


In schooljaar 2015-2016 zijn in Zoeterwoude 30 
meldingen van 18+ verzuim gedaan. Deze 
meldingen hadden betrekking op 15 jongeren. Zowel 
het aantal meldingen als het aantal jongeren met 
een melding is gedaald ten opzichte van vorig jaar.  
 
 
Constateringen en afdoeningen 
 


Van de 30 meldingen zijn er negen geconstateerd. 
Deze geconstateerde meldingen hebben betrekking 
op vijf jongeren. Het grootste deel van de meldingen 
is ter kennisgeving aangenomen. Scholen zijn 
verplicht iedere 16 uur in vier weken te melden, ook 
als ze zelf het verzuim oppakken. 
 
 
 
 


 


 
 
 
 


 


RMC begeleiding


In 2015-2016 zijn er, evenals vorig schooljaar, vijf 
nieuwe trajecten gestart voor jongeren uit 
Zoeterwoude. Alle trajecten hadden betrekking op 
VSV’ers. Hiervan zijn er twee dit jaar VSV’er 
geworden.  
 
De trajecten worden afgesloten als de actieve 
begeleiding stopt. In 2015-2016 werden 51 VSV-
trajecten en één preventief traject voor jongeren uit 
Zoeterwoude afgesloten. Vorig schooljaar waren dit 
er respectievelijk drie en één. Twee van de 
afgesloten VSV-trajecten resulteerden in werk, twee  
 


                                                      
1 De cijfers van de gestarte en afgesloten trajecten staan los 


van elkaar. Een afgesloten traject kan ook in een eerder 
schooljaar zijn gestart.   


jongeren werden doorgestuurd naar een 
ketenpartner. Eén jongere woont niet meer in de 
regio. De jongere waarvan het preventieve traject 
werd afgerond is herplaatst op het mbo.   
 
 
 


 2014-2015 2015-2016 


Meldingen 55 30 


Jongeren met melding 29 15 


Afdoening Aantal % 


Geconsta-


teerd 


Verzuim afgehandeld: afspraken 7 23,3% 


Verzuim afgehandeld: gaat zich 


uitschrijven 
1 3,3% 


Verzuim afgehandeld: onbereikbaar 1 3,3% 


Totaal 9 30,0% 


Verzuim niet geconstateerd 1 3,3% 


Geen 


afdoening 


bepaald 


Ter kennisgeving aangenomen 17 56,7% 


Niet in behandeling genomen 3 10,0% 


Totaal 20 66,7% 


Totaal 30 100% 


Tabel 4: Aantal meldingen 18+ verzuim 


Tabel 5: Wijze van afsluiten verzuimprocessen 18+ 
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Actualisatie kantorenstrategie 
 
In 2012 is de Kantorenstrategie Holland Rijnland opgesteld. 
Een actualisatie is nodig om in te spelen op de verandering in de 
kantorenmarkt. 


  
De kantorenmarkt is de afgelopen jaren ingrijpend veranderd. Deze veranderingen 
gaan sneller dan was voorzien. Ook de provincie Zuid-Holland vindt de 
ontwikkelingen op de kantorenmarkt zorgelijk en heeft Holland Rijnland verzocht 
haar kantorenstrategie te herzien (zie bijlage 7). De afgelopen periode is na intensief 
overleg tussen gemeenten en provincie de kantorenstrategie stevig herzien en zijn 
er flink wat meters onttrokken en getransformeerd. 
 
Deze actualisatie heeft geen betrekking op de themalocaties Leiden Bio Science 
Park en Space Business Park Noordwijk, die een eigen internationale dynamiek 
hebben. De voorliggende kantorenstrategie heeft geen betrekking op lokale 
kantoorontwikkeling tot 1.000m2.  
 
Verdere afspraken onttrekking en planreductie 
De situatie van de kantorenmarkt in de regio Holland Rijnland stabiliseert, maar er is 
nog veel werk te verzetten (zie bijlagen 1 en 4). Holland Rijnland kiest voor het 
voortzetten van een integrale aanpak waarbij de voorraad kwalitatief wordt verbeterd 
en kwantitatief wordt verminderd. De Kantorenstrategie Holland Rijnland formuleert 
een driedelige opgave om te komen tot een gezonde kantorenmarkt: onttrekking, 
renovatie en planreductie. Deze actualisatie intensiveert de regionale afspraken met 
betrekking tot onttrekking en planreductie. Beperkte nieuwbouw is bij deze aanpak 
nog steeds nodig voor het creëren van aantrekkelijke kantoorlocaties die passen bij 
de marktvraag. Om meer zicht te krijgen op de marktvraag is er in opdracht van 
Holland Rijnland door vastgoedexpert en adviesbureau Jones Lang Lasalle (JLL) 
een marktonderzoek uitgevoerd naar de regionale kantoorlocaties in Holland 
Rijnland (zie bijlage 5). Hierin komt het stationsgebied Leiden naar voren als meest 
kansrijke kantoorlocatie. Dit marktonderzoek is meegenomen als richtlijn in de 
verdere uitwerking om de strategie zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij de 
marktbehoefte.  
 
