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AANLEIDING EN PROCES

Op 13 april 2011 is door de gemeente Rotterdam en 23 marktpartijen (uit het ‘platform marktsector’) het Convenant Aan-
pak Kantorenleegstand gesloten. Het convenant liep tot 2015 en in maart 2015 is de gemeente gestart met de evaluatie 
van de aanpak door de TU Delft. 

In september en oktober 2015 zijn er verschillende sessies georganiseerd waarbij de bevindingen uit de evaluatie en 
de opgave voor de toekomst centraal stonden. Om de samenwerking tussen gemeente en marktpartijen komende jaren 
verder te optimaliseren zijn in november speerpunten vastgesteld. Op 10 december 2015 zijn deze tijdens het Trans-
formatiecongres Rotterdam gepresenteerd en vastgelegd in het boekje ‘ De Nieuwe Transformatie Aanpak Kantoren – 
Rotterdam’ 2016 -2020. Deze speerpunten zijn over een periode van 4 maanden in verschillende werksessies uitgewerkt 
tot dit convenant. 

Ondergetekenden, gezamenlijk te noemen Partijen. 

Partijen: gemeente Rotterdam, rechtsgeldig vertegenwoordigd door wethouder van Stedelijke Ontwikkeling en Integratie 
R. Schneider en marktpartijen rechtsgeldig vertegenwoordigd zoals in bijlage 1 weergegeven. 

In overweging nemende dat:
n Samenwerking cruciaal is om de, in dit convenant opgenomen, ambities te realiseren en te komen tot een duurzame, 
 economische, ruimtelijke ontwikkeling van Rotterdam, waarbij marktpartijen primair verantwoordelijk zijn voor de 
 uitvoering van de herstructurering en herontwikkeling, transformatie of sloop van kantoren. De gemeente Rotterdam 
 vooral een faciliterende functie heeft en steun kan bieden op het gebied van project- en procesmanagement en 
 financiële en juridische verruiming van ontwikkelmogelijkheden. 

n Er in de afgelopen 5 jaar door de gemeente Rotterdam, samen met marktpartijen goede stappen zijn gezet: 
 circa 300.000 m² leegstaand kantoor is getransformeerd of ge-upgrade en opnieuw in gebruik genomen.

n In de komende 5 jaar er 150.000 m² aan onttrekking van leegstaande kantoren wordt verwacht, waar nu al concreet 
 op wordt gestudeerd door marktpartijen. Een extra 90.000 m² volgt voor zover nu bekend in de jaren daarna. 

n Er een overaanbod van ruim 700.000 m² (bijna) leegstaande kantoor (= aanbod) in Rotterdam. Op het totaal van 
 3.859.379 m² (bron BAG) heeft Rotterdam 19% overaanbod en dit percentage ligt 3% punt boven het landelijk 
 gemiddelde. (Bron OBI – bewerking van data van BAG, Bedrijfsruimtebank, Funda, Realnext en DTZ Zadelhof). 

n Er planologische ruimte is voor maximaal 225.000 m² aan kantoren, als toevoeging of vervanging aan de huidige 
 kantorenvoorraad tot 2025. (Bron Stadsontwikkeling R’dam, BAP, 2015).

n Er grote verschillen bestaan tussen de kantoorgebieden in de gemeente Rotterdam, die ieder een eigen aanpak 
 vragen die is afgestemd op de stedelijke en regionale ontwikkeling.

n Partijen streven naar duurzaamheid van vastgoed- en gebiedsontwikkeling zowel programmatisch als technisch. 

n De partijen samen met de VNG en de Neprom willen aandringen op de ontwikkeling van een nieuwe ‘standaard 
 voor duurzaamheid’ van getransformeerde gebouwen. Breeam, Greencalc, Leed of GPR, in samenwerking met 
 de Dutch Green Building Council. 
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ARTIKEL 1 - BELANGRIJKSTE BEGRIPPEN.

Platform Ontwikkeling Rotterdam (POR): Het Platform Ontwikkeling Rotterdam is één van de belangrijkste pro-
fessionele netwerken met marktpartijen in de stad, waar de belangrijkste partners voor gebiedsontwikkeling in participe-
ren. Binnen het platform wordt ingezet op een gezamenlijke, actieve bijdrage aan een duurzame (waarde) ontwikkeling 
van de stad. 

