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Voorwoord
Voor u ligt het Onderzoek kantorenmarkt 2010 van de gemeente Lelystad. Dit onderzoek is in
opdracht van en in samenwerking met de gemeente Lelystad uitgevoerd om een goed beeld te
krijgen van zowel de huidige als toekomstige kantorenmarkt van Lelystad. De uitvoering van het
onderzoek lag in handen van stagiair Bas Terbach, onder supervisie van de afdeling Beleid.
Bas Terbach is een geboren Lelystedeling. Na zijn VWO diploma is hij Algemene Economie
gaan studeren aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn interesse in ruimtelijke ordening en
planning werd gewekt tijdens een Minor Planologie aan diezelfde universiteit. Komend
studiejaar begint hij aan de Master Planologie.
Een aantal externen worden bedankt voor hun deskundige inbreng: de heer B. Uppelschoten
van Arcuris Makelaars, de heer S. Bakker van Ter Steege Vastgoed Lelystad en de heer H. de
Witte van DTZ Zadelhoff.
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1. Inleiding
De gemeente Lelystad is een jonge, ambitieuze gemeente met de ambitie om de komende
jaren door te groeien naar een stad van 80.000 tot 100.000 inwoners. Hierbij is het van belang
dat ook het aantal arbeidsplaatsen meegroeit door middel van de uitbreiding van bestaande
bedrijvigheid als mede door de vestiging van nieuwe bedrijvigheid. Naar aanleiding van eerder
1
onderzoek door de gemeente Lelystad is ingezet op een versterking van de inkomensopbouw
en een verbetering van de productiestructuur. Daarom is ingezet op meer en beter werk, wat zal
bijdragen aan een vitale en volledige stad. Om dit te bereiken wil Lelystad zich profileren als
industrieel logistiek complex. Dit zal leiden tot een volwaardigere economie en vormt een basis
voor het aantrekken van zakelijke dienstverlening. Deze zakelijke dienstverlening zal gehuisvest
moeten worden door de ontwikkeling van verschillende kantoorlocaties in de stad. Deze
kantoorlocaties zorgen voor een verruiming en een kwaliteitsverbetering van het aanbod van
kantoorruimte. De komende jaren zal de voorraad kantoorruimte in Lelystad dan ook toenemen.
Echter de verschillende vastgoedmarkten hebben het op het moment erg zwaar. Uit
2
onderzoek van Vastgoedmarkt.nl blijkt dat de opname van kantoren landelijk een dieptepunt in
de laatste tien jaar heeft bereikt. Mede verantwoordelijk hiervoor is de huidige economische
3
crisis. Onderzoek van het bureau Twijnstra-Gudde onder kantoorgebruikers voorspelt dat het
aantal kantoormedewerkers door deze crisis af zal nemen, wat een daling van de vraag naar
kantoorruimte tot gevolg heeft. Niet alleen de economische crisis zorgt voor dynamiek op de
kantorenmarkt, ook bepaalde ontwikkelingen en trends spelen hier een belangrijke rol bij.
Voorbeelden hiervan zijn veranderingen in locatievoorkeuren van organisaties, ontwikkelingen
die de kwaliteit van de vestigingslocatie veranderen, het “Nieuwe Werken” en de
schaalvergroting bij organisaties. Deze ontwikkelingen hebben invloed op de vraag en het
aanbod op de kantorenmarkt. Zo zal de schaalvergroting bij organisaties leiden tot een daling
van de vraag naar kantoorruimte, omdat een organisatie de regio’s met minder vestigingen kan
bedienen. Recente voorbeelden hiervan in Lelystad zijn de Kamer van Koophandel en de
Belastingdienst die beide hun vestiging in Lelystad hebben gesloten, omdat zij met minder
vestigingen hun klanten kunnen bedienen. De landelijke vastgoedmarkt voor kantoren is dus
volop in beweging en heeft ook invloed op de lokale kantorenmarkt van Lelystad.
Door bovenstaande ontwikkelingen en het feit dat het laatste onderzoek dateert uit
4
1999 en vooral gericht was op het Stadshart van Lelystad, wordt een onderzoek naar de lokale
kantorenmarkt noodzakelijk geacht. Er is binnen de organisatie van de gemeente Lelystad de
wens ontstaan om de haalbaarheid van het huidige kantorenprogramma nader te onderzoeken.
Met de uitkomsten van dit onderzoek wil zij kunnen inspelen op de ontwikkelingen en trends die
van invloed zijn op de kantorenmarkt van Lelystad.
1.1 Doel- en vraagstelling
Het onderzoek dient een overzicht te geven van de huidige omvang en positie van de
kantorenmarkt van de gemeente Lelystad, van zowel de vraag als aanbodkant. Een confrontatie
5
van vraagprognose met het in de Gemeentelijke Visie Vestigingsbeleid (GVV) opgenomen
kantorenprogramma (potentiële aanbod) van de gemeente Lelystad biedt inzicht over vraag en
aanbod in de toekomst. Het doel van het onderzoek is dan ook het verkrijgen van inzicht in
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zowel de huidige als toekomstige staat van de kantorenmarkt van Lelystad. Deze doelstelling
heeft geleid tot de formulering van onderstaande onderzoeksvraag:
“Is de huidige planvoorraad van het kantorenprogramma van de gemeente Lelystad in de
huidige constellatie overeind te houden? Zo niet, wat is dan de juiste oplossingsrichting?
Om tot een antwoord te komen op deze onderzoeksvraag is gekozen voor de volgende
onderzoeksopzet.
1.2 Onderzoeksopzet en opbouw rapport
Afbakening
Allereerst is het van belang om het begrip kantoren af te bakenen. Het onderzoek is gericht op
100 procent kantoorhoudende panden. Dit betekent dat panden die deels bestaan uit een
bedrijfsruimte en deels uit een kantoorruimte geen onderdeel zullen zijn van het onderzoek.
Woon-werklocaties en kantoorvilla’s zullen wel worden opgenomen, omdat de Gemeentelijke
Visie Vestigingsbeleid (GVV) aan dit soort panden een rol toeschrijft op de kantorenmarkt. Met
de term kantoor wordt in dit onderzoek een gebouw bedoeld dat in zijn geheel in gebruik, dan
wel te gebruiken is voor bureaugebonden activiteiten als administratieve, geestelijke en
adviserende arbeid en niet voor de vervaardiging, bewerking en/of opslag van goederen.
Om misvattingen te voorkomen is het verstandig om hier ook drie begrippen uit de
onderzoeksvraag te definiëren. Het begrip planvoorraad staat voor het aantal vierkante meters
kantoorruimte dat gepland staat om in de toekomst ontwikkeld te worden. Het
kantorenprogramma geeft een overzicht van de tijdsplanning en de inhoud van plannen die de
gemeente heeft ten aanzien van de ontwikkeling van kantoren. Het begrip ruimtereservering
geeft in dit onderzoek aan hoeveel vierkante meter kantoorruimte gereserveerd wordt voor de
ontwikkeling van kantoren.
Verder is het van belang dat er niet alleen een weergave van de huidige situatie op de
kantorenmarkt gegeven wordt, maar dat er ook naar de toekomst gekeken wordt. Deze
prognoses zijn noodzakelijk, omdat in het licht van gewijzigde omstandigheden het
onverantwoord is om hier niets mee te doen.
Opbouw van het rapport
Om een goed en duidelijk inzicht te krijgen in de huidige en toekomstige kantorenmarkt is het
van belang om te weten welke ontwikkelingen en trends er zijn en welke invloed deze hebben.
Het tweede hoofdstuk zal dan ook bestaan uit een beschrijving van deze ontwikkelingen en
trends en hoe deze de kantorenmarkt zouden kunnen beïnvloeden.
Vervolgens is het van belang om een duidelijk beeld te verkrijgen van de kantorenmarkt
in Lelystad. In hoofdstuk drie wordt verslag gedaan van de inventarisatie van zowel de huidige
als toekomstige kantorenmarkt in Lelystad. Aan de hand van een aantal kenmerken zal er een
inventarisatie van zowel de huidige als de toekomstige kantorenvoorraad plaatsvinden. Aan de
vraagkant worden er prognoses van de toekomstige vraag naar kantoorruimte gemaakt op
basis van extrapolatie van historische opnamecijfers en op basis van taakstellende
6
werkgelegenheidsramingen die afkomstig zijn van de Provincie Flevoland . Uiteindelijk wordt de
kantorenvoorraad met de marktvraag geconfronteerd. In het vierde hoofdstuk worden de
conclusies uit de inventarisatie en de confrontatie beschreven inclusief de invloed die de
verschillende ontwikkelingen uit het eerste hoofdstuk hierop kunnen hebben. Ook zal het eerste
6
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deel van de onderzoeksvraag beantwoord worden. In het laatste en vijfde hoofdstuk wordt
vervolgens een aantal aanbevelingen gedaan die voortkomen uit de conclusies zoals
beschreven in hoofdstuk vier.