Onttrekking 
Veel kantoorpanden passen niet meer bij de marktvraag van nu. Onttrekking van 
kantooroppervlak vindt in de regio plaats middels transformatie, waarbij een pand 
een nieuwe functie krijgt of sloop-nieuwbouw met andere functie.  
De laatste jaren heeft transformatie zichzelf definitief bewezen (zie bijlage 2). Met 
creativiteit en ondernemerszin blijken veel kantoorpanden zich uitstekend te lenen 
voor een nieuw leven. Ook de komende jaren staan er veel transformatieplannen of 
sloop/nieuwbouw met een andere functie in de planning (zie bijlage 3). Door de 
totale kantorenvoorraad ten opzichte van de piek in 2013 terug te dringen met 5% in 
2020 (75.000 m2), 10% in 2025 (150.000 m2) en 15% in 2030 (225.000 m2) worden 
kantoorpanden en -plannen op de plekken zonder vraag uit de markt gehaald en 
ontstaat er (enige) ruimte voor nieuwbouw op de kantoorlocaties die aansluiten bij de 
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marktvraag. Aanpak Leegstand is daarom ook opgenomen als speerpunt in de 
Inhoudelijke Agenda Holland Rijnland 2016-2020. Aanvullend op het faciliterend 
beleid vanuit de gemeenten zet Holland Rijnland in op kennisdeling, bijvoorbeeld 
door het delen van best practices. Daarnaast speelt Holland Rijnland een rol bij de 
informatieverzameling over de bestaande voorraad in het kader van de  regionale 
aanpak voor de Ladder voor Duurzame Verstedelijking, onder andere door het 
jaarlijks uitbrengen van de Kantorenmonitor Holland Rijnland en door een in het 
najaar 2016 nog te verschijnen verdieping op het thema kantoren. 
 
Planreductie en of fasering 
Groei is geen vanzelfsprekendheid meer, ook niet in de regio Holland Rijnland. Met 
deze actualisatie worden incourante kantorenlocaties geschrapt en op andere 
locaties wordt het planaanbod verlaagd en/of getemporiseerd (zie bijlage 3). De 
grens tussen lokale en regionale kantoren wordt verlaagd van 2.500m2 naar 1.000m2 
en daarmee in lijn gebracht met de grens die de provincie Zuid-Holland stelt in de 
Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM). Met de geplande nieuwbouwplancapaciteit (zie 
bijlage 3) inclusief de door de provincie Zuid-Holland toegezegde planschuif van 
Haaglanden naar Holland Rijnland (50.000m²) wordt voldaan  aan de kaders van de 
Provincie Zuid-Holland. Een eventueel (toekomstig) tekort is volgens de regio  te 
rechtvaardigen door  het grote aantal transformaties en sloop-nieuwbouw plannen . 
Deze succesvolle inzet leidt tot behoefte aan nieuwbouw. Dit wordt ook bevestigd 
door het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) (zie bijlage 6), die de 
behoefteraming waarop de VRM zich baseert heeft opgesteld. Tevens  is Holland 
Rijnland bereid de verdere mogelijkheden van planreductie in samenwerking met de 
provincie Zuid-Holland ‘schouder aan schouder’ te onderzoeken. Wanneer er de 
komende jaren op regionale kantoorlocaties een concrete vraag is van marktpartijen 
die de plancapaciteit op deze locaties overstijgt, dan wordt in goed overleg de 
regionale planning en fasering hierop aangepast. Daarbij wordt het principe 
gehanteerd dat concrete bouwplannen voor gaan op zachte plannen. De regio 
Holland Rijnland bouwt niet voor de leegstand. De voorverhuureis van minimaal 70% 
voordat gebouwd wordt, zoals opgenomen in de Kantorenstrategie Holland Rijnland 
2012, blijft gehandhaafd. Naast de twee scienceparken behoudt Holland Rijnland 
haar vier concentratielocaties. Iedere locatie kent zijn eigen opgave, dynamiek en 
ruimtelijke context.  
 
