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Geachte dames en heren,

Inleiding

Ter uitvoering van de Provinciale Aanpak Kantorenleegstand (PAK) en de Thematische Structuurvisie Kantoren 

2016-2027 (TSK) wordt de volgende stap gezet om te komen tot vaststelling van het inpassingsplan ‘Kantoren’. 

Met deze brief informeren wij u over de terinzagelegging van het ontwerpinpassingsplan ‘Kantoren’ (O-PIP). Het 

voorontwerpinpassingsplan Kantoren (VO-PIP) heeft met ingang van 1 september 2016 gedurende zes weken ter 

inzage gelegen. Hierop zijn 25 reacties ingediend. Tevens hebben uw Staten de betrokken gemeenteraden op 7 

en 14 december 2016 gehoord. Naar aanleiding van de ingediende reacties, een actualisatie van de 

bestemmingsplananalyse, de monitoring van het Kantorenmarktonderzoek 2015 dat heeft geleid tot de Monitor 

2018, informatie van gemeenten en ambtelijke inzichten is het ontwerpinpassingsplan opgesteld dat met ingang 

van 9 augustus 2018 gedurende zes weken ter inzage zal liggen. Hiermee vindt de terinzageligging plaats (ruim) 

na afloop van de voorzienbaarheidstermijn van anderhalf jaar na bekendmaking van de TSK op 12 februari 2016. 

Een ieder kan op het O-PIP zienswijzen indienen. Mede naar aanleiding hiervan zal ons college het 

statenvoorstel voor de vaststelling van het inpassingsplan (PIP), conform planning, in november aan u doen 

toekomen, zodat besluitvorming in december 2018 kan plaatsvinden. Na vaststelling kunnen belanghebbenden 

beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS).

Voorgeschiedenis

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

unaniem de PAK vastgesteld. De provincie Utrecht pakt haar rol als middenbestuur en geeft duidelijkheid en 



richting aan alle partijen die voor oplossing van het kantorenprobleem in beweging moeten komen. De aanpak is 

er op gericht dat partijen meer gaan investeren op bestaande locaties en panden en minder in nieuwbouw, 

waardoor leegstand afneemt. Onderdeel van deze aanpak is een actieve rol van de provincie bij de reductie van 

in bestemmingsplannen (en beheersverordeningen) opgenomen planologische overcapaciteit van bestemmingen 

voor zelfstandige kantoren door middel van een PIP, voorafgegaan door de vaststelling van een structuurvisie, de 

TSK. De TSK is op 1 februari 2016 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 is aangegeven dat deze 

planreductie zal plaatsvinden door middel van een inpassingsplan. 

Ter voorbereiding op het O-PIP is een voorontwerp opgesteld. Tijdens het opstellen van het VO-PIP is de 

gemeenten, waar het PIP betrekking op heeft, gevraagd om informatie aan te leveren over ongebruikte maar niet 

ingetrokken omgevings- en bouwvergunningen, vigerend beleid en andere relevante feiten en belangen met 

betrekking tot de in het PIP opgenomen locaties en percelen. Daarnaast zijn gemeenten een aantal keer 

geïnformeerd over de planning van het PIP en de procedurele gevolgen van dit plan voor bestemmingsplannen 

die in procedure worden gebracht. 

Essentie / samenvatting:

Op 29 augustus 2016 heeft er een informatiesessie voor uw Staten plaatsgevonden, waarin het PIP nader is 

toegelicht. Het VO-PIP is vervolgens aan u ter informatie aangeboden en is behandeld in uw 

commissievergadering van 10 oktober 2016. Op 7 en 14 december 2016 heeft u, conform artikel 3.26 Wro, de 

betrokken gemeenteraden gehoord.

Op basis van inspraak- en vooroverlegreacties op het VO-PIP, is het O-PIP voorbereid. Op 19 juni 2017 en 2 juli 

2018 bent u over dit ontwerp geïnformeerd tijdens een informatiesessie. Het O-PIP zal met ingang van 9 

augustus 2018 ter inzage liggen gedurende de wettelijk voorgeschreven termijn van 6 weken. In deze periode kan 

iedereen een zienswijze naar voren brengen. Na vaststelling van het PIP kunnen alleen belanghebbenden beroep 

instellen bij de Raad van State.

