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Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 

 

Aanleiding 

Op 3 februari 2014 hebben uw Staten de Provinciale Aanpak Kantorenleegstand (PAK) vastgesteld. De PAK 

voorziet in het tegengaan van kantorenleegstand onder meer door reductie van in bestemmingsplannen en 

beheersverordeningen vastgelegde planologische overcapaciteit aan kantorenbestemmingen. Door middel van 

een inpassingsplan zal deze overcapaciteit worden gereduceerd.  

Op 1 februari 2016 hebben uw Staten de Thematische Structuurvisie Kantoren 2015-2017 (TSK) vastgesteld. De 

TSK maakt volledig voorzienbaar op welke locaties en tot welke behoefte het inpassingsplan overcapaciteit van 

kantoormeters zal reduceren. Hierdoor wordt het risico op te honoreren planschadeclaims als gevolg van het 

vaststellen van het inpassingsplan zo goed als weggenomen. 

Nu wordt de vervolgstap ter uitvoering van de PAK genomen. Eind augustus zal het voorontwerp van het 

provinciaal inpassingsplan Kantoren (VO-IP) bekend worden gemaakt. Op basis van het VO-IP kan een ieder 

gedurende een periode van zes weken een schriftelijke reactie geven. Daarnaast vindt op basis van dit VO-IP het 

wettelijk verplicht (schriftelijk) vooroverleg plaats met het Rijk, gemeenten en waterschappen.  

Aan het VO-IP ligt een grondige voorbereiding ten grondslag. Betrokken gemeenten zijn geconsulteerd, waarbij is 

verzocht alle voor het inpassingsplan relevante feiten en belangen aan te leveren, zodat deze kunnen worden 

betrokken bij de totstandkoming van en besluitvorming over het inpassingsplan. Daarnaast is de 

bestemmingsplananalyse die aan de TSK ten grondslag ligt, geactualiseerd. Reductie van planologische 

overcapaciteit door middel van een inpassingsplan heeft nog nooit eerder plaatsgevonden. Daardoor kon (en kan) 

er bij het opstellen van de planregeling geen gebruik worden gemaakt van opgedane kennis en ervaringen met 

gelijksoortige plannen. Daarmee ontbreekt het ook aan jurisprudentie over de inzet van het inpassingsplan op 



 

  

deze wijze. Bij het opstellen van de voorliggende planregeling is daarom gebruik gemaakt van meervoudige 

advisering door externe juridische experts. De juridische experts zijn afkomstig van Bregman Advisering (dhr. 

Bregman is tevens verbonden aan het Instituut voor Bouwrecht, de Amsterdam School of Real Estate en de 

Juridische Expertpool Planschade van IenM/ BZK) en de advocatenkantoren Pels Rijcken & Drooglever Fortuijn 

en Soppe, Gundelach, Witbreuk advocaten. Op basis van deze advisering kan gesteld worden dat de 

voorliggende planregeling voldoet aan de redelijkerwijs daaraan te stellen eisen en dat deze overeenkomt met de 

in de TSK opgenomen uitspraken over planreductie met het oog op de voorzienbaarheid. In de informatiesessie 

die is gepland op 29 augustus a.s. wordt u nader geïnformeerd over de voorgestelde planregeling. 

Door middel van deze brief informeren wij u met het VO-IP dat als bijlage bij deze brief is toegevoegd. Het plan is 

tevens vanaf 1 september a.s. raadpleegbaar op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. 

 

Voorgeschiedenis 

Zoals bekend kampt provincie Utrecht met een grote kantorenleegstand. Op 3 februari 2014 hebben uw Staten 

unaniem de PAK vastgesteld. Onderdeel van deze aanpak is een actieve rol van de provincie in de reductie van 

planologische overcapaciteit aan kantoormeters in ruimtelijke plannen met een inpassingsplan, voorafgegaan 

door de vaststelling van een structuurvisie, de TSK. De TSK is op 1 februari van dit jaar unaniem door uw Staten 

vastgesteld. In de TSK is op basis van het Kantorenmarktonderzoek 2015 per kantorenlocatie beschreven wat de 

behoefte is aan ten opzichte van de bestaande voorraad toe te voegen kantoorruimte tot en met 2027. In de TSK 

werd aangekondigd dat verdere plancapaciteit middels een inpassingsplan zal worden gereduceerd. In de 

afgelopen maanden is als vervolgstap in de uitvoering van de PAK een voorontwerp van het inpassingsplan (VO-

IP) opgesteld. 

