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Voorstel van het college inzake Kantorenstrategie 2018-2030 De gebruiker centraal 2.0 
 
De Haagse kantorenmarkt is in korte tijd totaal veranderd en we hebben met het Coalitieakkoord 
nieuwe ambities. Dat vraagt om aanpassing van de Haagse kantorenstrategie. In de bijgevoegde nota 
legt de gemeente Den Haag de beleidskoers voor de komende jaren vast.  
Kantoorgerelateerde economische en maatschappelijke activiteiten zijn cruciaal voor welvaart en 
werkgelegenheid in de stad en onze regio. Het kantorenbeleid moet daar aan bijdragen. Omdat het de 
kantoorgebruikers zijn die werkgelegenheid en welvaart creëren, staan zij centraal in het 
kantorenbeleid: op welke wijze kan tegemoet worden gekomen aan de eisen en wensen die zij aan hun 
kantoorruimte en kantoormilieu stellen. De doelen van het Haagse kantoorbeleid zijn daarom (1) 
ruimte voor bestaande, nieuwe en doorgroeiende kantoorgebruikers om de aanwezige kansen voor 
groei van werkgelegenheid te benutten, (2) samenhangende, duurzame, sterke en toekomstgerichte 
kantoorgebieden en (3) een markttechnisch gezonde  en transparante kantorenvastgoedmarkt. 
 
Daarbij doet zich een aantal knelpunten en kansen voor. De vraag naar kantoorruimte neemt toe 
terwijl het  aanbod (met name) door het succes van de kantorentransformatie afneemt. De leegstand is 
het afgelopen  jaar gedaald van 14% naar 8% van de voorraad. Een recente raming geeft aan dat in  
Den Haag in 2025 een kwantitatief evenwicht tussen behoefte aan en voorraad van kantoren ontstaat. 
Er is echter nu al sprake van kwalitatieve tekorten en in bepaalde segmenten onvoldoende aanbod.  
 
De aard van de vraag verandert onder invloed van de ‘nieuwe economie’. Het gaat veel vaker dan voor 
de crisis om kleine bedrijven, startups en doorgroeiende bedrijven die zoeken naar passende kantoren 
op een locatie die goed met OV bereikbaar en centraal gelegen is in de nabijheid van andere bedrijven 
en voorzieningen. Ontmoeting, uitwisseling, samenwerking en het bieden van economisch perspectief 
zijn voorwaarden voor succes. Daarnaast is de afstootopgave van de Rijksoverheid in korte tijd 
omgeslagen naar een aankoopopgave. Eind 2017 heeft het Rijk flinke metrages in het centrum 
aangekocht en er zijn signalen dat dit nog maar het begin is.   
De vereiste energieprestatie van de kantorenvoorraad is wettelijk aangescherpt. De bouwkundige 
ingrepen die daarvoor nodig zijn kunnen leiden tot afname van de kantorenvoorraad en/of vertrek van 
kantoorgebruikers.  
Om de doelen te bereiken en knelpunten op te lossen worden de volgende - deels met elkaar 
samenhangende - strategieën ingezet waarin het belang van de kantoorgebruiker centraal staat:   
(a) toevoegen van kwaliteit aan kantorenvoorraad (b) sturing geven aan onttrekken van kantoorruimte 
(c)  de kantorenvoorraad toekomstbestendig en de kantorenmarkt economisch gezonder en 
transparanter maken, en (d) concurrerende en op de toekomstige economie gerichte kantoormilieus 
creëren die inspelen op de transitie naar en de (kantoor)werkgelegenheid van de ‘nieuwe economie’. 
 
Het uitgangspunt van de vigerende kantorenstrategie -  ‘De gebruiker centraal’ - wordt  verder 
verdiept: ‘De gebruiker centraal 2.0’. De vestigingsbehoefte van kantoorgebruikers wordt meer dan 
voorheen leidend ten opzichte van andere functies. De kaders voor nieuwbouw van kantoren worden 
verruimd; de kaders voor transformatie van kantoorruimte daarentegen aangescherpt.  
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De kaders voor locatieontwikkeling worden vastgelegd in richtinggevende ontwikkelbeelden voor het  
Central Innovation District, de Internationale Zone en Scheveningen. Waar nodig en mogelijk wordt 
vastgoedeigenaren ondersteuning geboden om duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren.  
 
Maatregelen 
De strategieën zijn concreet gemaakt met de volgende samenhangende maatregelen: 
 
(a) Toevoegen van kwaliteit aan de kantorenvoorraad door: 
1. Creëren en aanhouden van een actuele gesaldeerde planvoorraad van 200.000 m2 bvo voor 

nieuwbouw kantoren op geschikte locaties.  
(b) Sturing geven aan onttrekken van kantoorruimte: 
2. Terughoudend omgaan met transformaties boven de 1500 m2 bvo  
3. Respecteren van bestaande transformatieplannen (á 500.000 m2 bvo) voor de duur van 3 jaar 

vanaf datum vaststelling strategie (zie bijlage III).  
4. Ontwikkelingsgericht transformatiebeleid op de Binckhorst. 
(c) De kantorenvoorraad toekomstbestendig en de kantorenmarkt economisch gezonder en 
transparanter maken door: 
5. Het actief stimuleren van verduurzamingsmaatregelen.  
6 Het verruimen van de bestemmingsmogelijkheden voor de functie kantoor met ook 

horecamogelijkheden (in afwijking van de horecavisie). 
7. Het actief stimuleren van herontwikkeling van kantoorpanden voor de vraag en behoefte van 

de ‘Nieuwe economie’ en het MKB. 
8. Gemeentelijke informatie over de kantorenmarkt openbaar maken en toegankelijker maken 

van beschikbare marktinformatie.   
(d)  Concurrerende en op de toekomstige economie gerichte kantoormilieus creëren die inspelen op de 
transitie naar en de (kantoor)werkgelegenheid van de ‘nieuwe economie’ door: 
9. Het vaststellen van ontwikkelbeelden voor het CID, de Internationale Zone en Scheveningen 
als richtinggevend kader voor gebiedsplannen, omgevingsplannen en programmering. 
 
Gezien het vorenstaande stelt het college de raad voor het volgende besluit te nemen: 
 
De raad van de gemeente Den Haag, 
 
gezien het voorstel van het college van 18 oktober 2018, 
 

besluit: 
I. de nota Kantorenstrategie 2018-2030 De gebruiker centraal 2.0 vast te stellen; 

 
II. dat de nota Kantorenstrategie 2018-2030 De gebruiker centraal 2.0 de nota  Kantorenstrategie 

2010-2030 (RIS 170032) vervangt evenals partiële herzieningen in Investeringsprogramma 
Stedelijke Ontwikkeling 2015 (RIS276321) zover het kantoren betreft, de Voortgangsrapportage 
Transformatie Kantoren 2014 (RIS279225) en de horecavisie Den Haag 2015 zover het kantoren 
betreft met ondergeschikte functie(alleen pagina 17) (RIS288645); 

 
III. de nota in 2022 te evalueren en op basis van conclusies het beleid uit deze nota zo nodig te 

actualiseren.   
 
Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van  
 

De griffier, De voorzitter,