Meetbaar/ beoogd beleidseffect:

Het beoogd beleidseffect van het PIP is het optimaal ruimtegebruik 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 voor zelfstandige kantoren bevordert de herontwikkeling van 

bestaande, leegstaande kantoren. Door het reduceren van overcapaciteit wordt het ontstaan van extra leegstand 

van kantoorruimte (elders) voorkomen. Hierdoor wordt het duurzaam gebruik van de binnenstedelijke ruimte 

gestimuleerd. Dit draagt tevens bij aan een gunstig vestigingsklimaat. Door de reductie ‘voorzienbaar’ te maken in 

de TSK, is het risico op te honoreren planschadeclaims zoveel mogelijk beperkt. Het PIP voorziet juridisch-

planologisch in de daadwerkelijke reductie van kantoormeters waar op basis van het aan de TSK ten grondslag 

liggende Kantorenmarktonderzoek 2015 geen behoefte aan is in de planperiode t/m 2027.



Aanleiding

Op 3 februari 2014 hebben uw Staten de PAK vastgesteld. Hiermee wordt beoogd in bestemmingsplannen 

opgenomen planologische overcapaciteit voor zelfstandige kantoren te reduceren. Deze reductie moet een 

belangrijke bijdrage leveren aan de bestrijding van kantorenleegstand, waardoor niet alleen een aantrekkelijk, 

gezond en veilig woon- en werkklimaat behouden blijft, maar ook versterkt wordt. Aan de vaststelling van de PAK 

lag het Kantorenmarktonderzoek 2012 ten grondslag, dat in dat jaar samen met gemeenten is uitgevoerd volgens 

de afspraken uit het landelijk convenant (2011). Uit dit onderzoek bleek dat een aanzienlijk deel van de bestaande 

plancapaciteit moet worden gereduceerd om deze in overeenstemming te brengen met de op dat moment 

berekende nieuwbouwbehoefte aan kantoren. Aangezien deze noodzakelijke reductie om diverse redenen niet 

door gemeenten heeft plaatsgevonden, hebben uw Staten met de vaststelling van de PAK besloten tot het 

navolgende stappenplan:

Stap 1: de aankondiging dat de provincie zich voorneemt in samenwerking met de gemeenten de bestaande 

programmering en bestemmingen op kantorenlocaties te gaan wijzigen;

Stap 2: het maken van afspraken per regio met gemeenten over plancapaciteit en ombuiging van 

bestemmingen;

Stap 3: het opstellen van een thematische structuurvisie;

Stap 4: de uitvoering van deze structuurvisie met de inzet van een PIP (zoals bedoeld in artikel 3.26 van de Wet 

ruimtelijke ordening (Wro)).

De PAK bestaat uit een faciliterend en regulerend spoor. Stap 1 heeft betrekking op beide sporen. Bestuurlijk 

overleg heeft niet geleid tot een gezamenlijke uitvoering van stap 2, waardoor de genoemde afspraken niet tot 

stand zijn gekomen. De stappen 3 en 4 hebben betrekking op het sturende spoor. Dit spoor voorziet in reductie 

van in bestemmingsplannen en beheersverordeningen vastgelegde planologische overcapaciteit van 

bestemmingen voor zelfstandige kantoren. Door middel van een PIP zal deze overcapaciteit worden 

gereduceerd. De TSK vormt het beleidskader voor het PIP.

Op 1 februari 2016 hebben uw Staten de TSK vastgesteld. De TSK maakt volledig voorzienbaar op welke locaties 

en tot welke omvang (behoefte) het PIP overcapaciteit van kantoormeters zal reduceren. Hierdoor wordt het risico 

op te honoreren planschadeclaims als gevolg van het vaststellen van het PIP zo goed als weggenomen.

Op 1 september 2016 hebben wij het  VO-PIP ter inzage gelegd. Op basis van dit plan heeft een ieder gedurende 

een periode van zes weken een schriftelijke reactie kunnen geven. Dit heeft geleid tot 25 reacties. Daarnaast 

heeft in deze periode op basis van dit VO-PIP, het wettelijk verplicht (schriftelijk) vooroverleg met instanties, zoals 

het Rijk, gemeenten en waterschappen, plaatsgevonden. Voorts heeft u, conform artikel 3.26 Wro, de betrokken 

gemeenteraden gehoord tijdens de op 7 en 14 december 2016 gehouden hoorzittingen. 