Stuurgroep aanpak kantoren: Er wordt een stuurgroep geformeerd, die de ontwikkelingen en vorderingen van de 
ambities in dit convenant gaat monitoren. Deze stuurgroep zal bestaan uit 2 marktpartijen en 2 ambtenaren van de ge-
meente. Zij komen twee keer per jaar bij elkaar. De stuurgroep rapporteert over de voortgang en adviseert indien nodig 
aan de verantwoordelijk wethouder voor stedelijke ontwikkeling. 

Onttrekking: het doen laten afnemen van de bruto voorraad m² kantoor door: 
n transformatie de (gedeeltelijke) omzetting van kantoren naar andersoortige functies, 
n het slopen van kantoren (en eventueel in nieuwbouw realiseren van andersoortige functies) 

Upgraden: het verbouwen van een bestaand kantoor met als gevolg kwaliteitsverbetering waardoor het opnieuw in 
gebruik te nemen is als (duurzaam) kantoor, mits hiervoor een omgevingsvergunning dient te worden aangevraagd voor 
de verbouwing.

Aanbod: Het aanbod aan ruimte dat op korte termijn beschikbaar is. Gerekend wordt met bestaande en de in aanbouw 
zijnde gebouwen. Als bronnen wordt gebruik gemaakt van Property NL, de Bedrijfsruimtebank, en makelaarsgegevens 
(Funda en Realnext). 

Kantorenvoorraad: Alle m² vastgoed met de huidige functie kantoor zoals in BAG vastgelegd. Dit betreft zowel inge-
vulde als leegstaande kantoren. 

Kantorenloods: Aanspreekpunt binnen de gemeente voor marktpartijen met betrekking tot marktkennis, gemeentelijke 
procedures en ondersteuning bij transformatie of up-grading van kantoren. 

Reduceren plancapaciteit: Het reduceren en schrappen van planologische capaciteit voor nieuwe vestiging van 
kantoren in vigerende bestemmingsplannen. 
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ARTIKEL 2 - AMBITIES.

Partijen onderschrijven de ambities uit dit convenant. Hierbij geldt dat de genoemde ambities aangemerkt dienen te wor-
den als inspanningsverplichtingen, waarvoor partijen zich wensen in te zetten. 

De gezamenlijk uitgesproken ambities zijn:

1. Onttrekking en herontwikkelingsdoel
 Door middel van transformatie en sloop wordt tot 2021 minimaal 350.000 m² kantoor 
 aan de markt onttrokken. Door upgrading van bestaande kantoren wordt 100.000m² 
 kantoor kwalitatief verbeterd. 

2. Het reduceren van plancapaciteit 
 De planologische capaciteit van nieuwbouw kantoor m² wordt gereduceerd. In 2016 zal 
 op basis van een onafhankelijk, objectief onderzoek de regionale marktvraag worden 
 onderzocht om vast te kunnen stellen hoeveel en welke plancapaciteit in goed overleg 
 met de Provincie Zuid-Holland en de MRDH kan worden gereduceerd.

3. Monitoring 
 Plancapaciteit, nieuwbouw, leegstand, transformatie en gesloopte m² kantoren op 
 pandniveau worden actief gemonitord en gecommuniceerd. De monitoring vindt onder 
 ander plaats door registratie in het BAG en de uitgifte van (versnelde) omgevingsvergunningen. 
 Het verkregen inzicht zal via de website van de gemeente worden getoond. 
 Deze website wordt in 2016 gelanceerd. 

4. Gebiedsaanpak
 Eind 2020 zijn 80% van de kantoorgebieden door een gezamenlijk proces van 
 gebiedsaanpak met de eigenaren / gebruikers / gemeente en experts gegaan en hebben 
 daarmee een concreet plan, hoe dit kantoorgebied kan worden versterkt, weer 
 levensvatbaar wordt of hoe er vooral ingezet wordt op transformatie. 

5. Pilots
 Ter ondersteuning van de gebiedsaanpakken wordt samen met de stakeholders in de 
 gebieden pilots opgezet in kansrijke en niet-kansrijke kantoorgebieden. 
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6. Toevoeging door nieuwbouw
 Samen met de provincie Zuid-Holland en MRDH wordt gewerkt aan de ambitie om het 
 aantal m² nieuwbouw te verkleinen. Indien nieuwbouw dan verbinden de partijen 
 zich aan de volgende uitgangspunten:
	 n Net zoveel of 1,5 keer zoveel m² leegstaande panden verwijderen van het aantal   
  nieuw te bouwen m². 
  en/of
	 n	 Investeren in extra voorzieningen, bijvoorbeeld in de openbare ruimte en/of mede   
  verantwoordelijkheid parkmanagement.
  en/of
	 n Mogelijkheid inbouwen dat het nieuwe kantoorpand op termijn bouwkundig zonder   
  grote ingrepen kan worden getransformeerd tot woningen. 