2. Trends en ontwikkelingen op de kantorenmarkt
Op de kantorenmarkt wordt de vraag naar kantoorruimte vooral bepaald door de groei van
kantoorgebonden werkgelegenheid, het vertrouwen in de economie onder ondernemers, het
huur- en prijsniveau, de aantrekkelijkheid van het marktgebied en de locaties en de ontwikkeling
7
van het kantoorquotiënt. Het aanbod van kantoorruimte wordt bepaald door de marktvraag, de
verwachte verhuur- en verkoopmogelijkheden, de verwachte huur- en waardeontwikkeling, de
beschikbare bouwlocaties, de regionale politiek, de financieringsmogelijkheden en de grond- en
8
bouwkosten. Hieronder zullen trends en ontwikkelingen beschreven worden die van invloed
zijn op de kantorenmarkt (in Lelystad).
2.1 Economische crisis
Sinds september 2008 heeft er een omslag plaatsgevonden in het vertrouwen in de economie.
Deze omslag in het vertrouwen zorgde ervoor dat er niet langer alleen sprake was van een
kredietcrisis, maar dat deze zich ontwikkelde tot een algehele economische crisis die nu al bijna
9
twee jaar duurt. Deze economische situatie heeft invloed op de kantorenmarkt, zowel op de
vraag- als op de aanbodkant. Een economische crisis zorgt over het algemeen vaak voor
onzekerheid over de toekomst. Deze onzekerheid en het huidige economische klimaat zorgen
er ten eerste voor dat ontwikkelaars niets op risico ontwikkelen. Dit heeft een dempend effect
10
op de kantorenvoorraad. In economisch goede tijden wordt daarentegen wel op risico
ontwikkeld, waardoor er wel nieuwe kantoren aan de voorraad worden toegevoegd. Daarnaast
zorgt onzekerheid over de toekomst ervoor dat organisaties gaan zoeken naar een efficiëntere
en effectievere bedrijfsvoering. Gebruikers hebben dan vooral de neiging om of de huidige
huisvesting te handhaven of daar waar mogelijk in te perken. In het slechtste geval gaat de
organisatie failliet en zal de vraag van die organisatie naar kantoorruimte helemaal verdwijnen.
Dit heeft als gevolg dat de vraag gelijk blijft of afneemt. De kantorenvoorraad neemt echter niet
af, waardoor er leegstand ontstaat. Dit dreigt een structureel probleem te worden, iets waar
later in dit hoofdstuk op in zal worden gegaan.
Naast een efficiënter en effectiever huisvestingsprogramma zijn kantoorhoudende
sectoren ook erg conjunctuurgevoelig. Hierbij moet echter wel onderscheid gemaakt worden
tussen de overheidssector en de commerciële sector. De commerciële sector is over het
algemeen gevoeliger voor conjunctuurschommelingen dan de overheidssector. In economisch
slechte tijden zal het aantal banen in de commerciële kantoorhoudende sectoren dan ook
sterker afnemen dan het aantal banen in de kantoorhoudende overheidssectoren.
Subsidieafhankelijke organisaties, zoals welzijnszorg, zijn echter wel conjunctuurgevoelig te
noemen. Deze sectoren zijn afhankelijk van subsidies vanuit de overheid, waarop in
economisch slechte tijden vaak bezuinigd wordt. Hierdoor zullen deze subsidieafhankelijke
organisaties krimpen of verdwijnen. Het gevolg van deze afname van werkgelegenheid in deze
11
sectoren is dat de behoefte aan kantoorruimte zal dalen. Op korte termijn zijn de
vooruitzichten voor de kantorenmarkt dan ook slecht te noemen. De economische crisis zorgt
7
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voor minder vraag naar kantoorruimte door enerzijds bezuinigingen op huisvesting en
anderzijds door een daling van de werkgelegenheid in de kantoorhoudende sectoren. Op de
lange termijn daarentegen zijn de verwachtingen wat positiever. Door over te stappen op
efficiëntere en effectievere huisvestingsconcepten zal er meer aandacht komen voor duurzame
12
huisvesting en zal de vraag naar kwalitatief hoogwaardige gebouwen aantrekken.
13
Onderzoek van het bureau Twijnstra Gudde onder kantoorgebruikers laat deze ontwikkelingen
zien. In het onderzoek uit 2009 werd onderzocht wat het effect van de economische crisis op de
kantorenmarkt zou zijn. De belangrijkste bevindingen waren de volgende:
1. De totale gebruiksoppervlakte van kantoren in Nederland krimpt voor het eerst in de
geschiedenis.
2. Het merendeel van de gebruikers verwachtte een afname van het aantal medewerkers.
3. Driekwart van de gebruikers verwachtte bezuinigingen op huisvestingskosten.
4. Gebruikers troffen maatregelen om bestendiger tegen de crisis te worden, zoals het
uitstellen van projecten en het afstoten van kantoren.
In het onderzoek uit 2010 is gekeken welke van deze ontwikkelingen ook daadwerkelijk hebben
plaatsgevonden. Uit het onderzoek bleek dat 35 procent van de gebruikers aangaf dat het
personeelsbestand en de kantooroppervlakte waren gekrompen. Dit duidt op een afname van
de behoefte aan kantoorruimte door de verkleining van het personeelsbestand. Daarnaast werd
duidelijk dat 60 procent van de gebruikers in 2009 en 2010 al heeft bezuinigd op
huisvestingskosten. Dit waren vooral organisaties in de private sector die maatregelen troffen
tegen de economische crisis. Verwacht wordt echter dat ook de overheid de komende jaren dit
soort maatregelen gaat nemen. Verder wordt er ook voor de komende jaren een afname van
het aantal kantoorwerknemers en dus van de benodigde kantoorruimte verwacht. Dit geldt voor
alle branches en grootteklassen. Als laatste zullen kantoorgebruikers ook de komende jaren
nog meer gaan bezuinigen op huisvestingskosten. Dit zullen zij doen door middel van flexibele
werkplekken, het afstoten van kantoren en het verminderen van de afmeting per werkplek. Door
de invoer van nieuwe werkplekconcepten kan efficiënter gehuisvest worden, waardoor ruimte
vrijkomt die afgestoten kan worden.
2.2 Leegstand
Eén van de gevolgen van een economisch mindere periode is leegstand van kantoren. Door
nieuwe huisvestingstrategieën en werkconcepten en de daling van kantoorhoudende
werkgelegenheid neemt de vraag naar kantoorruimte af. Organisaties stoten kantoorruimte af
waardoor leegstand ontstaat. Op de kantorenmarkt onderscheiden we drie soorten leegstand;
frictieleegstand, aanvangsleegstand en structurele leegstand. Frictieleegstand is tijdelijke
leegstand die ontstaat door verhuizing, waarbij het pand minder dan één jaar leegstaat.
Aanvangsleegstand is leegstand die ontstaat direct na oplevering van nieuwbouw waarvoor nog
geen huurder of koper gevonden is. Structurele leegstand is als een pand meer dan drie jaar
14
leegstaat. Bij een gezonde kantorenmarkt is er sprake van een frictieleegstand tussen de 4 en
15
8 procent. Deze leegstand is zelfs noodzakelijk om de markt in beweging te houden. Zonder
leegstand kan de markt niet aan de vraag voldoen en staat de markt stil. Daarnaast komt
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nieuwe kantoorruimte met een vertraging op de markt en is dus niet direct beschikbaar. Het is
16
dus normaal en gezond dat er sprake is van enige frictieleegstand.
Problematisch is de toename van de structurele leegstand. De kantorenmarkt faalt
waardoor er overproductie is ontstaan. Men blijft kantoren plannen en bouwen omdat
gemeenten, ontwikkelaars en beleggers hier geld aan verdienen. De gebruikers hebben liever
nieuwbouw dan dat zij hun oude panden renoveren. Deze verouderde panden komen leeg te
staan en zullen steeds vaker niet meer worden opgenomen door de markt, omdat ze niet meer
17
voldoen aan de eisen van vandaag. De vooruitzichten voor deze bestaande, verouderde bouw
worden dan ook steeds slechter en met een groot deel van deze structurele leegstand is niks
meer te beginnen. Deze leegstand heeft zelfs een zichzelf versterkend neerwaarts effect. Door
oplopende leegstand kan de concurrentiepositie van een kantorenlocatie enorme schade
oplopen. Het imago van deze locatie verslechtert door onder andere een toename van
verloedering en criminaliteit. Hierdoor zullen meerdere organisaties wegtrekken en zal de
locatie zeker geen nieuwe organisaties meer aantrekken. Om tot een gezond evenwicht te
komen op de kantorenmarkt zal in de toekomst veel van deze incourante kantoorruimte aan de
markt onttrokken moeten worden. Dit kan in de vorm van sloop of transformatie. Vooralsnog
komt dit nog maar sporadisch voor, maar het besef groeit steeds meer onder alle betrokken
partijen dat er een oplossing gevonden moet worden voor dit probleem.
2.3 Krimp van de beroepsbevolking
Een andere ontwikkeling die invloed heeft op de kantorenmarkt is van demografische aard. De
Nederlandse beroepsbevolking zal in de toekomst gaan krimpen door vergrijzing. Steeds meer
mensen zullen voor de arbeidsmarkt verloren gaan, waardoor er steeds minder werkzame
mensen overblijven. Dit geldt ook voor het aantal werkzame mensen met een kantoorbaan. Aan
de stijging van de kantoorwerkgelegenheid uit het verleden is een einde gekomen. De
kantoorhoudende sectoren zullen dan ook niet veel meer groeien, wat betekent dat het aantal
benodigde meters kantoorruimte in de toekomst af zal gaan nemen. Dit zal op termijn resulteren
in minder vraag naar kantoorruimte. Echter, de prognoses voor de krimp van de
beroepsbevolking zijn regionaal verschillend, waardoor de ene regio hier eerder mee te maken
krijgt dan de andere. Met de huidige bevolkingsopbouw van Lelystad zal de beroepsbevolking
plaatselijk langer doorgroeien dan elders in Nederland. Het dempende effect op de vraag van
een krimpende beroepsbevolking zal in Lelystad naar verwachting dan ook later optreden dan
18
in de rest van Nederland.
2.4 Kantorenmarkt: van een uitbreidingsmarkt naar een vervangingsmarkt
Een andere ontwikkeling die zich afspeelt met betrekking tot de kantorenmarkt is de
transformatie van de kantorenmarkt van een uitbreidingsmarkt naar een vervangingsmarkt.
Door de trendbreuk in de ontwikkeling van de beroepsbevolking zal de kantorenmarkt geen
groeimarkt meer zijn en zal de behoefte aan kantoren vooral voortkomen uit de vervanging van
verouderde kantoorpanden. Deze vervangingsvraag ontstaat vooral doordat de bestaande
kantoorruimte niet meer voldoet aan de eisen van de gebruiker en men op zoek gaat naar een
19
ruimte die wel voldoet in de vorm van nieuwbouw. Er blijft dus nog wel ruimte voor nieuwbouw,
echter zal deze minder groot zijn en gebaseerd zijn op bepaalde kwaliteitseisen die door de
16
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markt geformuleerd worden. Deze vervangingsmarkt zorgt vooral voor problemen aan de
onderkant van de kantorenmarkt. De nieuwbouw die toegevoegd wordt aan de
kantorenvoorraad komt vooral in de plaats van verouderd aanbod. Deze verouderde, incourante
panden voldoen niet meer aan de kwaliteitseisen van de markt en zullen structureel leeg komen
te staan.
2.5 Kantorenmarkt: van een aanbodgestuurde naar een vraaggestuurde markt
De kantorenmarkt verandert niet alleen van een uitbreidingsmarkt in een vervangingsmarkt,
maar ook van een aanbodgestuurde in een vraaggestuurde markt. In het verleden was er op de
kantorenmarkt sprake van krapte en kon er op risico gebouwd worden, omdat deze panden
toch wel gevuld zouden worden. Echter is er de laatste jaren een overschot aan aanbod
ontstaan, waardoor er geen sprake meer is van een krappe, maar van een zeer ruime
kantorenmarkt. De macht op de kantorenmarkt is dan ook steeds meer bij de vraagkant
terechtgekomen, waardoor de markt veranderd is van een aanbodgestuurde in een
vraaggestuurde markt. Dit heeft tot gevolg dat de kantoorgebruikers bepalen aan welke eisen
een kantoor moet voldoen en dat de ontwikkelaars zich steeds meer moeten richten op de
wensen van deze gebruikers. Van oudsher zijn de belangrijkste vestigingsplaatseisen de
beschikbaarheid van bekwaam en gemotiveerd personeel, de nabijheid van hoogwaardige
dienstverlening, de aanwezigheid van voorzieningen, de nabijheid van de afzetmarkt en de
20
status van de locatie.
Deze vestigingsplaatseisen zijn de laatste jaren enigszins aan het verschuiven. Op regionaal
niveau zijn de nabijheid van de afzetmarkt, het fiscale klimaat en de bereikbaarheid nog steeds
erg belangrijk. Op lokaal niveau zijn vooral bereikbaarheid, parkeergelegenheid en de
21
representativiteit en kwaliteit van de locatie en het gebouw van belang bij de vestigingskeuze.
Naast deze kwalitatieve eisen speelt ook flexibiliteit een steeds grotere rol. Flexibiliteit maakt
het mogelijk om beter en sneller in te kunnen spelen op veranderingen die zich voordoen op de
markt. Hierbij moet gedacht worden aan kortere huurcontracten, flexibiliteit in het volume en in
het serviceniveau. Naast kortere huurcontracten neemt ook het huurprijsniveau aan belang toe
bij de vraag, omdat de huisvestingskosten belangrijker worden binnen de kostenstructuur van
22
een onderneming. Echter speelt het prijsniveau nog geen doorslaggevende rol en winnen de
kwaliteit van het gebouw en de locatie het vooralsnog van het prijsniveau. Voor kwaliteit wil men
nog altijd betalen. De vraag vanuit de markt is dus vooral kwalitatief hoogwaardig vastgoed op
23
een goede locatie. Onderzoek van de NVB onder kantoorgebruikers in 2009 bevestigt dit. Er
wordt door de kantoorgebruikers vooral de voorkeur gegeven aan kleinschalige projecten met
een functionele kwaliteit en een eigen uitstraling. Daarbij speelt de locatie een grote rol en zijn
bereikbaarheid, parkeergelegenheid en betaalbaarheid van belang en ook in die volgorde. Bij
de keuze voor een pand zijn vooral functionaliteit en uitstraling doorslaggevend. Het
kantoorpand moet beschikken over moderne ICT-voorzieningen, klimaatbeheersing, laag
energieverbruik, een flexibele indeling en een hoog afwerkingsniveau. Daarnaast moet het pand
van architectonische kwaliteit zijn waardoor het een herkenbare uitstraling heeft die de
organisatie representeert. Hierdoor zien we de laatste jaren een toenemende vraag naar
kleinschalige kantoren, omdat deze beter aan de eisen kunnen voldoen dan een grootschalig
verzamelgebouw. Door deze eisen blijft nieuwbouw populair, omdat de wensen en eisen van de

20

O.a. NICIS Institute; Ruimte ruilen, 2010. Provincie Flevoland; Concept Visie Werklocaties Flevoland
2030+, april 2010 en Van Gool et al; Onroerend goed als belegging, 2007.
21
Provincie Flevoland; Concept Visie Werklocaties Flevoland 2030+, april 2010
22
Van Gool et al; Onroerend goed als belegging, 2007
23
NVB; Kantoorgebruikers in profiel, voorjaar 2009
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gebruiker daarmee makkelijker te realiseren zijn en het prijsverschil met de renovatie van
bestaande bouw nihil is.
Een ander thema dat steeds meer aan belang wint is duurzaamheid. Als
verzamelbegrip is duurzaamheid niet meer weg te denken uit het vastgoed. Vaak wordt met een
duurzaam kantoorgebouw bedoeld dat het gebouw energiezuinig is, weinig CO2 produceert, op
milieuvriendelijke wijze omgaat met water, grondstoffen en afval en het autogebruik zoveel
mogelijk beperkt. Een andere vorm van duurzaamheid is de mogelijkheid om het gebouw als
het heeft afgedaan als kantoor voor andere doeleinden te gebruiken: bijvoorbeeld in de vorm
van wonen of zorg. Duurzaamheid wordt een steeds belangrijkere voorwaarde voor de markt.
Onderzoek van professor Eichholtz uit 2009 wijst uit dat duurzame gebouwen in de Verenigde
Staten veel minder leegstand vertonen, minder verloop van huurders kennen en een hogere
huuropbrengst hebben. Hierdoor is het rendement voor beleggers hoger en zijn er minder
risico’s. Daarnaast kiezen gebruikers bij een nieuw contract steeds vaker voor een duurzaam
gebouw om de energielasten omlaag te brengen (kostenreductie). Een gebouw dat niet
duurzaam is of aan te passen is verhuurt steeds slechter in de ruime Nederlandse
kantorenmarkt. Bij nieuwbouw wordt er dan ook steeds meer rekening gehouden met
duurzaamheid van het gebouw, maar de bestaande bouw is nog maar weinig duurzaam. Bij de
invoering van verduurzaming van bestaande gebouwen kent Nederland echter een knelpunt in
de vorm waarop huurcontracten worden afgesloten. Het verduurzamen van een gebouw vergt
vaak een investering. De baten van deze investering liggen echter niet bij de partij die investeert
(de eigenaar), maar bij de huurder in de vorm van lagere energielasten. In Nederland worden
de energielasten niet in de huurcontracten opgenomen en tijdens de contractonderhandelingen
tussen eigenaar en huurder is de eigenaar vaak niet in staat de huurder te overtuigen dat
energievoordelen van een duurzaam gebouw moeten leiden tot een hogere huur. De eigenaar
draait op voor de kosten van verduurzaming en de baten komen ten goede aan de huurder. Dit
is de reden waarom het proces van verduurzaming van bestaande gebouwen moeilijk op gang
24
komt in Nederland.
Een andere trendbreuk in de marktvraag naar kantoren die genoemd moet worden is de
verandering van de functie van het kantoor. Deze functieverandering heeft invloed op de eisen
en wensen van de gebruiker. In het verleden was het kantoor een administratie- en
informatieverwerkende eenheid. Door de ontwikkeling van nieuwe werkprocessen en
werkvormen zijn creatie, kennisdeling, samenwerking en ontmoeting steeds belangrijker
geworden. Kantoren met een inrichting en ruimtelijke opbouw die afgestemd zijn op
verkamering, status en personificatie hebben hun langste tijd gehad. Het kantoor van de
toekomst staat op een multifunctionele locatie, waar ruimte is voor diversiteit aan activiteiten en
nieuwe functies. Dit verschijnsel komt in de volgende paragraaf, Het Nieuwe Werken, aan de
orde. Voor dit onderzoek is het voldoende om te volstaan met de observatie dat deze
25
functieverandering gevolgen heeft voor de eisen die de markt stelt aan de kantoorruimte.
Als laatste moet nog opgemerkt worden dat regionale- en lokale ontwikkelingen op het
gebied van ruimtelijke ordening de aantrekkelijkheid van de vestigingslocatie kunnen
beïnvloeden. Zo kunnen ontwikkelingen op het gebied van infrastructuur de bereikbaarheid van
een locatie enorm verbeteren. Voorbeelden voor Lelystad hiervan zijn de ontwikkeling van de
Luchthaven Lelystad, de opening van de Hanzelijn en de verbetering van de doorstroming van
de A6. Dit kan gevolgen hebben voor de aantrekkelijkheid van Lelystad als vestigingsplaats.

