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U hebt op 23 oktober 2015 invulling gegeven aan de actualisering van de regionale kantorenvisie 

Zuid-Holland Zuid (hierna: kantorenvisie). Wij hebben deze op 9 februari 2016 aanvaard tot 1 juli 

2018 (PZH-2016-543131947). Gelet op de navolgende overwegingen hebben wij besloten om de 

aanvaarding te verlengen tot 1 juli 2019.

Overwegingen

De regio’s dienen op grond van de Visie ruimte en mobiliteit (VRM) te beschikken over een door 

ons aanvaarde regionale kantorenvisie. Onze aanvaarding van uw kantorenvisie verstrijkt, net als 

van alle andere regionale kantorenvisies, op 1 juli 2018. Alle regio’s zouden dan ook uiterlijk 

voorjaar 2018 een nieuwe regionale kantorenvisie dienen vast te stellen, rekening houdend met

nieuwe provinciale behoefteramingen.

Tijdens het Bestuurlijk overleg economie Zuid-Holland (BOEZHD) op 27 maart 2017 is 

gezamenlijk tot de conclusie gekomen dat een zorgvuldig proces hiervoor meer tijd vraagt. Dit 

onder andere door de huidige werklast bij de regio’s als gevolg van andere, meer prioritaire 

onderwerpen zoals Wonen, Bedrijventerreinen en Detailhandel. Ook dient in het proces rekening 

te worden gehouden met de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. Tot slot is in 

het BOEZHD aangeven dat de regio’s nog met hun huidige kantorenvisies uit de voeten kunnen. 

Gelet hierop hebben wij besloten om de aanvaarding van de huidige regionale kantorenvisies met 

1 jaar te verlengen tot 1 juli 2019. 
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Vervolgproces

De planning van het proces om te komen tot de nieuwe regionale kantorenvisies en de 

aanvaarding daarvan ziet er globaal als volgt uit:

 April-november 2017: Actualisering provinciale behoefteramingen kantoren in opdracht 

van de provincie in samenwerking met de regio’s;

 December 2017/januari 2018 bespreking eindrapport Actualisering kantorenbehoefte en 

mogelijke provinciale beleidsconsequenties in BOEZHD;

 Voorjaar 2018 behandeling Actualisering kantorenbehoefte door GS/PS en op basis 

daarvan uitvraag aan de regio’s voor een nieuwe regionale kantorenvisie;

 1 juli 2018 eventueel vaststelling nieuw provinciaal kader kantoren;

 1 maart 2019 vaststelling regionale kantorenvisies door regio’s;

 1 juli 2019 besluit aanvaarding regionale kantorenvisies.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

drs. J.H. de Baas drs. J. Smit
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