Schrappen overige locaties 
De kantoorplannen stationsomgeving Hazerswoude (Alphen a/d Rijn), Big Boss 
(Leiden) en Leiden de Vink worden geschrapt. In de regio zijn er  meerdere oude 
kantoorplannen die bestemmingsplan technisch of contractueel met de gemeenten 
zijn overeengekomen en al jaren niet van de grond komen. De gemeenten zetten 
zich in om deze locaties te schrappen, als dat tenminste juridisch - onder andere met 
betrekking tot de grondslag van behoorlijk bestuur - mogelijk is. De gemeenten zijn 
hierbij terughoudend om eventuele planschade op zich te nemen. Het gaat daarbij 
om Duinvallei (20.000m2) en Lageweg (1.700m2) in Katwijk en de Grote Polder 
(9.500m2) in Zoeterwoude.  
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Leiden Stationsgebied/Centrum 
De locatie Stationsgebied/Centrum is als HOV locatie met bovenregionaal bereik de 
grootste troef in de regio. Dit blijkt ook uit de marktscan van Jones Lang LaSalle 
(JLL). JLL geeft aan dat Leiden een substantieel nieuwbouwprogramma kan 
accommoderen en prognosticeert een nieuwbouwbehoefte van 70.000m2 die boven 
de nu opgenomen planvoorraad van 40.000m2 uitkomt.  
Leiden Stationsgebied/Centrum ondergaat de komende twee decennia een 
transformatie: een ambitieus plan ligt klaar waar transformatie, ruimtelijke impulsen 
en toevoeging van o.a. het Rijnsburgerblok door sloop-nieuwbouw onderdeel van uit 
maken. De nieuwbouwplannen Rijnsburgerblok en de Trafolocatie worden 
gerealiseerd in de directe nabijheid van het station en voldoen aan de huidige eisen. 
Hiermee wordt er A-kwaliteit aan de kantorenvoorraad toegevoegd die kan 
concurreren met de top van de kantorenlocaties in Nederland. Deze plannen zijn 
daarmee couranter dan de oudere kantoorpanden langs de Schipholweg waar met 
succes wordt ingezet op transformatie (zie ook bijlage 3) en/of renovatie.  
Het aantal transformaties in de stad Leiden is de laatste jaren toegenomen ten 
gunste van de markt gewenste multifunctionele stations- en centrumlocatie. Andere 
kantoorlocaties in de gemeente gaan op slot. Succesvolle voortzetting van 
transformaties in de stad en elders in de regio bieden kansen voor deze 
concentratielocatie. Op het moment dat regionaal marktruimte beschikbaar komt is 
het logisch deze te laten toekomen aan deze locatie.  
 
 
Stationsgebied Alphen a/d Rijn 
Het stationsgebied Alphen heeft een uitstekende bereikbaarheid. Als 
centrumgemeente in het Groene Hart heeft deze kantoorlocatie een regionale 
functie. Gegeven de potentie van deze kantoorlocatie en de succesvolle inzet om 
kantoorlocaties elders in Alphen aan den Rijn te transformeren (40.000m2  


transformatieplannen tot 2020) blijft er ruimte bestaan voor kantoorontwikkelingen op 
deze locatie. Bijvoorbeeld om toekomstige verhuizingen van kantoorgebruikers uit de 
gemeente naar het stationsgebied te kunnen accommoderen. De verwachte 
marktvraag is echter  minder dan het planaanbod. Het planaanbod van deze 
concentratielocatie wordt daarom gefaseerd en verlaagd van 29.000 m2 naar 
15.000m2.  Wanneer de kantorenmarkt herstelt, zijn hier meer mogelijkheden. 
 
W4 Meerburg Zoeterwoude  
De locatie W4 Meerburg Zoeterwoude kent, langs de A4 gelegen, een uitstekende 
autobereikbaarheid. Met de komst van het treinstation Zoeterwoude Meerburg krijgt 
deze locatie ook een goede OV bereikbaarheid. W4 Meerburg Zoeterwoude richt 
zich als zichtlocatie aan de snelweg op een ander marktsegment dan de 
stationslocaties. Er is hierbij sprake van een aanvullende markpropositie die in zeer 
beperkte mate concurreert met de stationslocaties. De reeds ingezette 
herprogrammering van een gedeelte van de locatie naar wonen en detailhandel 
maakt W4 Meerburg een multifunctionele locatie. Naast deze impulsen is de 
bestaande plancapaciteit hoog ten opzichte van de marktvraag. Tussen najaar 2015 
en zomer 2016  hebben  de gemeente Zoeterwoude, de gemeente Leiden, de 
gemeente Leiderdorp, de ontwikkelingsmaatschappij Meerburg en de provincie Zuid-
Holland samen met Holland Rijnland de oplossingsmogelijkheden verkend die er toe 
moesten leiden dat de toekomstige regionale kantoorontwikkeling past binnen de 







 


Versie: oktober 2016  P a g i n a  | 5 


provinciale kaders. Dit overleg heeft er toe geleid dat Leiden de komende periode 
20.000 m2 minder plancapaciteit  opneemt voor de stationslocatie Leiden.  
 
W4 Vierzicht Leiderdorp 
De locatie W4 Vierzicht Leiderdorp kent een multifunctioneel karakter en een 
uitstekende bereikbaarheid vanaf de A4. De verwachte marktvraag voor kantoren is 
volgens JLL met 5.000m2 op deze locatie lager dan de geplande 15.000m2. Samen 
met ondernemers is een ruimtelijke visie voor de A4 zone Leiderdorp opgesteld om 
dit gebied een impuls te geven. De plancapaciteit voor kantoren komt hierin ook aan 
bod. Doel is te komen tot een reductie van het aanbod. Dat kan bijvoorbeeld door 
invulling met andere functies. De locatie W4 Vierzicht Leiderdorp behoudt de 
regionale status en blijft zodoende een kantoorlocatie. 
 
