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nbieding Actu
ualisatie kantorenstrateg ie Holland Rijnland
R
2019
9-2024
Onde
erwerp: Aan
Gea
acht College,
Hierbij bieden wij
w u de Actua
alisatie kanto
orenstrategie
e Holland Rijn
nland 2019-22024
aan
n, zoals die iss vastgesteld
d in ons Alge
emeen Bestuur op 13 maart 2019.
geldt voor dde
Wij verzoeken u om de strattegie te aanvvaarden. Bij aanvaarding
a
kan
ntoorplannen in deze stra
ategie dat ze passen binn
nen een actuele regionalee visie.
Daa
armee voldoe
en deze plan
nnen aan de eerste trede
e van de Ladder voor Duuurzame
Verrstedelijking. Ook geldt biij aanvaardin
ng dat er een
n afsprakenkader is tusseen
provvincie, regio en gemeentten in Holland
d Rijnland te
en aanzien va
an de plancaapaciteit
en ffasering van kantoren pe
er kantoorloca
atie. Middels
s onze kantorenmonitor zzullen
we de ontwikkeling van voorrraad, leegsttand, opleverring nieuwbo
ouw en transfformatie
volg
gen.
In d
de Actualisatie kantorenstrategie 2019
9-2024 make
en we de volgende keuzees:
1. Behoud
d en versterken van de kw
waliteit van de
d bestaande
e voorraad:
 kan
ntorenmarkt is vervangin gsmarkt, kw
wantitatief vold
doende meteers,
alle
een kwaliteit toevoegen;
 prio
oriteren van voldoende kkantoormeterrs voor Statio
onsgebied Leeiden
Ce
entraal.
2. Verdunnen van de bestaande
b
vo
oorraad: tran
nsformatie en
n herbestemm
ming
d.m.v.:
 kw
wantitatief én kwalitatief affwegingskad
der voor trans
sformatie vann
kan
ntoorruimte;
 transformatie van kantoorru
uimte op loca
atie Kanaalpa
ark / Lammeenschans
(Le
eiden) en beh
houd van kan
ntoormeters op Henry Du
unantweg (A
Alphen
a/d
d Rijn);
3. Terugdrringen van ongewenste p
plancapaciteit van kantoo
orruimte doorr:



schrappen van kantoormeters (plancapaciteit en/of bestaande,
incourante kantoormeters) op snelweglocaties;
 schrappen van de mogelijkheid voor solitaire kantoren op
bedrijventerreinen;
 voldoende ruimte behouden voor specifieke clusters van
bedrijfskantoren en science locaties.
4. Verduurzamen van de kantorenvoorraad.
 Als uitvoeringslijn van het regionaal energieakkoord gaan we verkennen
wat mogelijk is in verduurzaming van de kantorenvoorraad.
Wij zullen bij de uitvoering van de strategie als vanzelfsprekend nauw met u
samenwerken.
Hoogachtend,
het Dagelijks Bestuur
Holland Rijnland,
de secretaris – directeur,

de voorzitter,

L.A.M. Bakker

H.J.J. Lenferink
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