In de zomer van 2017 bleek dat de herijking van de PRV die op 19 januari 2017 in werking is getreden als 

onbedoeld neveneffect had dat het benutten van indirecte bouwmogelijkheden voor zelfstandige kantoren in 

sommige gevallen niet langer mogelijk was. Het ging hierbij om locaties met indirecte bouwmogelijkheden waar 

volgens de TSK geen of minder behoefte aan ten opzichte van de bestaande voorraad toe te voegen 

kantoorruimte is. Deze blokkerende werking van de PRV was niet in overeenstemming met de in de TSK 

genoemde voorzienbaarheidstermijn van anderhalf  jaar waarin ongebruikte bouwmogelijkheden voor 

zelfstandige kantoren nog benut kunnen worden. Deze termijn werd als gevolg hiervan in bovengenoemde 

gevallen onbedoeld verkort tot 11 maanden. Omdat deze afwijking van de TSK ongewenst is heeft u met het oog 



op de vereiste zorgvuldigheid en betrouwbaarheid, maar ook om het daarmee samenhangende risico op 

mogelijke planschade zo goed als uitgesloten te houden, besloten eerst de PRV te corrigeren. De correctie van 

de PRV heeft u op 11 december 2017 vastgesteld en is op 28 december 2017 in werking getreden.

De ingekomen reacties, de ambtshalve wijzigingen en actuele ontwikkelingen met betrekking tot gemeentelijke 

plannen (bestemmingsplannen en beheersverordeningen) en omgevingsvergunningen, de actuele 

bestemmingsplananalyse, alsmede de monitoring van het Kantorenmarktonderzoek 2015 in de vorm van de 

Monitor 2018, hebben tot het voorliggende O-PIP geleid. Het O-PIP zal op 9 augustus 2018 ter inzage worden 

gelegd, zodat een ieder de gelegenheid heeft een zienswijze in te dienen. In november 2018 kan vervolgens het 

PIP aan uw Staten ter vaststelling worden aangeboden. Het tijdstip van terinzageligging van het O-PIP wordt 

bepaald door de voorzienbaarheidstermijn, welke voor indirecte bouwmogelijkheden eindigt op 28 juli 2018 en 

anderzijds door het tijdstip waarop het O-PIP door uw Staten moet worden vastgesteld. Op grond van artikel 3.8 

lid 1 onder e Wro moet deze vaststelling plaatsvinden binnen 12 weken na afloop van de terinzagelegging van het 

O-PIP. Bij overschrijding van deze termijn blijft u bevoegd tot vaststelling over te gaan maar het gevolg is dat de 

aanhoudingsplicht voor aanvragen om een omgevingsvergunning voor een zelfstandig kantoor die in 

overeenstemming zijn met het bestemmingsplan, wordt doorbroken (artikel 3.3 lid 2 onder b Wabo). Hierdoor 

moeten deze omgevingsvergunningen alsnog worden verleend, wat een ongewenste doorkruising van de PAK 

zou betekenen.

Voorbereiding

Aan het voorliggende O-PIP ligt een grondige voorbereiding ten grondslag. Betrokken gemeenten zijn opnieuw 

geconsulteerd, waarbij is verzocht alle voor het PIP relevante feiten en belangen aan te leveren, zodat deze 

kunnen worden betrokken bij de totstandkoming van en besluitvorming over het PIP. Daarnaast is de 

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

overcapaciteit door middel van een PIP 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 specifieke jurisprudentie over de aanvaardbaarheid van 

de inzet van het PIP voor reductiedoeleinden. Bij het opstellen van de voorliggende planregeling is daarom 

gebruik gemaakt van meervoudige advisering door externe juridische experts. Deze 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. Mede op basis van deze advisering zijn wij tot de 

conclusie gekomen 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 het in het leven 

roepen van voorzienbaarheid. In de op 29 augustus 2016, 19 juni 2017 en 2 juli 2018 gehouden informatiesessies 

bent u nader geïnformeerd over onder andere de voorgestelde planregeling en de Monitor 2018. In deze brief treft 

u onder ‘plansystematiek’ en ‘Actuele ontwikkelingen en Monitor 2018’ beknopt een beschrijving aan van deze 

onderwerpen.

De ingebrachte inspraak- en vooroverlegreacties zijn samengevat en beantwoord in de Nota van Inspraak en 

Vooroverleg (NIV). In de NIV is tevens een staat van wijzigingen opgenomen, alsmede het door uw cie RGW op 

23 januari 2017 vastgestelde verslag van de hoorzittingen.

Door middel van deze brief informeren wij u over het O-PIP en de NIV, die als bijlage zijn opgenomen. Het plan is 

tevens vanaf 8 augustus 2017 a.s. raadpleegbaar op de website www.ruimtelijkeplannen.nl of 

ruimtelijkeplannen.provincie-utrecht.nl en heeft de planidentificatiecode NL.IMRO.9926.IP1606Kantoren-OW01.