24
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Gemeente Zwolle, Kadernota kantorenlocaties Zwolle 2010-2020, juni 2010
Twijnstra Gudde; Nationaal Kantorenmarkt Onderzoek 2010
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2.6 Het Nieuwe Werken
“Het Nieuwe Werken (HNW) betreft het samenspel tussen het ontwikkelen van nieuwe
managementvaardigheden (dynamisch managen), het hanteren van innovatieve
organisatieprincipes (flexibel organiseren) en het realiseren van hoogwaardige
arbeidsvormen (slimmer werken) om het concurrentievermogen en de productiviteit te
verbeteren”. – Definitie prof. dr.H.W. Volberda (Erasmus Universiteit Rotterdam)
Steeds meer kantoorgebruikers denken na over nieuwe werkplekconcepten. Aan deze
ontwikkeling liggen een efficiencyslag en kostenbesparing ten grondslag. De bezettingsgraad
van een kantoor is vrijwel nooit 100 procent, waaruit blijkt dat organisaties kunnen functioneren
26
met minder kantoormeters. Eén van deze nieuwe werkplekconcepten is Het Nieuwe Werken
en een groot deel van de Nederlandse kantoorgebruikers is actief bezig met de invoering van
dit concept. Het Nieuwe Werken betekent voor kantoorgebruikers met name een manier om
slimmer en efficiënter te werken, waarbij een verbetering van het bedrijfsresultaat en het
besparen van kosten centraal staan. De belangrijkste thema’s daarbij zijn het besparen op
huisvestingskosten, het vergroten van de flexibiliteit van de organisatie, het terugdringen van
mobiliteitskosten en een productiviteitsverhoging. Vanaf 2008 is Het Nieuwe Werken een rol
gaan spelen op de kantorenmarkt van Nederland, echter nog niet op grote schaal. Veel
programma’s zijn in 2010 gestart en verwacht wordt dat de effecten hiervan vanaf 2011
merkbaar zullen worden. Het Nieuwe Werken komt voort vanuit technologische ontwikkelingen
die invloed hebben op de aard van het werk, de werkorganisatie en de werkomgeving. De kern
hierbij is dat de kantoormedewerker zelf kan bepalen waar, wanneer en met wie er gewerkt
wordt. Nieuwe technologieën maken werken op afstand mogelijk. Servers zorgen ervoor dat alle
noodzakelijke kennis collectief toegankelijk is waardoor werknemers altijd en overal over de
meest recente informatie kunnen beschikken. Dit concept levert een slimmere en betere manier
van werken op, waarmee een productiviteitsverhoging, kostenbesparing en een grotere
arbeidstevredenheid behaald wordt. Het Nieuwe Werken kan vanuit diverse invalshoeken
benaderd worden. De overheid lijkt dit concept vooral aan te grijpen voor een verandering van
de aard van het werk. Door invoering van dit concept zou de overheid slagvaardiger,
transparanter en sneller gaan functioneren. De zakelijke markt benadert Het Nieuwe Werken
meer vanuit een efficiency- en een effectiviteitsgedachte, waarbij kostenreducties een
belangrijke plaats innemen. Het Nieuwe Werken wordt over het algemeen op drie niveaus
ingevuld; een verandering van de bedrijfscultuur (mentaal), een aanpassing van de
kantoorinrichting en een zorgvuldige ondersteuning met ICT. Voor dit onderzoek is vooral de
verandering van de kantoorinrichting van belang. Het uitgangspunt hierbij is dat er
activiteitgerelateerd gewerkt gaat worden en dat de plek en het tijdstip bepaald worden door de
activiteit die verricht wordt. Daarbij wordt er verschil gemaakt tussen verschillende soorten
27
werkplekken als stiltewerkplekken, overlegplekken en ontspanningsplekken. De werknemer
kiest een werkplek op basis van de werkzaamheden die op dat moment gedaan moeten worden.
Dit kan ook inhouden dat men thuis of op een andere, mobiele locatie werkt. Een gevolg
hiervan is dat de kantoorruimte en de omgeving waarin de werkplekken zich bevinden steeds
belangrijker worden. Het kantoor wordt steeds meer een ontmoetingsplek en het traditionele
28
kantoorgebouw met de vele afzonderlijke kamertjes en afdelingen verdwijnt. Deze nieuwe
indeling zorgt er onder meer voor dat vele meters kantoor onbenut blijven die afgestoten
kunnen worden en voor een verandering van de eisen die gesteld worden aan de
kantoorpanden. Het Nieuwe Werken stimuleert de vraag naar nieuwe kantoren die voldoen aan
26

DTZ Zadelhoff; Het aanbod veroudert; de Nederlandse markt voor kantoorruimte, maart 2010
Twijnstra Gudde; Nationaal Kantorenmarkt Onderzoek 2010
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deze eisen die horen bij Het Nieuwe Werken. Daarnaast zorgt het ook voor een afname in de
behoefte aan bestaande, traditionele kantoorgebouwen. Dit zal bijdragen aan de toename van
29
de vervangingsvraag.
2.7 Technologische ontwikkelingen en schaalvergroting van organisaties
De bovenstaande manier van werken wordt mogelijk maakt door de ontwikkeling van de
technologie. De stand van de techniek ontwikkelt zich steeds sneller en dat zal in de toekomst
waarschijnlijk door blijven gaan. Deze technologische ontwikkelingen hebben op verschillende
manieren invloed op de kantorenmarkt. In eerste instantie zal het leiden tot een snellere
economische veroudering van kantoorgebouwen, waardoor de vervangingsvraag waarschijnlijk
zal toenemen. Daarnaast zorgen ontwikkelingen op ICT-gebied ervoor dat de
organisatiestructuur van een organisatie kan veranderen. Dit uit zich op twee manieren: door de
schaalvergroting van organisaties en door een toename van thuis- en flexwerken. Beide komen
bij zowel publieke als bij private organisaties voor. De eerste ontwikkeling wordt vooral gestuwd
door de ontwikkeling van de informatietechnologie en de behoefte aan een efficiëntere en
effectievere organisatie vanuit het oogpunt van kostenreductie. Zo zijn verschillende
werkgevers in de (semi) overheidssfeer bezig om de landelijk dekkende rayons met
bijbehorende rayonkantoren te herschikken. De rayongebieden worden geografisch groter in
omvang en het rayonkantoor wordt in een aantal gevallen verplaatst naar een centraler gelegen
locatie binnen het nieuwe rayon. Lelystad heeft al te maken gehad met deze ontwikkeling. De
Kamer van Koophandel en De Belastingdienst zijn beide uit Lelystad weggetrokken, omdat zij
door reorganisaties een kantoor in Lelystad niet meer noodzakelijk vonden. Een andere hieraan
gerelateerde ontwikkeling is dat bedrijven steeds vaker hun kantoorhoudende activiteiten, die
eerder apart gehuisvest waren, onderbrengen bij hun “plants” of productie-eenheden. Dit
betekent een afname van de vraag naar solitaire kantoorruimte en meer vraag naar
kantoorruimte bij de bedrijfshallen. Hier profiteren vooral de wat grotere, goed bereikbare, op
30
knooppunten gelegen steden in de regio als Zwolle en Amersfoort van.
Ten tweede zorgen ICT-ontwikkelingen er ook voor dat thuiswerken en flexwerken steeds
makkelijker worden. Het dagelijks aanwezig zijn op kantoor, en het hebben van een vaste
werkplek, zijn niet meer noodzakelijk om goed te kunnen functioneren. Dit heeft invloed op het
aantal benodigde vierkante meters vloeroppervlak per werknemer en dus op de vraag naar
kantoorruimte.

29
30

DTZ Zadelhoff; Het aanbod veroudert; de Nederlandse markt voor kantoorruimte, maart 2010
Dit kwam naar voren in een gesprek met de heer de Witte van DTZ Zadelhoff.
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3. Kantorenmarkt Lelystad
In dit hoofdstuk zal een overzicht van de kantorenmarkt van Lelystad gegeven worden. In de
eerste paragraaf zal de huidige kantorenmarkt aan de hand van een aantal onderwerpen
beschreven worden. Vervolgens zal in de tweede paragraaf de toekomstige kantorenvoorraad
van Lelystad weergegeven worden op basis van het kantorenprogramma dat Lelystad heeft tot
het jaar 2030. Daarnaast worden er in dezelfde paragraaf ook twee toekomstige
vraagprognoses gegeven op basis van een tweetal scenario’s. In de derde paragraaf zal de
toekomstige kantorenvoorraad uiteindelijk geconfronteerd worden met deze vraagprognoses.
3.1 De huidige kantorenmarkt
Lelystad kent verschillende kantorenlocaties die verspreid zijn over de stad. De meeste
kantorenlocaties liggen in of niet ver weg van het stadscentrum. Er is in Lelystad geen sprake
van één duidelijk aanwijsbare locatie waar alle kantoren zich concentreren. In de Gemeentelijke
31
Visie Vestigingsbeleid wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende vijf bestaande
kantorenlocaties:
1.
2.
3.
4.
5.

Stadshart
RGD-cluster / Botter / Hanzepark
Ravelijn / Middendreef
Meent / Veste / Schans
Lelycentre

Figuur 1: Overzicht bestaande kantorenlocaties

Bron: Gemeente Lelystad

Wat hierbij opvalt is dat deze locaties allen centrumlocaties genoemd kunnen worden. Perifere
kantoorlocaties of snelweglocaties komen vrijwel niet voor in Lelystad, terwijl deze landelijk wel
sterk vertegenwoordigd zijn. Alleen de kantoren aan de Middendreef zouden dit predicaat
kunnen hebben, omdat deze nabij uitvalswegen liggen.
31

Gemeente Lelystad; Gemeentelijke Visie Vestigingsbeleid, 2007
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De kantorenvoorraad van Lelystad bestond op de peildatum in totaal uit ruim 251.000 m bruto
33
vloeroppervlak (bvo). In vergelijking met steden als Assen, Middelburg en Leeuwarden kan er
gesproken worden over een kantorenmarkt van gemiddelde omvang. Deze steden zijn
vergelijkbaar met Lelystad, omdat deze ook allen provinciehoofdsteden zijn en derhalve
automatisch een aantal voorzieningen bergen die hieraan gerelateerd zijn. In 2009 hadden
2
2
2
deze steden kantoorvoorraden van respectievelijk 274.000 m , 145.000 m en 558.000 m
34
bvo. Hierbij moet opgemerkt worden dat de genoemde steden wat betreft inwonersaantallen
niet goed vergelijkbaar zijn. Een cijfer dat de verhoudingen beter laat zien is de
2
kantorenvoorraad per inwoner in m . Onderstaande tabel geeft een overzicht van de
2
Nederlandse provinciehoofdsteden plus Amsterdam met bijbehorende kantorenvoorraad in m ,
2
het aantal inwoners en de kantorenvoorraad per inwoner in m .
Tabel 1: Voorraad kantoorruimte per provinciehoofdstad
Gemeente
Kantoorruime in m2
Inwoners
Amsterdam
5.949.000
755.605
Arnhem
1.061.000
145.575
Assen
274.000
66.370
Den Bosch
928.000
137.775
Den Haag
4.078.000
481.865
Groningen
931.000
184.225
Haarlem
511.000
148.190
Leeuwarden
558.000
93.500
Lelystad
251.000
73.850
Maastricht
494.000
118.285
Middelburg
145.000
47.560
Utrecht
2.548.000
299.890
Zwolle
771.000
117.705

Kantoorruimte per inwoner m2
7,85
7,30
4,15
6,75
8,45
5,05
3,45
5,95
3,40
4,20
3,05
8,50
6,55

Bron: Bak, 2009
2

Uit bovenstaande tabel blijkt dat Lelystad met gemiddeld 3,4 m kantoorruimte per inwoner tot
de achterhoede onder de provinciehoofdsteden behoort. Alleen Assen, Haarlem, Maastricht en
Middelburg hebben een vergelijkbaar aantal vierkante meters kantoorruimte per inwoner. De
grote kantorensteden als Amsterdam, Den Haag, Utrecht, maar ook gemeenten rondom deze
2
steden als Nieuwegein, Rijswijk en Amstelveen hebben allemaal rond de 8 m per inwoner aan
kantoorruimte beschikbaar. Natuurlijk zijn er ook gemeenten die minder kantoorruimte per
2
inwoner ter beschikking hebben en het landelijk gemiddelde ligt dan ook rond de 3 m
35
kantoorruimte per inwoner. Lelystad zit met haar kantoorruimte per inwoner dus iets boven het
landelijk gemiddelde. De kantorenvoorraad van Lelystad kan daarom van gemiddelde omvang
genoemd worden.
De kantorenvoorraad van Lelystad heeft zich geleidelijk ontwikkeld, zoals figuur 2 laat zien.
Begin jaren 80 en begin jaren 90 was er sprake van een iets snellere groei, waarna tijdens de
jaren 90 de groei van de kantorenvoorraad wat afvlakt. Vooral de laatste jaren, na 2004, zijn er
weinig tot geen vierkante meters meer toegevoegd. De ontwikkeling van het aantal inwoners
van Lelystad laat een soortgelijke trend zien. De ontwikkeling van kantoren lijkt
32

Peildatum is 1 januari 2010
De data zijn afkomstig uit het programma Geodataviewer van de gemeente Lelystad waarin kadastrale
gegevens zijn opgenoment. Gekeken is naar alle adressen met de bestemming kantoor en daar is het
bijbehorende aantal m2 bvo bijgezocht. De precieze voorraad is 251.735 m2 bvo.
34
Bak, Kantoren in cijfers, 2009
35
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bevolkingsvolgend te zijn. Dit kan duiden op een kantorenmarkt die vooral door
dienstverlenende sectoren bezet wordt. Dit zal later in deze paragraaf bevestigd worden. Door
de ontwikkeling van de kantoren en de bevolking beide in één figuur weer te geven wordt
duidelijk dat het aantal vierkante meter kantoorruimte vanaf begin jaren 80 al rond de 3 ligt en
2
36
uiteindelijk geleidelijk nog iets is toegenomen tot de huidige 3,4 m per inwoner.
Figuur 2: Historische ontwikkeling kantorenvoorraad en bevolking Lelystad
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Bron: Gemeente Lelystad

Zoals eerder beschreven is de totale kantorenvoorraad van Lelystad over meerdere
kantorenlocaties verspreid. De locaties Stadshart, Lelycentre en RGD-cluster / Botter /
Hanzepark zijn verantwoordelijk voor 80 procent van het totale vloeroppervlak met
2
2
2
respectievelijk 64.217 m , 83.184 m en 53.075 m . Hiervan bevat de locatie Lelycentre de
grootste concentratie kantoren van Lelystad met ongeveer een derde van de totale oppervlakte.
Deze locatie is dan ook van oudsher dé kantorenlocatie van Lelystad waar zich in de beginjaren
van de stad vele publieke instellingen vestigden. Dit betrof enerzijds publieke dienstverlening
als de politie, de rechtbank en het openbaar ministerie en anderzijds rijksdiensten als
37
Rijkswaterstaat. De locaties Meent / Schans / Veste, Ravelijn / Middendreef en de overige
2
2
panden zijn kleinschaliger van aard en bevatten respectievelijk 28.439 m , 19.879 m en 2.943
2
m.