Tijdens het opstellen van het VO-IP is de gemeenten, waar het inpassingsplan op betrekking heeft, gevraagd om 

ongebruikte maar niet ingetrokken omgevings- en bouwvergunningen, vigerend beleid en andere relevante feiten 

en belangen met betrekking tot de in het inpassingsplan opgenomen locaties en percelen aan te leveren. 

Daarnaast zijn gemeenten geïnformeerd over de planning van het inpassingsplan en de procedurele gevolgen 

van het inpassingsplan voor gemeentelijke ruimtelijke plannen die in 2017 in procedure worden gebracht. Ook is 

gemeenten verzocht om onbenutte omgevings- en bouwvergunningen op basis waarvan kantoorrealisatie plaats 

kan vinden, in te trekken. 

 

Essentie / samenvatting: 

Op 23 augustus is besloten het VO-IP Kantoren vrij te geven voor inspraak en vooroverleg. Met dit voorontwerp 

wordt een logische vervolgstap gezet nadat uw Staten de TSK op 1 februari 2016 hebben vastgesteld.  

Het VO-IP wordt u ter informatie aangeboden en staat als zodanig geagendeerd voor de vergadering van 10 

oktober 2016 van uw commissie RGW. Op 29 augustus a.s. vindt er een informatiesessie voor uw Staten plaats, 

waarin het plan nader wordt toegelicht. Op 9 en 16 november a.s. krijgen uw Staten, conform artikel 3.26 Wro, de 

gelegenheid de betrokken gemeenteraden te horen. 

Op basis van inspraak- en vooroverlegreacties en hetgeen tijdens de hoorzittingen naar voren is gebracht, zal het 

ontwerpinpassingsplan (O-IP) worden voorbereid. Hierover wordt u tijdig geïnformeerd. Het O-IP zal na verloop 

van de aangekondigde voorzienbaarheidstermijn van 1,5 jaar en daarmee na 12 augustus 2017 in procedure 

worden gebracht. 

 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/


 

  

Meetbaar/ beoogd beleidseffect: 

Het beoogd beleidseffect van het inpassingsplan is het optimaal gebruik van de binnenstedelijke ruimte en het 

voorkomen van uit leegstand voortvloeiende nadelige gevolgen voor de kwaliteit van de leefomgeving, zoals  

verloedering. Met het oog op een goede ruimtelijke ordening zijn dergelijke gevolgen ongewenst. De reductie van 

in bestemmingsplannen vastgelegde planologische overcapaciteit bevordert de herontwikkeling van bestaande, 

leegstaande kantoren. Dit draagt tevens bij aan een gunstig economisch vestigingsklimaat. Door de reductie 

‘voorzienbaar’ te maken in de TSK, is het risico op te honoreren planschadeclaims zoveel mogelijk beperkt. Het 

inpassingsplan voorziet juridisch-planologisch in de daadwerkelijke reductie van kantoormeters waar naar raming 

geen behoefte aan is in de planperiode t/m 2027. 

 

Financiële consequenties 

Geen.  

 

Vervolgprocedure/voortgang 

De planning van de Kantorenaanpak voorziet in vaststelling van het Inpassingsplan Kantoren eind 2017. Ter 

voorbereiding hierop en de verdere besluitvorming, stellen wij de volgende procesgang voor: 

 29 augustus 2016  Informatiesessie PS voorontwerpinpassingsplan 

 10 oktober 2016 Cie RGW (ter informatie) 

 9 en 16 november 2016 Horen van gemeenteraden door PS 

 Juni 2017 Besluitvorming GS ontwerpinpassingsplan inclusief Nota Inspraak en vooroverleg 

 Juli 2017 Informatiesessie PS ontwerpinpassingsplan inclusief Nota Inspraak en vooroverleg 

 Eind augustus 2017 Terinzagelegging ontwerpinpassingsplan 

 November 2017 Vaststelling Statenvoorstel inpassingsplan incl. Nota Zienswijzen GS 

 November 2017 Bespreking Statenvoorstel inpassingsplan incl. Nota Zienswijzen Commissie RGW 

 December 2017 Vaststelling PS 

 

Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

Kennis te nemen van deze brief. 

 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 

 

 

De voorzitter,  

 

 

De secretaris, 


