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Conclusies op hoofdlijnen

In opdracht van de stadsregio Rotterdam heeft het EIB het perspectief onderzocht van de kan-
torenmarkten in de stadsregio’s Rotterdam en Haaglanden. Dit heeft geresulteerd in verkenningen 
van vraag en aanbod voor een kortere (2020) en lange termijn (2030/2040). Samen vormen deze 
stadsregio’s de Metropoolregio Rotterdam en Den Haag. 

Een belangrijke uitkomst is dat tot 2020 nog een toename van de vraag wordt verwacht. Dit wordt 
gedreven door werkgelegenheidsgroei, met name in kantoorgebonden sectoren. De huidige leeg-
stand van kantoorruimte loopt hierdoor terug en ook is nog sprake van ruimte voor nieuwbouw. 
In de periode na 2020 zal de vraag afzwakken. Deze periode komt met name in het teken te staan 
van een vervangingsopgave, wanneer een steeds groter deel van de voorraad zal verouderen. De 
nieuwbouwbehoefte komt dan voort uit kwaliteitsvraag in de hogere segmenten van de markt. 

Historische analyse

Het perspectief van de kantorenmarkt verschilt per marktsegment
Een analyse van het vestigingsgedrag van kantoorgebruikers laat zien dat kantoorlocaties in 
wisselende mate met elkaar concurreren. Specifieke gebruikersgroepen kiezen vaak voor 
specifieke locaties. Dit betekent dat locaties een eigen gebruikersprofiel hebben. Ook blijven veel 
kantoorgebruikers bij een verhuizing binnen de gemeentegrenzen of verhuizen hooguit over 
een afstand van tien kilometer. 

Kantoorlocaties bedienen dus deels specifieke doelgroepen. Relevant is dat het perspectief voor 
de gebruikers binnen deze doelgroepen verschilt. Zo bestaan verschillen in de verwachte werk-
gelegenheidsgroei per sector. Hiermee verschilt ook het perspectief van locaties. Overigens 
bepaalt niet alleen de verwachte vraag dit perspectief van locaties, ook de concurrentiepositie 
ten opzichte van andere locaties speelt hierbij een rol. De consequentie is dat locaties met 
leegstand (krimp) en locaties met schaarste (groei) naast elkaar voorkomen. Dit onderscheid in 
het perspectief van locaties vraagt in het beleid om een gebiedsgerichte aanpak, afgezien nog 
van de verschillen die reeds bestaan in uitgangssituatie. 

De kantorenmarkt is lokaal gedreven
Verder is duidelijk geworden dat vooral grote kantoorgebruikers uit de industrie-, handel- en 
dienstensector bereid zijn om bovenregionaal te verhuizen. Wat betreft ontwikkelingen op 
kantoorlocaties voor dit type gebruikers, kan (boven)regionale afstemming wenselijk zijn. Dat 
voorkomt zowel beleidsconcurrentie tussen gemeenten als maatschappelijk ongewenste nieuwe 
ontwikkelingen. Dit deel van de markt is echter klein. Het grootste deel van de kantorenmarkt 
heeft vooral een gemeentelijke oriëntatie. Bovenlokale afstemming heeft dan geen nut en kan 
zelfs negatief uitpakken wanneer bepaalde doelgroepen zich door een al dan niet opgelegd 
restrictief beleid in hun gemeente niet meer efficiënt kunnen huisvesten. 

Het door ons uitgevoerde onderzoek houdt middels een vernieuwend economisch model reke-
ning met het verschillend perspectief van vraag en aanbod per marktsegment. Dit model is in 
2011 ontwikkeld in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu rond de Werkgroep 
Aanpak Kantorenleegstand. De ramingen zijn opgebouwd vanuit een historische analyse.

Historisch gezien sterke groei in regio Rotterdam en Haaglanden 
De kantorenmarkten van de stadsregio’s Rotterdam en Haaglanden zijn de afgelopen 20 jaar 
sterk gegroeid. In 2010 bedraagt de voorraad in stadsregio Rotterdam iets meer dan 5,3 miljoen m2 
bruto vloeroppervlak (bvo). Tussen 1990 en 2010 is hiervan bijna 1,6 miljoen m2 nieuw gebouwd. 
De voorraad is gegroeid met meer dan 40%. De voorraad in Haaglanden is tussen 1990 en 2010 
met ongeveer 2,1 miljoen m2 gegroeid, ook ongeveer 40%. In 2010 komt de voorraad in Haaglanden 
op 7,4 miljoen m2. De gemeenten Rotterdam en Den Haag zijn de belangrijkste gemeenten in 
beide stadsregio’s, met respectievelijk een marktaandeel van 75 en 65%. 
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Na de eeuwwisseling oplopende leegstand
Zowel in de stadsregio Rotterdam als in Haaglanden loopt na de eeuwwisseling de leegstand op. 
De (speculatieve) nieuwbouw van kantoren blijft eerst doorlopen terwijl de kantorenvraag 
afvlakt. Deels is dit een gevolg van de conjuncturele ontwikkeling. Een periode met sterke werk-
gelegenheidsgroei en een conjunctuuromslag volgen elkaar op. De kantorennieuwbouw kan 
daar om verschillende redenen slechts vertraagd op reageren, waardoor leegstand ontstaat. In 
de jaren na de eeuwwisseling, in de aanloop naar de financiële crisis, worden de risico’s in de 
kantorenmarkt vervolgens onderschat. Te verwachten marktcorrecties blijven hierdoor uit en de 
leegstand blijft op een hoog niveau. Het gevolg is dat zowel in Rotterdam als Haaglanden het 
overaanbod in 2011 in de buurt is komen te liggen van het landelijke gemiddelde van 14%.

Werkgelegenheid bepalend voor kantorenmarkt
De historische ontwikkeling op de kantorenmarkt in beide regio’s hangt sterk samen met werk-
gelegenheidsgroei. In zowel Rotterdam als Haaglanden neemt de werkgelegenheid sterk toe 
tussen 1996 en 2000. In Rotterdam neemt de werkgelegenheid in deze periode toe van 558.623 
naar 612.206 (tabel 1). Ook het aantal kantoorbanen groeit sterk, van 139.460 naar 170.360. 
Omdat de kantorensector in Rotterdam conjunctuurgevoelig is en relatief sterk profiteert van de 
hoogconjunctuur, neemt het aandeel kantoorbanen in deze periode toe. Tussen 1996 en 2000 
neemt het aandeel van de kantorensector in de totale werkgelegenheid toe van 25 naar 28%. In 
2010 is dit aandeel weer gezakt naar 25%. De daling treedt met name in 2008 en 2009 op, wan-
neer de werkgelegenheid in de kantorenmarkt relatief hard wordt getroffen met het inzetten 
van de financiële en economische crisis. Het totale aantal kantoorbanen ligt hierdoor in 2010 
ook nog maar net boven het niveau van 2000. 

In Haaglanden heeft de publieke sector een relatief groot aandeel in het kantoorgebruik. De 
werkgelegenheid in de publieke sector is minder gevoelig voor de conjunctuur. De kantoorhou-
dende werkgelegenheid ontwikkelt zich hierdoor vergelijkbaar met de totale werkgelegenheid. 
Door de verdienstelijking van de economie wint de kantorensector zelfs geleidelijk aan aandeel. 
In elke sector werken geleidelijk steeds meer mensen in een kantoor, ook gedreven door het 
groeiende opleidingsniveau van de beroepsbevolking. Het aandeel kantoorbanen is tussen 1996 
en 2010 gestaag opgelopen tot 41% in 2010 (tabel 2). 

Raming van de nieuwbouwvraag

Kantoorbanen nemen toe tot 2020 en nemen daarna af in Rotterdam
De verwachting is dat het aantal kantoorbanen tot 2020 in zowel Rotterdam als Haaglanden 
verder zal toenemen. De totale werkgelegenheid neemt nog toe. En hoewel deze trend naar 
verwachting wat afzwakt, neemt het aantal kantoorbanen door een verdere verdienstelijking 

Tabel 1 Ontwikkeling kantoorbanen en ruimtevraag stadsregio Rotterdam

Bron: Bak 2011, LISA, CBS, EIB

 Totale werk- Aandeel Kantoor- Ruimtegebruik Ruimtevraag
 gelegenheid kantoorbanen banen per werknemer (mln m² bvo)
  (%)  (m² bvo) 

1996 558.623 25 139.460 26,8 3,7
2000 612.206 28 170.360 25,6 4,4
2010 685.594 25 174.659 26,7 4,7
2020 705.584 28 200.341 26,7 5,3
20301 690.764 29 197.580 26,7 5,3
2040 675.944 29 194.818 26,7 5,2

1 Interpolatie van 2020 en 2040
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nog wat harder toe. In Rotterdam wordt daarnaast een conjunctureel herstel verwacht van de 
kantorensectoren, waar de werkgelegenheid in 2010 relatief sterk terug is gevallen. In 2020 komt 
het aandeel kantoorbanen naar verwachting weer op 28%, hetzelfde niveau als in 2000. 

Na 2020 wordt onder invloed van de vergrijzing in Rotterdam een lichte terugval in de werkgele-
genheid verwacht, ook in de kantorenmarkt. In Haaglanden zal in deze periode naar verwachting 
nog sprake zijn van enige groei. Dit past in het landelijke beeld, waarbij enkel in Flevoland en de 
stedelijke regio’s van Amsterdam en Utrecht nog sprake is van groei. In de rest van Nederland 
leidt vergrijzing en demografische krimp tot een afnemende werkgelegenheid tot 2040.

Ruimtegebruik per werknemer blijft constant
De vraag naar kantoorruimte hangt niet alleen af van het aantal kantoorbanen. De vraag naar 
kantoorruimte wordt mede bepaald door het gemiddeld ruimtegebruik van werknemers in een 
kantoor. Over dit gemiddeld ruimtegebruik bestaat de nodige onduidelijkheid. Steeds verder-
gaande ICT-faciliteiten maken het verrichten van veel werkzaamheden minder plaatsgebonden. 
Thuiswerken in combinatie met ‘het nieuwe werken’ en het delen van werkplekken kunnen het 
ruimtegebruik drukken. De dalende trend in het ruimtegebruik blijkt de afgelopen 15 jaar ook 
uit de empirie. Landelijk gezien is het ruimtegebruik van kantoormedewerkers gemiddeld met 
ongeveer 5% afgenomen tussen 1996 en 2010, al zit de afname nagenoeg volledig voor 2000.

In Rotterdam is het gemiddeld ruimtegebruik per saldo niet veranderd tussen 1996 en 2010. Tot 
2000 is sprake van een lichte daling, daarna neemt het zelfs weer toe om uit te komen op 26,7 m2 
bvo per werknemer in 2010 (= 23,0 m2 vvo). In Haaglanden neemt het ruimtegebruik af van 30 m2 
bvo per persoon in 1996 naar 27,5 m2 in 2010 (= 23,7 m2 vvo). De daling is overigens het sterkst 
tot 2000, daarna zwakt het af. 

In de raming is met een verdere afname van het ruimtegebruik geen rekening gehouden. Dit is 
in lijn met de trend van de afgelopen tien jaar. In de praktijk gaat veel aandacht uit naar ruimte-
besparende trends, maar er zijn ook tegengestelde ontwikkelingen. Zoals het steeds hogere 
opleidingsniveau van de beroepsbevolking, het gemiddeld hogere functieniveau dat hierbij hoort 
en het hogere ruimtegebruik van werknemers met een hogere functie. Ook ‘het nieuwe werken’ 
op zichzelf leidt niet per definitie tot minder ruimtegebruik. Weliswaar wordt vaak bespaard op 
werkplekken, maar is weer meer behoefte aan andere ruimten, zoals vergaderruimten, concen-
tratieplekken en andere verblijfs- en ontmoetingsruimten. 

Tabel 2 Ontwikkeling kantoorbanen en ruimtevraag, Haaglanden

 Totale werk- Aandeel Kantoor- Ruimtegebruik Ruimtevraag
 gelegenheid kantoorbanen banen per werknemer1 (mln m² bvo)
  (%)  (m2 bvo) 

1996 506.056 38 189.777 30,0 5,7
2000 578.195 39 223.764 28,4 6,4
2010 585.561 41 237.468 27,5 6,5
2020 629.505 42 261.594 27,5 7,2
2030 640.849 42 266.687 27,5 7,3
2040 652.192 42 271.779 27,5 7,4

1 Interpolatie van 2020 en 2040

Bron: Bak 2011, LISA, CBS, EIB
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Gezien de historische trend lijkt een neerwaartse ontwikkeling van het ruimtegebruik ten 
opzichte van de raming wat waarschijnlijker dan omgekeerd. In een variant is derhalve nog de 
betekenis van 10% lagere ruimtevraag verkend. De resultaten zijn gepresenteerd in een aanvul-
lende notitie, die als bijlage bij dit rapport beschikbaar is.

Marktkrachten zorgen voor meer evenwicht 
In de marktverkenning is middels een economisch model rekening gehouden met marktwerking. 
Zo leidt het huidige overaanbod tot een marktcorrectie. Het overaanbod zet druk op de prijzen 
en eigenaren komen in actie. Hierdoor wordt nieuwbouw ontmoedigd en herbestemming wordt 
gestimuleerd. Aan de vraagzijde zorgen dalende prijzen juist voor enige extra toename van de 
vraag. De gegeven ramingen van de ruimtevraag (tabel 1 en 2) zullen hierdoor iets hoger uitko-
men. De gemiddelde prijsdaling van rond 25% na 2010 leidt tot een extra ruimtevraag van 5% 
(prijselasticiteit van 0,2). Denk hierbij enerzijds aan toetreders en anderzijds aan bestaande 
gebruikers die iets meer ruimte zullen gebruiken. 

In combinatie met de verwachte werkgelegenheidsontwikkeling wordt voor zowel Rotterdam als 
Haaglanden een vrij forse toename van het kantoorgebruik verwacht. Het gevolg is dat tot 2020 
nog behoefte bestaat aan uitbreiding van de voorraad. Na 2020 valt de uitbreidingsvraag weg. 
De nieuwbouw blijft weliswaar op peil, maar vooral gedreven door een dan toenemende ver-
vangingsvraag. In Rotterdam zal het kantoorgebruik zelfs licht gaan afnemen. 

Uitbreidingsvraag van 456.000 m2 tot 2020 in Rotterdam, daarna negatief

In veel ramingen voor de nieuwbouw van kantoren wordt onderscheid gemaakt naar een 
uitbreidingsvraag en een vervangingsvraag. De uitbreidingsvraag komt voort uit de werk-
gelegenheidsontwikkeling. De vervangingsvraag volgt uit de benodigde vervanging van 
verouderde gebouwen. Ons onderzoek gaat uit van dezelfde principes, hoewel in de onder-
liggende berekeningen rekening wordt gehouden met marktwerking en verschillen per 
marktsegment.