36

Dit is in de figuur globaal af te lezen door de verticale ruimte tussen de lijnen van de
bevolkingsontwikkeling en de ontwikkeling van de kantorenvoorraad te meten. De ruimte tussen deze
lijnen wordt steeds groter, wat een toename in m2 per inwoner betekent.
37
Onder “Overige” worden kantoorpanden gevat die niet op de andere kantorenlocaties, maar verdwaald
door de stad staan. Voorbeeld is het gebouw in de Gondel waar Grontmij gevestigd is.
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Figuur 3:: Procentuele verdeling m bvo per locatie
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Uit de ontwikkeling van de kantorenvoorraad van Lelystad bleek al dat deze voorraad vooral
gebouwd werd in de jaren 70 en 80. In deze periode was er in Nederland sprake van een
regionale spreidingspolitiek die gebaseerd was op de groeipooltheorie van Francois Perroux.
In deze theorie staat het stimuleren van een regionale economie centraal. Volgens Perroux is
economische groei van een regio te stimuleren door de vestiging van een “sleutelbedrijf”. Deze
“sleutelbedrijven” kunnen via hun vele en intensieve relaties met andere bedrijven een stuwend
effect hebben in het vestigingsgebied en zorgen voor regionale economische groei. Een bekend
Nederlands regionaal initiatief waar Lelystad mee te maken heeft gehad in die periode is de
spreiding van rijksdiensten over het land. Een aantal rijksdiensten werd gevestigd in Lelystad
om deze nieuwe stad direct een basis voor economische groei mee te geven. Vaak blijven de
positieve effecten voor de regio echter beperkt tot een gunstig inkomenseffect en is de
38
stuwende werking voor de economie nimmer aangetoond. Deze regionale spreidingspolitiek
geeft een verklaring voor het feit dat een groot deel van de kantorenvoorraad is gebouwd in de
2
jaren 70 en 80. Zo zijn de meeste vierkante meters, bijna 96.000 m , kantoorruimte afkomstig
2
uit de jaren 80 gevolgd door de jaren 70 met ruim 68.000 m . De jaren 90 brachten nog 53.000
2
2
m aan kantoorruimte voort, terwijl het laatste decennium met ongeveer 33.000 m relatief
weinig nieuwe kantoorruimte opgeleverd is. Hierbij moet opgemerkt worden dat het grootste
deel van deze nieuwste voorraad voor 2004 gebouwd is. Opvallend aan deze cijfers is dat
Lelystad over een relatief oude kantorenvoorraad beschikt. Meer dan 85 procent van de
39
voorraad is ouder dan tien jaar. Dit cijfer wijkt af van het landelijke cijfer dat op 75 procent ligt.
De kantorenvoorraad van Lelystad bestaat dus voor een groot deel uit gebouwen op leeftijd die
onderhand verouderd zijn. De vraag is of dit nu en in de nabije toekomst niet voor problemen
gaat zorgen. Als deze panden leeg komen te staan, zal het door de eerder beschreven
verschuiving van de markteisen zeer lastig worden om voor deze panden weer een huurder of
38
39

Lambooy et al, Ruimtelijke Economische Dynamiek, 2002
CBRE, Analyse van de kantoren- en bedrijfsruimtenmarkt in Flevoland, 2008
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koper te vinden. De verwachting is dat een groot deel van deze panden in de nabije toekomst
structureel leeg komt te staan.
Figuur 4: Aantal m2 bvo naar decennium
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Bron: Gemeente Lelystad
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Op de peildatum bedroeg de leegstand in Lelystad ongeveer 30.000 m bvo. Dit betekent dat
ongeveer 12 procent van de totale kantorenvoorraad in Lelystad leegstaat. Bij een leegstand
van 4 tot 8 procent is er in de regel sprake van een gezonde kantorenmarkt. De kantorenmarkt
van Lelystad is dan ook ongezond te noemen. Hierbij moet echter wel opgemerkt worden dat er
op de peildatum sprake was van een economische recessie die voor hoge leegstandspercentages door heel Nederland zorgde. Het gemiddelde leegstandspercentage in Nederland
ligt inmiddels rond de 14 procent met uitschieters richting de 20 procent. Verwacht wordt dat dit
42
cijfer de komende jaren nog op gaat lopen. Met 12 procent leegstand blijft Lelystad nog onder
dit landelijk gemiddelde.
De leegstand in Lelystad concentreert zich vooral op de locaties Stadshart, Lelycentre
en De Meent / De Schans / De Veste. De grootste concentratie leegstand komt voor op het
43
Lelycentre met een percentage van ruim 20 procent , gevolgd door de De Meent / De Schans /
De Veste met een percentage van 17 procent en het Stadshart met een percentage van bijna
13 procent. De andere locaties hebben te maken met een leegstand die niet noemenswaardig
is, namelijk rond de 1 á 2 procent. Positief te noemen is dat alle kantoorlocaties nog voor meer
dan driekwart bezet zijn.

40

Peildatum, 1 januari 2010
Deze leegstandscijfers zijn afkomstig van verschillende aanbodsites op het internet als Funda in
business, DTZ Zadelhoff, PropertyNL en Vastgoedmarkt.nl. Op deze sites wordt het aanbod van
verschillende lokale makelaars verzameld.
42
EIB, Rapportage Kantorenleegstand EIB, 2010
43
Hierbij moet opgemerkt worden dat de gemeente tijdens dit onderzoek tijdelijk gevestigd is in De
Waterwijzer omdat het stadhuis verbouwd wordt. Dit pand zou ook tot de leegstand in het Lelycentre
gerekend kunnen worden. Het leegstandspercentage zou dan neerkomen op 32 procent.
41
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Figuur 5: Bezettingsgraad per kantoorlocatie
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Bron: Funda in business, DTZ Zadelhoff, Vastgoedmarkt.nl en PropertyNL
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Het Lelycentre heeft met 54 procent het grootste aandeel in de totale leegstand in Lelystad,
gevolgd door het Stadshart met 27 procent. De rest van de leegstand, ongeveer 16 procent,is
procent,i te
vinden op de locatie De Meent / De Schans / De Veste.
Figuur 6: Aandeel kantoorlocaties in totale leegstand
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Bron: Funda in business, DTZ Zadelhoff, Vastgoedmarkt.nl en PropertyNL

Verder lijkt er een relatie te zijn tussen de leeftijd van de kantoorpanden en de leegstand. Hoe
ouder het pand, hoe meer kans het loopt op leegstand. Het overgrote deel van de leegstand,
namelijk 61 procent, is gebouwd in de jaren 70 en behoort dus tot de oudste panden van de
kantorenvoorraad van Lelystad. Deze leeg
leegstaande panden zijn over het
et algemeen sterk
verouderd en kunnen als structurele leegstand bestempeld worden
worden. Het zal erg moeilijk zijn om
45
hier nog een huurder voor te vinden
vinden, omdat deze niet meer voldoen aan de veranderde eisen
van de markt.

44

Percentage zou hoger zijn als De Waterwijzer ook als leegsta
leegstand
nd gerekend zou worden. Dan zou het
percentage neerkomen op 66 procent.
45
Verschuiving van markteisen uit hoofdstuk 2
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Figuur 7: Percentage leegstand per bouwperiode
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Opvallend is dat 23 procent van de leegstand in het laatste decennium gebouwd is. Deze
relatieve nieuwbouw blijft daarmee
aarmee eerdere bouwperiodes, de jaren 80 en 90, ruim voor. Deze
nieuwe panden zijn vooral te vinden op de llocatie Stadshart en zijn gebouwd voor de
46
commerciële markt. De vraag is of deze commerciële markt in Lelystad wel bestaat. Vandaar
dat er in dit onderzoek is gekeken naar de bezetting van de kantorenmarkt. Onderzocht
On
is welke
sectoren zich gevestigd hebben in de kkantoorpanden in Lelystad. Aan de hand van de
47
Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI) is per adres nagegaan wat voor een soort organisatie
zich daar gevestigd heeft. Door het aantal werknemers per organisat
organisatie
ie daaraan te koppelen is
nagegaan welke sectoren zorgen voor het grootste aantal kantoorwerknemers in Lelystad. Dit
geeft inzicht in het soort bedrijfsactiviteiten en de mate waarin deze vertegenwoordigd zijn in de
kantoorpanden van Lelystad. Het aantal kantoorwerknemers in Lelystad in 2009 was gelijk aan
48
6.551. Dit betekent dat 20 procent van het totale aantal banen aan kantoren gerelateerd was.
Opvallend is dat het overgrote deel van de kantoorwerknemers (85%) werkzaam is in slechts
vier categorieën uit de SBI-indeling:
indeling:
(22%)
- M = Advies, onderzoek en zakelijke diensten (2
- N = Verhuur roerende goederen en zakelijke diensten (12%)
- O = Openbaar bestuur (34%)
%)
- Q = Gezond- en welzijnszorg (15%)
Vooral het openbaar bestuur is met 34 procent verantwoordelijk
woordelijk voor een groot deel van de
kantoorhoudende werkgelegenheid. Deze categorie bestaat uit algemeen overheidsbestuur,
rechtspraak en politie. Dat deze categorie sterk vertegenwoordigd is in Lelystad is inherent aan
de bestuursfunctie die Lelystad h
heeft als provinciehoofdstad van Flevoland en de vestiging van
een aantal rijksdiensten. Categorie M, die met 22 procent ook sterk vertegenwoordigd is,
46

O.a. uit gesprekken met Ter Steege Vastgoed Lelystad en interne deskundigen
De Standaard Bedrijfsindeling (SBI) is een hiërarchische indeling van economische activiteiten en is
gebaseerd op de indeling van de Europese Unie op die van de Verenigde Naties. De SBI wordt vooral
gebruikt om bedrijfseenheden in te delen naar hun hoofdac
hoofdactiviteit
tiviteit en wordt door de Kamer van
Koophandel aan iedere organisatie dat zich inschrijft in het Handelsregister toebedeeld. De complete lijst
is opgenomen in bijlage 1.
48
Totaal aantal banen in 2009 in Lelystad was 35.870. Bron: Provincie Flevoland.
47
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bestaat vooral uit accountancy, advocatuur en adviesbureaus. Categorie N bestaat
voornamelijk uit uitzendbureaus, arbeidsbemiddeling, beveiligingsdiensten en call-centers en is
goed voor 12 procent van de kantoorwerknemers. De vierde categorie die een relatief grote
bijdrage levert aan de bezetting van de kantoorpanden is de categorie Q, de gezondheids- en
welzijnszorg. Deze categorie, goed voor 15 procent van het aantal kantoorwerknemers, bestaat
in Lelystad vooral uit jeugdzorg, welzijnswerk, psychiatrie, maatschappelijk werk en thuiszorg.
Dit zijn voornamelijk door de overheid gesubsidieerde instellingen die we verder onder de
noemer semi-overheid zullen plaatsen. Andere organisaties die ook nog relatief veel voorkomen
in Lelystad zijn makelaars en andere (woning)bouwgerelateerde organisaties. Deze
organisaties zorgen voor ongeveer 4 procent van het aantal kantoorwerknemers. De andere
49
categorieën uit de SBI-indeling worden variërend vertegenwoordigd tussen de 0 en 3 procent.
Deze categorieën zijn dusdanig klein dat ze verder niet in dit onderzoek genoemd zullen
worden.
Zoals uit deze cijfers duidelijk wordt zijn het vooral overheid en semioverheidsorganisaties die zich in de kantoren gevestigd hebben. Verder zijn het vooral kleine
commerciële dienstverlenende organisaties. Dit verklaart de eerder opgemerkte relatie tussen
de ontwikkeling van de bevolking en de kantorenvoorraad. Hoe meer inwoners Lelystad heeft,
hoe groter de markt voor deze organisaties is en hoe meer kantoorruimte deze nodig hebben.
Grote (inter)nationale of regionale commerciële organisaties hebben zich vrijwel niet in Lelystad
gevestigd. In verschillende gesprekken met onder andere accountmanagers en projectleiders
50
van de gemeente Lelystad, lokale en regionale makelaars en een projectontwikkelaar werd dit
beeld bevestigd.