De A4 zone is een pilot van het programma Slim ruimtegebruik van de Provincie 
Zuid-Holland. Met ondersteuning vanuit dit programma wordt verkend wat de 
alternatieve invullingen kunnen zijn voor de 10.000m2 gewenste planreductie voor 
de kantoormeters op de locatie Vierzicht. Op de locaties is voor de dynamiek van het 
gebied en de afronding van het stedenbouwkundig plan wel bebouwing noodzakelijk. 
 
 
Kasteel Endegeest en bijgebouwen, Oegstgeest  
Kasteel Endegeest (inclusief  bijgebouwen) in Oegstgeest is een bijzondere 
monumentale locatie (5.738m²) die (op)nieuw op de markt komt. Mede om het 
kasteel en landgoed in goede staat te kunnen onderhouden, krijgt deze locatie een 
commerciële functie met de mogelijkheid voor kantoren, zoals  feitelijk nu al het 
geval is. Een andere optie is het realiseren van congresfaciliteit in relatie tot het 
aangrenzende Bio Science Park. Kasteel Endegeest begeeft zich op een specifieke 
internationale markt van partijen die geïnteresseerd zijn in een uniek historisch 
object. Omdat Kasteel Endegeest een bestaand gebouw is dat feitelijk al in gebruik 
is als kantoor, hoeft deze locatie niet als nieuwbouw plancapaciteit (bijlage 3) te 
worden opgenomen.  
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Bijlage 1. De kantorenmarkt in Holland Rijnland stabiliseert 
 
Het doel van de kantorenstrategie om te komen tot een gezonde kantorenvoorraad 
met een leegstandpercentage van circa 5% is (nog) niet behaald. Desondanks 
hebben de afspraken die gemeenten hebben gemaakt in de Kantorenstrategie 
Holland Rijnland wel effect gehad. Tegen de landelijke trend blijven de problemen in 
Holland Rijnland stabiel en zijn de eerste tekenen van herstel zichtbaar. Dit komt 
mede door een veranderde markt waarbij vastgoedbeleggers niet meer bouwen voor 
de leegstand en partijen steeds vaker kiezen om vastgoedportefeuilles af te 
waarderen en te kiezen voor transformatie. Door ontwikkelingen als het Nieuwe 
Werken, waarbij minder m2 kantoorruimte per persoon wordt gebruikt, meer starters 
en een hoger aandeel ZZP-ers neemt eveneens de vraag af. 
 
Transformaties en sloop-nieuwbouw op stoom 
In Holland Rijnland is de herbestemming door transformatie of sloop-nieuwbouw met 
een andere functie van kantoorpanden op stoom gekomen. Met name binnen de 
gemeentegrenzen van Leiden en Alphen a/d Rijn wordt er reeds flink 
getransformeerd (in bijlage 2 meer de specifieke Alphense aanpak). De publicatie 
‘Leiden Transformeert’ geeft een fraai inzicht in de huidige transformaties en 
toekomstige plannen binnen Leiden (bijlage 8). 
 
Sinds 2012 wordt er jaarlijks gemiddeld 30.000m² onttrokken aan de markt. Sinds 
2013 worden er meer m² kantoren onttrokken aan de kantorenvoorraad dan er wordt 
toegevoegd (zie bijlage 4). Ook de komende vijf jaar zullen meer dan 30 oude 
kantoorpanden een nieuw leven, als bijvoorbeeld woning, studentenhuisvesting of 
onderwijsinstelling krijgen (zie bijlage 3 voor een overzicht van de 
transformatieplannen). Naar verwachting verdwijnt hiermee tot 2020 120.000m2 
kantoorvoorraad middels herbestemming uit de markt. Dit is veel meer dan was 
voorzien. Zo ging het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) in haar 
behoefteraming uit 2012, waarop de provincie Zuid-Holland haar beleid baseert, nog 
uit van in totaal 38.000m² onttrekkingen in de periode 2010-2020. Alleen al in 2014 is 
met 42.500m² meer onttrokken dan het EIB over de gehele periode had voorzien. De 
succesvolle inzet in Holland Rijnland op transformatie zorgt ervoor dat er meer 
behoefte is aan nieuwbouw dan op basis van de behoefteraming van het EIB was 
geraamd. Dit wordt ook bevestigd door het EIB in haar rapport Prognose kantoren in 
perspectief (zie bijlage 6). 
 
Nieuwbouw neemt af 
Hoewel er bestemmingsplantechnisch in Holland Rijnland nog veel ruimte is voor 
kantoorontwikkelingen zijn het aantal nieuwbouwplannen de afgelopen jaren 
beperkt. Dit is een teken dat de kantorenmarkt steeds meer een zelfregulerende 
markt is, waarbij niet voor de leegstand gebouwd wordt. In 2012 was er nog sprake 
van 49.100m² aan nieuwbouw. In 2013 en 2014 werd er respectievelijk 9.400m² en 
27.500m² aan nieuwbouw aan de voorraad toegevoegd. Deze nieuwbouw komt bijna 
volledig voor rekening van de regionale kantoorlocaties Leiden 
Stationsgebied/Centrum, Leiden Bio Science Park en W4-locatie Meerburg in 
Zoeterwoude. Bij nieuwe plannen en programmering wordt de Ladder voor 
Duurzame Verstedelijking toegepast. 
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De kantorenvoorraad daalt licht 
Het op gang komen van de transformaties en de beperkte nieuwbouw is ook terug te 
zien in de totale kantorenvoorraad. Na decennia van groei krimpt sinds 2014 de 
totale kantorenvoorraad in de regio Holland Rijnland. Tussen 2014 en nu bedraagt 
de daling 14.000m², waardoor de totale kantorenvoorraad nu 1.540.000m² bedraagt 
(zie bijlage 4). 
 