De raming laat zien dat in 2020 de benodigde kantorenvoorraad in Rotterdam is toegenomen 
van 5,5 miljoen m2 naar bijna 6,0 miljoen m2. De uitbreidingsbehoefte bedraagt 456.000 m2 
tot 2020. Na 2020 is de uitbreidingsbehoefte negatief. 

Vervangingsvraag van 197.000 m2 tot 2020 in Rotterdam, daarna snel toenemend

De in tabel 3 gepresenteerde incourante voorraad volgt uit de verwachte veroudering en 
voor een klein deel uit verwachte transformaties van nog courante kantoren. In 2020 zal 

Tabel 3 Uitkomsten ramingen stadsregio Rotterdam, 2010/2020/2030/2040, 
 (1.000 m2 bvo)

Bron: EIB

 2010 2020 2030 2040

Kantorenvoorraad, in dat jaar 5.454 5.910 5.868 5.763
Kantoorruimte in gebruik 4.659 5.612 5.573 5.469
Nieuwbouwvraag vanaf 20111  652 1.005 1.484
Incourant vanaf 20112  197 592 1.176

Prijsmutatie t.o.v. prijsniveau 2010 (%)  -25 -27 -27

1 De ramingen zijn puntschattingen. Dit betekent dat de uitkomsten niet bij elkaar opgeteld kunnen worden.  
 De ramingen zijn elk cumulatief en gelden de hele periode vanaf 2010    
2  Het gaat om incourant geworden vastgoed
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naar verwachting 197.000 m2 kantoorruimte aan de voorraad worden onttrokken. Dit leidt 
tot een nieuwbouwvraag van dezelfde omvang, hetzij door sloop-nieuwbouw, hetzij door 
nieuwbouw op een nieuwe locatie. 

De uitbreidingsvraag en de vervangingsvraag tellen samen op tot de totale nieuwbouwvraag. 
Na 2020 loopt de vervangingsvraag snel op door een oplopende veroudering van de nu nog 
relatief jonge voorraad.

Nieuwbouwvraag valt terug 
De nieuwbouwvraag in stadsregio Rotterdam komt tot 2020 uit op 652.000 m2 bvo. Dit is gemid-
deld 65.200 m2 per jaar. Over een langere periode tot 2030 of 2040 komt de nieuwbouwvraag iets 
lager uit, met gemiddeld ongeveer 50.000 m2 per jaar. Ter vergelijking, tussen 1990 en 2010 is in 
totaal 1,9 miljoen m2 kantoorruimte nieuw gebouwd in de stadsregio Rotterdam (bijna 100.000 m2 
gemiddeld per jaar). In Haaglanden is 2,7 miljoen m2 bijgebouwd tussen 1990 en 2010 en ook 
voor deze regio laat de raming een terugval zien. 

De nieuwbouwvraag tot 2020 wordt vooral gedreven door de nog verwachte toename van de 
vraag. De nieuwbouwvraag kent echter ook een kwalitatieve component. Er ontstaat relatieve 
schaarste aan kwalitatief hoogwaardige kantoren omdat gebouwen in de tijd verouderen. Ze 
zakken als het ware af naar een lagere kwaliteit. Hierdoor ontstaat een kwalitatief tekort en 
druk om nieuwbouw te realiseren. Deze kwalitatieve tekorten worden na 2020 een belangrijke 
determinant van de nieuwbouwvraag. 

3 De ontwikkeling van het overaanbod

Overaanbod bestaat in toenemende mate uit incourante voorraad
De verwachting is dat tot 2020 het overaanbod in Rotterdam en Haaglanden zal teruglopen. De 
hoeveelheid te koop of te huur aangeboden kantoorruimte bedraagt in 2010 nog respectievelijk 
15% en 14% van de voorraad (tabel 5 en 6). In 2020 is het overaanbod teruggelopen naar 8% res-
pectievelijk 9%. Dit overaanbod bestaat dan uit een courant en een incourant deel. Het courante 
deel bestaat uit een frictie-aanbod van 5% van de voorraad. De incourante voorraad is de voor-
raad die door veroudering ongeschikt is geworden voor gebruik. Voor een klein deel zijn het ook 
verwachte transformaties van courante kantoren omdat herbestemming voor deze gebouwen 
economisch aantrekkelijk is geworden. 

Tabel 4 Uitkomsten ramingen Haaglanden, 2010/2020/2030/2040, (1.000 m2 bvo)

Bron: EIB

 2010 2020 2030 2040

Kantorenvoorraad, in dat jaar 7.498 7.930 8.134 8.308
Kantoorruimte in gebruik 6.486 7.531 7.716 7.887
Nieuwbouwvraag vanaf 20111  810 1.561 2.623
Incourant vanaf 20112  379 926 1.813

Prijsmutatie t.o.v. prijsniveau 2010 (%)  -25 -25 -25

1 De ramingen zijn puntschattingen. Dit betekent dat de uitkomsten niet bij elkaar opgeteld kunnen worden.  
 De ramingen zijn elk cumulatief en gelden de hele periode vanaf 2010    
2  Het gaat om incourant geworden vastgoed
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Het incourante aanbod bedraagt in 2020 in Rotterdam 3% en in Haaglanden 5%. Na 2020 zal een 
toenemend deel van de nu nog jonge voorraad verouderen. In 2040 zal in beide regio’s 20% van 
de voorraad verouderd zijn. Voor het geregistreerde aanbod in 2010 geldt dat is aangenomen dat 
het overaanbod nog van relatief goede kwaliteit en dus courant is. De basis voor deze veronder-
stelling is de gemiddeld jonge leeftijd van de aangeboden kantoorruimte, de vraaghuren en de 
aanwezigheid van veel aanbod in de hogere kwaliteitssegmenten. 

Gezien het lokaal langdurige aanbod, is in de genoemde aanvullende notitie de variant verkend 
van een nu al verouderde, incourante voorraad van 300.000 m2. 

Of deze incourante kantoren feitelijk worden gesloopt of incourant fysiek aanwezig blijven, is op 
voorhand niet duidelijk. Incourante kantoren kunnen in beginsel makkelijk worden onttrokken, 
aangezien deze geen bedrijfseconomische waarde meer vertegenwoordigen. Feitelijke onttrek-
king vindt zeker plaats op geschikte locaties, hetzij via vernieuwing richting meer moderne, 
compacte kantoren, hetzij door herbestemming richting andere functies. 

Transformaties in Rotterdam

Volgens de gemeente Rotterdam is  100.000 m2 kantoorruimte permanent getransformeerd 
en nog eens 50.000 m2 tijdelijk herbestemd in 2012. In deze publicatie zijn deze transfor-
maties niet expliciet geraamd maar vallen onder de incourante voorraad. In 2020 bestaat 
de incourante voorraad uit 197.000 m2. Wanneer gerealiseerde onttrekkingen daar bovenuit 
komen, zal dat surplus neerslaan in extra nieuwbouwvraag. 

Verwachte ontwikkeling verschilt per locatie
De uitbreiding van de kantorenvoorraad heeft de ruimtevraag in het verleden overtroffen. Het is 
mede de oorzaak voor het ontstaan van het overaanbod. Per locatie is sprake van grote verschil-
len. Het overaanbod is geconcentreerd op formele, monofunctionele, kantoorlocaties. In Rotter-
dam is ook relatief veel aanbod beschikbaar op centrale locaties. In Haaglanden is het beschik-
bare aanbod op binnenstedelijke en overige locaties duidelijk geringer. Het aanbod is voorts wat 
sterker geconcentreerd in de lagere prijsklassen. 

Vanuit de vraag zijn de vooruitzichten voor centrale en overige locaties iets gunstiger. De werk-
gelegenheidsverwachting voor gebruikers die gewoonlijk op deze locaties zijn te vinden (dien-
sten, non profit) is gunstiger dan de verwachting voor gebruikers op formele locaties (handel en 
industrie). 

 20101 20201 20301 20401

Beschikbaar aanbod, in dat jaar 796 (15%) 466 (8%) 831  (14%) 1.434 (25%)
- waarvan frictie aanbod 273 (5%) 297 (5%) 296 (5%) 293 (5%)
- waarvan courant overaanbod 523 (10%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
- waarvan incourante voorraad 0 (0%) 197 (3%) 592  (10%) 1.176  (20%)

1 De ramingen zijn puntschattingen. Dit betekent dat de uitkomsten niet bij elkaar opgeteld kunnen worden.  
 De ramingen zijn elk cumulatief en gelden de hele periode vanaf 2010

Tabel 5 Aanbodramingen stadsregio Rotterdam, 2010/2020/2030/2040 (1.000 m2 bvo)

Bron: EIB
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Perspectief voor de incourante voorraad
De nieuwbouwvraag behoeft niet noodzakelijk op nieuwe kantoorlocaties plaats te vinden. Een 
deel van de nieuwbouwvraag kan op bestaande locaties worden gefaciliteerd. Zoals eerder aan-
gegeven, leidt de geleidelijke veroudering van de kantorenvoorraad tot een incourante voorraad. 
Dit effect is tot 2020 nog beperkt maar wordt daarna belangrijker. Goede locaties met verouder-
de gebouwen kunnen middels een grootschalige renovatie of (gedeeltelijke) sloop gevolgd door 
nieuwbouw weer in nieuwbouwstaat worden gebracht. Door deze vernieuwing wordt in de 
nieuwbouwvraag voorzien zonder dat het aantal kantoorlocaties hoeft te worden uitgebreid. 

Locaties met incourante leegstand kennen een breder perspectief dan enkel het vernieuwen van 
bestaande kantoren. Met name centrale en overige locaties bieden ook herbestemmingspoten-
tie. Dit zijn multifunctionele locaties. Hier liggen mogelijkheden om incourante kantoren te 
transformeren naar andere functies, als daar vraag naar is. In deze randstedelijke ‘drukregio’s’ 
zijn transformaties kansrijker dan in ‘krimpregio’s’. 

Op de meer monofunctionele formele locaties zijn mogelijkheden voor herbestemming echter 
ook in Rotterdam en Haaglanden beperkt. Vernieuwing van incourante kantoren kan op formele 
locaties niet mogelijk zijn of om een andere reden niet tot stand komen. Wanneer vernieuwing 
uitblijft, is de kans op langdurige leegstand op formele locaties groot.

Rol van de overheid

In deze studie is geconstateerd dat er vraag blijft naar nieuwe, hoogwaardige kantoorruimte. 
Daarnaast verouderen kantoren en nieuwe wensen en eisen van kantoorgebruikers doen hun 
intrede in de tijd. Voor een goed functionerende kantorenmarkt is het belangrijk om deze 
dynamiek in kwaliteit de ruimte te bieden.

Daarbij geldt dat aantrekkelijk nieuw aanbod weliswaar de leegstand in andere kantoren aan-
vankelijk kan doen toenemen, maar dit zal vanuit bedrijfseconomisch perspectief ook aanlei-
ding geven tot versnelde vernieuwing of herbestemming van deze kantoren. Het aandachtspunt 
is hier vooral dat de nieuwe kantoren ook daadwerkelijk aantrekkelijke toevoegingen zijn in 
relatie tot bestaande kantoren en locaties. 

Hoewel de markten uiteindelijk evenwichtiger zullen worden, is het een aandachtspunt dat het 
aanpassingsproces veel tijd vergt. Het kan wenselijk zijn om in sommige situaties dit proces te 
versnellen. Hierbij moet worden bedacht dat er op de kantorenmarkt vaak vele verschillende 
eigenaren zijn van de kantoorpanden en dat het gedrag van de ene partij invloed kan hebben op 
de bedrijfseconomische resultaten van andere partijen. Zo kunnen eigenaren belang hebben bij 
sanering door anderen, zodat een soort ‘prisoner’s dilemma’ kan ontstaan. Coördinatie vanuit 
bijvoorbeeld een lokale overheid kan dan nuttig zijn om transformatie te bevorderen.

 20101 20201 20301 20401

Beschikbaar aanbod, in dat jaar 1.013 (14%) 693 (9%) 1.160 (14%) 2.062 (25%)
- waarvan frictie aanbod 375 (5%) 399 (5%) 418 (5%) 422 (5%)
- waarvan courant overaanbod 638 (9%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
- waarvan incourante voorraad 0 (0%) 379 (5%) 926 (11%) 1.813 (22%)

1 De ramingen zijn puntschattingen. Dit betekent dat de uitkomsten niet bij elkaar opgeteld kunnen worden.  
 De ramingen zijn elk cumulatief en gelden de hele periode vanaf 2010

Tabel 6 Aanbodramingen Haaglanden, 2010/2020/2030/2040 (1.000 m2 bvo)

Bron: EIB



14

In deze studie is tevens geconstateerd dat incourante voorraad zal ontstaan, die niet zonder 
meer uit de markt kan worden gehaald. Voor de vraag- en aanbodverhoudingen op de markt is 
deze voorraad weliswaar niet van belang – het is geen effectieve voorraad meer – maar vanuit 
ruimtelijke overwegingen kan het wenselijk zijn dat deze voorraad daadwerkelijk fysiek wordt 
onttrokken. In dat geval kan beleidsinterventie – via regelgeving of via financiële prikkels – 
nodig zijn om de gebouwen ook daadwerkelijk fysiek te onttrekken en de publieke ruimte te 
herstellen of te verbeteren. 
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1 Inleiding

1.1 Inleiding

Op verzoek van de stadsregio Rotterdam heeft het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) de 
toekomstige verhouding tussen vraag en aanbod in de regionale kantorenmarkten van de 
stadsregio’s Haaglanden en Rotterdam onderzocht. Beide stadsregio’s vormen samen de Metro-
poolregio Rotterdam en Den Haag (MRDH). 

Het onderzoek is een verdieping van de regionale marktverkenningen voor de hele provincie 
Zuid-Holland die het EIB in 2012 in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu 
heeft uitgevoerd. Deze rapportages vloeiden voort uit het Actieprogramma Kantorenleegstand. 

De analyse van vraag en aanbod heeft betrekking op beide stadsregio’s. Voor specifiek de stads-
regio Rotterdam is daarnaast de segmentering van de kantorenmarkt nader in beeld gebracht.

Dit rapport behandelt de volgende vragen:

Hoofdvraag
• Wat is de ruimtebehoefte in de kantorenmarkt tot 2020 en 2040 en wat betekent dit, gegeven 
 de verschillende segmenten in de kantorenmarkt, voor de ontwikkeling van de nieuwbouw-
 vraag en de leegstand?