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
http://ruimtelijkeplannen.provincie-utrecht.nl/


Plansystematiek 

Met het PIP vindt eenmalig een aanpassing plaats van bestaande bestemmingsplannen en 

beheersverordeningen. Het plan regelt niet meer dan noodzakelijk is om uitvoering te geven aan de TSK. Het PIP 

heeft dan ook uitsluitend betrekking op de nieuwbouwmogelijkheid van zelfstandige kantoren. Op 

bouwmogelijkheden voor ondergeschikte kantoren, uitbreiding van bestaande kantoren en transformatie naar 

kantoren heeft het PIP geen betrekking. Evenmin heeft het PIP betrekking op andere stedelijke functies, zoals 

bedrijven of detailhandel. 

Vigerende bestemmingen en de daaraan gekoppelde planregels blijven zoveel als mogelijk ongemoeid. In een 

enkel geval valt dit vanuit een goede ruimtelijke ordening en rechtszekerheid niet te rechtvaardigen en wordt in 

een nieuwe bestemming voorzien die aansluit bij de huidige situatie. Na inwerkingtreding van het PIP is de 

reductiedoelstelling bereikt. Vanaf dat moment moeten aanvragen om een omgevingsvergunning (bouwen) aan 

het  PIP worden getoetst. Nieuwe bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen waarbij wordt afgeweken van 

het bestemmingsplan, dienen te voldoen aan de (gecorrigeerde) Provinciale Ruimtelijke Verordening, Provincie 

Utrecht 2013 (Herijking 2016).

Het PIP bevat dus zoveel als mogelijk aanduidingen in plaats van bestemmingswijzigingen. Bij een 

bestemmingswijziging is sprake van een nieuwe bestemming die de bestaande planregeling volledig vervangt, 

zoals van de bestemming ‘Kantoor’ in ‘Groen’. Een aanduiding bevat een op de vigerende planregeling 

aanvullende (verbods)bepaling. Dit heeft als groot voordeel dat het vigerende bestemmingsplan (of 

beheersverordening) zo veel mogelijk in stand wordt gelaten, waardoor bestaande gebruiksmogelijkheden voor 

andere functies dan zelfstandige kantoren worden gerespecteerd. Een aanduiding is mogelijk bij brede 

bestemmingen, zoals ‘Gemengd’, ‘Maatschappelijk’ of ‘Centrum’ die meer functies mogelijk maken, of wanneer er 

bij een enkelvoudige bestemming ‘Kantoor’ sprake is van resterende behoefte (gedeeltelijke reductie). Een 

bestemmingswijziging is alleen noodzakelijk wanneer er in het vigerende bestemmingsplan of de 

beheersverordening sprake is van een exclusieve kantoorbestemming die geen andere functies dan kantoor 

mogelijk maakt én er volledige planreductie plaatsvindt. In tabel 1 is een overzicht gegeven naar locatie. 

Wanneer omgevingsvergunningen formele rechtskracht hebben gekregen – dat wil zeggen dat geen beroep meer 

bij de bestuursrechter kan worden ingesteld – moet hier uit een oogpunt van rechtszekerheid rekening mee 

gehouden worden, ook als de vergunning (nog) niet tot uitvoering heeft geleid. Het PIP staat kantoorrealisatie op 

basis van deze vergunningen niet in de weg. Op locaties waar sprake is van gedeeltelijke planreductie waardoor 

er nog plancapaciteit resteert, wordt een verleende vergunning ten laste van deze plancapaciteit gebracht. 

Daarbij maakt het niet uit of de vergunning is verleend voor of na de vaststelling van het PIP. Op drie locaties 

overschrijden verleende vergunningen de behoefte, te weten bij Leusden Buitenplaats/De Plantage, Bunschoten 

Haarbrug Zuid en Veenendaal De Batterijen. Voor deze locaties is eveneens een aanduiding in het PIP 

opgenomen, die uitsluitend benutting van de bestaande vergunning toestaat.

