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Onderwerp Regionale kantorenstrategie Midden-Holland 2019 - 2024

Geacht college,
De regio Midden-Holland wil met een goede kantorenmarkt bijdragen aan behoud en versteviging van de
reputatie van een prettig werkgebied met een gevarieerd economisch profiel. In lijn met de speerpunten
uit de regionale Strategische Agenda Midden-Holland wil de regio voldoende ruimte bieden voor
ontwikkeling van kantoren en transformatie van leegstaande, incourante kantoorpanden stimuleren.
Daarnaast zet de regio in op het schrappen van overcapaciteit aan planmeters voor kantoren zodat
vraag en (plan)aanbod kwantitatief en kwalitatief in balans zijn. Dat versterkt de regio Midden-Holland als
vestigingslocatie voor bedrijven en instellingen. De regio wil daarmee haar bijdrage leveren aan een
goed provinciaal woon- werk- en leefklimaat.
Om in te spelen op veranderingen in de kantorenmarkt en in antwoord op uw verzoek (uw brief van 15
mei 2018 met bovenvermeld kenmerk) om een geactualiseerde regionale kantorenvisie, heb ik het
genoegen om u namens het Bestuurlijk Overleg Economie Onderwijs Arbeidsmarkt Midden-Holland de
regionale kantorenstrategie Midden-Holland 2019 – 2024 aan te bieden.
De visie is het resultaat van een zorgvuldig en transparant proces van samenwerking en afstemming met
onder andere vertegenwoordigers van de provincie Zuid-Holland en de leden van het regionaal
bestuurlijk overleg Economie Onderwijs Arbeidsmarkt Midden-Holland. Met deze visie zullen de
gemeenten in Midden-Holland zich blijven inzetten voor een goede kantorenmarkt waarin aandacht is
voor onder andere transformatie en verduurzaming van de bestaande voorraad en voor gecontroleerde
ontwikkeling van nieuwe kantoren. Dit versterkt de regio Midden-Holland als vestigingslocatie voor
bedrijven en instellingen.
Gelet op de in uw verzoek tot actualisatie gestelde termijn voor het aanleveren van deze visie en het
eerder aan u voorgelegde verzoek tot verlenging van de aanvaardingstermijn van de vigerende regionale
kantorenvisie Midden-Holland, wordt deze visie u aangeboden onder voorbehoud van bestuurlijke
goedkeuring door de afzonderlijke colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten.
Wanneer deze bestuurlijke besluitvorming is afgerond zullen wij u over de uitkomst informeren.
Hoogachtend,
Voorzitter Bestuurlijk Overleg Economie Onderwijs Arbeidsmarkt Midden-Holland

J. Vente