Deelvragen
• Hoe ontwikkelt de kantoorhoudende werkgelegenheid zich?
• Wat zijn de trends in het gemiddelde ruimtegebruik van kantoorwerknemers?
• In welke mate verschilt het perspectief van de ruimtevraag, leegstand en nieuwbouwbehoefte 
 per segment?
• Gegeven dat de kantorenmarkt uit segmenten bestaat, hoe ontwikkelen de voorkeuren van 
 kantoorgebruikers zich?
• Hoe vertalen deze gebruikersvoorkeuren zich in verhuisbewegingen tussen segmenten? 
• Ontwikkelt de werkgelegenheid zich verschillend per segment?
• Welke (regionale) samenhangen zien we tussen de segmenten?

1.2 Aanpak: interactie tussen vraag en aanbod 

Traditioneel richten analyses van de kantorenmarkt zich op de vraag naar kantoren en de 
bijbehorende ruimtebehoefte. Het EIB richt zich in de gevolgde aanpak ook op de kantorenvraag, 
maar analyseert deze vraag vervolgens in samenhang met het aanbod. Gebruik makend van een 
economisch model wordt het mogelijk verschillen tussen (ex ante) vraag en aanbod te laten 
doorwerken in prijsveranderingen die vervolgens terugkoppelen naar vraag en aanbod. De 
prijsveranderingen leiden tot gemodelleerde gedragsveranderingen van zowel gebruikers als 
aanbieders. Onder meer leidt het tot verhuisbewegingen tussen verschillende segmenten op de 
kantorenmarkt. Door rekening te houden met zekere prijsstarheden kunnen ook volume-effec-
ten als (langdurige) leegstand ontstaan. In figuur 1.1 zijn de samenhangen grafisch weergegeven. 

De kantorenmarkt is een heterogene markt
Uit de empirie kan worden afgeleid dat kantorenmarkten een duidelijke regionale dimensie 
kennen. Daarnaast zijn binnen regio’s verschillende locatietypen en kwaliteitssegmenten te 
onderscheiden die in meer of mindere mate substituten voor elkaar vormen. In de analyses is 
hier op de volgende wijze mee omgegaan: 

• Het gebruikte model kent drie locatietypen: centraal, overig en formeel.
• Binnen de locatietypen wordt uitgegaan van drie kwaliteitssegmenten (A, B en C). In totaal 
 kent de markt dus negen segmenten (drie kwaliteitsklassen per locatietype). Huurprijzen zijn 
 leidend voor de segmentering naar kwaliteit. 
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• Het kantorenmodel vertaalt de schaarsteverhoudingen per segment in prijsmutaties en 
 volume-effecten: nieuwbouw, transformaties en leegstand.
• Hierbij wordt rekening gehouden met terugkoppelingen en samenhangen in de voorkeuren 
 en het gedrag van marktpartijen in relatie tot de segmenten.
• Ook wordt rekening gehouden met de economische en technische veroudering van kantoor-
 gebouwen. Elk jaar verschuift gemiddeld 3% van de voorraad een segment ‘omlaag’, van A 
 naar B en van B naar C.
• Na een technische levensduur van (gemiddeld) 70 jaar verdwijnt een gebouw als incourante 
 leegstand uit het C-segment. Het kantoor geldt als leegstand maar heeft geen (directe) 
 invloed meer op de marktverhoudingen. 
• Nieuwbouw wordt toegevoegd in elk van de segmenten A en B. Transformaties kunnen in elk 
 segment worden gerealiseerd (zie figuur 1.2).

Segmentering empirisch onderbouwd
Het gedrag van gebruikers is leidend voor de indeling naar negen segmenten. De segmentering 
is onderbouwd door tussen 1996 en 2010 de vestigingslocatie te volgen van ongeveer de helft 
van alle kantoorgebruikers. Gebruikersgroepen hebben specifieke voorkeuren als het gaat om 
het type segment. Voor de Stadsregio Rotterdam zijn de uitkomsten van deze analyse opgenomen 
in dit rapport. 

Gebruikers blijken in de eerste plaats voor een locatietype te kiezen (centraal, overig en formeel). 
Vervolgens wordt gekozen voor de kwaliteit van het kantoor (A, B en C). De mobiliteit van 
kantoorgebruikers is binnen een locatie dus groter dan tussen locaties. Zo kiezen financiële 
dienstverleners relatief vaak voor het centrale A-segment. Industriële bedrijvigheid zit met 
name in het formele C-segment. Wanneer beide organisaties vervolgens verhuizen, is dat 
meestal weer binnen hetzelfde segment. Of binnen dezelfde locatietype naar een ander segment. 

Figuur 1.1 Aanpak: confrontatie tussen vraag en aanbod per segment

Bron: EIB
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Prijs en huisvestingsbudget spelen een rol bij deze vestigingskeuze. Beide organisaties zullen 
echter niet snel naar elkaars locaties verhuizen, ook niet wanneer forse prijsverschillen zouden 
bestaan. De ‘afstand’ in locatiekenmerken en kwaliteit van het kantoor is daarvoor te groot. Het 
bestaan van dit soort gescheiden segmenten in de kantorenmarkt verklaart waarom nieuwbouw 
en leegstand naast elkaar kunnen bestaan.

1.3 Leeswijzer

Het rapport bestaat uit vier onderdelen, die volgen uit de gepresenteerde aanpak. Deze onder-
delen worden uitgewerkt in de hoofdstukken twee tot en met vijf. 

In hoofdstuk twee is voor de regio’s Groot Rotterdam en Haaglanden de historische marktont-
wikkeling in beeld gebracht. Dit betreft voorraad, leegstand (beschikbaar aanbod), nieuwbouw 
en onttrekkingen.

In hoofdstuk drie is vervolgens een prognose opgesteld vanuit de regionale werkgelegenheids-
ontwikkeling, het aantal kantoorbanen en het gemiddeld ruimtegebruik van kantoorwerknemers.

De huidige marktverhoudingen en de verwachte ontwikkeling van de ruimtevraag vormen in 
hoofdstuk vier de basis voor ramingen van de toekomstige verhouding tussen vraag en aanbod. 
Hierbij worden uitspraken gedaan over de verwachte ontwikkeling van leegstand, nieuwbouw-
vraag, transformaties, veroudering en prijsontwikkeling. 

Tenslotte wordt in hoofdstuk vijf de segmentering van de kantorenmarkt van de stadsregio 
Rotterdam nader in beeld gebracht. Hierbij wordt ingegaan op het onderscheid in kwaliteit en de 
regionale afbakening van een kantorenmarkt vanuit het perspectief van gebruikers. 

Figuur 1.2 Segmenten in beeld

Bron: EIB
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2 Historie kantorenmarkten MRDH

In dit hoofdstuk komen de historische ontwikkelingen in de kantorenvoorraad, beschikbaar 
aanbod (in dit rapport als benadering voor de kantorenleegstand gebruikt), nieuwbouwproductie 
en onttrekkingen aan de orde in de stadsregio’s Rotterdam en Haaglanden. 

In deze beschouwing van de kantorenmarkt wordt onderscheid gemaakt naar drie verschillende 
locatietypen waar de kantorenvoorraad is te vinden: centraal, overig en formeel. Centrale 
locaties bevinden zich in de binnensteden en tegen een centraal station. Formele locaties zijn 
de echte werklocaties buiten het centrum en omvatten meer monofunctionele locaties en 
concentraties op bedrijventerreinen. De locaties die niet onder formeel of centraal vallen, zijn 
overige locaties. Denk hierbij aan losse kantoren in woonwijken, losse gebouwen op bedrijven-
terreinen of net buiten de stad. Voor de meeste kantorenmarkten is de marktverdeling voor de 
locaties centraal-overig-formeel ongeveer 30-20-50. 

Locatietypering 

In de typering van locaties is voor het EIB het oordeel van de gebruiker leidend. Hoe 
beoordelen zij hun kantoorlocatie? Is het vooral een werklocatie (formeel), of is het vooral 
een multifunctionele locatie in het stadscentrum of is het geen van beide (overig). In dit 
onderzoek is de indeling van Rudolf Bak als basis gehanteerd.

Binnen deze locatietypen wordt nog een nader onderscheid gemaakt op basis van kwaliteit. 
Hiervoor is de huurprijs gebruikt. Gemiddeld genomen geeft de prijs een goede indicatie 
van de waardering van een gebruiker voor de kwaliteit van een locatie. Deze prijssegmen-
ten bestaan uit A, B en C: A (locaties met een hoge prijs), B (midden) en C (lage prijs). 

In bijlage B wordt toegelicht hoe de gehanteerde segmentering tot stand komt en hoe deze 
zich verhoudt tot de segmentering in andere regionale en provinciale publicaties. 

Wanneer belangrijke aanpassingen aan een locatie worden gedaan, zoals ontsluiting, 
menging of intensiteit, zou de locatie dus van typering kunnen veranderen. Een locatie als 
Kop van Zuid, welke in deze publicatie als formeel is beschouwd, zou in de toekomst door 
gebruikers als een echte centrale locatie kunnen worden gezien. Met dergelijke verschuivingen 
is hier geen rekening gehouden. 

2.1 Voorraad

Kantorenvoorraad Rotterdam in twintig jaar met meer dan 40% gegroeid
In 2010 bedraagt de voorraad in Stadsregio Rotterdam bijna 5,4 miljoen m2 bruto vloeroppervlak 
(bvo). De voorraad in stadsregio Rotterdam is tussen 1990 en 2010 met bijna 1,6 miljoen m2 
gegroeid, een stijging van meer dan 40%. De onttrekkingen in deze periode komen op bijna 
329.000 m2. De sterkste groei van de voorraad betreft formele locaties. Hier is bijna de hele 
nieuwbouwproductie geland na 1990. De voorraad op centrale locaties is tegelijkertijd vrij 
stabiel en bedraagt momenteel 38% van de totale voorraad in stadsregio Rotterdam. 

Kantorenvoorraad Haaglanden in twintig jaar met bijna 40% gegroeid
In 2010 komt de voorraad in Haaglanden op 7,4 miljoen m2. De voorraad in Haaglanden is tussen 
1990 en 2010 met bijna 2,1 miljoen m2 gegroeid. Dit is een toename van bijna 40% in 20 jaar. De 
onttrekkingen in dezelfde periode bedragen ruim 500.000 m2. De voorraad is voornamelijk 
uitgebreid op formele locaties. Meer dan 45% van de voorraad staat (per 1 januari 2011) op een 
formele locatie. 
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Figuur 2.1 Voorraadontwikkeling1 stadsregio Rotterdam, 1990-2010 (m² bvo)

Bron: Bak, EIB

1 De kantorenvoorraad in de regionale kantorenpublicaties van de stadsregio Rotterdam komt iets hoger uit 
 door het gebruik van een andere statistiek: de Basisadministratie Gebouwen (BAG)
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Figuur 2.2 Voorraadontwikkeling Haaglanden1, 1990-2010 (m² bvo)

Bron: Bak, EIB

1 De Kantorenmonitor Haaglanden rapporteert nagenoeg eenzelfde kantorenvoorraad voor de regio
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Gemeente Rotterdam bepalend voor regionale markt
De grootste kantorenstad in de stadsregio Rotterdam is Rotterdam zelf. Met bijna 4,0 miljoen m2 

bepaalt deze kern voor circa 75% de kantorenmarkt in de regio. Tezamen met Capelle aan den 
IJssel, Schiedam, Barendrecht en Vlaardingen gaat het om 93% van de totale kantorenvoorraad 
in de stadsregio. Van de regionale voorraad staat 45% op formele locaties en 38% op centrale 
locaties. In Rotterdam is dit beeld net andersom, met 45% op centrale locaties en 37% op formele 
locaties. Formele locaties zijn vooral dominant in Capelle aan den IJssel en Barendrecht met een 
aandeel boven de 80%.

Kantorenvoorraad Haaglanden geconcentreerd in grote gemeenten
De grootste kantorengemeente in Haaglanden is Den Haag, de kantoren in de gemeente Den 
Haag zijn met 4,8 miljoen m2 goed voor bijna 65% van de kantorenmarkt in Haaglanden. Samen 
met de gemeenten Rijswijk, Zoetermeer, Delft en Leidschendam-Voorburg staat bijna 98% van 
de kantorenvoorraad in deze gemeenten. In Den Haag staat met bijna 44% de meerderheid van 
de gebouwen op een centrale locatie. In Rijswijk, Zoetermeer en Delft is het aandeel kantoren op 
een formele locatie het grootst. In Leidschendam-Voorburg is bijna 80% van de kantoren gesitu-
eerd op overige locaties. 

2.2 Beschikbaar aanbod

Aanbod Rotterdam opgelopen
Het beschikbaar aanbod in stadsregio Rotterdam ligt tussen 1990 en 1997 rond 350.000 m2 kan-
tooroppervlak. Dit lag rond 9% van de totale voorraad op de markt. Rond 1998 en 2000 daalt het 
aanbod richting 200.000 m2. Na 2001 stijgt het beschikbaar aanbod echter gestaag tot 793.000 m2 in 
2010. Hierbij ligt de verhouding tussen beschikbaar aanbod en de voorraad (het ‘leegstandsper-
centage’) op bijna 15%1. Dit is iets hoger dan het gemiddelde van 13,6% in de hele provincie. 

1 De leegstand in de regionale kantorenpublicaties van de stadsregio komt iets lager uit door het gebruik van een  
 andere statistiek: de Basisadministratie Gebouwen (BAG). In de publicaties van het EIB zijn de gegevens van Bak  
 (2011) gehanteerd.

Figuur 2.3  Grootste gemeenten kantorenmarkt stadsregio Rotterdam, 2010 (m² bvo)

Bron: Bak, EIB
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Bron: Bak, EIB

Figuur 2.4 Grootste gemeenten kantorenmarkt Haaglanden, 2010 (m² bvo)
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Figuur 2.5 Aanbodontwikkeling 1990-2010 stadsregio Rotterdam (m² bvo)

Bron: Bak, EIB
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Anders dan in de andere regio’s in Zuid-Holland is de leegstand in stadsregio Rotterdam niet 
alleen geconcentreerd op formele maar ook op centrale locaties. Genoemde cijfers hebben 
betrekking op 1 januari 2011. Inmiddels is het beschikbaar aanbod onder meer door opgelopen 
transformaties weer wat teruggelopen.