Ook de leegstand daalt licht 
Sinds de crisis in 2008 is de leegstand in de regio Holland Rijnland opgelopen. 
Tussen 2012 en 2013 is de leegstand  opgelopen van 12,8% procent naar 15,3%. 
Vervolgens daalde de leegstaand  de afgelopen twee jaar licht van 15,3% in 2013, 
via 15,0% in 2014 naar 14,8% in 2015. Dit betreft de leegstand inclusief panden die 
niet actief op de markt worden aangeboden. JLL komt in haar marktonderzoek, 
waarin enkel gekeken wordt naar de actief aangeboden kantoren, uit op een 
leegstandspercentage van 11,6% (zie bijlage 5) tegenover een landelijk percentage 
van 14,8%. 
 
Behoefte aan kwaliteit 
Vastgoedexpert Jones Lang LaSalle (JLL) stelt dat een groeimarkt definitief heeft 
plaatsgemaakt voor een vervangingsmarkt waar de eindgebruiker bepaalt. Na een 
periode van deconcentratie geven gebruikers aan weer ín de stad te willen zitten op 
veelzijdige, binnenstedelijke locaties. Dit zijn met name de stationsgebieden; OV-
knooppunten met een goede bereikbaarheid, hoge dynamiek en een stedelijk profiel. 
 
Naast de behoefte aan een dynamische centrumlocatie, speelt de focus op kwaliteit 
ook op pandniveau. Vastgoedexpert JLL wijst bijvoorbeeld een kwaliteitslabel (A-C) 
toe aan gebouwen. In de regio Holland Rijnland is er volgens JLL enkel vraag naar 
kantoorpanden van A-kwaliteit. Dit betreft hoogwaardige kwaliteit kantoorruimte, 
veelal nieuw of recentelijk ingrijpend gerenoveerd. Moderne systemen, grote 
vloervelden, flexibel in te delen en hoge plafonds zijn enkele kwaliteitseisen van de 
huidige kantoorgebruiker. 
 
De komende jaren krijgen in de regio veel kantoorpanden van onvoldoende kwaliteit 
een andere invulling of bestemming. Ook zijn er nog veel kantoorpanden buiten de 
A-locaties te vinden.  
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Bijlage 2. Transformaties in de regio: de Leidse en Alphense aanpak 
 
In Leiden wordt de kantorenleegstand al geruime tijd actief bestreden. Dit is van 
groot belang om de kantorenmarkt vitaal te houden en de positie van de toplocatie 
Stationsgebied/Centrum te verstevigen. Inspanningen in de hele stad zijn nodig om 
deze locatie in volle glorie te ontwikkelen. Hiertoe vinden er al jaren vele succesvolle 
transformaties plaats in de stad. Ruim de helft van alle transformatieplannen in de 
regio bevindt zich binnen de Leidse gemeentegrenzen - alleen al tot 2020 wordt ruim 
60.000m2 bvo kantoren gesloopt of getransformeerd. 
 
De Leidse aanpak kenmerkt zich door actief accountmanagement waarbij 
investeerders persoonlijk worden benaderd en worden gestimuleerd om kantoren die 
kampen met leegstand of veroudering een andere invulling te geven; bijvoorbeeld 
als studentenwoning, short-staylocatie of hotel. Sinds 2012 is er een kantorenloods 
aangesteld die actief met de markt in gesprek gaat om tot passende oplossingen te 
komen en transformatie of tijdelijk gebruik mogelijk te maken. De kantoorlocaties aan 
de Schipholweg, de Verbeekstraat en het Kanaalpark zijn enkele belangrijke 
transformatielocaties waarbij al veel vierkante meter uit de markt is gehaald. Ook op 
kleinere, binnenstedelijke locaties krijgen veel kantoorpanden een andere functie.  
 
Transformatie en concentratie zijn twee belangrijke uitgangspunten voor de 
gemeente Alphen a/d Rijn, kenmerkend voor de Alphense aanpak. Transformaties 
zorgen ervoor dat de komende jaren voor 40.000m2 bvo uit te markt wordt gehaald. 
Hierdoor neemt de gemeente maar liefst één derde van alle kantoortransformaties in 
de regio Holland Rijnland voor haar rekening. Ook sloop van verouderde 
kantoorruimte is aan de orde. Alphen aan den Rijn concentreert en wijst enkel het 
stationsgebied aan als courante kantoorlocatie. Elke andere locatie in de gemeente 
is een transformatiegebied waar sprake is van integrale gebiedsontwikkeling naar 
andere functies. Uitgaande van een periode tot 2030 zullen ongetwijfeld meer 
incourante panden uit de markt worden gehaald; er staan nog meer transformaties 
op stapel. Nieuwbouw is enkel mogelijk na voldoende sloop of transformatie van 
verouderde kantoorruimte, en dan geldt bovendien de eis van 70% voorverhuurd, 
zoals vastgelegd door de gemeenteraad. De Alphense aanpak verstevigt de positie 
van het stationsgebied als dé kantoorlocatie van Alphen. 
 
