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Bijlage 2:  Status inzet huidige kantorenvisie MRDH

De huidige kantorenvisie MRDH wordt niet geactualiseerd. Niet alleen is deze voor de provincie Zuid-Holland
nog geldig tot 1 juli 2024, ook zijn de daarin opgenomen afspraken nog steeds actueel. Voor het overzicht
worden deze hieronder kort toegelicht

Kwalitatieve versterking en diversiteit
Voor de kwalitatieve versterking van de voorraad zijn de volgende afspraken gemaakt. 

Afspraak in kantorenvisie Inzet 2019-2022
De regiogemeenten stellen uiterlijk 2020 voor 
kantorenlocaties met een strategische opgave
gebiedsvisies op over doelgroepen en gewenste
kwalitatieve ontwikkelrichting. 

Grotendeels klaar of in afronding. 

De MRDH faciliteert de regionale afstemming waar 
ontwikkelingen elkaar raken (zoals langs de A16 
corridor).  

Rotterdam en Capelle a/d IJssel verzorgden
onderlinge afstemming zelf. Wel enige
ondersteuning inzake kantorenprogramma
Rijswijk. Afspraak blijft staan.

De MRDH brengt in 2019 en 2020 de 
gemeentelijke gebiedsvisies samen en verkent met 
de regiogemeenten de samenhang en eventuele 
vervolgafspraken. 

Het bleek niet eenvoudig om uit gemeentelijke
gebiedsvisies de benodigde informatie te
halen, vanwege de grote onderlinge diversiteit.
Het samenbrengen doen we de komende
jaren in de kantorenmonitor.

De MRDH verzorgt regionale afstemming als 
uitbreiding van plancapaciteit wordt gevraagd. 

Terug te zien in aantal adviesaanvragen.

Kwantitatieve optimalisatie & verduurzaming
Hierboven is de hoofdstructuur al toegelicht. Deze komt overeen met staand provinciaal beleid en ramingen,
en komt vanaf dit jaar ook terug in jaarlijkse monitoring. De MRDH blijft sturen op het versterken van
grootstedelijke toplocaties en centrum/intercitystations, het optimaliseren van snelweglocaties en OV-
knooppunten en het herbestemmen van incourante locaties. Deze ontwikkelrichting komt ook terug in de
planlijst.

Afspraak in kantorenvisie Inzet 2019-2022
De regiogemeenten reduceren tot 2023 bijna
1.000.000 m2 kantoorruimte opzichte van januari 2017
(verdunnen en verlagen). 

De kantorenvoorraad is in de periode 2017
tot 2021 al gedaald van 10.9 miljoen naar
10,4 miljoen m2. In komende jaren zet de
concentratie naar toplocaties verder door. 

De regiogemeenten concretiseren deze reductie in
gemeentelijk beleid en omgevingsplannen binnen de
huidige bestuursperiode tot en met 2022. De 2
prioritaire locatie Rivium en Plaspoelpolder hebben
daarbij speciale aandacht.

Capelle aan den IJssel (Rivium) en Rijswijk
(Plaspoelpolder) hebben gebiedsvisies
vastgesteld waarin hun regionale opgave is
verwerkt.

De MRDH faciliteert regionale marktkennis,
kennisuitwisseling en monitoring. Gezamenlijk doen
we meer ervaring op met het inzetten van ruimtelijke
en/of financiële arrangementen voor afname van
(plan)aanbod. De MRDH brengt samenhang aan
tussen de diverse ontwikkelingen.

Kennisuitwisseling is niet zo eenvoudig. We
maken een verbeterslag en stemmen dat af
met de provincie Zuid-Holland.

De MRDH levert waar mogelijk een financiële bijdrage,
zoals bij de aanpak van Rivium, Plaspoelpolder en
Brainpark.

Er zijn financiële bijdrage verleend voor
projecten in Rivium, Plaspoelpolder en
Brainpark

De regiogemeenten concretiseren in de gebiedsvisies
het verduurzamen van bestaande gebieden,
gebouwen en het hergebruik van bestaand vastgoed
door transformatie.

Dit is niet heel goed terug te zien in
gebiedsvisies. Vaak wel waar sprake is van
transformatiemogelijkheden.
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De MRDH onderzoekt hoe de kantorenaanpak kan
aansluiten op de energietransitie, en draagt bij aan
pilots - zoals een innovatieve gebiedsaanpak- en
bevordert kennisdeling en samenwerking.

Kennisuitwisseling is niet zo eenvoudig
gebleken. In 2022 worden twee
kennissessies over energielabel C
georganiseerd.

Lokale en speciale kantorenlocaties 
In de provinciale behoefteraming is de groep ‘overig’ of ‘lokale reikwijdte’ een grote restgroep. De MRDH
maakt onderscheid tussen ‘lokale kantoren’ (in woonwijken en op bedrijventerreinen) en ‘speciale kantoren’
(havens, veiling, de luchthaven en speciale clusters).

Afspraak in kantorenvisie Inzet 2019-2022
Rotterdam stelt uiterlijk 2020 voor haar science-
locaties met de partners (onderwijs en bedrijven) een
gebiedsvisie op

De science-locaties maken deel uit van de
Rotterdamse gebiedskoersen

De regiogemeenten stellen uiterlijk 2020
maatwerkprogrammering op over havengebonden,
luchthavengebonden en veilinggebonden kantoren.
Ook hier is optimaliseren noodzakelijk, want er is een
ruime planvoorraad terwijl de transformatie hier naar
bv. wonen niet waarschijnlijk is.

Er zijn nog geen gebiedsvisies of
programmeringsafspraken opgesteld voor
deze speciale locaties.

De regiogemeenten stellen uiterlijk 2020 een
gebiedsvisie op over kantoren op bedrijventerreinen
met een strategie van optimaliseren. Waar mogelijk
wordt de functiewijziging naar (combinaties met)
bedrijfsruimte onderzocht. Zo wordt ingespeeld op het
tekort aan kleinschalige bedrijfshuisvesting.

Er is nog geen speciale gebiedsvisie
opgesteld voor kantoren op
bedrijventerreinen.