Het bovenstaande maakt dat elke locatie in het PIP volgens een vaste systematiek een regeling kent die 

afhankelijk is van de behoefte (opgave) en de nog resterende plancapaciteit, het vigerend planologisch regime en 

de verleende omgevingsvergunningen.



methode 1 Amersfoort Podium

aanduiding die resterende behoefte regelt Amersfoort Stationsgebied

Houten Centrum

Houten Loerik VI/ De Koppeling

Nieuwegein Binnenstad

Utrecht Leidsche Rijn Centrum en omgeving

Utrecht Leidsche Rijn Papendorp

Veenendaal De Batterijen

Veenendaal Faktorij/ De Vendel

Woerden Snellerpoort

Zeist Huis ter Heide

Methode 2 Amersfoort Hooglanderveen/ Laak 3

aanduiding die alles reduceert en 
Bunschoten Haarbrug Zuid 
De Ronde Venen Bedrijventerrein Mijdrecht

resterende functies in stand houdt De Ronde Venen Marickenland

Houten Hofstad Ivb

Leusden Buitenplaats/ De Plantage

Leusden Princenhof

Nieuwegein Merwestein

Nieuwegein Rijnhuizen

Stichtse Vecht Planetenbaan & Het Kwadrant

Utrecht Strijkviertel/ Rijnvliet

Methode 3 Leusden Buitenplaats/ De Plantage
bestemmingswijziging

Tabel 1: Wijze van bestemmen naar locatie in het VO-PIP en O-PIP. NB: De locatie Nieuwegein Merwestein maakt geen 

onderdeel uit van het O-PIP, aangezien reeds een appartementencomplex is gerealiseerd. De locatie Utrecht Leidsche Rijn 

Centrum e.o., Nieuwegein Binnenstad, Nieuwegein Rijnhuizen en aanzienlijke gedeelten van de locaties Leusden 

Buitenplaats/De Plantage en Stichtse Vecht Planetenbaan & Het Kwadrant zijn buiten het O-PIP gelaten, omdat gemeenten een  

bestemmingsplan hebben vastgesteld dat in werking is getreden waarmee de nieuwbouw van zelfstandige kantoren niet langer 

is toegestaan.

Ingekomen reacties

Op het VO-PIP zijn 15 vooroverlegreacties en 10 inspraakreacties ingediend. Vooroverlegreacties zijn afkomstig 

van instanties waarmee het vooroverleg conform art. 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening (Bro) gevoerd dient te 

worden. Gelet op het belang en de inhoud van het plan is het VO-PIP voor iedereen ter inzage gelegd. Reacties 

die niet tot de in art. 3.1.1 Bro genoemde overleginstanties behoren zijn inspraakreacties.

Ten aanzien van de vooroverlegreacties kan over het algemeen gesteld worden dat gemeenten waardering 

hebben getoond voor de PAK en/of de wijze waarop met de provincie wordt samengewerkt bij het faciliterende 

spoor dat betrekking heeft op de transformatie en vernieuwing van leegstaande kantoorgebouwen op pand- en 

gebiedsniveau. Verschillende gemeenten hebben echter aangegeven dat er te veel wordt gereduceerd. Ook heeft 

een aantal gemeenten verzocht om locaties buiten het PIP te laten en de reductie door middel van een 

samenwerkings- of bestuursovereenkomst af te hechten. Veel gemeenten geven aan hinder te ondervinden van 

de uitsluiting van de bevoegdheid van de gemeenteraad om een bestemmingsplan vast te stellen gedurende de 

periode van terinzageligging van het ontwerp tot de inwerkingtreding van het vastgestelde PIP. In hoofdstuk 1 van 

de NIV zijn de vooroverlegreacties samengevat en van beantwoording door ons college voorzien.

De inspraakreacties hebben meer betrekking op specifieke percelen. Er worden echter ook vragen gesteld en 

opmerkingen gemaakt over bijvoorbeeld het Kantorenmarktonderzoek 2015, de bestemmingsplananalyse, het 



provinciaal belang, de provinciale rol en de instrumentkeuze. In hoofdstuk 2 van de NIV zijn de inspraakreacties 

samengevat en van beantwoording door ons college voorzien.

Hoorzittingen

Op 7 en 14 december 2016 heeft u de betrokken gemeenteraden gehoord. De in deze hoorzittingen naar voren 

gebrachte argumenten komen grotendeels overeen met de vooroverlegreacties van gemeenten. Het in uw cie 

RGW vergadering van 23 januari 2017 vastgestelde verslag, is als bijlage bij de NIV opgenomen.

Tijdens de hoorzitting heeft u de gemeente Veenendaal gelegenheid geboden om het door de raad naar voren 

gebrachte standpunt schriftelijk nader toe te lichten. Deze nadere toelichting is op 17 maart jl. aan u toegezonden. 

Deze toelichting wordt door de gemeente aangeduid als ‘nadere zienswijze’ en ‘nadere inspraakreactie’. Om die 

reden is deze nadere toelichting ook in de NIV samengevat en door ons van een reactie voorzien.