Figuur 8: Percentage kantoorwerknemers per SBI-categorie

49
50

Zie bijlage 1
Gesprekken met onder andere Arcuris Makelaars, DTZ Zadelhoff en Ter Steege Vastgoed Lelystad.
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Om een compleet beeld te krijgen van de kantorenmarkt van Lelystad zijn ook de huurprijzen
onderzocht. Per kantorenlocatie is gekeken tegen welke huurprijs kantoorpanden aangeboden
worden. Er blijken grote verschillen in huurprijzen te zijn tussen de verschillende locaties, maar
ook per locatie. Dit laatste verschil heeft vooral te maken met de bouwjaren van de
kantoorpanden. In het Stadshart staan bijvoorbeeld panden uit de jaren 80, maar ook uit 2004.
Vanzelfsprekend is de huurprijs van nieuwere panden hoger dan die van oudere panden,
panden omdat
deze beter voldoen aan de eisen die gesteld worden door de markt
markt.. Dit is ook goed te zien aan
de huurprijzen van de oudste
ste panden van Lelystad in het Lelycentre; deze liggen gemiddeld
lager dan in de rest van de stad. De gemiddelde huurprijs in Lelystad ligt ongeveer rond de 110
2
euro m /jaar. In vergelijking met andere gemeenten en vooral binnen de eigen regio, zijn dit
relatief lage huurprijzen. De gemiddelde huurprijzen in Midden
Midden-Nederland
Nederland liggen rond de 140
2
51
euro m /jaar. Alleen Noord-Nederland
Nederland heeft met Lelystad vergelijkbare huurprijzen.
2

Tabel 2: Huurprijzen kantoorruimten in Lelystad (in euro per m /jaar)
Van
Kantoorlocatie
Stadshart
79
RGD-cluster
cluster / Botter / Hanzepark
94
Ravelijn / Middendreef
110
De Meent / De Schans / De Veste
79
Lelycentre
65
Bron: Funda in business, DTZ Zadelhoff, Vastgoedmarkt.nl en PropertyNL

51

Bak, Kantoren in cijfers 2009
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Tot
180
180
130
133
110

Voorbeelden van leegstand

3.2 De toekomstige kantorenmarkt
Om antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvraag is het nodig om inzicht te krijgen in de
toekomstige kantorenvoorraad en de toekomstige vraag naar kantoorruimte. In deze paragraaf
zal eerst een overzicht gegeven worden van het kantorenprogramma van de gemeente
Lelystad tot het jaar 2030. Uit dit overzicht kan een lijn afgeleid worden die de ontwikkeling van
het aantal vierkante meters bvo weergeeft tot aan 2030. Vervolgens zal er op basis van
historische opnamecijfers alsmede op basis van taakstellende werkgelegenheidsramingen een
tweetal vraagprognoses opgesteld worden die een voorspelling doen van de vraag naar
kantoorruimte tot aan het jaar 2030. Vervolgens zullen deze verschillende vraaglijnen
geconfronteerd worden met de lijn die de ontwikkeling van de kantorenvoorraad weergeeft.
Hieruit moet duidelijk worden of de planvoorraad van het kantorenprogramma van Lelystad in
de huidige constellatie overeind gehouden kan worden of dat aanpassingen aan het
kantorenprogramma wenselijk zijn.
3.2.1. Het kantorenprogramma van Lelystad
2

De gemeente Lelystad beschikt op dit moment over 251.735 m bvo aan kantoorruimte
verspreid over een aantal kantorenlocaties. Het kantorenprogramma dat de gemeente Lelystad
voor de toekomst heeft, zal tot een verdere groei van deze kantorenvoorraad leiden. Door
middel van nieuwbouw wil zij naast uitbreiding van de bestaande kantorenlocaties ook nieuwe
kantorenlocaties ontwikkelen.
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Figuur 9: Overzichtskaartje bestaande en nieuwe kantorenlocaties
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7 = Warande / Larserdreef
8 = Larserboog
9 = Lucthaven / Omala
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Bron: Gemeente Lelystad, Gemeentelijke Visie Vestigingsbeleid, 2007

Als alle plannen uit het huidige kantorenprogramma gerealiseerd worden zal de komende
2
twintig jaar de kantorenvoorraad in Lelystad bijna verdubbelen, van 251.000 m bvo naar
2
449.000 m bvo. Vooral de bestaande locaties Stadshart en Hanzepark / RGD-cluster / Botter
en diverse nieuwe kantorenlocaties zullen hier een grote bijdrage aan leveren.
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2

Tabel 3: Ontwikkeling kantorenvoorraad tot het jaar 2030 in m bvo.
Kantorenlocatie

2010

2010 - 2020

2021 - 2030

64.216

81.316

91.316

Stationsbalkon-Zuid

0

10.000

Stationsbalkon-Noord

0

Theaterkwartier

0

1.600

0

Waag

0

3.500

0

Stadhuisplein

0

2.000

0

53.075

67.075

95.075

Stadshart

Hanzepark / RGD-cluster / Botter

10.000

RGD

0

4.000

3.000

Hanzepark

0

10.000

25.000

19.879

23.879

23.879

0

4.000

0

28.439

32.921

32.921

4.482

0

83.184

83.184

0

0

2.943

2.943

0

0

12.000

Ravelijn / Middendreef
Wisseltorens

De Meent / De Schans / De Veste

Lelycentre

Overige

83.184

2.943

Campuszone

0

6.000

Noord

0

6.000

Zuid

0

Warande / Larserdreef

0

Larserboog

Luchthaven / OMALA

Totaal

6.000

0

0

251.735

25.000

43.200

25.000

16.200

2.500

5.000

2.500

2.500

50.000

60.000

50.000

10.000

374.818

449.518

Bron: Gemeente Lelystad

Als alle plannen uit het kantorenprogramma doorgaan zal de kantorenvoorraad oplopen van
2
2
2
251.000 m in 2010 tot 374.000 m in 2020 en 449.000 m bvo in 2030. De lijn die hieruit
afgeleid kan worden en nodig is voor de confrontatie later in het onderzoek is weergegeven in
figuur 10.
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Figuur 10: Ontwikkeling van de kantorenvoorraad in m bvo
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Het kantorenprogramma van de gemeente moet ook een bijdrage leveren aan een betere
aansluiting op de veranderende eisen vanuit de markt. Vooralsnog beschikt Lelystad vooral
over centrumlocaties die voor een groot deel bestaan uit grootschalige kantoorpanden. Met de
nieuwe plannen zal de voorraad meer divers worden. Er is in de nieuwe plannen vooral
aandacht voor kleinschalige kantoorpanden met een eigen uitstraling en optimale
autobereikbaarheid op zichtlocaties. De grote volumes kantoren concentreren zich weliswaar
nabij het Stadshart, echter is er in het kantorenprogramma ook ruimte gereserveerd voor
zichtlocaties nabij de snelweg en andere uitvalswegen. Dit zijn segmenten waarover Lelystad
nog niet beschikt en waarmee zij de markt beter wil gaan bedienen. Hieronder zal kort ingegaan
worden op de belangrijkste plannen van het kantorenprogramma.
Stadshart
Naast de bestaande voorraad zal er de komende twintig jaar nog 30.000 m2 bvo toegevoegd
2
worden op deze locatie. In het nieuwe gebied rondom het theater is 5.000 m aan kantoorruimte
gereserveerd, maar het gebied zal toch vooral in het teken staan van entertainment en leisure.
Deze plannen zijn nog in ontwikkeling en vooralsnog is er weinig bekend over hoe dit eruit zal
2
gaan zien. De Stationsbalkons Noord en Zuid daarentegen leveren met 20.000 m
kantoorruimte een grote bijdrage aan de groei van de kantorenvoorraad in het Stadshart. Dit
2
plan bestaat uit twee individuele kantoorpanden van beide 10.000 m bvo. Deze panden zijn
vooral geschikt voor de vestiging van (middel)grote kantoorhoudende bedrijven die belang
hechten aan kwaliteit en uitstraling van het pand. Deze twee kantoorpanden zullen in de
nabijheid van het station en diverse uitvalswegen komen waardoor ze goed bereikbaar zijn.
Parkeren dient op eigen terrein te gebeuren. Verder dient opgemerkt te worden dat Lelystad
heeft ingezet op verstedelijking van het Stadshart, wat betekent dat men efficiënt en intensief
om wil gaan met de ruimte. Een gevolg hiervan is dat er vooral de hoogte in zal worden gegaan.
De stationsbalkons mogen dan ook bestaan uit maximaal 12 bouwlagen.

Hanzepark / RGD-cluster / Botter
De plannen voor deze locatie zullen vooral in het wijkontwikkelingsgebied Hanzepark en het
RGD-cluster ontwikkeld worden. Hierbij was het RGD-cluster vooral bedoeld om gebruikers uit
2
het Lelycentre te huisvesten. In totaal is in dit gebied ten westen van het centrum 42.000 m bvo
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2

kantoorruimte gepland. Vooral het project Hanzepark bevat met 35.000 m de komende twintig
jaar een groot deel van deze uitbreiding. De nabije ligging van het Stadshart en het station
maken deze locatie tot een interessante vestigingslocatie. Met de opening van de Hanzelijn
wordt er extra belangstelling voor deze locatie verwacht. De doelgroep voor deze locatie is de
niet-zakelijke dienstverlening, met specifiek de sociale en maatschappelijke dienstverlening. De
locatie is gelegen in de directe nabijheid van het NS Station Lelystad Centrum en nabij diverse
uitvalswegen en zijn daardoor goed bereikbaar. Parkeren dient op eigen terrein of op een
collectief privéterrein te gebeuren. Er is dan ook ruimte gereserveerd voor 1 parkeerplek per 80
2
m bvo.
Warande / Larserdreef
Dit plan biedt de mogelijkheid tot de vestiging van kantoorvilla’s in de nieuw te realiseren wijk
Warande aan de Larserdreef. De gemeente Lelystad heeft geconstateerd dat de vraag naar
kleinschalige, zelfstandige kantoren op zichtlocaties binnen de stad toenam en speelt daar met
dit plan op in. Binnen het plan is dan ook ruimte voor diversiteit die beschikbaar is voor een
2
groot aantal sectoren. Het plan levert met 43.000 m bvo een aanzienlijke bijdrage aan de
toekomstige kantorenvoorraad. Deze locatie ligt niet in de nabijheid van het Centraal Station,
maar wel nabij diverse uitvalswegen als de Larserdreef die naar de snelweg A6 leidt. Ook zal
de locatie goed bereikbaar zijn per openbaar vervoer.
Luchthaven / Omala
Met de uitbreiding van de luchthaven Lelystad is het wenselijk om in de nabijheid daarvan de
mogelijkheid tot kantoorontwikkeling te hebben. Verwacht wordt dat deze uitbreiding
luchthavengerelateerde werkgelegenheid oplevert die voor een deel kantoorhoudende
2
werkgelegenheid is die gehuisvest moet worden. Hiervoor is een programma van 60.000 m
52
bvo gereserveerd in het gebied tussen de luchthaven en de snelweg A6 . Dit zal deels een
snelweglocatie opleveren, iets waar Lelystad nog niet over beschikt, en deels
luchthavengerelateerde werkgelegenheid huisvesten. Deze locatie zal geschikt zijn voor
(middel)grote kantoorgebruikers met een hoge autoafhankelijkheid. De bereikbaarheid per auto
is hier uitstekend door de ligging aan de A6 en de locatie zal ook goed bereikbaar zijn met het
openbaar vervoer.
Campuszones Noord & Zuid / Larserboog
De nieuwe locaties Campuszone Noord en Zuid en Larserboog bieden ook de mogelijkheid om
te voorzien in de vraag naar locaties met een goede autobereikbaarheid. Larserboog ligt aan de
rand van de stad langs de centrale as, de Larserdreef (zie figuur 9) . Deze locatie is geschikt
voor enkele middelgrote kantoorgebruikers die waarde hechten aan uitstraling en een
2
zichtlocatie. Er is ruimte voor ongeveer 5.000 m bvo. De locatie is met de auto goed bereikbaar
door de ligging aan afrit 10 van de A6 en aan de belangrijkste uitvalsweg van Lelystad, de
Larserdreef. De bereikbaarheid per openbaar vervoer dient te worden verbeterd.
De Campuszones Noord en Zuid liggen meer in de richting van het Stadshart. Echter zijn deze
locaties wel aan de belangrijkste uitvalswegen gepland, waardoor zij goed bereikbaar zijn met
de auto. Deze locaties zijn gericht op middelgrote kantoorgebruikers en bestaan uit een aantal
2
gebouwen van 3 tot 6 bouwlagen. Samen zullen deze locaties goed zijn voor 12.000 m bvo
aan kantoorruimte.