Haaglanden: oplopend aanbod na 2000
Het beschikbaar aanbod in Haaglanden schommelt tot 2000 tussen 250.000 en 500.000 m2 (figuur 
2.6). Het leegstandspercentage bedraagt in deze periode ongeveer 6 à 7% van de totale voorraad. 
Vanaf 2000 loopt het aanbod op. Van 240.000 m2 leegstand in 2000 tot 1,0 miljoen m2 in 2010. Dit 
komt neer op een verhouding tussen beschikbaar aanbod en de totale voorraad van 13,4% in de 
regio Haaglanden. Dit ligt iets lager dan het landelijk gemiddelde van 14%. In de provincie Zuid- 
Holland bedraagt het leegstandspercentage gemiddeld 13,6% van de kantorenvoorraad. Het aan-
bod concentreert zich vooral op formele locaties.

Figuur 2.6 Aanbodontwikkeling 1990-2010 Haaglanden (m² bvo)

Bron: Bak, EIB
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Ook in Haaglanden meeste nieuwbouw op formeel
De nieuwbouwproductie in Haaglanden bedraagt tussen 1990 en 2010 cumulatief 2,7 miljoen m2. 
Meer dan 60% hiervan is gerealiseerd op formele locaties. De eerste piek valt rond 1991, wanneer 
onder andere het Beatrixkwartier en de binnenstad van Den Haag zijn ontwikkeld. De tweede 
piek rond 1996, als er veel nieuwbouw wordt gepleegd in Benoordenhout en rond Westbroek-
park. Rond de eeuwwisseling is veel nieuwbouw rond de ontwikkeling van Bezuidenhout en 
Leidschenveen-Voorburg. In 2008 is een laatste piek in nieuwbouw te zien rond het centrum/
Centraal Station van Den Haag. 

2.3 Nieuwbouw

Veel nieuwbouw op formele locaties in Rotterdam
In de periode van 1990 tot 2010 is een nieuwbouwproductie van ongeveer 1,9 miljoen m2 gerea-
liseerd. De nieuwbouwproductie in stadsregio Rotterdam laat een zekere cyclus zien, met 
relatief grote pieken in 1990 en rond de eeuwwisseling. Rond 1998 is de nieuwbouwproductie 
geconcentreerd op formele locaties zoals Kop van Zuid. Opvallend is het grote aandeel van 
nieuwbouwproductie op formele locaties. Na 2002 komt de nieuwbouw op formele locaties niet 
lager dan 59.000 m2 per jaar.

Figuur 2.7 Nieuwbouwontwikkeling 1990-2010 stadsregio Rotterdam (m² bvo)

Bron: Bak, EIB
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2.4 Onttrekkingen

Onttrekkingen zijn gebaseerd op de kantorendatabase van Rudolf Bak. Hierin wordt per jaar een 
aantal kantoren als ‘onttrokken’ vermeld. In de praktijk hebben deze onttrekkingen betrekking 
op sloop al dan niet gevolgd door herbestemming of nieuwbouw (herontwikkeling). Hierbij komt 
herbestemming het vaakst voor bij centrale en overige locaties. Op formele locaties is herbestem-
ming lastig en is meestal sprake van sloop-nieuwbouw. 

Rotterdam
In de stadsregio Rotterdam is tussen 1990-2010 ongeveer 329.000 m2 kantooroppervlak onttrok-
ken. De onttrekkingen concentreren zich op de overige en centrale locaties. 

Haaglanden
Over de periode 1990-2010 is ongeveer 500.000 m2 onttrokken aan de kantorenvoorraad in 
Haaglanden. De onttrekkingen zijn redelijk evenredig verdeeld over de locatietypen (figuur 2.10). 

Figuur 2.8 Nieuwbouwontwikkeling Haaglanden, 1990-2010 (m² bvo)

Bron: Bak, EIB
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Figuur 2.9 Onttrekkingen stadsregio Rotterdam naar locatietype, 1990-2010

Bron: Bak, EIB
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Figuur 2.10 Onttrekkingen Haaglanden naar locatietype, 1990-2010

Bron: Bak, EIB
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3 Verwachte ruimtevraag MRDH

Dit hoofdstuk beschrijft de vraag naar kantoorruimte in de stadsregio’s Rotterdam en Haaglanden. 
Onder de vraag naar kantoren wordt de totale ruimtevraag van kantoorgebruikers verstaan. Na 
een toelichting op de opzet wordt de ontwikkeling van de ruimtevraag geanalyseerd. Dit omvat 
kantoorwerkgelegenheid en het gemiddeld ruimtegebruik van kantoorwerknemers. Vervolgens 
wordt op basis van deze parameters een raming opgesteld van de ruimtevraag tot 2020 en 2040, 
naar sector en naar locatietype. 

3.1 Begripsbepaling 

In de kantorenmarkt lopen verschillende definities van de vraag naar kantoren door elkaar 
heen. De kantorenmarkt is het werkterrein van uiteenlopende organisaties met uiteenlopende 
belangen, achtergronden en werkterreinen, waarbij iedere organisatie zijn eigen focus op (een 
deel van) de kantorenvraag heeft. 

De definitie van de vraag in dit rapport betreft de kantoorruimte die daadwerkelijk in gebruik is. 
De ruimtevraag volgt uit het aantal werknemers in de kantorenmarkt en het gemiddelde vloer-
oppervlak dat een werknemer in gebruik heeft. De analyse en de raming van het kantoorgebruik 
richt zich dan ook op deze twee parameters. De kantoorhoudende werkgelegenheid wordt daar-
bij in samenhang gezien met de demografische ontwikkeling en de algemene werkgelegen-
heidsgroei. Schematisch is dit weergegeven in figuur 3.1. 

Figuur 3.1 Schema opbouw ruimtevraagraming

Bron: CPB, EIB
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3.2 Ruimtevraag Stadsregio Rotterdam

In 1996 bedraagt de totale werkgelegenheid in stadsregio Rotterdam ruim 550.000 personen2. 
Hiervan werkt in dat jaar 25% in een kantoor. De kantoorhoudende werkgelegenheid komt 
hiermee op bijna 140.000. Gemiddeld heeft elke werknemer in dat jaar 26,8 m2 kantoorruimte 
in gebruik. De totale oppervlakte aan kantoorruimte in gebruik komt dan op 3,7 miljoen m2 (zie 
tabel 3.1). 

Verhouding met eerdere EIB-kantorenrapportages

Om verwarring te voorkomen met eerder gepresenteerde uitkomsten in regionale kantoren-
marktverkenningen van het EIB over Groot Rotterdam (2012), zijn in de interpretatie twee 
verschillen van belang. 

In de eerste plaats wordt in dit rapport in bruto vloeroppervlak (bvo) gerapporteerd, waar 
eerdere rapporten uitgingen van verhuurbaar vloeroppervlak (vvo, is ongeveer 0,86 x bvo). 
Zo is in de eerdere publicaties over Zuid-Holland een gemiddeld ruimtegebruik per persoon 
genoemd van 23 m2 per persoon (vvo). Dit is te vergelijken met het in tabel 3.1 genoemde 
metrage van 26,7 m2 per persoon (bvo).

In de tweede plaats is in eerdere kantorenpublicaties over Groot Rotterdam als regio 
gerapporteerd. Dit betreft een ruimere regio-indeling. Zo is in de analyse de COROP-regio 
Zuidoost Zuid-Holland onderdeel van Groot Rotterdam en valt deze COROP niet onder de 
stadsregio Rotterdam.

Sterke groei tussen 1996 en 2000
De werkgelegenheid groeit sterk tussen 1996 en 2000, in lijn met de sterke economische groei in 
die periode. Ook het aantal kantoorbanen groeit hierdoor sterk. De groei is zelfs nog wat hoger 
omdat ook het aandeel kantoorbanen in het totaal blijft toenemen, van 25% naar 28%. Het 
gemiddeld ruimtegebruik komt in 2000 echter wat lager uit. Hierdoor blijft de groei van de totale 
ruimtevraag iets achter bij de werkgelegenheidsontwikkeling en komt in 2000 op 4,4 miljoen m2.

Stabilisatie na 2000
Na 2000 stabiliseert de kantorenvraag. Het aantal kantoorbanen blijft toenemen maar blijft nu 
achter bij de ontwikkeling van de totale werkgelegenheid (waar met name de zorgsector groeit). 

2 De analyses van de kantorenmarkt betreffen in principe de periode 1990-2010. Waar de werkgelegenheidsgegevens  
 van LISA zijn gebruikt, betreft het de periode na 1996.

Tabel 3.1 Ontwikkeling kantoorbanen en ruimtevraag, stadsregio Rotterdam

Bron: Bak 2011, LISA, CBS, EIB

 Totale werk- Aandeel Kantoor- Ruimtegebruik Ruimtevraag
 gelegenheid kantoorbanen banen per werknemer (mln m² bvo)
  (%)  (m² bvo) 

1996 558.623 25 139.460 26,8 3,7
2000 612.206 28 170.360 25,6 4,4
2010 685.594 25 174.659 26,7 4,7
2020 705.584 28 200.341 26,7 5,3
20301 690.764 29 197.580 26,7 5,3
2040 675.944 29 194.818 26,7 5,2

1 Interpolatie van 2020 en 2040
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Het gemiddeld ruimtegebruik neemt na 2000 wel weer wat toe. In 2010 komt de totale ruimte-
vraag in de kantorenmarkt daarom toch hoger uit op 4,7 miljoen m2. 

Groeiende vraag tot 2020
Tot 2020 wordt uitgegaan van een relatief groeiende vraag in de kantorenmarkt. De veronder-
stelling daarbij is aan de ene kant dat met een economisch herstel de kantorensector relatief 
sterk kan herstellen. De kantorensector is in 2008/2009 namelijk ook relatief hard geraakt door 
de recessie. Aan de andere kant wordt rekening gehouden met een verdergaande structurele 
verdienstelijking van de economie, onder invloed van bijvoorbeeld het steeds hogere opleidings-
niveau van de beroepsbevolking. 

Gegeven de historische trends, en ook conform het landelijke beeld, wordt daarom verwacht dat 
in 2020 het aantal mensen dat in een kantoor werkt weer op 28% zal komen, net als in 2000. Het 
aantal kantoorbanen in stadsregio Rotterdam neemt hierdoor toe, verder geholpen door een nog 
licht stijgende beroepsbevolking. Het verwachte ruimtegebruik komt in 2020 dan op 5,3 miljoen m2. 

Na 2020 stabilisatie
Na 2020 volgt onder invloed van de vergrijzing een lichte afname van de werkgelegenheid. De 
totale werkgelegenheid krimpt. Ook in de kantorensector is krimp, ondanks een nog iets toe-
nemend aandeel kantoorbanen. 

Gelijkblijvend ruimtegebruik van werknemers
Het gemiddeld ruimtegebruik van de kantoorgebruikers is afgenomen ten opzichte van 1996. 
Gemiddeld heeft een kantoorgebruiker 26,7 m2 bvo in gebruik in Rotterdam. Het gemiddeld 
ruimtegebruik van de kantoorgebruikers is (licht) afgenomen ten opzichte van 1996. De afname 
van het ruimtegebruik vindt grotendeels plaats tussen 1996 en 2000. De markt is krap in die 
periode, met lage leegstandscijfers, terwijl de kantoorwerkgelegenheid wel fors groeit. Deze 
groei wordt voor een groot deel in bestaande kantoren opgevangen, waardoor gemiddeld 
genomen het ruimtegebruik afneemt. 

Na de eeuwwisseling is, mede door een afgenomen werkgelegenheidsgroei en een ruimer aan-
bod van nieuwe kantoren, het gemiddeld ruimtegebruik in Rotterdam zelfs weer iets toegenomen. 
Deze omslag is niet onverwacht. De marktverruiming, met een forse toename van de leegstand 
en een huurprijsdaling, heeft normaal gesproken een positief effect op de kantorenvraag. 

Huurders profiteren, kiezen voor betere kantoren op betere locaties en nemen gemiddeld ook 
wat meer ruimte in gebruik. Eigenlijk is het opmerkelijk dat deze ontwikkeling niet duidelijker 
zichtbaar is. Wellicht dat in deze periode ruimtebesparende trends enig tegengewicht hebben 
geboden. Hierbij kan worden gedacht aan een efficiënter ruimtegebruik door andere werkcon-
cepten. Ook kostenbesparing kan een rol hebben gespeeld.

De aanname bij de gegeven ramingen is daarom dat geen trendbreuk optreedt en het gemiddeld 
ruimtegebruik van werknemers gelijk blijft. Uitgangspunt is het gemiddeld ruimtegebruik zoals 
dat nu per gebruikerssector is waargenomen. In de handel en industrie is het ruimtegebruik per 
werknemer iets lager, zoals navolgend met tabel 3.2 zal worden toegelicht. Het verschil in 
banengroei en het verschil in ruimtegebruik per werknemer tussen de gebruikerssectoren leidt 
marktbreed niet tot een zichtbaar ander gemiddeld ruimtegebruik.

Gemiddeld ruimtegebruik van werknemers constant

Ruimtebesparing is actueel in de kantorenmarkt. Het huidige economische klimaat dwingt 
organisaties er soms toe om op deze wijze op kosten te besparen. Deels spelen ook structu-
rele trends een rol, zoals een ontwikkeling als ‘het nieuwe werken’. Steeds verdergaande 
ICT-faciliteiten maken het verrichten van veel werkzaamheden minder plaatsgebonden. 
Thuiswerken en het delen van werkplekken kunnen het ruimtegebruik drukken. De 
dalende trend in het ruimtegebruik blijkt, zoals eerder aangegeven, in beperkte mate ook 
uit de empirie. 
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Maar hoewel in de praktijk veel aandacht uitgaat naar ruimtebesparende trends, is ook 
sprake van tegengestelde ontwikkelingen. Zoals het steeds hogere opleidingsniveau van de 
beroepsbevolking, het gemiddeld hogere functieniveau dat hierbij hoort en het hogere 
ruimtegebruik van werknemers met een hogere functie. Daarnaast leidt ook een trend als 
‘het nieuwe werken’ niet per definitie tot minder ruimtegebruik. Weliswaar wordt vaak 
bespaard op werkplekken, maar is weer meer behoefte aan andere ruimten, zoals verga-
derruimten, concentratieplekken en andere verblijfs- en ontmoetingsruimten. Vanwege 
deze tegengestelde invloeden is in de ramingen met een onveranderd ruimtegebruik 
gerekend.

Demografische groei bepaalt werkgelegenheidsontwikkeling
Als basis voor de werkgelegenheidsraming is vooral gekeken naar de demografische ontwikkeling. 
De volgende stappen zijn daarvoor doorlopen. 