Actuele ontwikkelingen en Monitor 2018

Een relevante ontwikkeling zijn berichten over een aantrekkende kantorenmarkt. Ook in Utrecht is er sprake van 

een herstel van de kantorenmarkt. Dit herstel zit echter vooral in de stad Utrecht. De overige gemeenten hebben 

nog steeds last van een stagnerende markt. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft in februari 2017 

de scenariostudie “De toekomst van kantoren” gepubliceerd. Hierin wordt ook de PAK (positief) aangehaald. 

Geconcludeerd wordt dat ook in het licht van de meest recente ontwikkelingen nog steeds het nut en de 

noodzaak van (provinciale) planreductie wordt onderschreven. Het PBL-rapport kan dus als een duidelijke 

ondersteuning van het provinciale beleid worden beschouwd.

De TSK en daarmee ook het PIP zijn gebaseerd op het Kantorenmarktonderzoek 2015. Ten  tijde van de 

vaststelling van het PIP is dit onderzoek drie jaar oud. Om er verzekerd van te zijn dat deze gegevens nog 

voldoende actueel zijn, is aan StecGroep opdracht gegeven om een Monitor uit te voeren. Deze ‘Monitor 2018’ 

bevestigt in grote lijnen, ondanks herstel van de kantorenmarkt, de in het Kantorenmarktonderzoek 2015 

berekende behoefte aan nieuwe kantoorruimte op de in de TSK opgenomen locaties. 

Uit de Monitor 2018 blijkt dat de totale behoefte aan nieuwe kantoorruimte op de in de TSK beschreven locaties 

lager is dan in het Kantorenmarktonderzoek 2015 op basis van het maximale scenario is geraamd. Wel blijkt uit 

de opnieuw berekende behoefte op basis van de meest recente cijfers, dat deze op vier locaties hoger is dan in 

2015 werd geraamd. Het gaat om de locaties Utrecht Leidsche Rijn Centrum e.o., Leusden Princenhof, Woerden 

Snellerpoort en Utrecht Papendorp.

Voor de locatie Utrecht-Leidsche Rijn Centrum e.o. is gemeente Utrecht overgegaan tot reductie. Hierdoor is er 

geen sprake meer van planologische overcapaciteit en maakt deze locatie geen onderdeel meer uit van het PIP. 

Op de locatie Leusden Princenhof valt de berekende behoefte hoger uit (was 0 m2, nu 21.000 m2).  Dit is het 

gevolg van  een aantoonbaar tijdelijke vestiging, die in 2018 en 2020 zal worden beëindigd. Het betreffende 

bedrijf heeft aangekondigd uiterlijk in 2020 Leusden te verlaten. 



Op de locatie Woerden-Snellerpoort valt de berekende behoefte met 5.000 m2 bvo hoger uit (was 3.000 m2 bvo). 

Dit laat zich deels verklaren door de tijdelijke huisvesting van gemeente Woerden op Middelland. Voor de locatie 

Utrecht Papendorp valt de berekende behoefte met 1.000 m2 hoger uit (was 138.000 m2 bvo). 

Gelet op de doelstelling van de TSK wordt in het voorliggende inpassingsplan de hogere behoefte die het gevolg 

is van aantoonbaar tijdelijke vestiging buiten beschouwing gelaten. Dit betekent dat voor de locatie Leusden 

Princenhof de in de TSK aangekondigde reductie ongewijzigd blijft. Hiermee wordt voorkomen dat er 

planologische overcapaciteit in stand wordt gelaten. Op de locaties Woerden Snellerpoort en Utrecht Papendorp 

wordt deze hogere behoefte wel gealloceerd, door een lagere reductie toe te passen. Hiermee wordt voorkomen 

dat er teveel wordt gereduceerd.

Uit de Monitor 2018 komt tevens naar voren dat er voor sommige locaties sprake is van een lagere behoefte. Het 

O-PIP reduceert echter niet meer plancapaciteit dan in de TSK is aangekondigd. Reductie van meer meters is 

immers niet voorzienbaar gemaakt en zou kunnen leiden tot te honoreren planschadeclaims. Ook zou het verwijt 

kunnen worden gemaakt dat een dergelijke afwijking van de TSK in strijd is met het vertrouwensbeginsel.

Evenals het Kantorenmarktonderzoek 2015 is de Monitor 2018 als bijlage bij het inpassingsplan opgenomen.

Wijzigingen ten opzichte van het voorontwerp

Het O-PIP is ten opzichte van het VO-PIP op een aantal onderdelen gewijzigd. Deze wijzigingen komen voort uit 

de ingekomen vooroverleg- en inspraakreacties, actuele ontwikkelingen met betrekking tot gemeentelijke plannen 

en omgevingsvergunningen, in twee gevallen uit de Monitor 2018, of zijn ambtshalve van aard.