52

Economische Programmering Larserknoop, 2009
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Impressie Stationsbalkons Noord en Zuid

3.2.2 De toekomstige vraag op de kantorenmarkt
Om de voorraadontwikkeling goed te kunnen valideren is het van belang om inzicht te
verkrijgen in de toekomstige vraag naar kantoorruimte. Dit is gedaan op basis van twee
scenario’s. Het eerste scenario maakt gebruik van historische opnamecijfers en het tweede
scenario is gebaseerd op taakstellende werkgelegenheidsramingen.
Scenario 1: extrapolatie historische opnamecijfers:
Dit scenario is gebaseerd op extrapolatie van historische opnamecijfers. Bij deze methode
wordt er vanuit gegaan dat de gemiddelde opname in de toekomst niet veel af zal wijken van de
gemiddelde opname van kantoorruimte uit het verleden. Hierdoor wordt het mogelijk om deze
historische ontwikkeling door te trekken naar de toekomst. Dit levert een vraaglijn op die
uiteindelijk geconfronteerd kan worden met de lijn die de ontwikkeling van de kantorenvoorraad
53
weergeeft. Op basis van historische opnamecijfers is gekozen voor een bandbreedte
waartussen verwacht wordt dat de toekomstige vraag naar kantoorruimte zal liggen.
2
Beide vraaglijnen hebben dezelfde oorsprong (221.000 m ) in het jaar 2010, omdat dit het
huidige aantal bezette vierkante meters bvo is. Vervolgens lopen beide lijnen vanuit deze
2
oorsprong lineair uit elkaar. De ondergrens vertegenwoordigt een opnamecijfer van 4.000 m
bvo per jaar en de bovengrens, de ambitieuze variant, vertegenwoordigt een opnamecijfer van
2
6.500 m bvo per jaar. De verwachting is dat de toekomstige vraag zich tussen deze twee lijnen
2
zal ontwikkelen en in het jaar 2030 uiteindelijk tussen de 301.000 en 351.000 m bvo zal liggen.
Uit de confrontatie tussen deze vraaglijnen en de toekomstige kantorenvoorraad blijkt dat de
kantorenvoorraad vanaf 2010 groter is dan de vraag vanuit de markt, wat leegstand inhoudt. In
figuur 12 is dat te zien doordat de vraaglijn en de lijn die de ontwikkeling van de
kantorenvoorraad vertegenwoordigt niet dezelfde oorsprong hebben. De vraag in 2010 is met
2
2
221.000 m bvo kleiner dan de voorraad van 251.000 m bvo op dat moment. Zelfs in het meest
positieve vraagscenario (bovengrens) blijft de kantorenvoorraad groter dan de verwachte vraag
54
vanuit de markt. In het jaar 2020 zal het overschot op de kantorenmarkt variëren tussen de
2
2
89.000 m en de 114.000 m bvo als de gemeente Lelystad alle plannen ontwikkelt in die
periode. In de periode tot aan 2030 zal dit overschot zelfs nog verder oplopen naar een waarde
2
2
tussen de 98.000 m en 148.000 m . Op basis van het scenario van historische opnamecijfers
53

Deze cijfers zijn afkomstig van DTZ Zadelhoff en Arcuris Makelaars. DTZ Zadelhoff becijferde een
gemiddelde opname over de laatste 7 jaar van ongeveer 6.500 m2 bvo. Dit zal de bovengrens zijn. Arcuris
Makelaars becijferde een gemiddelde opname van 4.000 m2 bvo. Dit zal de ondergrens zijn.
54
Het overschot is uit de figuur af te lezen door verticaal de ruimte tussen de vraaglijn en de lijn die de
ontwikkeling van de kantorenvoorraad aangeeft te meten.
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kan gesteld worden dat bij onverkorte realisatie van het kantorenprogramma van Lelystad het
toekomstige aanbod de toekomstige vraag zal overstijgen.
Figuur 11: Scenario 1 o.b.v. extrapolatie historische opnamecijfers
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Bron: DTZ Zadelhoff en Arcuris Makelaars, bewerking gemeente Lelystad

Scenario 2: taakstellende werkgelegenheidsramingen
Dit scenario is gebaseerd op taakstellende werkgelegenheidsramingen die overgenomen zijn uit
55
de Provinciale visie op werklocaties. In de Provinciale visie wordt uitgegaan van een
middenvariant (TM80+) en een ambitieuzere variant (GE94). Deze varianten zijn van belang
voor de ruimtelijke reserveringen die gedaan moeten worden om de werkgelegenheid te kunnen
huisvesten. Zo is voor beide varianten becijferd wat de toekomstige kantoorwerkgelegenheid
2
zal zijn. Deze cijfers zijn vervolgens vermenigvuldigd met een kantoorquotiënt van 28 m per
werknemer, waaruit het benodigde aantal vierkante meters kantoorruimte volgt. Door uit te gaan
van twee varianten, de midden- en ambitieuze variant, kan een bandbreedte geformuleerd
worden waartussen de vraag naar kantoorruimte in de toekomst vermoedelijk zal liggen. De
middenvariant TM80+ geeft hierbij een ondergrens aan en de ambitieuze variant GE94 een
bovengrens. Ook deze vraaglijnen hebben dezelfde oorsprong in de huidige bezetting van de
2
kantorenvoorraad (221.000 m ). Vervolgens lopen deze lijnen weer uit elkaar omdat er sprake is
van een bandbreedte. De verwachte vraag naar kantoorruimte zal volgens dit scenario
toenemen tot een getal tussen de 264.000 en 299.000 m2 bvo in het jaar 2020 en tussen de
299.000 en 370.000 m2 bvo in het jaar 2030. Ook op basis van dit scenario blijkt dat de
kantorenvoorraad meteen vanaf het jaar 2010 te groot is ten opzichte van de vraag. Het
overschot zal verder toenemen als Lelystad haar kantorenprogramma volledig uit gaat voeren.
2
In het jaar 2020 zal er een overschot aan kantoorruimte zijn tussen de 75.000 m bvo in de
2
meest gunstige variant (GE94) en 110.000 m bvo in de minder positieve variant (TM80+). In
2
het jaar 2030 zal dit overschot opgelopen zijn tot een waarde tussen de 79.500 m bvo en de
2
150.000 m bvo. Dus ook op basis van dit scenario kan gesteld worden dat bij onverkorte
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Provincie Flevoland, Concept Visie Werklocaties Flevoland 2030+, april 2010
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realisatie van het kantorenprogramma van Lelystad het aanbod de vraag in de toekomst zal
overstijgen.
Figuur 12: Scenario 2 o.b.v. taakstellende werkgelegenheidsramingen
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Bron: Provincie Flevoland, bewerking gemeente Lelystad
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4. Conclusies
Uit de voorgaande hoofdstukken is een duidelijk beeld ontstaan van zowel de huidige als
toekomstige kantorenmarkt van Lelystad. Op basis hiervan is het mogelijk om een aantal
conclusies te trekken die uiteindelijk zullen leiden tot de beantwoording van de
onderzoeksvraag die aan het begin geformuleerd is:
“Is de huidige planvoorraad van het kantorenprogramma van de gemeente Lelystad in de
huidige constellatie overeind te houden? Zo niet, wat is dan de juiste oplossingsrichting?
Hieronder zullen de belangrijkste conclusies beschreven worden en uiteindelijk zal het eerste
deel van de onderzoeksvraag beantwoord worden. Het tweede deel van de onderzoeksvraag
zal in het volgende hoofdstuk behandeld worden.
4.1 Omvang en positie huidige voorraad
2

De huidige kantorenmarkt van Lelystad is met 251.000 m bvo van een beperkte tot gemiddelde
omvang te noemen. Het gemiddelde aantal vierkante meters per inwoner ligt met 3,4 iets boven
het landelijk gemiddelde van 3. In vergelijking met de andere Nederlandse
provinciehoofdsteden behoort Lelystad echter tot de achterhoede. De huidige kantorenvoorraad
concentreert zich niet op één locatie, maar is verspreid over een vijftal centrumlocaties.
Perifere- of snelweglocaties ontbreken in Lelystad. Drie van deze locaties - Stadshart,
Lelycentre en RGD-cluster / Botter / Hanzepark – nemen 80% van de totale kantooroppervlakte
voor hun rekening, waarvan het Lelycentre met één derde deel de grootste concentratie bevat.
Dit is van oudsher dé kantorenlocatie van Lelystad waar veel overheidsinstellingen gevestigd
zijn geweest. Het grootste deel (65%) van de kantorenvoorraad van Lelystad is in de jaren ‘70
en ‘80 gebouwd. Dit komt door de regionale spreidingspolitiek die in die periode door de
rijksoverheid gevoerd werd. Deze politiek zorgde ervoor dat rijksdiensten en grote
overheidsorganisaties zich in Lelystad vestigden, waardoor de kantorenvoorraad in die periode
flink groeide. Veel van deze voorraad is tegenwoordig in het licht van veranderende eisen als
“sterk verouderd” te kwalificeren. Vooral de locatie Lelycentre, maar ook de locatie Stadshart
(met uitzondering van de Zilverparkkade) en de locatie De Meent / De Schans / De Veste
bestaan voor een groot deel uit functioneel verouderde panden. De locaties Middendreef /
Ravelijn en RGD-cluster / Botter / Hanzepark bestaan uit relatieve nieuwbouw. Alleen het deel
in de Botter kan als functioneel verouderd gezien worden. Verder is het opmerkelijk dat er na
2004 relatief weinig vierkante meters meer aan de voorraad zijn toegevoegd. Bij de vergelijking
van de ontwikkeling van de kantorenvoorraad en de ontwikkeling van de bevolking van Lelystad
valt op dat de kantorenmarkt bevolkingsvolgend is. Dit duidt op een kantorenmarkt die vooral
bezet wordt door lokale, dienstverlenende bedrijven. Dit beeld wordt bevestigd door de
uitkomsten uit het onderzoek naar de bezetting van de kantorenmarkt.
4.2 Bezetting van de kantorenmarkt
Uit onderzoek naar de bezetting van de kantorenvoorraad is gebleken dat er vooral overheidsen semi-overheidsinstellingen in Lelystad gevestigd zijn. Het openbaar bestuur en de
gezondheids- en welzijnszorg zorgen samen voor de helft van de bezetting van de
kantorenvoorraad. Daarnaast zijn het vooral kleinere bedrijven in de dienstverlening voor de
lokale markt, die zich in Lelystad hebben gevestigd zoals accountants, advocaten,
uitzendbureaus en organisaties die traditioneel een sterke relatie hebben met de groei van de
woningmarkt als makelaars. Op basis van dit onderzoek en gesprekken met verschillende
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deskundigen kan geconcludeerd worden dat er geen sprake is van een volwassen commerciële
56
kantorenmarkt in Lelystad. Volgens geraadpleegde deskundigen staat Lelystad niet op de
kaart als vestigingsplaats voor commerciële, kantoorbehoevende organisaties. Volgens hen
spelen de ligging en het imago van Lelystad hier vooral een belangrijke rol bij. Landelijk heeft
men nog steeds een slecht beeld van de stad, iets wat bevestigd wordt door de heer De Witte
van DTZ Zadelhoff. Dit slechte imago schrikt organisaties af om zich in Lelystad te vestigen.
Ook de ligging van Lelystad speelt een rol bij het ontbreken van een gezonde commerciële
kantorenmarkt. Weliswaar ligt Lelystad op een knooppunt van diverse infrastructuur, waardoor
het goed bereikbaar is, maar ligt de stad te dichtbij Amsterdam en Almere voor organisaties die
de Randstad willen bedienen en te dichtbij Zwolle voor organisaties die het noorden en het
oosten van het land willen bedienen. Zij kiezen dan toch voor vestiging in Amsterdam, Almere
en Zwolle en niet voor Lelystad. Bovendien mist Lelystad volgens hen een goede afzetmarkt en
voldoende juist geschoold personeel. Ook het unieke “selling point” van Lelystad, de prijs, kan
organisaties niet overhalen zich in Lelystad te vestigen. De gemiddelde huurprijs in Lelystad ligt
dan wel lager dan het landelijk gemiddelde, maar het prijspeil speelt steeds minder vaak een
57
doorslaggevende rol bij de locatiekeuze van een organisatie. Andere vestigingseisen hebben
aan belang toegenomen en zijn wel doorslaggevend. Eerst moet voldaan worden aan die eisen,
voordat de prijs een doorslaggevende rol gaat spelen. Kortom; grote commerciële organisaties
zien Lelystad niet als vestigingsplaats.
4.3 Leegstand
Het peil van de huidige leegstand (12%) is lager dan het landelijk gemiddelde (14%), maar
58
hoger dan de leegstand waarbij gesproken kan worden van een gezonde markt. De leegstand
in Lelystad concentreert zich op de locaties Lelycentre, Stadshart en De Meent / De Schans /
De Veste. Positief is dat de bezettingsgraad op elke locatie afzonderlijk nog boven de 75% ligt.
Er is dus geen locatie die voor het grootste gedeelte leeg staat. De locatie Lelycentre kampt
met de grootste leegstand en neemt met 55% meer dan de helft van de totale leegstand in
Lelystad voor haar rekening. Daarna volgen de locaties Stadshart (27%) en De Meent / De
Schans / De Veste (16%). Dat het grootste deel van de leegstand zich voordoet op de locatie
Lelycentre is niet verwonderlijk. Er lijkt een relatie te bestaan tussen de bouwperiode van de
kantoren en leegstand. Zo is het grootste deel van de leegstand (61%) afkomstig uit de eerste
bouwperiode (1970-1979). De panden op de locatie Lelycentre zijn grotendeels ook in deze
bouwperiode gebouwd. Kantoren uit de oudste bouwperiode zijn veelal verouderd en voldoen
niet meer aan de eisen die vanuit de markt aan kantoren gesteld worden. Verondersteld kan
worden dat deze leegstand tot de structurele leegstand behoort of gaat behoren. Naast de
leegstand in de verouderde panden is er in Lelystad echter ook leegstand in kantoren uit de
jongste bouwperiode (2000-2009). 23 procent van de leegstand komt voort uit deze
bouwperiode. Vooral de panden aan de Zilverparkkade in het Stadshart zijn hier
verantwoordelijk voor. Deze panden zijn op risico voor de commerciële markt gebouwd, die
afwezig blijkt te zijn. Daarnaast is het Zilverpark erg ambitieus in de markt gezet en voldoen
deze panden niet volledig aan de eisen van de markt. Zo is parkeergelegenheid een probleem,
zijn de panden te grootschalig voor de partijen die interesse hebben en is de duurzaamheid van
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O.a. in gesprekken met de heer S. Bakker (Directeur Ter Steege Vastgoed Lelystad), de heer B.
Uppelschoten (Directeur register makelaars bij Arcuris Makelaars) en de heer H. de Witte van DTZ
Zadelhoff.
57
Volgens de heer De Witte van DTZ Zadelhoff
58
Op een gezonde markt is sprake van 4 tot 8% frictieleegstand. NICIS Institute; Janssen-Jansen, Ruimte
ruilen, regionale samenwerking als oplossing voor de aanpak van leegstaande kantoren; januari 2010.
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de panden een probleem. Voor zowel de leegstand van de verouderde als van de nieuwe
panden zal een oplossing gevonden moeten worden.
4.4 Verandering van eisen vanuit de markt
De kantorenmarkt is veranderd van een aanbodgestuurde naar een vraaggestuurde markt. Dit
houdt in dat de gebruiker steeds meer eisen kan stellen aan de kantoorpanden. Deze eisen zijn
de laatste tijd veranderd. Er wordt steeds meer gekeken naar de kwaliteit en de ligging van de
kantoorpanden. De bereikbaarheid, en dan specifiek autobereikbaarheid, is van groot belang.
Locaties nabij snelwegen en/of belangrijke uitvalswegen zijn in trek. Stationslocaties
daarentegen zijn vooral in trek bij overheidsinstellingen, maar worden vanuit de markt minder
gezocht. Doordat de autobereikbaarheid belangrijk is, heeft ook de parkeergelegenheid aan
belang toegenomen. Dit is dan ook de tweede eis waaraan voldaan moet worden. Een
voorbeeld hiervan is de nieuwbouw van de Rabobank in Lelystad. De Rabobank kon zich
vestigen in het Stadshart. Op die locatie was voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein
echter een probleem. Uiteindelijk heeft de Rabobank ervoor gekozen om op de locatie Ravelijn
te bouwen, omdat het daar wel mogelijk was om op eigen terrein voldoende
parkeergelegenheid te realiseren. Verder geven zoekende partijen de voorkeur aan
kleinschalige kantoren met een eigen uitstraling, een flexibele inrichting en een duurzaam
karakter. Duurzaamheid moet hier breed opgevat worden en duidt op zowel een
milieuvriendelijk pand als op een pand met een lange levensduur. Om te kunnen voldoen aan
de eisen die nieuwe werkconcepten stellen moet in deze panden de nieuwste technologie
beschikbaar zijn en moet de inrichting flexibel zijn. De bestaande locaties in Lelystad voorzien
echter vooral in grootschalige kantoorontwikkelingen die sterk verouderd zijn en voldoen dus
niet aan de eisen uit de markt. De toekomstige kantorenvoorraad zal wel aan deze eisen
moeten voldoen om aantrekkelijk te blijven.
4.5 De toekomstige kantorenvoorraad
Als het hele kantorenprogramma van de gemeente Lelystad uitgevoerd wordt, zal de
2
kantorenvoorraad van Lelystad zal de komende 20 jaar bijna verdubbelen van 251.000 m bvo
2
in 2010 naar 449.00 m bvo in 2030. Deze uitbreiding zal plaatsvinden op zowel de bestaande
als op nieuwe kantorenlocaties. De huidige kantorenmarkt is eenzijdig te noemen en bestaat
vooralsnog alleen uit centrumlocaties. De nieuwe kantoorlocaties moeten hier verandering in
brengen en leiden tot toevoeging van perifere- en snelweglocaties. Dit brengt meer diversiteit
op de kantorenmarkt, waarmee er beter ingespeeld wordt op de hierboven genoemde eisen uit
de markt. Bij de nieuwe plannen heeft de locatie Stadshart (de Stationsbalkons) voorrang boven
de andere locaties. De vraag is of dit wenselijk is, aangezien de Stationsbalkons vooral
voorzien in grootschalige kantoren van elk 10.000 m2 bvo. De verwachting is dan ook dat het
heel erg moeilijk gaat worden om deze panden bezet te krijgen, zeker in deze tijd van
economische crisis. Er zullen geen partijen zijn die deze grote panden in zijn geheel kunnen
vullen en verzamelgebouwen zijn vanuit de markt niet meer gewenst. Dit is echter niet alleen in
Lelystad het geval. Ook de ontwikkelingen van het Hanzepark verlopen moeizaam. Er hebben
zich vooralsnog geen partijen gemeld die daar willen ontwikkelen. Of de opening van de
Hanzelijn hier verandering in gaat brengen wordt betwijfeld. Er liggen veel stations aan deze lijn
die aantrekkelijker zijn, zoals in Almere en Zwolle. Wellicht heeft de Hanzelijn zelfs een
negatieve invloed. Door de betere bereikbaarheid van Zwolle in combinatie met het proces van
schaalvergroting, kan het zo zijn dat er zelfs organisaties uit Lelystad versneld weg zullen
trekken. Ook van de kantoorontwikkelingen die voort zouden moeten komen uit de uitbreiding
59