1 Een EIB raming van de totale bevolking 15-75 jaar.
2 Uitgaande van een participatiegraad een vertaling naar de beroepsbevolking (15-75 jaar). 
 De participatiegraad volgt uit de historische trend waarbij rekening wordt gehouden met 
 de prognoses van het CPB. Ook wordt onderscheid gemaakt naar een verschillende partici-
 patie per leeftijdsgroep. Op jonge en oude leeftijd ligt de participatie immers het laagst.
3 Rekening houdend met pendel van beroepsbevolking tussen regio’s en een werkloosheids-
 percentage wordt van de beroepsbevolking de werkgelegenheid afgeleid. 

Grote kantoorgebruikers in stadsregio Rotterdam
De dienstensectoren, Handel en Industrie en de sector Overheid en Non-profit hebben elk een 
groot aandeel in het kantoorgebruik in stadsregio Rotterdam. Elke sector heeft meer dan een 
miljoen m2 in gebruik. De sector Banken en Verzekeraars is de kleinste sector maar het aandeel 
kantoorbanen in deze sector is het hoogst. Van alle banen in de regio is 72% kantoorhoudend 
(tabel 3.2). Gezien de aard van de werkzaamheden van deze sector zal de rest van de werkgele-
genheid te vinden zijn in woonruimten, winkels en de kantoren die niet in de gebruikte data-
base van Rudolf Bak zijn opgenomen, bijvoorbeeld in kantoren van minder dan 500 m2 groot. 

3.3 Ruimtevraag Haaglanden

In 1996 bedraagt de totale werkgelegenheid in Haaglanden ruim 500.000. Hiervan werkt in dat 
jaar 38% in een kantoor. De kantoorhoudende werkgelegenheid komt hiermee op bijna 190.000. 
Gemiddeld heeft elke werknemer in dat jaar 30,0 m2 kantoorruimte in gebruik. De totale opper-
vlakte aan kantoorruimte in gebruik komt dan op 5,7 miljoen m2 (zie tabel 3.3). 

Tabel 3.2 Kantorenvraag stadsregio Rotterdam naar sectoren, 2010

Bron: Bak 2011, LISA, CBS, EIB

 Aantal Aandeel Ruimte- Ruimtevraag
 kantoorbanen in het gebruik per (mln m² bvo)
  totaal werknemer 
  (%) (m² bvo)

Handel en Industrie 49.305 16 24,1 1,2
Zakelijke en ICT dienstverlening 56.250 42 27,8 1,6
Banken en Verzekeraars 17.832 72 27,8 0,5
Overheid en non-profit 52.105 24 26,9 1,4

Totaal 174.659 25 26,7 4,7
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Sterke groei tussen 1996 en 2000
De werkgelegenheid groeit sterk tussen 1996 en 2000, in lijn met de sterke economische groei in 
die periode. Ook het aantal kantoorbanen groeit hierdoor sterk. De groei is zelfs nog wat hoger 
omdat ook het aandeel kantoorbanen in het totaal blijft toenemen, van 38 naar 39%. Het gemid-
deld ruimtegebruik komt in 2000 echter beduidend lager uit. Hierdoor blijft de groei van de totale 
ruimtevraag iets achter bij de werkgelegenheidsontwikkeling.

Stabilisatie na 2000
Na 2000 stabiliseert de kantorenvraag. Het aantal kantoorbanen blijft toenemen maar dit wordt 
gecompenseerd door een licht doorzettende afname van het gemiddeld ruimtegebruik. In 2010 
verschilt de totale ruimtevraag in de kantorenmarkt niet veel van de vraag in 2000. 

Groeiende vraag tot 2020 en 2040
Tot 2020 en 2040 wordt uitgegaan van een groeiende vraag in de kantorenmarkt. Het aantal 
kantoorbanen in Haaglanden blijft doorgroeien onder invloed van een stijgende beroepsbevol-
king en de verdere verdienstelijking van de economie. De stijging zit nog voornamelijk in de 
periode tot 2020. In 2020 komt de ruimtevraag op 7,2 miljoen m2 en in 2040 op 7,4 miljoen m2, bij 
een gelijkblijvend ruimtegebruik van werknemers. 

Demografische ontwikkeling als basis
Net als voor de Stadsregio Rotterdam is de verwachte demografische ontwikkeling een belang-
rijke basis voor de raming van de ruimtevraag in Haaglanden. Aangezien voor Haaglanden tot 
2020 een aanzienlijke bevolkingsgroei en groei van de beroepsbevolking wordt verwacht, neemt 
ook de ruimtevraag tot 2020 nog relatief sterk toe. 

Dienstverlening en publieke sector grootste kantoorgebruikers
Het grootste deel van de vraag naar kantoorruimte is afkomstig van de sector Overheid en 
Non-profit. Het aandeel kantoorbanen is net als in Rotterdam het hoogst in de sector Banken en 
Verzekeraars, waar ongeveer 79% van de banen kantoorhoudend is (tabel 3.2). 

Tabel 3.3 Ontwikkeling kantoorbanen1 en ruimtevraag, Haaglanden

Bron: Bak 2011, LISA, CBS, EIB

 Totale werk- Aandeel Kantoor- Ruimte- Ruimtevraag
 gelegenheid kantoor- banen gebruik per (mln m2 bvo)
  banen  werknemer1

  (%)  (m2 bvo)

1996 506.056 38 189.777 30,0 5,7
2000 578.195 39 223.764 28,4 6,4
2010 585.561 41 237.468 27,5 6,5
2020 629.505 42 261.594 27,5 7,2
20302 640.849 42 266.687 27,5 7,3
2040 652.192 42 271.779 27,5 7,4

1 Het aantal kantoorbanen wijkt iets af van de werkgelegenheidstatistieken die de regio Haaglanden zelf 
 publiceert. Het EIB hanteert gecombineerd de data van LISA en Bak en komt daardoor op andere werk-
 gelegenheidscijfers (hoger) en daardoor een ander gemiddeld ruimtegebruik van werknemers (lager)
2 Interpolatie van 2020 en 2040
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Tabel 3.4 Kantorenvraag Haaglanden naar sectoren, 2010

Bron: Bak 2011, LISA, CBS, EIB

 Aantal Aandeel Ruimte- Ruimtevraag
 kantoorbanen in het gebruik per (mln m2 bvo)
  totaal  werknemer  
  (%) (m2 bvo)

Handel en Industrie 36.137 18 29,6 1,1
Zakelijke en ICT dienstverlening 86.156 62 26,2 2,3
Banken en Verzekeraars 13.292 79 29,3 0,4
Overheid en non-profit 102.233 45 27,4 2,8

Totaal 237.468 41 27,5 6,5
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4 Ramingen vraag en aanbod MRDH

In dit hoofdstuk worden de ramingen gegeven voor 2020, 2030 en 2040 voor nieuwbouwvraag, 
leegstand, veroudering (incourante voorraad) en transformaties. De aanpak die wordt gevolgd is 
in de inleiding beschreven. De in hoofdstuk twee en drie gepresenteerde  analyses van vraag en 
aanbod worden bij elkaar gebracht. Met behulp van een economisch model wordt rekening 
gehouden met marktwerking, waarbij de verhouding tussen vraag en aanbod zowel bij gebruikers 
als bij aanbieders gedragsreacties losmaakt. 

Werking van het kantorenmodel

Er wordt in dit kader een korte omschrijving gegeven van de werking van het kantorenmodel 
aan de hand van een fictieve gebeurtenis.

Stel dat er op enig moment 10.000 m2 kantoorruimte wordt toegevoegd aan een formele 
locatie. De locatie is goed bereikbaar en het gebouw is van hoogwaardige kwaliteit. De 
huurder is bereid hier een huur voor te betalen die tot de top van de markt behoort, het 
A-segment. Deze huurder laat bij zijn verhuizing wel een ander gebouw achter.

De verhuurder van het verlaten pand zal op zoek gaan naar een nieuwe gebruiker. Om een 
andere gebruiker naar zijn bestaande gebouw te lokken, zal de verhuurder dalen met de 
huurprijs (of meer incentives geven). Bij een bepaald prijsniveau lukt dit, tenzij andere 
verhuurders hun prijzen ook bijstellen zodat hun huidige huurders blijven zitten. 

Het resultaat van de toevoeging van een nieuw kantoor in het A-segment is dus een 
marktbrede prijsdaling: er is meer concurrentie voor hetzelfde metrage in gebruik. 

Hierbij geldt, hoe ongunstiger de concurrentiepositie van een gebouw, hoe harder de 
eigenaar van het lege kantoor zijn best moet doen om een nieuwe gebruiker te trekken. 
Oftewel, hoe groter de huurverlaging c.q. de geboden incentives.

Deze kettingreactie in prijsverlagingen maakt het voor sommige organisaties mogelijk om 
in een hogere kwaliteitsklasse ruimte te vinden. Dit zullen voornamelijk organisaties zijn 
die al op een formele locatie gevestigd zijn, zij hebben kennelijk toch al een voorkeur voor 
dit type locaties. Wat minder vaak voorkomt, is dat een organisatie van een ander locatie-
type aangetrokken wordt door de ontstane prijsdaling. Uiteindelijk zal, in theorie, wanneer 
de termijn lang genoeg is, het gebouw met de minst aantrekkelijk prijs/kwaliteitverhouding 
bij deze opwaartse mobiliteit zijn huurder verliezen. Dit pand komt, gegeven dat geen 
herbestemming mogelijk is, in beginsel structureel leeg te staan.

De prijsdaling zal ook wat extra vraag losmaken. Sommige organisaties zullen bij prijsdaling 
niet alleen kiezen voor een lagere huur, maar wat extra ruimte huren: bijvoorbeeld grotere 
werkplekken of meer vergader- of stilteruimtes. Ook zullen nieuwe gebruikers de markt 
betreden. Denk aan zzp’ers die voorheen op een zolderverdieping kantoor hielden. 

Bij een onttrekking van, zeg 10.000 m2 op een formele locatie, geldt het omgekeerde 
verhaal. De markt wordt krapper en verhuurders hebben dan minder concurrentie. Het 
effect van een concrete onttrekking is wel afhankelijk van hoe ruim de markt is. Een 
onttrekking bij hoge leegstand of een ongunstig gebouw heeft minder effect op de prijs 
dan bij lage leegstand.
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4.1 Ramingsresultaten stadsregio Rotterdam

De resultaten voor stadsregio Rotterdam voor 2010, 2020, 2030 en 2040 zijn samengevat in tabel 4.1. 
Navolgend worden de resultaten toegelicht. Deze ramingen zijn afgeleid van die in de Kantoren-
monitor Zuid-Holland (EIB, 2012), waarbij voor 2030 in feite een interpolatie is gemaakt.

1) Kantorenvraag stadsregio Rotterdam blijft groeien
De kantoorruimte in gebruik neemt tot 2020 sterk toe. De kantoorruimte in gebruik neemt in 
stadsregio Rotterdam toe van 4,7 naar 5,6 miljoen m2. Deels komt deze groei voort uit de ver-
wachte werkgelegenheidsgroei in de kantorenmarkt (zie hoofdstuk 3). Daarnaast wordt rekening 
gehouden met een verwachte prijsdaling in de kantorenmarkt. De lagere prijzen zullen (nieuwe) 
gebruikers ertoe verleiden (extra) ruimte in gebruik te nemen. De vraag is prijselastisch3. Na 
2020 krimpt de kantoorhoudende werkgelegenheid in de stadsregio Rotterdam, waardoor ook 
het ruimtegebruik afneemt en in 2040 uitkomt op 5,5 miljoen m2. 

2) Nieuwbouwvraag
Tot 2020 is een vraag naar nieuwbouw geraamd van 652.000 m2 in de stadsregio Rotterdam. Tot 
2040 komt de verwachte vraag naar nieuwe kantoren in totaal op 1,5 miljoen m24. 

Per jaar bedraagt de nieuwbouwvraag dus gemiddeld 65.000 m2 tot 2020. Over de hele periode 
2011-2040 is de gemiddelde nieuwbouwvraag met ongeveer 49.000 m2 nog iets lager. Deze 
nieuwbouwcijfers betekenen een duidelijke terugval ten opzichte van het verleden. Ter vergelij-
king, de nieuwbouwproductie in de stadsregio Rotterdam bedroeg de afgelopen tien jaar nog 
102.000 m2 per jaar en voor de eeuwwisseling gemiddeld 92.000 m2 (tabel 4.2). 

3) Prijsontwikkeling
Prijzen spelen een centrale rol in de verwachte marktdynamiek en dus voor de gepresenteerde 
resultaten. Overaanbod zet de prijzen geleidelijk onder druk. Aan de vraagzijde stimuleren lage 
prijzen een wat extensiever ruimtegebruik. Aan de aanbodzijde zorgen lage prijzen voor minder 
(rendabel te ontwikkelen) nieuwbouw. Voor specifiek stadsregio Rotterdam is geen prijsontwik-
keling berekend maar zijn de uitkomsten voor de overkoepelende regio Groot Rotterdam aan-
gehouden. Voor een nadere toelichting, zie hoofdstuk 5.2 van de Kantorenmonitor Zuid-Holland 
(EIB, 2012).

3 Op basis van theorie en empirie is rekening gehouden met een prijselasticiteit van 0,2. Dat wil zeggen, een  
 prijsdaling van 10% leidt tot 2% extra vraag.    
4 De nieuwbouwraming wijkt af van de nieuwbouwraming van Stec die in 2010 voor de provincie Zuid-Holland is  
 opgesteld. Het EIB neemt in tegenstelling tot Stec in aanbouw zijnde kantoren (deels) mee als huidige voorraad. 
 Volgens De Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen (NEPROM) was in heel Zuid-Holland  
 in 2011 zo’n 600.000 m2 in aanbouw ter uitbreiding van de voorraad. Deze vierkante meters staan los van de  
 geraamde nieuwbouwvraag en worden hier niet vanaf getrokken.

Tabel 4.1 Uitkomsten ramingen, stadsregio Rotterdam, 2010/2020/2030/2040, 
 (1.000 m2 bvo)

Bron: EIB

 2010 2020 2030 2040

Kantorenvoorraad, in dat jaar 5.454 5.910 5.868 5.763
Kantoorruimte in gebruik 4.659 5.612 5.573 5.469
Nieuwbouwvraag vanaf 20111  652 1.005 1.484
Incourant vanaf 20112  197 592 1.176
    
Prijsmutatie t.o.v. prijsniveau 2010 (%)  -25 -27 -27

1 De ramingen zijn puntschattingen. Dit betekent dat de uitkomsten niet bij elkaar opgeteld kunnen worden.  
 De ramingen zijn elk cumulatief en gelden de hele periode vanaf 2010
2 Het gaat om incourant geworden vastgoed
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Uitbreidingsvraag van 456.000 m2 tot 2020 in Rotterdam, daarna negatief

In veel ramingen voor de nieuwbouw van kantoren wordt onderscheid gemaakt naar een 
uitbreidingsvraag en een vervangingsvraag. De uitbreidingsvraag komt voort uit de werk-
gelegenheidsontwikkeling. De vervangingsvraag volgt uit de benodigde vervanging van 
verouderde gebouwen. Ons onderzoek gaat uit van dezelfde principes, hoewel in de 
onderliggende berekeningen rekening wordt gehouden met marktwerking en verschillen 
per marktsegment.