De transformaties zijn in de regio Holland Rijnland goed op gang gekomen. In de 
gemeenten Leiden en Alphen a/d Rijn vinden de meeste transformaties plaats, dit in 
samenhang met het grote aandeel van bestaande voorraad in de regio. Ook staan 
de komende jaren transformaties op stapel in gemeenten met een kleinere 
kantorenvoorraad, zoals Leiderdorp, Noordwijk en Zoeterwoude. 
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Bijlage 3.  Overzichten nieuwbouw plancapaciteit, transformatieplannen, te 
schrappen plannen 
 
Planaanbod regionale kantoorlocaties Holland Rijnland na actualisatie kantorenstrategie 2015 (1.000m2  bvo of groter) per gemeente in Holland 
Rijnland 
 
 
 
 
 
 


Gemeente / 
kernnaam 


 
 
 
 
 
 
V o o rk e ur 


s lo cat ie 


VR M ? 


 


 
 
 
 
 
 


Locatie 


 
 
 
 
 
 


Straat 


 
 
 
 
Totale plan- 
capaciteit 


kantorenstr 
ategie 2012 


 
 
 
 


Totale 
plancapaci- 


teit na 
actualisatie 


 
 
 
 


Status 
bestemming 


splan 
(V=Vastgest 
eld, NV=Niet 
Vastgesteld 


 


 
 
 
 
 
 
2016-2020 


 


 
 
 
 
 
 
2020-2025 


 
 
 
 
 
 


Na 2025 


Alphen aan den Rijn Nee Stationsomgeving Prins Bernhardlaan/Stationsstraat 29.000           15.000 V            5.000          10.000 


Leiden * Ja Leiden C entraal Stationsgebied Stationsgebied, Trafolocatie e.o. 28.000           18.500 NV          18.500   


Leiden Ja Leiden C entraal Stationsgebied Stationsgebied, Rijnsburgerblok 22.000           21.000 V          21.000 


Leiden ** Nee Roomburg/A4-knooppunt/UL C ollis De Heyderweg 1-21 8.000             8.000 V            8.000 


Leiderdorp*** Ja Vierzicht (W4)+ Bospoort Simon Smitsweg 15.000             5.000 V            5.000 


Zoeterwoude**** Ja Verde Vista Meerburg (W4) Stadshouderslaan / Blauwmutsenpad 52.500           40.000 V          40.000 


Holland Rijnland Totaal aanbod plancapaciteit  154.500 107.500  74.000 33.500   


2015-2020 2020-2030 2015-2030 


Totaal planaanbod na actualisatie  74.000 33.500   


Gerealiseerd 2013-2015 (37.500m2 bestaande uit Rijnhaven-Oost 6.000m2, Heerema 19.000m2, Limes 2.500m2, NEM Verda Vista Meerburg 10.000m2)  37.500         33.500   


Behoefte volgens VRM 2013-2030 exclusief planschuif 50.000 Haaglanden naar Holland Rijnland (toezegging januari 2014)          64.000         31.000   


Verdeling toegezegde planschuif van 50.000m2 (januari 2015) Haagland-Holland Rijnland          47.500           2.500 


Behoeftee volgens VRM 2010-2030 inclusief planschuif 50.000m2   111.500  33.500   


Saldo planaanbod na actualisatie - - - 


 
Nader onderzoek naar mogelijkheden schrappen kantoorlocaties buiten de regionale kantoorlocaties 1.000m2 of groter 


 
 


Gemeente / 
kernnaam 


 


 
V o o rk e ur 


s lo cat ie 


VR M ? 


 


 
Locatie 


 
Straat 


Totale plan- 
capaciteit 


kantorenstr 
ategie 2012 


Totale 
plancapaci- 


teit na 
actualisatie 


Status 
bestemming 


splan 
(V=Vastgest 
eld, NV=Niet 
Vastgesteld 


Katwijk Nee Duinvallei-Valkenburg Westerbaan/Fakkelgras 20.000 0 V 


Katwijk Nee t Heen Lageweg 1.700 0 V 


Zoeterwoude Nee Grote Polder Industrieweg, Produktieweg 9.500 0 V 


Holland Rijnland Totaal aanbod plancapaciteit 31.200 0


 
Voorstel schrappen Planaanbod kantoren (1.000m2 bvo of groter) per gemeente in Holland Rijnland 
 


 
Gemeente / 
kernnaam 


 
V o o rkeurs 


lo c a t ie 
VR M ? 