Volgens de heer B. Uppelschoten van Arcuris Makelaars
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van de luchthaven wordt niet veel verwacht. Die vraaguitbreiding zal zich dan vooral rond de
luchthaven zelf voordoen, maar zal voor de rest van de stad geen extra vraag naar
60
kantoorruimte opleveren. De luchthaven is een ontwikkeling die op zichzelf staat.
Het kantorenprogramma van Lelystad zorgt wel voor meer diversiteit in de kantorenvoorraad.
De grootschalige kantoorontwikkelingen als de Stationsbalkons en het Hanzepark zullen zeer
61
moeilijk te vullen zijn. De plannen die bestaan uit kleinschalige bouw als de Campuszones,
Larserboog en Warande / Larserdreef hebben meer kans op ontwikkeling, omdat deze beter
voldoen aan de eisen uit de markt.
Figuur 13: Waardering nieuwe plannen op basis van markteisen
Plan
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4.6 De toekomstige vraag naar kantoorruimte
Op basis van historische opnamecijfers (scenario 1) en taakstellende
werkgelegenheidsramingen (scenario 2) is de toekomstige vraag naar kantoorruimte becijferd.
Beide scenario’s laten voor de toekomst een stijging van de vraag naar kantoorruimte zien. De
confrontatie van beide vraagscenario’s met de toekomstige kantorenvoorraad laat echter voor
beide scenario’s in het jaar 2030 een overschot aan kantoorruimte zien. In scenario 1 zal dit
60

Volgens de heer B. Uppelschoten van Arcuris Makelaars en de heer H. de Witte van DTZ Zadelhoff.
Volgens De heer S. Bakker van Ter Steege Vastgoed Lelystad.
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Uit de literatuur kwamen een aantal eisen vanuit de markt naar voren (zie 2.5). De markteisen die
gekozen zijn om de verschillende plannen te waarderen werden gezien als de belangrijkste eisen die
marktpartijen stellen. Gekozen is om technologie en duurzaamheid weg te laten, omdat het gaat om
nieuwbouw. Er wordt vanuit gegaan dat hier bij nieuwbouw rekening mee gehouden wordt en dat die
panden dus aan die eisen voldoen.
61
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overschot uitkomen tussen de 22 en 33 procent van de totale kantorenvoorraad en in scenario
2 tussen de 18 en 33 procent. Dit overschot is groot te noemen en zal leiden tot leegstand.
Hierbij dient opgemerkt te worden dat de vraagscenario’s ook nog gebaseerd zijn op redelijk
positieve uitgangspunten. De vraag is of een aantal van de genoemde ontwikkelingen uit het
tweede hoofdstuk niet een groter dempend effect op de vraag zal hebben dan waarvan in de
scenario’s is uitgegaan. Zo kan de eenzijdige bezetting van de kantorenmarkt door vooral
overheid en semi-overheid in de toekomst problemen opleveren. Met name de schaalvergroting
van organisaties blijkt bestuurssteden te treffen. Door deze schaalvergroting van organisaties
en bezuinigingen vanuit het overheidsapparaat is het realistisch ervan uit te gaan dat er in de
toekomst vanuit de sectoren overheid en semi-overheid geen uitbreiding van kantoorruimte
verwacht hoeft te worden. Daarnaast is er in de scenario’s ook geen rekening gehouden met de
gevolgen van de efficiëntere en nieuwe werkconcepten, zoals Het Nieuwe Werken. Deze
nieuwe werkconcepten leiden er over het algemeen toe dat er minder ruimte per werknemer
nodig is, waardoor de vraag naar kantoorruimte afneemt. In dit onderzoek is in scenario 2
2
uitgegaan van een kantoorquotiënt van 28 m per werknemer. Verwacht wordt echter dat deze
kantoorquotiënt in de toekomst lager zal zijn. Dit geldt dan ook voor de vraag naar
kantoorruimte.
Geconcludeerd kan worden dat bij onverkorte realisatie van het kantorenprogramma van
Lelystad tot aan het jaar 2030 het aanbod de vraag zal overtreffen. Dit zal leiden tot
overschotten op de kantorenmarkt van boven de 20 procent. De vraag en de voorraad lopen
dan te ver uiteen. Het antwoord op het eerste deel van de onderzoeksvraag luidt dan ook:
De huidige planvoorraad van het kantorenprogramma is in de huidige constellatie niet overeind
te houden.
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5. Aanbevelingen
In het vorige hoofdstuk is geconcludeerd dat de huidige planvoorraad van het
kantorenprogramma van Lelystad in de huidige constellatie niet overeind te houden is. Deze
conclusie geeft aanleiding tot een heroverweging van het kantorenprogramma en het te voeren
beleid ten opzichte van de kantorenmarkt. In dit hoofdstuk zal het tweede deel van de
onderzoeksvraag beantwoord worden. Door middel van aanbevelingen zal aangegeven worden
welke ruimtereservering verantwoord en welke oplossingsrichting gewenst is. Allereerst wordt er
een aantal aanbevelingen gedaan met betrekking tot de kantorenmarkt. Zo wordt aangegeven
welke toekomstige planvoorraad verantwoord is en hoe tot die planvoorraad gekomen kan
worden. In de laatste paragraaf wordt er nog een aantal overige aanbevelingen gedaan die
meer van organisatorische aard zijn.
5.1 Aanbevelingen met betrekking tot de kantorenmarkt
De onverkorte realisatie van het kantorenprogramma zal in de toekomst leiden tot een
overschot op de kantorenmarkt. De toekomstige voorraad zal daarom teruggebracht moeten
worden naar een meer realistische grootte. Hierbij wordt wel aanbevolen om de reserveringen
voor de toekomstige planvoorraad af te stemmen op een gunstig toekomstscenario, zodat ten
alle tijde aan eventuele vraag vanuit de markt voldaan kan worden. Op deze manier zal de
kantorenmarkt niet tot stilstand kunnen komen, omdat er altijd voldoende voorraad aanwezig
63
is. Door het terugbrengen van de kantorenvoorraad wordt de markt krapper gemaakt,
waardoor er weer een gezonde marktwerking ontstaat.
Op basis van de vraagscenario’s uit hoofdstuk 3 is het realistisch om te verwachten dat
2
64
de vraag naar kantoorruimte in 2030 uit zal komen rond de 330.000 m bvo. Dit cijfer is
gebaseerd op een van de meest gunstige scenario’s en betekent een gemiddeld opnamecijfer
2
65
van 5.500 m bvo per jaar voor de komende 20 jaar. Als het kantorenprogramma echter
2
onverkort uitgevoerd zal worden, zal de kantorenvoorraad in 2030 uit 449.000 m bvo bestaan.
2
Dit betekent een overschot van 119.000 m bvo. Aanbevolen wordt om de totale
kantorenvoorraad, zowel de bestaande voorraad als de planvoorraad, terug te brengen tot een
realistischere grootte, waarbij het uitgangspunt moet zijn dat de totale kantorenvoorraad niet
boven het gunstigste toekomstscenario uitkomt. Dit zou betekenen dat de totale
2
kantorenvoorraad met minimaal 119.000 m bvo teruggebracht zal moeten worden.
Dit terugbrengen van de kantorenvoorraad kan op twee manieren. De eerste manier is
door bestaande voorraad aan de markt te onttrekken. Dit zal vooral betrekking hebben op
verouderde kantoorpanden die structureel leeg staan. De tweede manier is het verminderd
toevoegen van kantoorruimte aan de voorraad. Dit betekent het schrappen en/of strategisch
faseren en programmeren van de plannen. Hiervoor zal het kantorenprogramma aangepast
moeten worden. Voor Lelystad lijkt een combinatie van beide manieren wenselijk, omdat de
stad zowel te maken heeft met verouderde leegstand alsmede met een kantorenprogramma dat
in de toekomst voor een overschot aan kantoorruimte zal zorgen. De uitdaging bij het
terugbrengen van de kantorenvoorraad is om kwalitatieve vernieuwing te koppelen aan een
63