De raming laat zien dat in 2020 de benodigde kantorenvoorraad in Rotterdam is toegeno-
men van 5,5 miljoen m2 naar bijna 6,0 miljoen m2. De uitbreidingsbehoefte bedraagt 
456.000 m2 tot 2020. Na 2020 is de uitbreidingsbehoefte negatief. 

Vervangingsvraag van 197.000 m2 tot 2020 in Rotterdam, daarna snel toenemend

De in tabel 4.1 gepresenteerde incourante voorraad volgt uit de verwachte veroudering en 
voor een klein deel uit verwachte transformaties van nog courante kantoren. In 2020 zal 
naar verwachting 197.000 m2 kantoorruimte aan de voorraad worden onttrokken. Dit leidt 
tot een nieuwbouwvraag van dezelfde omvang, hetzij door sloop-nieuwbouw, hetzij door 
nieuwbouw op een nieuwe locatie. 

De uitbreidingsvraag en de vervangingsvraag tellen samen op tot de totale nieuwbouw-
vraag. Na 2020 loopt de vervangingsvraag snel op door een oplopende veroudering van de 
nu nog relatief jonge voorraad.

Tabel 4.2 Historische nieuwbouwontwikkeling stadsregio Rotterdam (m2 bvo)

Bron: Bak

 1990-2000 2000-2010

Stadsregio Rotterdam 920.448 1.022.012

 20101 20201 20301 20401

Beschikbaar aanbod, in dat jaar 796 (15%) 466 (8%) 831  (14%) 1.434 (25%)
- waarvan frictie aanbod 273 (5%) 297 (5%) 296 (5%) 293 (5%)
- waarvan courant overaanbod 523 (10%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
- waarvan incourante voorraad 0 (0%) 197 (3%) 592  (10%) 1.176  (20%)

1 De ramingen zijn puntschattingen. Dit betekent dat de uitkomsten niet bij elkaar opgeteld kunnen worden.  
 De ramingen zijn elk cumulatief en gelden de hele periode vanaf 2010

Tabel 4.3 Aanbodramingen stadsregio Rotterdam, 2010/2020/2030/2040 (1.000 m2 bvo)

Bron: EIB
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4) Toelichting op de aanbodramingen
De leegstand neemt naar verwachting af van 15% in 2010 tot 8% in 2020. In deze leegstands-
raming is nader onderscheid gemaakt naar type leegstand. De gepresenteerde ‘totale leegstand’ 
in de tabel bestaat uit een frictieleegstand, overaanbod en een incourante voorraad. 

• Het leegstandspercentage bestaat uit de frictieleegstand van 5%. De markt is bij deze leegstand 
 in evenwicht. Deze evenwichtsleegstand is in de uitkomsten een vast minimum voor een markt. 
• Een hogere leegstand kan wel voorkomen. Dit is courant overaanbod. In 2010 bedraagt dit 
 overaanbod nog 10%. De verwachting is dat in de stadsregio Rotterdam het overaanbod 
 geleidelijk uit de markt zal verdwijnen richting 2020 en 2040. Enerzijds komt dit door een 
 toenemende ruimtevraag, anderzijds door een oplopende veroudering. 
•	 In de analyses is namelijk, zoals aangegeven, rekening gehouden met veroudering. Kantoren 
 raken geleidelijk technisch verouderd en voor gebruik ongeschikt. In de uitkomsten is dit 
 gepresenteerd als incourante voorraad. De incourante voorraad is in de tabel ook onderdeel 
 van de totale leegstand. In de praktijk hoeft dit echter geen leegstand te zijn. Incourante 
 kantoren kunnen worden gesloopt, herbestemd of vernieuwd. In 2040 zal naar verwachting 
 20% van de voorraad in stadsregio Rotterdam incourant raken. 

Transformaties
De huidige leegstand leidt tot meer initiatieven om kantoorruimte te transformeren naar een 
andere functie. Denk hierbij aan woningen, hotels of (tijdelijke) studentenhuisvesting. De poten-
tie van de locatie van het leegstaande kantoor is bepalend. 

Centrale locaties in de stadscentra bieden vaak meerdere, goede alternatieven voor lege kantoor-
ruimte omdat de grond schaars is. Ook een (overige) locatie in een woonwijk biedt herbestem-
mingspotentie, al zijn de alternatieve mogelijkheden schaarser. Op formele locaties bestaat 
weinig perspectief voor transformaties. Deze vaak monofunctionele locaties lenen zich slecht 
voor herbestemming van individuele gebouwen. Het gevolg hiervan is dat langdurige leegstand 
alleen op formele locaties voorkomt. Transformaties zullen met name in de incourante voorraad 
plaatsvinden en voor een beperkt deel ook in de courante voorraad, wanneer dat economisch 
rendabel is. Het is op voorhand echter niet te zeggen hoeveel transformaties worden gerealiseerd. 

4.2 Interpretatie van de uitkomsten stadsregio Rotterdam

Het EIB laat met behulp van een economisch model zien dat de hoge kantorenleegstand de 
komende jaren gaat afnemen. Marktkrachten zullen geleidelijk voor meer evenwicht zorgen. De 
leegstand zet druk op de prijzen, waardoor nieuwbouw sterk wordt ontmoedigd en transforma-
ties worden gestimuleerd. Daarnaast is sprake van werkgelegenheidsgroei en zullen de dalende 
prijzen enig opwaarts effect hebben op het ruimtegebruik in de kantorensector. Het aanpas-
singsproces is wel een kwestie van lange adem en de leegstand zal ook in 2020 nog niet volledig 
zijn weggewerkt. Het kan wenselijk zijn om in sommige situaties dit proces te versnellen. 

Oplopende incourante leegstand
In het onderzoek is geconstateerd dat incourante voorraad zal ontstaan die niet zonder meer 
fysiek uit de markt kan worden gehaald. Voor de vraag- en aanbodverhoudingen op de markt is 
deze voorraad weliswaar niet van belang – het is geen effectieve voorraad meer – maar vanuit 
ruimtelijke overwegingen kan het wenselijk zijn dat deze voorraad daadwerkelijk fysiek wordt 
onttrokken. In dat geval kan beleidsinterventie – via regelgeving of via financiële prikkels – 
nodig zijn om de gebouwen ook daadwerkelijk fysiek te onttrekken en de publieke ruimte te 
herstellen of te verbeteren. 

Ruimte voor uitruil tussen nieuwbouw en incourante voorraad
De nieuwbouwvraag behoeft niet noodzakelijk op nieuwe kantoorlocaties plaats te vinden. Een 
deel van de nieuwbouwvraag kan op bestaande locaties worden gefaciliteerd, bijvoorbeeld door 
middel van herstructurering van locaties met incourante leegstand. Op voorwaarde van een 
geschikte locatie zijn verouderde gebouwen middels een grootschalige renovatie of (gedeelte-
lijke) sloop gevolgd door nieuwbouw weer in nieuwbouwstaat te brengen. Door deze vernieuwing 
wordt in de nieuwbouwvraag voorzien zonder dat het aantal kantoorlocaties hoeft te worden 
uitgebreid. Dit wordt met name na 2020 relevant (figuur 4.1). 
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Transformaties in Rotterdam

Volgens de gemeente Rotterdam is  100.000 m2 kantoorruimte permanent getransformeerd 
en nog eens 50.000 m2 tijdelijk in gebruik genomen in 2012. In deze publicatie zijn deze 
transformaties niet expliciet geraamd maar vallen onder de incourante voorraad. In 2020 
bestaat de incourante voorraad uit 197.000 m2. Wanneer gerealiseerde onttrekkingen daar 
bovenuit komen, zal dat surplus neerslaan in extra nieuwbouwvraag. 

Herbestemmingspotentie verschilt per locatie
Locaties met incourante leegstand kennen een breder perspectief dan enkel het vernieuwen van 
bestaande kantoren. Met name centrale en overige locaties bieden ook herbestemmingspoten-
tie. Dit zijn multifunctionele locaties. Hier liggen mogelijkheden om kantoren te transformeren 
naar andere functies, als daar vraag naar is. In ‘drukregio’s’ zijn transformaties kansrijker dan in 
‘krimpregio’s’. 

Langdurige leegstand op formele locaties
Op de meer monofunctionele, formele locaties zijn mogelijkheden voor herbestemming echter 
beperkt. Alternatieven zijn schaars. Daarnaast zijn de achterliggende 20 jaar veel nieuwe 
formele locaties ontwikkeld (zie hoofdstuk 2) en is ook het planaanbod hier nog steeds groot. 
Om langdurige leegstand in de toekomst te voorkomen, zullen bestaande locaties met verou-
derde, incourante leegstand nadrukkelijker in de nieuwbouwplannen betrokken moeten worden. 
Hoe deze verhouding tussen nieuwbouwvraag, transformaties en incourante voorraad zich in 
stadsregio Rotterdam per locatietype tot elkaar verhoudt, is gevisualiseerd in figuur 4.2. 

In figuur 4.2 worden de nieuwbouw en onttrekkingen over drie periodes weergegeven. In elke 
periode wordt de situatie, van links naar rechts, op centrale, overige en formele locaties gegeven. 
In de stadsregio Rotterdam is tussen 2010 en 2020 op centrale locaties vraag naar 188.000 m2 
nieuwbouw en is sprake van 94.000 m2 onttrekkingen aan de kantorenmarkt, door incourant te 
worden of door transformatie van courant vastgoed. Met andere woorden, in feite is de helft van 
die nieuwbouwvraag ontstaan uit vervangingsbehoefte.

Figuur 4.1 Nieuwbouwvraag en onttrekkingen, incourant en transformaties, 
 stadsregio Rotterdam (1.000 m2 bvo)

Bron: Bak, EIB
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Raming onder onzekerheid en mogelijke beleidsingrepen 
Uiteraard is sprake van onzekerheden in de raming. Zo is geen rekening gehouden met een 
langdurige economische recessie tot ver richting 2020, bijvoorbeeld als gevolg van een voort-
durende crisis van de Europese economie. De verwachte werkgelegenheidsgroei kan dan lager 
uitvallen. En hoewel empirisch bewijs nog niet overtuigt, bestaat in de markt een zekere consen-
sus dat het gemiddeld kantoorruimtegebruik van werknemers zal gaan afnemen door invloeden 
als ‘het nieuwe werken’. 

In een aanvullende notitie zijn enkele van deze onzekerheden en beleidsvarianten verkend. Zo 
is onder meer onderzocht wat het betekent wanneer de ruimtevraag 10% lager uitkomt en hoe 
daar vanuit beleid mee omgegaan kan worden. De aanvullende notitie is als bijlage bij dit 
rapport beschikbaar.

4.3 Ramingsresultaten Haaglanden

De resultaten voor Haaglanden voor 2010, 2020, 2030 en 2040 zijn samengevat in tabel 4.4. De 
resultaten worden navolgend weer toegelicht. Deze ramingen zijn afgeleid van die in de Kan-
torenmonitor (EIB, 2012), waarbij voor 2030 een interpolatie is gemaakt.

1) Kantorenvraag Haaglanden blijft groeien
De kantoorruimte in gebruik neemt tot 2020 sterk toe. De kantoorruimte in gebruik neemt in 
Haaglanden toe van 6,5 naar 7,5 miljoen m2. Deels komt deze groei voort uit de verwachte werk-
gelegenheidsgroei in de kantorenmarkt (zie hoofdstuk 3). Daarnaast wordt rekening gehouden 
met een verwachte prijsdaling in de kantorenmarkt. De lagere prijzen zullen (nieuwe) gebruikers 
ertoe verleiden (extra) ruimte in gebruik te nemen. De vraag is prijselastisch5. Na 2020 groeit de 
kantoorhoudende werkgelegenheid in Haaglanden minder sterk, waardoor ook het ruimte-
gebruik minder sterk toeneemt en in 2040 uitkomt op 7,9 miljoen m2. 

5 Op basis van theorie en empirie is rekening gehouden met een prijselasticiteit van 0,2. Dat wil zeggen, een  
 prijsdaling van 10% leidt tot 2% extra vraag.

Figuur 4.2 Nieuwbouwvraag en onttrekkingen, incourant en transformaties, 
 naar locatietype, stadsregio Rotterdam (1.000 m2 bvo)

Bron: Bak, EIB
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2) Nieuwbouwvraag
Tot 2020 is een vraag naar nieuwbouw geraamd van 810.000 m2 in Haaglanden. Tot 2040 komt de 
verwachte vraag naar nieuwe kantoren in totaal op 2,6 miljoen m2. 

Per jaar bedraagt de nieuwbouwvraag dus gemiddeld zo’n 87.000 m2. Dit betekent een duidelijke 
terugval ten opzichte van het verleden. Ter vergelijking, de nieuwbouwproductie in Haaglanden 
bedroeg de afgelopen tien jaar nog 109.000 m2 per jaar, en voor de eeuwwisseling gemiddeld 
zelfs 156.000 m2. 

3) Prijsontwikkeling
Prijzen spelen een centrale rol in de verwachte marktdynamiek en dus voor de gepresenteerde 
resultaten. Overaanbod zet de prijzen geleidelijk onder druk. Aan de vraagzijde stimuleren lage 
prijzen een wat extensiever ruimtegebruik. Aan de aanbodzijde zorgen lage prijzen voor minder 
(rendabel te ontwikkelen) nieuwbouw. Voor specifiek Haaglanden is geen prijsontwikkeling 
berekend maar zijn de uitkomsten voor de overkoepelende regio Groot Den Haag aangehouden. 
Voor een nadere toelichting, zie hoofdstuk 5.2 van de Kantorenmonitor Zuid-Holland (EIB, 2012).

4) Toelichting op de aanbodramingen
De leegstand neemt af van 14% in 2010 tot 9% in 2020. In deze leegstandsraming is nader 
onderscheid gemaakt naar type leegstand. De gepresenteerde ‘totale leegstand’ in tabel 4.5 
bestaat uit een frictieleegstand, overaanbod en een incourante voorraad. 

