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	 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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1. 	 Actualisatie Kantorenstrategie Holland Rijnland 2019-2024 (13 maart  2019) 