Plabeka (MRA), Ruimtebehoefte bedrijventerreinen en kantoren 2010-2040, 8 april 2010
Scenario 1 voorspelt een vraag tussen de 301.000 en 351.000 m2 bvo in 2030. Scenario 2 voorspelt een
vraag tussen de 299.000 en 370.000 m2 bvo in 2030. Het midden van de beide bandbreedtes komen
respectievelijk uit op 325.000 en 335.000 m2 bvo. Middeling van deze cijfers levert een vraag op van
330.000 m2 bvo. .
65
Dit betekent een toename van de vraag van 109.000 m2 bvo (330.000 m2 bvo vraag in 2030 minus
221.000 m2 bvo vraag in 2010). Dit betekent dat het opnamecijfer de komende 20 jaar gemiddeld op
5.500 m2 bvo (109.000 / 20) per jaar uitkomt.
64
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kwantitatieve reductie van het aantal kantoormeters. Om dit te kunnen bereiken wordt een
locatiespecifieke aanpak aanbevolen. Hierbij moeten de grootste ingrepen plaatsvinden op de
locaties met de minste kansen, terwijl de meest kansrijke locaties wel tot ontwikkeling moeten
komen. Deze kansrijke locaties moeten in de toekomst zorgen voor een goede aansluiting van
66
de voorraad bij de vraag vanuit de markt. Door de plannen binnen het kantorenprogramma op
elkaar af te stemmen kan een divers aanbod van kantorenlocaties gecreëerd worden. Hiermee
kan in de toekomst voldaan worden aan de diversiteit aan eisen die vanuit de markt gesteld
worden en kan er beter gereageerd worden op veranderingen van de markt. Er zal vooral
67
ingezet moeten worden op centrum-, stations- en snelweglocaties. De opgave voor de
gemeente Lelystad is om toekomstbestendige locatiekeuzes te maken die een hoge kwaliteit en
meer diversiteit aan kantoorlocaties en panden opleveren, waarbij er een gezonde schaarste in
elk segment ontstaat.
Onttrekken van bestaande voorraad
De eerste manier om de kantorenvoorraad terug te brengen is het onttrekken van bestaande
voorraad. Dit zal vooral moeten gebeuren bij verouderde kantoorpanden die leeg staan. Deze
68
panden “verpesten” de markt doordat zij de markthuurprijzen drukken en bij langdurige
leegstand schadelijk zijn voor de concurrentiepositie van de locatie. Door deze panden van de
markt te onttrekken zal er een gezondere markt ontstaan. Kwantitatief verdwijnt er voorraad van
de markt waardoor er een krappere markt ontstaat en doordat de kwalitatief slechte panden van
de markt worden genomen, zal de kantorenvoorraad ook kwalitatief op peil blijven. De
kantorenmarkt zal hierdoor gezonder worden, waardoor het vertrouwen van de investeerder in
de markt toe zal nemen. Dit zal vervolgens een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling
van de plannen uit het kantorenprogramma.
Om tot een gezondere en meer diverse kantorenmarkt in Lelystad te komen, zal er
119.000 m2 bvo aan bestaande- en geplande voorraad van de markt gehaald moeten worden.
2
Verwacht wordt dat ongeveer de helft, 60.000 m bvo, aan bestaande bouw aan de markt
onttrokken kan worden. Dit cijfer is gebaseerd op de huidige leegstand en een verwachting van
de toekomstige leegstand. Er is per locatie gekeken naar de kwaliteit van de verschillende
kantoorpanden en naar de waarschijnlijkheid van leegstand in de toekomst. Vooral de locatie
Lelycentre bevat een grote voorraad verouderde gebouwen. Op het moment staat hier al een
deel van leeg en verwacht wordt dat hier de komende jaren nog een aanzienlijk deel van leeg
komt te staan. Daarnaast hebben de locaties Stadshart en De Meent / De Veste / De Schans
ook te maken met structurele leegstand, echter niet in de orde van grootte van het Lelycentre.
Het lijkt verstandig om continu in kaart te hebben wat de leegstand is, waar die zich
concentreert en van welk type leegstand er sprake is, zodat op beleidsniveau de juiste keuzes
gemaakt kunnen worden met betrekking tot het onttrekken van kantoorruimte. Aangeraden
wordt om zoveel mogelijk de structurele leegstand aan de markt te onttrekken. Dit is echter
geen eenvoudige opgave en de vraag is welke rol de gemeente hierbij moet spelen. Wanneer is
het een probleem van de gemeente? De kantorenvoorraad zal teruggebracht moeten worden
en de structurele leegstand kan in dit licht gezien worden als een probleem van de gemeente.
Veel van de structurele leegstand in Lelystad is echter weinig geschikt voor transformatie.
Onttrekking aan de markt zal dan ook vaak sloop en herbestemming van de locatie betekenen.
Hier kan de gemeente een positieve bijdrage aan leveren door herbestemming van de locatie te
faciliteren en zo nieuwe ontwikkelingen te stimuleren. Echter is tot op dit moment het onttrekken
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van panden aan de markt problematisch gebleken. Vooral de starre houding van de eigenaren
speelt hier een rol in. Eigenaren zijn tot op heden niet bereid gebleken hun verlies te nemen en
willen de boekwaarde van hun panden dan ook niet terugbrengen tot een meer realistischere
waarde. Hierdoor wordt het erg kostbaar om de panden aan te kopen en de locaties te
herstructureren. Aangeraden wordt om toch voorzichtig met de eigenaren in contact te treden
en deze partijen duidelijk te maken dat zij hun verlies moeten nemen. Hierbij zal de gemeente
pas tot overeenkomsten moeten komen als er sprake is van een reële boekwaarde.
Om de herstructurering van de locaties te financieren is het mogelijk om een lokaal
fonds voor herstructurering op te richten. Een deel van de opbrengsten uit de gronduitgifte van
nieuwe plannen zou dan daarin gestort kunnen worden voor de bekostiging van de
herstructurering. Als laatste is het van belang om op te merken dat functiewijziging van de
locaties wel zeer goed onderzocht moet worden. Zeker in deze periode van economische crisis
zijn de mogelijkheden van functiewijziging beperkt, omdat ook andere markten het moeilijk
hebben.
Aanpassingen aan het kantorenprogramma
De tweede manier om de kantorenvoorraad in de toekomst terug te brengen is het aanpassen
van de plannen in het kantorenprogramma. Om tot het gewenste voorraadniveau in 2030 te
2
komen zal er naar verwachting 60.000 m bvo aan plannen geschrapt of uitgesteld moeten
worden. Ook hierbij zal moeten worden gekeken welke plannen het best voldoen aan de eisen
en wensen vanuit de markt en zal een locatiespecifieke aanpak de voorkeur hebben.
In figuur 13 uit het vorige hoofdstuk is al een overzicht gegeven van de waardering van de
plannen op basis van eisen vanuit de markt. Hieruit blijkt dat de plannen voor het Stadshart en
het RGD-cluster / Botter / Hanzepark het minst aan de eisen vanuit de markt voldoen. Dit heeft
vooral betrekking op beide Stationsbalkons en de ontwikkelingen in het Hanzepark. Het zijn op
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zichzelf uitstekende kantoorlocaties, maar de omvang ervan is te groot. Het is verstandiger
deze plannen in mindere omvang te ontwikkelen. Aangeraden wordt om zowel Stationsbalkon
Noord als Zuid te halveren. De reden hiervoor is dat verwacht wordt dat er geen huurder
2
gevonden gaat worden die de volledige 10.000 m bvo afneemt. Daarbij komt het feit dat er
vanuit de markt nog maar weinig vraag is naar verzamelgebouwen, waardoor meerdere
huurders in één gebouw ook als optie wegvalt. Door de plannen te halveren is de kans groter
dat er een huurder gevonden wordt die het pand wel helemaal vult. Ook de plannen voor het
Hanzepark lijken in omvang te groot en aangeraden wordt om deze planvoorraad met 15.000
2
m bvo in te krimpen. De andere plannen voldoen wel aan de eisen vanuit de markt en zorgen
daarbij ook voor meer diversiteit. Hier zal vooral gekeken moeten worden naar de omvang van
de plannen. Is deze realistisch? Zo lijken de plannen voor Warande / Larserdreef, de
Campuszones en de Luchthaven in omvang te groot. De rest van de ruimte die nodig is om de
2
kantorenvoorraad terug te brengen (ongeveer 34.000 m bvo) zal in deze plannen gevonden
moeten worden. De locaties Warande / Larserdreef en de Campuszones lijken in omvang te
groot voor de kleinschalige ontwikkelingen die daar gepland zijn. Hier zal een aantal vierkante
meters geschrapt kunnen worden. De locatie Luchthaven wordt gezien als een op zichzelf
staande ontwikkeling. De verwachting is dat deze locatie vooral bezet gaat worden met
2
luchthavengerelateerde organisaties. Of deze ontwikkeling zal leiden tot 60.000 m bvo aan
gevulde kantoorruimte in de komende 20 jaar is onzeker. Wellicht is het realistischer om uit te
gaan van een mindere omvang in 2030 met een doorgroei in de periode tot 2040.
Door te kiezen om de plannen anders te faseren en deels te schrappen blijft er in de
toekomst toch een divers aanbod aan kantorenlocaties beschikbaar in Lelystad, waarmee er
toch goed aan de vraag vanuit de markt voldaan kan worden.
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5.2 Overige aanbevelingen
Werk regionaal samen
Lelystad is in 2009 toegetreden tot de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en kan dit gebruiken
om regionaal samen te werken door onderling kantorenprogramma’s af te stemmen. Welke
doelgroep is op welke locatie gewenst? Dit zou onderling binnen de MRA afgestemd kunnen
worden om onderlinge concurrentie met elkaar te voorkomen. Als bijvoorbeeld een organisatie
in Amsterdam geen geschikte locatie kan vinden en beter bij Lelystad past dan zou in het kader
van onderlinge samenwerking deze organisatie doorverwezen kunnen worden naar Lelystad,
zodat de organisatie met haar werkgelegenheid wel voor de regio behouden blijft. Andersom
geldt natuurlijk ook. Mocht een organisatie geen locatie in Lelystad kunnen vinden, of wegens
omstandigheden uit Lelystad willen vertrekken, dan is het verstandig om deze organisatie wel
voor de regio te behouden.
Verbeter het imago van Lelystad (als vestigingsplaats)
Uit het onderzoek is gebleken dat Lelystad kampt met een imagoprobleem. Dit speelt vooral bij
mensen van buiten Lelystad, deels door onbekendheid met de stad en deels door het verleden.
Lelystad wordt niet gezien als vestigingsplaats en ontbeert mede daardoor een volwassen
kantorenmarkt. De verbetering van het imago van de stad zal een positieve invloed hebben op
de ontwikkeling van de kantorenmarkt. Zorg ervoor dat Lelystad ook als vestigingsplaats meer
bekendheid krijgt. De start is al gemaakt met de oprichting van City Marketing Lelystad en ook
de toetreding tot de MRA zal een positieve invloed hebben op de bekendheid en het imago van
Lelystad. Daarnaast heeft Lelystad nationaal misschien te maken met een imagoprobleem,
maar is dit internationaal ook zo? Liggen daar geen kansen voor Lelystad? Haal de contacten
met het Ministerie van Economische Zaken en het Netherlands Foreign Investment Agency
(NFIA) aan en probeer via deze contacten buitenlandse organisaties aan te trekken.
Voer actiever beleid
Tijdens het onderzoek werd duidelijk dat er vooralsnog geen accountmanager aanwezig is
binnen de gemeentelijke organisatie die zich specifiek op de kantorenmarkt richt. Dit is
enerzijds niet verwonderlijk, omdat er in Lelystad niet echt sprake is van een volwassen
kantorenmarkt. Anderzijds kan meer aandacht voor de kantorenmarkt, in de vorm van een
medewerker die zich met de kantorenmarkt bezighoudt, er ook voor zorgen dat de
kantorenmarkt zich in de toekomst verder ontwikkelt. Met het oog op het proces van
schaalvergroting is het niet alleen van belang om organisaties aan te trekken, maar ook om
organisaties te behouden. Daarom is het belangrijk om in contact te blijven met reeds
gevestigde organisaties. Organisaties die zien dat een stad actief aandacht voor hen heeft en
problemen aanpakt, voelen meer verbondenheid met de stad en zullen daardoor minder snel
voor een andere stad kiezen. Op welk niveau deze contacten onderhouden moeten worden is
afhankelijk van de aard van de betreffende organisatie. Bovendien zorgt het onderhouden van
nauwe contacten met de markt ook tot meer marktinformatie, waardoor beter ingespeeld kan
worden op veranderingen van de markt. Zo zijn vastgoedpartijen een belangrijke bron van
marktinformatie en door nauwe contacten met deze partijen (makelaars, adviseurs en
ontwikkelaars) te onderhouden is het mogelijk om meer te weten te komen over bijvoorbeeld
potentiële kandidaten. Daarnaast is het van belang om het kantorenbeleid af te stemmen op de
markt, omdat de kantorenmarkt een vraaggestuurde markt is geworden. Maak de plannen op
basis van goed marktonderzoek en wijs plekken voor ontwikkeling aan waar ook echt vraag
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naar is. Vervolgens is het van belang om de markt te blijven monitoren om in te kunnen
springen op veranderingen. Evalueer het kantorenbeleid regelmatig en stuur bij waar het nodig
is.
Doe goed marktonderzoek
Doordat de kantorenmarkt veranderd is van een aanbod- naar een vraaggestuurde markt, is het
van belang dat er een diverse kantorenvoorraad is die voldoet aan de verschillende eisen en
wensen vanuit de markt. Daarom is het belangrijk om op de hoogte te zijn van deze eisen en
wensen vanuit de markt. Om hier goed inzicht in te krijgen is goed marktonderzoek noodzakelijk.
Hieruit kan dan een goed locatiebeleid opgesteld worden. Niet elk type kantoor wil op dezelfde
locatie gevestigd zijn en aan de hand van de uitkomsten van dit onderzoek kunnen de plannen
beter op elkaar afgestemd worden, wat zal leiden tot een goed locatiebeleid.
Blijf de kantorenmarkt monitoren
Het is van belang om niet alleen inzicht te krijgen in de kantorenmarkt, maar ook om inzicht te
houden. Dan is het eenvoudiger om bij te kunnen sturen in strategie, uitgifte, beleid en fasering
van de plannen. Door de kantorenmarkt periodiek te monitoren zullen veranderingen op de
kantorenmarkt sneller opgemerkt worden, waardoor hier snel, doeltreffend en effectief op
gereageerd kan worden. Dit monitoren dient locatiespecifiek te gebeuren. De status van de
kantorenmarkt kan op stadsniveau (gemiddeld) acceptabel zijn, maar op bepaalde locaties
afzonderlijk niet. Door locatiespecifiek te monitoren wordt het mogelijk om per locatie in te
grijpen als dat vereist lijkt.
Voorbeeld van overzicht monitoren:
Locatie 1
Bestaande voorraad
Nieuwbouw
Opname (uitbreiding
of vervanging)
Aanbod
Leegstand %
Structurele leegstand
Huurprijs
Kwalitatieve toets

Locatie 2

Locatie X

De kwalitatieve toets geeft een waardering of de locatie nog voldoet aan de eisen en wensen
vanuit de markt door middel van een rapportcijfer of plusjes en minnetjes. Deze eisen en
wensen vanuit de markt komen voort uit het marktonderzoek dat hiervoor genoemd is.
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Bijlage: SBI indeling 2008
Categorie

Omschrijving

Nummers

A

Landbouw, bosbouw en visserij

01 – 03

B

Winning van delfstoffen

06 – 09

C

Industrie

10 – 33

D

Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stroom en lucht

35

E

Winning en distributie water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering

36 – 39

F

Bouwnijverheid

41 – 43

G

Groot- en detailhandel

45 – 47

H

Vervoer en opslag

49 – 53

I

Logies-, maaltijd- en drankverstrekking

55 – 56

J

Informatie en communicatie

58 – 63

K

Financiële instellingen

64 – 66

L

Verhuur van en handel in onroerend goed

68

M

Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke diensten

69 – 75

N

Verhuur van roerende goederen & zakelijke diensten

77– 82

O

Openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale verz.

84

P

Onderwijs

85

Q

Gezondheids- en welzijnszorg

86 – 88

R

Cultuur, sport en recreatie

90 – 93

S

Overige diensten

94 – 96

T

Huishoudens als werkgever

97 – 98

U

Extraterritoriale organisaties

99

Voor een nog uitgebreidere lijst met subcategorieën kunt u terecht op de website van de Kamer
van Koophandel:
http://www.kvk.nl/handelsregister/over_het_handelsregister/wat_wordt_er_vastgelegd_in_het_h
andelsregister/sbi-codering/
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Colofon:
Dit rapport is een uitgave van de gemeente Lelystad en is in opdracht en in samenwerking met
de gemeente Lelystad geschreven.
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