Het zijn met name de actuele ontwikkelingen die aanleiding zijn geweest om het O-PIP en de NIV pas zo kort 

mogelijk voor de terinzagelegging van het O-PIP definitief en openbaar te maken waardoor het PIP zo goed 

mogelijk aansluit op actuele gemeentelijke bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen. Dat is ook in het 

belang van de betrokken reductiegemeenten en alle belanghebbenden bij het PIP.

In hoofdstuk 3 van de NIV is een Staat van wijzigingen opgenomen waarin de wijzigingen in het O-PIP ten 

opzichte van het VO-PIP zijn weergegeven.

De belangrijkste wijzigingen betreffen:

1. Bestaande bebouwing maakt geen onderdeel uit van het plangebied. Om die reden wordt de begrenzing 

van het plangebied op sommige locaties aangepast en wordt de locatie Nieuwegein Merwestein buiten 

het O-PIP gelaten. Het gaat hier om bebouwing die na de besluitvorming over het VO-PIP is 

gerealiseerd en op enkele percelen om bestaande bebouwing die abusievelijk was opgenomen in het 

VO-PIP. 
2. Aan de toelichting van het PIP is met het oog op de toekomstige vergunningverleningspraktijk een 

paragraaf toegevoegd waarin uiteengezet wordt op welke wijze aanvragen om een 

omgevingsvergunning dienen te worden getoetst aan het PIP. Zo wordt verduidelijkt dat de in de 

bouwaanvraag opgenomen m2 ten behoeve van de gebruiksfunctie kantoor in mindering worden 

gebracht op het in het PIP opgenomen maximum en op welke wijze dient te worden omgegaan met het 

verschil tussen verhuurbaar vloeroppervlak (vvo) en bruto vloeroppervlak (bvo). Voorts wordt 

verduidelijkt dat ondergrondse bouwmogelijkheden voor de gebruiksfunctie kantoor eveneens in 

mindering worden gebracht op het in het PIP opgenomen maximum.



3. Naar aanleiding van een actualisatie van de bestemmingsplananalyse en de informatie die is ontvangen 

van gemeenten blijkt een aantal percelen buiten het PIP gelaten te kunnen worden omdat er inmiddels 

geen strijdigheid meer is met de TSK. De verbeelding is hierop aangepast.
4. De Monitor 2018 is uitgevoerd en als bijlage bij het PIP opgenomen (zie verderop in deze Statenbrief 

onder het kopje ‘Actuele ontwikkelingen en Monitor 2018’).
5. In de toelichting van het PIP wordt aandacht besteed aan de Europese Dienstenrichtlijn.
6. Aan de planregels is een afwijkingsregeling toegevoegd die benutting van indrecte bouwtitels mogelijk 

maakt voor zover aanvragen omgevingsvergunningen zijn ingediend voor de terinzagelegging van het 

O-PIP.

De bestemmingsplananalyse is geactualiseerd. Hieruit is gebleken dat een aantal wijzigingen heeft geleid tot een 

lagere plancapaciteit als gevolg van besluiten of gerealiseerde bebouwing. In tabel 2 is concreet weergegeven 

wat de wijzigingen zijn in plancapaciteit tussen het VO-PIP en het O-PIP. Ook wordt in deze tabel het resultaat 

van de Monitor 2018 in het O-PIP en de reductieomvang inzichtelijk gemaakt.