 
Locatie 


 
Straat 


Totale 
plancapaci- 


teit 


Totale 
plancapaci- 


teit na 
actualisatie 


Totaal 
schrappen 


van 
plannen 


Alphen  aan den Rijn Nee Stationsomgeving Prins Bernhardlaan/Stationsstraat 29.000 15.000 14.000 


Alphen  aan den Rijn Nee HOV Halte / Westvaartpark Stationsgebied Hazerswoude 5.000                    0 5.000 


Leiden Nee Leiden De Vink Maria Austriapad 3.000                     0 3.000 


Leiden Ja Leiden C entraal  Stadszijde Big Boss Maresingel 2.000                    0 2.000 


Leiderdorp Ja Vierzicht  (W4)+ Bospoort Simon Smitsweg 15.000 5.000 10.000 


Holland  Rijnland Totaal  aanbod  plancapaciteit  54.000  20.000 34.000 


  


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Ondanks de verwachtte behoefte (JLL) aan kantoren op Leiden Centraal verlaagt Leiden de plancapaciteit om tegemoet te komen aan de wensen van de Provincie 


**Een deel van opbrengsten van deze ontwikkeling wrdt gebruikt om de eerder verlaging  van plancapaciteit op W 4 Meerburg   van 70.000m2 naar 52.500m2 mogelijk te 
maken 


*** Planreductie is op deze multifunctionele locatie mogel i jk  ind ien andere funct ies dan kantoren worden toegestaan  


**** Ondanks de lager verwachtte behoefte (JLL) worden de kantoren m2 als onderdeel van de W4 hier vooralsnog niet afgewaardeerd 
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Transformaties 2013, 2014 en transformatieplannen (1.000m2 bvo of groter) kantoren per gemeente in Holland Rijnland* 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
Gemeente / kernnaam 


 
Locatie of pand 


 
Straat 


Oorspronk 
elijke 


omvang 


Omvang 
(kantoren) 


na transfor-
matie 


Functie-wijziging / sloop Bestemmingsplanwijzing nodig? Status 2013 2014 2015 
2016- 
2020 


Alphen aan den Rijn Aargebouw Aarplein 2-28 4.080 0 Sloop en nieuwbouw Nee C ollege heeft besloten over sloop. Planning 2015-2016 x 


Alphen aan den Rijn Rijnstaete Prins Bernhardlaan 10 -20 9.200 0 Wonen Ja, via wijzigingsbevoegdheid Plan voor transformatie van het geheel naar woningbouw gereed . Kans op transformatie erg g x 


Alphen aan den Rijn Voormalig belastingkantoor Prins Bernhardlaan 2 1.225 0 Studenten/jongerennhuisvesting Nee, gewijzigd bestemmingsplan vastgelegd Sloop 2014 en nu nieuwbouw gereed x 


Alphen aan den Rijn Voormalig pand Peter Langhout Reizen C astorstraat 1 2.084 0 Sloop en nieuwbouw naar andere functie Nee, afwijkingsbesluit is al gereed gesloopt begin 2015 x 


Alphen aan den Rijn Voormalig pand wonenC entraal C oncertweg 33 2.339 0 Wonen Ja, omgevingsvergunning aangevraagd/verleend gesloopt begin 2015 x 


Alphen aan den Rijn Voormalig pand NUON Prins Bernhardlaan 1 3.357 0 Sloop en nieuwbouw naar andere functie Ja, nieuw bestemmingsplan wordt gemaakt als toekomstigeSloop is gereed x 


Alphen aan den Rijn Voormalig Thorbeckegebouw Thorbeckeplein 6.823 0 Sloop en nieuwbouw naar andere functie Nee, bestemmingsplan maakt andere functie al mogelijk Gesloopt x 


Alphen/Boskoop Voormalig gemeentehuis Boskoop Raadhuisplein 1 2.515 0 Wonen Ja Initiatief. Transformatie wordt hier aangemoedigd. x 


Alphen/Boskoop Voormalig pand C onnexxion Hoogeveenseweg 5 3.214 0 Arbeidsmigrantenhotel Nee, gewijzigd bestemmingsplan onlangs vastgesteld Start transformatie, in mei zal transformatie 2015 gereed zijn x 


 
Alphen/Hazerswoude-Rijndijk 


 
Voormalig gemeentehuis Rijnwoude 


 
Frederik van Eedenplein 4 


 
3.800 0 Transformatie en mogelijk sloop 


Nee, het wordt geregeld middels een 'kruimelgevallen' 
procedure (BOR-besluit) 


Deel verkocht en herbestemmingstraject gestart. 
Oostelijke zijde zijn gesprekken gaande en moet 
bestemmingsplan nog gewijzigd worden. Pand krijgt 
definitief geen kantoorbestemmingen invulling  meer. 


   x 


Alphen/Hazerswoude-Rijndijk Voormalig pand Rabobank Frederik van Eedenplein 4B 1.200 0 Fietsenwinkel Ja 
Initiatief  tot functiewijziging. Kans is heel groot dat dit 
plan geaccordeerd wordt. 