Tabel 4.4 Uitkomsten ramingen Haaglanden, 2010/2020/2030/2040
 (1.000 m2 bvo)

Bron: EIB

 2010 2020 2030 2040

Kantorenvoorraad, in dat jaar 7.498 7.930 8.134 8.308
Kantoorruimte in gebruik 6.486 7.531 7.716 7.887
Nieuwbouwvraag vanaf 20111  810 1.561 2.623
Incourant vanaf 20112  379 926 1.813

Prijsmutatie t.o.v. prijsniveau 2010 (%)  -25 -25 -25

1 De ramingen zijn puntschattingen. Dit betekent dat de uitkomsten niet bij elkaar opgeteld kunnen worden.  
 De ramingen zijn elk cumulatief en gelden de hele periode vanaf 2010    
2  Het gaat om incourant geworden vastgoed

 20101 20201 20301 20401

Beschikbaar aanbod, in dat jaar 1.013 (14%) 693 (9%) 1.160 (14%) 2.062 (25%)
- waarvan frictie aanbod 375 (5%) 399 (5%) 418 (5%) 422 (5%)
- waarvan courant overaanbod 638 (9%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
- waarvan incourante voorraad 0 (0%) 379 (5%) 926 (11%) 1.813 (22%)

1 De ramingen zijn puntschattingen. Dit betekent dat de uitkomsten niet bij elkaar opgeteld kunnen worden.  
 De ramingen zijn elk cumulatief en gelden de hele periode vanaf 2010

Tabel 4.5 Aanbodramingen Haaglanden, 2010/2020/2030/2040 (1.000 m2 bvo)

Bron: EIB
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• Het leegstandspercentage bestaat uit de frictieleegstand van 5%. De markt is bij deze leegstand
 in evenwicht. Deze evenwichtsleegstand is in de uitkomsten een vast minimum voor een markt. 
• Een hogere leegstand kan wel voorkomen. Dit is courant overaanbod. In 2010 bedraagt dit 
 overaanbod nog 9%. De verwachting is dat in Haaglanden van overaanbod geen sprake meer 
 zal zijn in 2020 en 2040. 
• In de analyses is zoals aangegeven rekening gehouden met veroudering. Kantoren raken
 geleidelijk technisch verouderd en voor gebruik ongeschikt. In de uitkomsten is dit gepresen-
 teerd als incourante voorraad. De incourante voorraad is in de tabel ook onderdeel van de 
 totale leegstand. In de praktijk hoeft dit echter geen leegstand te zijn. Incourante kantoren 
 kunnen worden gesloopt, herbestemd of vernieuwd. In 2040 zal naar verwachting 20% van de 
 voorraad in Haaglanden incourant raken. 

4.4 Interpretatie van de uitkomsten Haaglanden

Ten behoeve van de interpretatie van de uitkomsten zijn ook voor Haaglanden in navolgende 
figuur 4.3 en figuur 4.4 de nieuwbouwvraag en de incourante voorraad naast elkaar gepresen-
teerd. Voor een toelichting op deze figuren, zie paragraaf 4.2.

Bron: Bak, EIB
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4.5 Uitkomsten stadsregio Rotterdam en Haaglanden vergeleken

In tabel 4.6 zijn de uitkomsten voor de stadsregio’s Rotterdam en Haaglanden naast elkaar 
gezet. Per regio zijn de resultaten voor nieuwbouw, leegstand en transformaties gegeven.

•	 Bijna 94% van de nieuwbouwvraag in de provincie Zuid-Holland landt naar verwachting in de
 stadsregio’s Haaglanden en Rotterdam.
• Ondanks dat de nieuwbouwvraag ten opzichte van het afgelopen decennium afneemt, blijft 
 door de verwachte werkgelegenheidsontwikkeling de nieuwbouwvraag hoog.
• Zeker na 2020 wordt technische veroudering een factor van betekenis: veel kantoren worden 
 incourant.
• De groeiende voorraad incourante kantoren drijft via vervangingsvraag de nieuwbouwvraag 
 na 2020.
• De voorraad in gebruik stijgt in Haaglanden over de gehele periode en daalt in stadsregio 
 Rotterdam na 2020.
• Gegeven onze aannames lijkt er zowel in Haaglanden als stadsregio Rotterdam relatief weinig
 ruimte voor transformatie. Gerealiseerde transformaties hangen waarschijnlijk mede samen 
 met de aanname dat bij lagere prijzen nieuwe gebruikers de kantorenmarkt zullen betreden.

Figuur 4.4 Nieuwbouwvraag en onttrekkingen, incourant en transformaties, 
 naar locatietype, Haaglanden (1.000 m2 bvo)

Bron: Bak, EIB
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Tabel 4.6 Samenvatting uitkomsten

Bron: EIB

 Haaglanden Stadsregio Totaal
  Rotterdam provincie

Totale voorraad 2010  7.498  5.454  15.473
(x 1.000 m² bvo) 2020  7.930  5.910  16.459
 2030  8.134  5.868  -
 2040  8.308  5.763  16.492

Voorraad in gebruik  2010  6.486  4.659  13.367
(x 1.000 m² bvo) 2020  7.531  5.612  15.632
 2030  7.716  5.573  -
 2040  7.887  5.469  15.654

Onttrekkingen  2010-2020  379  197  -
(x 1.000 m² bvo) 2020-2030  547  395  -
 2030-2040  887  584  -

Nieuwbouwvraag 2010-2020  810  652  1.648
(x 1.000 m² bvo) 2020-2030  752  353  -
 2030-2040  1.061  479  2.735

Totale leegstand  2010 1.013 (14%) 796 (15%) 2.105  (14%)
(x 1.000 m² bvo / in %) 2020 693 (9%) 466 (8%) 1.315 (8%)
 2030 1.160 (14%) 831 (14%)  -
 2040 2.062 (25%) 1.434 (25%) 3.892 (24%)

Incourant overaanbod 2020 379 (5%) 197 (3%) 487 (3%)
(x 1.000 m² bvo / in %) 2030 926 (11%) 592 (10%)  -
 2040 1.813 (22%) 1.176 (20%) 3.053  (19%)
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5 Kantorenmarkt bestaat uit segmenten

Gebruikers in de kantorenmarkt hebben specifieke voorkeuren voor bepaalde locaties en de 
kwaliteit van huisvesting. De kantorenmarkt bestaat uit min of meer gescheiden segmenten 
waardoor schaarste en overaanbod naast elkaar bestaan. Deze aanname wordt in dit hoofdstuk 
onderbouwd vanuit een empirische analyse, gebaseerd op de onderliggende data uit de lande-
lijke Kantorenmonitor (EIB, 2012). Het onderzoeksgebied betreft, in tegenstelling tot de eerdere 
hoofdstukken, de COROP’s Groot Rijnmond en Zuidoost Zuid-Holland (Groot Rotterdam). 

De analyses tonen aan dat:
• segmenten tot op zekere hoogte een eigen gebruikersprofiel hebben. Specifieke segmenten 
 trekken specifieke gebruikers;
•	 de specifieke voorkeuren worden bevestigd door het gegeven dat gebruikers nauwelijks 
 tussen locatietypen verhuizen;
• de regionale dynamiek beperkt is. Organisaties verhuizen niet snel tussen gemeenten of over
 een grote afstand.

5.1 Gebruikersdynamiek in de kantorenmarkt

Het gedrag van gebruikers in de kantorenmarkt is geanalyseerd over de periode 1996-2010. Dit 
begint met de werkgelegenheid in de kantorenmarkt zoals die bestond in 1996. Daar is de 
werkgelegenheid in 2010 naast geplaatst. De dynamiek die daartussen heeft plaatsgevonden is 
nader onderzocht. Figuur 5.1 laat daarvan de resultaten zien, met navolgend de toelichting.

Werkgelegenheid 1996 
Dit is de totale werkgelegenheid in de kantorenmarkt zoals die te herleiden is naar 1996. Deze 
bedroeg 166.000 banen.  

Figuur 5.1 Decompositie ontwikkeling kantoorwerkgelegenheid Groot Rotterdam 
 1996-2010 (1.000 banen)

Bron: LISA, EIB
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Werkgelegenheid 2010
Dit is de totale werkgelegenheid in de kantorenmarkt zoals die te herleiden is naar 2010. Deze 
bedroeg 207.000 banen. De navolgende mutaties verklaren het verschil tussen 1996 en 2010. 

Verhuisbewegingen
Ruim 58.000 banen verlieten het ene kantoor in de regio voor een ander kantoor in de regio 
(‘Naar kantoor – van kantoor’ en ‘Van kantoor – naar kantoor’ zijn dus per definitie gelijk). Ruim 
55.000 banen bleven in de regio, maar verlieten de kantorenmarkt zoals hier gedefinieerd (‘Van 
kantoor’). Eenzelfde aantal banen betrad vanuit een niet-kantoor de kantorenmarkt (‘Naar 
kantoor’).

Starters
Bijna 63.000 kantoorbanen werden toegevoegd door bedrijvigheid die voor het eerst in de regio 
werd geregistreerd. Het kan hier gaan om geheel nieuwe organisaties, organisaties van buiten 
de regio of om afsplitsingen van organisaties.

Stakers
Ruim 76.000 kantoorbanen verdwenen in deze periode. Het kan hier gaan om daadwerkelijke 
opheffingen of faillissementen, organisaties die naar buiten de regio zijn verhuisd of om orga-
nisatiefusies.

Autonome groei
Bestaande gebruikers hebben in de tussenliggende periode kantoorwerkgelegenheid toegevoegd 
door autonome groei. Deze groei is per locatietype en per jaar bepaald door het verschil tussen 
twee opeenvolgende jaren te corrigeren voor de hiervoor genoemde verhuisbewegingen. Het 
saldo van deze autonome groei is 55.000.

In navolgende paragrafen wordt het vestigingsgedrag van kantoorgebruikers beschreven. Het 
gaat om het gebruikersprofiel van locaties en om een nadere analyse van verhuisbewegingen. 

5.2 Gebruikersvoorkeuren

Marktsegmenten hebben duidelijk eigen gebruikersprofiel
Het vestigingsgedrag van gebruikers in de regio Groot Rotterdam is nader onderzocht. Het gaat 
hierbij om de gebruikersprofielen die bij bepaalde locaties horen. Figuur 5.2 laat deze gebruikers-
profielen van de verschillende locatietypen zien. Segmenten hebben een eigen gebruikersprofiel. 
Kantoororganisaties in de Handel en Industrie vestigen zich (gemiddeld) duidelijk vaker op een 
formele locatie dan bijvoorbeeld de sectoren Banen en Verzekeraars en Overheid en Non-profit 
organisaties. 

Handel en Industrie is in Rotterdam een grote gebruiker. Opmerkelijk is de oververtegenwoor-
diging van deze sector op overige A-locaties. Deels zal dit een specifieke vestigingsvoorkeur 
weerspiegelen. Deels heeft dit te maken met het opdelen naar negen segmenten. De centrale 
A- en overige A-locaties zijn relatief klein waardoor enkele grote gebruikers (hoofdkantoren) het 
profiel van deze locaties bepalen. Overheid en Non-profit is in Rotterdam op centrale locaties 
oververtegenwoordigd en op formele locaties ondervertegenwoordigd. Banken en Verzekeraars 
zijn in Rotterdam met name op centrale locaties gevestigd. Zakelijke en ICT dienstverlening is 
relatief gelijkmatig over de markt verdeeld met een licht accent op de lagere kwaliteitssegmenten.
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Verschillen in vestigingsvoorkeur vanuit sectoren gezien nog scherper
Voorgaande verschillen in vestigingsvoorkeuren worden scherper wanneer vanuit de individu-
ele sectoren wordt gekeken. Figuur 5.3 en figuur 5.4 laten deze vestigingsvoorkeuren per sector 
zien. De figuren zijn gewogen naar het ingeschatte ruimtegebruik. De sectoren zijn naar rato 
verdeeld over het deel van de markt waarvoor de kwaliteitsklasse onbekend is.

Handel en Industrie is vooral gevestigd op formele locaties en verdeelt zich qua kwaliteit rede-
lijk uniform over de markt. Zakelijke en ICT dienstverlening bevindt zich vaker dan Handel en 
Industrie op overige locaties en heeft een duidelijker voorkeur voor het laagste kwaliteitsseg-
ment. Banken en Verzekeraars zitten vooral op centrale locaties en in belangrijke mate in het 
hoogste kwaliteitssegment. Overheid en Non-profit vestigen zich ook veel op centrale locaties 
maar dan juist overwegend in het laagste kwaliteitssegment.

5.3 Verhuizingen en vestigingsdynamiek

In deze paragraaf worden mutaties in bedrijvigheid, gemeten in aantal banen, geanalyseerd. Het 
gaat hierbij om verhuisbewegingen tussen 1996 en 2010 en gestarte en gestaakte bedrijvigheid 
welke hierna nog nader wordt toegelicht.

Verhuizingen worden getypeerd naar economische sector, grootteklasse, afgelegde afstand en 
naar het locatietype van de herkomst en bestemming. Op een zelfde wijze wordt naar gestarte 
en gestaakte bedrijvigheid gekeken. Hieruit volgt inzicht in hoe groot markten nu daadwerkelijk 
zijn, bij welk type bedrijven welke dynamiek zit en eventuele trends.

Figuur 5.2 Samenstelling bedrijvigheid per locatie en kwaliteitsklasse in Groot Rotterdam 
 (ruimtegebruik in m2 bvo)

Bron: EIB
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Figuur 5.3 Vestigingsvoorkeur Handel en Industrie en Zakelijke en ICT dienstverlening 
 in Groot Rotterdam

Bron: EIB
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Figuur 5.4 Vestigingsvoorkeur Banken en Verzekeraars en Overheid en Non-profit in 
 Groot Rotterdam

Bron: EIB
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5.3.1  Verhuizingenanalyse

Figuur 5.5 geeft het aantal banen dat binnen de regio van een kantoor naar een ander kantoor is 
verhuisd in de periode 1996-2009 uitgesplitst naar de afgelegde afstand. In de bovenste helft van 
de figuur word de verhuisde werkgelegenheid naar het locatietype van de herkomst verdeeld. In 
de onderste helft van de figuur word de verhuisde werkgelegenheid naar het locatietype van de 
bestemming verdeeld.

Een groot deel van de verhuizingen vindt binnen dezelfde gemeente plaats6. Voor verhuizingen 
over de gemeentegrens is vervolgens de afgelegde afstand gegeven. Hieruit blijkt dat verhuizin-
gen over de gemeentegrens nauwelijks op centrale locaties landen. Bedrijven die over langere 
afstand verhuizen geven kennelijk niet de voorkeur aan centrale locaties, wat nog verduidelijkt 
wordt als het type bedrijven dat verhuist wordt besproken.