Kantorenlocaties Plancapaciteit bestemmingsplannen PIP 2018

2016 (VO-PIP) 2018 (O-PIP) Verschil Behoefte
**

Reductie
***

direct* indirect direct indirect direct indirect

Amersfoort Hooglanderveen / 

Laak 3

0 15.000 0 15.000 0 0 0 15.000

Amersfoort Podium 113.620 0 113.620 0 0 0 52.000 61.620

Amersfoort Stationsgebied 185.390 0 185.390 0 0 0 57.000 128.390

Bunschoten Haarbrug Zuid 0 63.589 0 42.760 0 -20.829 1.000 41.760

De Ronde Venen 

Bedrijventerrein Mijdrecht

0 335.322 0 335.322 0 0 0 335.322

De Ronde Venen 

Marickenland

15.000 0 15.000 0 0 0 0 15.000

Houten Centrum 0 8.526 0 6.070 0 -2.456 4.000 2.070

Houten Hofstad IVb 0 42.771 0 42.536 0 -235 0 42.536

Houten Loerik VI / De 

Koppeling

41.405 32.181 25.323 32.181 -16.082 0 46.000 11.504

Leusden Buitenplaats / De 

Plantage

15.997 2.202 4.350 2.202 -11.647 0 0 6.552

Leusden Princenhof 12.720 17.229 0 17.229 -12.720 0 0 17.229

Nieuwegein Binnenstad 125.131 0 21.000 0 -104.131 0 21.000 0

Nieuwegein Merwestein 7.037 0 0 0 -7.037 0 0 0

Nieuwegein Rijnhuizen 58.826 0 0 0 - 58.826 0 0 0

Stichtse Vecht Planetenbaan 

& Het Kwadrant 

33.196 0 8.196 0 -25.000 0 0 8.196

Utrecht Leidsche Rijn – 

Centrum en omgeving (Noord, 

Kern en Zuid, Hogeweide, 

Oost)

115.777 382.000 97.777 6.450 -18.000 -375.550 209.000 0

Utrecht Leidsche Rijn – 

Papendorp

392.134 0 392.134 0 0 0 139.000 253.134

Utrecht Strijkviertel / Rijnvliet 0 2.202.548 0 1.929.450 0 -273.098 0 1.929.450

Veenendaal De Batterijen 160.746 0 160.746 0 0 0 7.000 153.746

Veenendaal Faktorij / De 

Vendel

0 26.514 0 5.616 0 -20.898 5.000 616

Woerden Snellerpoort 72.204 0 72.204 0 0 0 8.000 64.204

Zeist Huis ter Heide 0 28.816 0 28.816 0 0 1.000 27.816

Totalen 1.349.183 3.156.698 1.095740 2.463.632 -253.443 -693.066 550.000 3.114.145

Tabel 2: Plancapaciteit in m2 bvo ten tijde van het  VO-PIP en het O-PIP per locatie en plancapaciteit na reductie.

* Directe bestemmingen bevatten bouwmogelijkheden die met recht zijn te realiseren zonder dat daar een planologische 

procedure aan vooraf dient te gaan. Bij indirecte bestemmingen dient voorafgaand aan vergunningverlening een besluit te 

worden genomen omtrent een wijzigingsplan, uitwerkingsplan of omgevingsvergunning afwijken.

** Vertaling van Kantorenmarktonderzoek 2015 en Monitor 2018 in het PIP. Voor Leusden Princenhof wordt de in de Monitor 

2018 berekende behoefte niet gealloceerd in het PIP. 

*** Verleende, onbenutte vergunningen zijn niet meegerekend. Hiervan is sprake bij de locaties Leusden Buitenplaats/De 

Plantage en Veenendaal De Batterijen. Op Utrecht LRC wordt niet gereduceerd, daar de plancapaciteit lager is dan de 

berekende behoefte.



Financiële consequenties

Een PIP is een schadeveroorzakend besluit als bedoeld in artikel 6.1 van de Wro. Vanwege de met de TSK in het 

leven geroepen voorzienbaarheid is het risico op te honoreren planschadeclaims echter vrijwel nul, zoals is 

geconcludeerd op basis van de meervoudige externe juridische advisering. De in het PIP opgenomen regeling is 

geheel in overeenstemming met de uitspraken in de TSK waardoor er sprake is van volledige voorzienbaarheid 

en daarmee van passieve risicoaanvaarding wanneer voorafgaand aan de terinzagelegging van het O-PIP geen 

gebruik wordt gemaakt van onbenutte bouwtitels voor zelfstandige kantoren. 

Vervolgprocedure/voortgang

De planning van de Kantorenaanpak gaat uit van vaststelling van het PIP Kantoren door uw Staten eind 2018. Ter 

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

 Augustus-september Terinzagelegging O-PIP
 November 2018 Vaststelling Statenvoorstel PIP incl. Nota Zienswijzen GS
 November 2018 Bespreking Statenvoorstel PIP incl. Nota Zienswijzen Commissie RGW
 December 2018 Vaststelling PS

Met de inwerkingtreding van het PIP zullen de nieuwmogelijkheden voor zelfstandige kantoren en de behoefte 

aan ten opzichte van de bestaande voorraad toe te voegen kantoorruimte weer met elkaar in balans zijn. Op dat 

moment is uitvoering gegeven aan de TSK en is de PRV weer leidend in de provinciale regulering van 

nieuwbouwmogelijkheden. 

Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten 

Kennis nemen van deze brief.

Gedeputeerde Staten van Utrecht,

De voorzitter,

De secretaris,


