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Panelleden
• Niels Hoefnagels, fractievoorzitter D66 Provinciale Staten

• André Verschoor van Adviespraktijk gebouwen

• Emilie Vlieger van Vlieger projecten

Daarnaast waren er ondernemers in de zaal die te maken hadden met de gemeente bij 
herbestemming, D66-leden en belangstellenden. Gespreksleider was Jan-Willem van 
Lieshout, bedrijfsmakelaar.

Discussieverslag
Jan Willem vertelde dat er in Amersfoort zo’n 825.000 m2 kantorenruimte is waarvan zo’n 15 
à 20% leegstand is maar er is een verborgen aanbod van kantoren die gedeeltelijk leegstaan
maar ook maatschappelijk vastgoed zoals bijvoorbeeld een kerkgebouw.

De Provincie heeft een nota leegstand geschreven omdat er zo’n 16/17% leegstand is en 1 
miljoen m2 wordt bijgebouwd. Door het STEC is onderzoek gedaan en anderhalf jaar nadat 
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dat rapport is uitgekomen zijn de gemeenten nog geen stap verder. De Provincie wil de 
leegstand nu aanpakken omdat de gemeenten het niet doen. 

André Verschoor is van mening dat de markt het werk moet doen. Faciliteer wel het initiatief 
samen met de eigenaar mits deze betrokken is. Leg de ‘rode loper’ uit voor deze 
ondernemer. De markt lost het zelf wel op als ze het moeilijk krijgen. Gebiedsaanpak middels
structuurvisie kan je dwingen.

Bijvoorbeeld een eigenaar die niet wil afwaarderen en zijn kantoor leeg laat staan, zou je 
door de inzet van een structuurvisie (bijvoorbeeld bestemming wonen) richting wonen laten 
gaan. Hij kan het niet meer verkopen voor een kantoorprijs. Als je het met rust laat komt de 
eigenaar vanzelf, dan breng je iets op gang.  

Emilie Vlieger heeft in Meer Merwede (Utrecht) alle betrokkenen in het gebied en 
ambtenarenapparaat bij elkaar gebracht. Ze heeft festivals georganiseerd, van drempels 
skatebanen gemaakt met geld van eigenaren, sponsorgeld en combinatie van gemeente en 
Provinciale Staten. Zij is voor flexibele bestemmingsplannen. Daarbij moet je niet alleen 
studenten trekken want anders staat het over 10 jaar weer leeg.

Er moet beleving en recreatie bijkomen, een identiteitsschets waardoor ondernemers daar 
ook willen zitten. Je moet het gebied zichtbaar maken dan geef je het gebied kans. Vooral 
oude type gebouwen jaren ’50-’70 en vooroorlogse gebouwen liggen goed in de markt.

Parkeerproblemen kan je oplossen samen door bijvoorbeeld 1 leegstaand gebouw daarvoor 
te reserveren. Infrastructuur kan je aanpassen door bijvoorbeeld een snelfietsroute. Soms 
begint dat met dingen die eigenlijk niet mogen. De kwaliteit gaat omhoog maar je moet de 
gemeente erbij krijgen en samen meedenken dat scheel veel tijd. 

Niels Hoefnagels vindt dat marktwerking alleen goed werkt bij een goed werkende markt. 
Gemeenten zijn nu zelf marktpartij. Provinciale staten wil geen nieuwe locaties. Zo hebben 
ze een ondernemer tegengehouden die in Breukelen in de weilanden iets wilde ontwikkelen. 
Dan maar geen nieuwe kantoren.

Het voortraject transformatie is vaak al 50.000 euro afwaardering. Overheid kijkt nu naar 
waarden, die moeten afgewaardeerd worden. OZB moet je afschrijven tot nul. Geef locaties 
vrijheid in bestemmingsplan via een inpassingsplan. Laat Provinciale Staten dat risico 
nemen. Bijvoorbeeld door een combinatie met groen en rood. 

Eén ondernemer die geprobeerd had om in Amersfoort een gebouw te transformeren naar 
appartementen en evt. short stay, liep stuk op regels die het onmogelijk voor hem maakte 
om dit te realiseren. Parkeernota’s waarin exact omschreven stond wat de parkeernorm 
moest zijn, bouwbesluit waarvan niet afgeweken kon worden. Daardoor werd het te duur om 
het te gaan verbouwen.

Jammer want de vraag naar goedkopen woningen is groot. Ook is een probleem dat 
beleggers hun verliezen niet nemen. 
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Initiatieven kunnen worden genomen door Provinciale Staten of gemeenten maar ook door 
ondernemers en vanuit bewoners. De aanwezigen waren het er wel over eens dat 
bestuurlijke vernieuwing is noodzakelijk om een organisatieverandering voor elkaar te krijgen
waardoor herbestemming beter mogelijk wordt.

Ook de overheid moet zijn leegstaande kantoren hergebruiken. Niet iedereen was het erover
eens of je dit wel aan de markt kan overlaten. 

– Noëlle Sanders
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