7. Kennis 
 In Rotterdam is de kennis over transformatie op een hoog niveau ontwikkeld, goed 
 ontsloten en breed gedeeld onder de marktpartijen, die hierover gezamenlijk 
 communiceren naar vastgoedeigenaren, middels:
	 n netwerkbijeenkomsten (o.a. Transformatiecongres)
	 n website van de gemeente en marktpartijen, die het convenant hebben ondertekend. 
	 n Kantorenloods

8. Financiering
 In 2020 zijn er meer transformaties mogelijk gemaakt door het te transformeren vastgoed  
 (met realisatie verplichting) te financieren door middelen uit een revolverend fonds of een  
 vergelijkbare oplossing. 

9. Proces
 Het proces van vergunningverlening bij transformatie wordt zo kort mogelijk ingericht en   
 leidt bij alle partijen tot een zo voorspelbaar mogelijk traject. De doorlooptijd van de 
 vergunningsaanvraag kan worden versneld met kwalitatief goed voorbereide plannen en 
 de mogelijkheid om wederzijds vooroverleg te plegen. Het is in ieders belang om zo 
 vroeg mogelijk in het traject openheid van zaken te geven en zodoende helderheid te 
 hebben over de haalbaarheid van de transformatie.      
 De kantorenloods kan de Stuurgroep aanpak kantoren bijeen roepen, indien er 
 tegenstrijdige adviezen zijn of andere dilemma’s spelen. 

10.Integrale kwaliteit
 Elke transformatie of upgrading moet bijdragen aan de aantrekkelijkheid van de stad 
 Rotterdam en met de nieuwe (aangepaste) functie passen in de ambities op het gebied van:
 n Programma
	 n Architectuur / esthetiek
	 n Duurzaamheid
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ARTIKEL 3 - STATUS CONVENANT.
Ten aanzien van de ambities en afspraken, zoals vermeld in onderhavige overeenkomst, geldt uitdrukkelijk dat dit inten-
ties en inspanningsverplichtingen van partijen betreffen, welke niet rechtens afdwingbaar zullen zijn. Potentiele partijen 
worden nadrukkelijk gevraagd mee te doen en kunnen op een later tijdstip over gaan tot ondertekening van dit conve-
nant. De primaire doelgroep voor het ondertekenen van het convenant aanpak kantoren 2016-2020 zijn (markt)partijen 
die zichtbaar deel uit maken van het investeringsnetwerk voor kantoren in Rotterdam. 

ARTIKEL 4 - UITVOERING CONVENANT.
De Stuurgroep aanpak kantoren ziet toe op de voortgang en uitvoering van het convenant. De gemeente Rotterdam heeft 
per ambitie een wisselende rol als initiator of facilitator. Aan de marktpartijen wordt gevraagd om zich in te spannen de 
kwalitatieve en kwantitatieve ambities te realiseren. Indien gemeente en partijen het lukt om de gedefinieerde, in dit con-
venant opgenomen, ambities ook daadwerkelijk te realiseren, is het College van B&W niet voornemens om aanvullende 
‘bestraffende’ maatregelen te treffen. De looptijd van het convenant en daarmee de realisatie van de gestelde ambities is 
vanaf het moment van ondertekening op 8 juni 2016 tot en met 31 december 2020. 

ARTIKEL 5 - PLAN VAN AANPAK. 
Om de ambities, zoals hiervoor beschreven te realiseren zijn er 5 thema’s uitgewerkt die centraal staan in de aanpak. 

ARTIKEL 6 - FACILITERENDE MAATREGELEN. 
De gemeente is aanspreekbaar op de inspanning die zij levert ten behoeve van maatregelen, die het transformatieproces 
faciliteren. Het betreft hier zowel beleidskaders als planologische en fiscale regelingen van de gemeente als van hogere 
overheden. Marktpartijen zullen zich proactief opstellen en zich inspannen door met kwalitatief goede en uitgewerkte 
voorstellen de gemeente te benaderen. 
Partijen zullen gezamenlijk de kennis over transformatie ontwikkelen, ontsluiten en breed delen onder o.a. de leden van 
het POR. Gezamenlijk worden de mogelijkheden op directe en indirecte wijze gecommuniceerd naar vastgoedeigenaren. 

GEBIEDSAANPAK/
KANSENKAART

REGELGEVING & 
STIMULERING

TRANSPARANTIE

KANTORENLOODS FINANCIERING
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