x 


Leiden Stationsgebied - Kamer van Koophandel Stationsweg 41 2.628 0 Sloop en nieuwbouw ja Maakt tzt plaats voor Rijnsburgerblok x 


Leiden Stationsgebied - Rabobank Stationsweg 37-39 1.907 0 Sloop en nieuwbouw ja Maakt tzt plaats voor Rijnsburgerblok x 


Leiden Stationsgebied - ABN Amro Stationsweg 31-33 2.478 0 Sloop en nieuwbouw ja Maakt tzt plaats voor Rijnsburgerblok x 


Leiden Stationsgebied - De Leidse Poort Schuttersveld 1 3.453 0 Sloop en nieuwbouw ja Maakt tzt plaats voor Rijnsburgerblok x 


Leiden Stationsgebied Zeezijde - Level Bargelaan 2.300 0 Wellnesscentre en horeca Onherroepelijke vergunning Gereed x 


Leiden Schuttersveld - Research voor Beleid Schipholweg 13-15 5.295 0 Hostel Planvorming x 


Leiden Transvaal - Gemeente Leiden Stationsplein 107 11.157 0 Transformatie of sloop/nieuwbouw ja Tijdelijke huisvesting gemeente Leiden x 


Leiden Groenoord - Eschertoren Willem de Zwijgerlaan 8.625 0 Transformatie naar wonen ja, functiewijziging vergunningsaanvraag x 


Leiden Lammenschansdriehoek - Halt Kanaalpark 142 + 145 2.730 0 Sloop en nieuwbouw naar andere functie Planvorming Ontwerp bestemmingsplan Woontoren Bètaplein x 


Leiden Lammenschansdriehoek - Deloitte Kanaalpark 143 3.365 0 Wonen Onherroepelijke vergunning Gereed x 


Leiden Lammenschansdriehoek - Avery Deniss Kanaalpark 147 1.950 0 Sloop en nieuwbouw Planvorming Pand al leeg. Transformatie wordt hier aangemoedigd. x 


Leiden Lammenschansdriehoek - Nem Kanaalweg 159 2.220 0 Transformatie naar wonen Planvorming Initiatief. Transformatie wordt hier aangemoedigd. x 


Leiden Lammenschansdriehoek - Avery Deniss Lammenschansweg 140 2.700 0 Gemengde functie Planvorming Panden gesloopt x 


Leiden Lammenschansdriehoek Perzikweg 1-15 3.520 0 Wonen ja Ideefase x 


Leiden Morskwartier - UWV Verbeekstraat 1 3.500 0 Expatcentrum/wonen ja Start verbouw 2015 x 


Leiden Morskwartier - Olivetti Verbeekstraat 3-13 3.650 0 Studentenhuisvesting ja Start verbouw 2015 x 


Leiden Morskwartier Verbeekstraat 2-12 4.400 0 Expatcentrum/wonen ja Gereed x 


Leiden Voormalig EWR gebouw ir. Driessenstraat 1 1.036 0 Studentenhuisvesting Start verbouw 2015 x 


Leiden Voormalig pand Hoogheemraadschap Breestraat 46-48 6.677 0 Transformatie naar onderwijsinstelling Onherroepelijke vergunning Gesloopt, start nieuwbouw begin 2015 x 


Leiden Boerhaave District Rijnsburgerweg 35 1.000 0 Kinderdagverblijf ja Gereed x 


Leiden C DHR Zernikedreef 10 1.788 0 Transformatie kantoor naar Onderwijsinste ja Gereed,  C entre of Expertise Genomics x 


Leiden Brandweer kazerne / Sociale Dienst Langebrug 56-60 3.225 0 Studentenhuisvesting ja Gesloopt, start nieuwbouw begin 2015 x 


Leiderdorp Elisabethof Elisabethhof 1 6.910 0 Wonen Planologische vergunning rond, bouwvergunning spoedig x 


Noordwijk Voormalig Eurocross gebouw Van Panhuysstraat 2 3.136 0 Starterswoningen Ja, in procedure Functiewijzigingen naar startersappartementen x 


Noordwijk Voormalig pand AON Bonnikeplein 4-16 1.476 0 Starterswoningen Ja, in procedure Functiewijzigingen naar startersappartementen 'project Vi x 


Noordwijk Voormalig pand Zilveren Kruis Achmea Sint Jeroensweg 67 1.426 0 Wonen Ja Pand is gesloopt, bouw woningen gestart x 


Noordwijk Voormalig pand Zilveren Kruis Achmea Van der Mortelstraat 6.946 5.277 Nog niet bekend nog niet bekend Initiatiefase voor planontwikkeling, 1.669 m2 verhuurd a x 


Zoeterwoude Zoeterwoude-Rijndijk Hoge Rijndijk 48a-h 1.050 0 Logies voor arbeidsmigranten Nee, via omgevingsvergunning Planidee x 


Zoeterwoude Zoeterwoude-Rijndijk Kopperwetering 5 1.800 0 Wonen Nee, via omgevingsvergunning Planidee x 


   142.185 5.277     


  Totaal transformatieplannen  136.908     
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