De hobbel bij 30-40 kilometer afstand wordt feitelijk veroorzaakt door een verhuizing van een 
onderdeel van het Van Oord concern van Gorinchem naar Rotterdam in 2004 en een beduidend 
grotere verhuizing van hetzelfde concern van Rotterdam naar Gorinchem in 2006.

Verhuisgedrag verschilt per sector en grootteklasse
Figuur 5.6 geeft hetzelfde overzicht als figuur 5.5, maar dan naar sector en grootteklasse. Banken 
en Verzekeraars en Overheid en Non-profit verhuizen relatief weinig en zijn sterk gebonden aan 
de huidige vestigingsgemeente. Dit wordt vooral verklaard doordat het bij de overheid veelal om 
lokaal gebonden overheidsdiensten gaat, zoals een gemeentehuis. Voor bankkantoren zal het 
vaak ook om een lokaal filiaal gaan. Grote organisaties in Handel en Industrie, en Zakelijke en 
ICT dienstverlening verhuizen relatief vaker en verder. Deze kantoorgebruikers zijn minder 
gebonden aan specifieke lokale klanten (zoals burgers richting de gemeente).

In volume dragen vooral grote bedrijven bij aan het aantal verhuisde kantoorbanen. Kleinere 
bedrijven lijken minder geneigd ver te verhuizen. Het zal bij kleine bedrijven vaker gaan om 
zelfstandigen of bedrijven met een directeur-grootaandeelhouder die een sterke sociale binding 
heeft met een vestigingsplaats.

Verhuizingen naar locatietype
De verhuizingen kunnen ook naar het gekozen locatietype van de verhuisde bedrijven geanaly-
seerd worden. Per locatietype is bekeken welke bestemming bedrijven hebben die hier vandaan 
verhuizen. Zo laat figuur 5.7 zien dat de belangrijkste bestemming voor bedrijven vanuit cen-
trale locaties, weer centrale locaties zijn. Als specifieker naar gebouwklassen wordt gekeken7, 
valt op dat vanuit het centrale A-segment voornamelijk naar andere centrale locaties wordt 
verhuisd, meestal ook naar het A- of het B-segment. Verhuizingen vanuit centrale B- en C-seg-
menten geven een diffuser beeld. Hier wordt ook sterk naar overige locaties verhuisd en deels 
naar formele locaties. Verhuizingen over een ‘grote afstand’ zitten hier weinig tussen. Van 
centrale C-locaties wordt niet of nauwelijks naar een A- of B-gebouw van een ander locatietype 
verhuisd. 

6 De gemeente Rotterdam is hierbij ook één gemeente.    
7 De bij deze beschrijving behorende figuren staan in bijlage D.
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Figuur 5.5 Verhuizingen in Groot Rotterdam, naar locatie en afstand, 1996-2009 
 (aantal kantoorbanen)

Bron: EIB
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Sector

Figuur 5.6 Verhuizingen in Groot Rotterdam, naar sector, grootteklasse en afstand, 
 1996-2009 (aantal kantoorbanen)

Bron: EIB
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Formele locaties kennen de meeste verhuisdynamiek. Organisaties op formele locaties verhui-
zen niet snel naar een ander locatietype (figuur 5.8). Naar centrale locaties wordt nagenoeg niet 
verhuisd. Binnen formele locaties geldt dat wanneer van een formele A-locatie wordt verhuisd, 
de bestemming bijna altijd een andere A-locatie is. Verhuizers uit het B-segment kiezen wat 

Figuur 5.7 Verhuizingen van centrale locaties, Groot Rotterdam, 1990-2009

Bron: LISA, Bak, EIB

Centraal
48%

Formeel
38%

Overig
14%

Figuur 5.8 Verhuizingen van formele locaties, Groot Rotterdam, 1990-2009

Bron: LISA, Bak, EIB

Centraal
4%

Formeel
84%

Overig
12%



52

meer voor overige locaties maar vooral voor formele locaties. Veelal was de bestemming hetzelf-
de B-segment op deze formele locaties maar er was ook sprake van opwaartse en neerwaartse 
mobiliteit naar het formele A- en C-segment. Voor het C-segment geldt hetzelfde beeld. Enkele 
verhuizingen naar overige locaties en daarnaast voornamelijk naar andere formele locaties met 
enige opwaartse mobiliteit, naar het B-segment.

De overige locaties vertonen ook een redelijke dynamiek. Figuur 5.9 laat zien dat een andere 
overige locatie een veel voorkomende bestemming is bij verhuizing. Maar ook bedrijven vanuit 
overige locaties verhuizen het meest naar formele locaties. Bedrijvigheid in het A-segment kiest 
bij verhuizing vaak weer voor een overige locatie of voor het formele A-segment. Verhuizers uit 
het B-segment kiezen veelal weer voor een overige locatie of voor het formele A- of B-segment. 
Verhuizingen vanuit het C-segment hebben veelal als bestemming een andere overige locatie of 
een pand op een formele locatie uit het B- of C-segment.

Formele locaties zijn vaak de bestemming van een verhuizing, ook vanuit de andere locatietypen. 
Het is verleidelijk hier een trend in te zien. Kanttekening hierbij is dat in formele locaties ook 
het meeste nieuwe aanbod is gecreëerd. Verhuizingen naar deze locaties kunnen dan ook ver-
klaard worden door een gebrek aan geschikt aanbod aan centrale en/of overige locaties. Een van 
de aannames van het model is dat er gemakkelijker binnen dan tussen type locaties wordt 
verhuisd. De gemaakte analyse lijkt dit te bevestigen. Verhuizen naar een ander segment binnen 
een locatie komt regelmatig voor en het lijkt er ook op dat wanneer bedrijven naar een ander 
type locatie verhuizen ze tot op zekere hoogte vasthouden aan hetzelfde kwaliteitssegment.

Het is mogelijk in meer detail naar de verdeling van verhuizingen over de segmenten te kijken, 
zie bijlage C.

Figuur 5.9 Verhuizingen van overige locaties, Groot Rotterdam, 1990-2009

Bron: LISA, Bak, EIB
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5.3.2  Starters en stakers

De mutaties in de LISA-registratie betreffen niet alleen verhuizingen maar ook bedrijvigheid die 
niet eerder in de regio aanwezig was. Het kan hier gaan om geheel nieuwe organisaties, organi-
saties van buiten de regio of om afsplitsingen van organisaties. Figuur 5.10 maakt deze nieuwe 
bedrijvigheid inzichtelijk.

Figuur 5.10 Nieuwe bedrijvigheid naar sector en grootteklasse per locatie, 1996-2010 
 (aantal kantoorbanen)

Bron: EIB

 -

 5.000

 10.000

 15.000

 20.000

 25.000

 30.000

 35.000

 40.000

Centraal Overig Formeel

Handel en Industrie Zakelijke en ICT dienstverlening
Banken en Verzekeraars Overheid en Non-profit

 -

 5.000

 10.000

 15.000

 20.000

 25.000

 30.000

 35.000

 40.000

Centraal Overig Formeel

Klein (1-10) Middelgroot (11-100) Groot (> 101)

Sector

Grootteklasse



54

Nieuwe bedrijvigheid lijkt zich redelijk gelijk aan de bestaande samenstelling (figuur 5.2) over de 
locatietypen te verdelen. Zo zit nieuwe bedrijvigheid in Handel en Industrie vooral op formele 
locaties en in Overheid en Non-profit vooral op centrale locaties. In vergelijking met de gestaakte 
bedrijvigheid in figuur 5.11 hebben kleine bedrijven een groter gewicht. Het zal hier waarschijn-
lijk dan ook om echt geheel nieuwe bedrijven gaan.

Gestaakte bedrijvigheid

De mutaties in de LISA-registratie betreffen naast verhuizingen en nieuwe bedrijvigheid ook 
gestaakte bedrijvigheid. Het kan hier gaan om daadwerkelijke opheffingen of faillissementen, 

Figuur 5.11 Gestaakte bedrijvigheid naar sector en grootteklasse per locatie, 1996-2010 
 (aantal kantoorbanen)
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organisaties die naar buiten de regio zijn verhuisd of om organisatiefusies. Figuur 5.11 maakt 
deze gestaakte bedrijvigheid inzichtelijk.

Gestaakte bedrijvigheid lijkt zich redelijk gelijk aan de bestaande samenstelling (figuur 5.2) over 
de locatietypen te verdelen. Gestaakte bedrijvigheid in Handel en Industrie zat vooral op formele 
locaties en gestaakte Overheid en Non-profit zat vooral op centrale locaties. In vergelijking met 
de nieuwe bedrijvigheid in figuur 5.10 hebben grotere bedrijven een groter gewicht.

5.4 Conclusie gebruikersvoorkeuren en marktsegmenten

De uitkomsten van de analyse van de dynamiek in de bedrijvigheid op locaties naar economische 
sectoren en andere kenmerken maakt duidelijk dat:
•	 De negen marktsegmenten (drie locaties, drie kwaliteitsklassen) waarin de voorraad is ver-
 deeld, hebben tot op zekere hoogte een eigen gebruikersprofiel wat betekent dat specifieke 
 segmenten specifieke gebruikers hebben.
• Deze specifieke voorkeuren worden bevestigd door het gegeven dat gebruikers nauwelijks 
 tussen locatietypen verhuizen.
•	 Er dus relatief harde locatietypen zijn en daarbinnen zachtere kwaliteitssegmenten.
• De regionale dynamiek beperkt is, omdat verhuisbewegingen vooral lokaal (binnen de 
 gemeente) plaatsvinden en bovengemeentelijke verhuizingen vooral enkele grote bedrijven 
 betreft.
• Hierbij sluit de analyse van ‘starters en stakers’ niet uit dat er wel organisaties van buiten de 
 regio komen.

Consequentie van deze gescheiden marktsegmenten is dat:
• Nieuwbouw en leegstand naast elkaar kunnen bestaan en een nieuwbouwstop in sommige 
 segmenten dus tot schaarste zal leiden.
• Het welslagen van de uitbreiding van een bepaald marktsegment erg afhankelijk is van in 
 hoeverre het waarschijnlijk is dat gebruikers uit andere segmenten getrokken kunnen worden.
•	 Verhuisbewegingen in belangrijke mate de gemeentegrenzen niet overstijgen, wat regionale 
 afstemming in perspectief plaatst.
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Bijlage A Regionale indelingen 

Navolgend twee regiokaarten met postcodegebieden. De eerste kaart (figuur A.1) laat de kan-
toorlocaties naar type locatie zien. De gebieden zijn gekleurd naar het type locatie (centraal, 
formeel en overig). Daarbij zijn de grote locaties uitgelicht en de wat kleinere locaties lichter 
ingekleurd.

Figuur A.1 Kantorenmarkt stadsregio Rotterdam

Bron: EIB
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EIB-kantorenregio, COROP en stadsregio’s Zuid-Holland
De basis voor de kantorenramingen voor MRDH is het EIB onderzoek naar de landelijke kanto-
renregio’s dat in 2012 voor I&M is uitgevoerd. Hoe de EIB kantorenregio’s in dit onderzoek, de 
COROP-regio’s en de stadsregio’s/REO-gebieden in Zuid-Holland zich tot elkaar verhouden, 
wordt navolgend toegelicht. 

In het bovenliggende EIB onderzoek naar de hele provincie Zuid-Holland is de provincie opge-
deeld in twee regio’s. Dit zijn de regio’s Groot Den Haag en Groot Rotterdam. Deze regio’s bestaan 
uit samengevoegde COROP-regio’s. De COROP-regio’s sluiten niet helemaal aan bij de indeling 
naar stadsregio’s of REO-gebieden (Regionaal Economisch Overlegorganen).

Onderstaand wordt toegelicht hoe deze regio’s zich tot elkaar verhouden. Deze verhoudingen 
heeft het EIB gebruikt om de ramingsresultaten uit het bovenliggende onderzoek naar de 
stadsregio’s Rotterdam en Den Haag te vertalen. 

In de tweede regiokaart (figuur A.2) zijn voor de grote locaties in cirkeldiagrammen de omvang van 
de voorraad naar gebruiker weergegeven. Beide kaarten tezamen geven aan waar de grootste 
locaties zitten, welk type locatie het is en wat de belangrijkste gebruikersgroep op die locatie is.

Figuur A.2 Kantorenmarkt stadsregio Rotterdam

Bron: EIB
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Kantorenregio’s
Groot Den Haag
•  COROP Leiden en Bollenstreek
•	 COROP Den Haag
•	 COROP Delft en Westland
•	 COROP Oost Zuid-Holland

Groot Rotterdam
•	COROP Groot Rijnmond
•	COROP Zuidoost-Zuid-Holland 

De zes COROP-regio’s sluiten in grote lijnen aan bij de indeling naar de vijf REO gebieden. Zo 
bestaat Haaglanden uit de COROP-regio’s Den Haag en Delft en Westland. COROP-regio Leiden 
en Bollenstreek overlapt voor een groot deel met REO Holland-Rijnland, net als COROP Oost 
Zuid-Holland veel overlap heeft met Midden-Holland. Deze gebieden vormen samen dan de EIB 
kantorenregio Groot Den Haag.

Groot Rotterdam omvat de COROP-regio’s Groot Rijnmond en Zuidoost-Zuid-Holland. Hoewel de 
REO-gebieden stadsregio Rotterdam en Zuid-Holland-Zuid niet helemaal aansluiten bij de 
COROP-indeling, vallen beide REO-gebieden wel weer binnen Groot Rotterdam. 

REO-gebieden
(Stadsregio) Haaglanden
Midden-Holland
Holland Rijnland
(Stadsregio) Rotterdam
Zuid-Holland Zuid
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Bijlage B Locatie indeling vergeleken

Methodiek marktsegmentering 
De segmentering van de kantorenvoorraad gaat uit van een koppeling tussen historische huur-
transactie- en aanboddatabases (1990-2010) en de kantorenvoorraad. 

1 Eerst zijn voor 2010 prijsklassen opgesteld op basis van een marktverdeling van 20:40:40 naar 
 A:B:C. 
2 Vervolgens zijn deze prijsklassen over de hele periode 1990-2010 teruggerekend door deze 
 prijsklassen te laten meebewegen met een representatieve markthuurontwikkeling.
3 Door middel van ‘repeated sales’ van kantoorgebouwen (transactiehuren) en de ontwikkeling 
 van de vraaghuren van aangeboden kantoorruimte worden individuele gebouwen gevolgd
 tussen 1990 en 2010. Van een groot aantal kantoren wordt hiermee duidelijk op welk moment 
 zij zich in welk kwaliteitssegment bevonden. 
4 Van veel kantoorgebouwen is niet voor elk jaar een prijsregistratie bekend. Voor deze jaren is 
 een prijsregistratie terug of naar voren geïndexeerd, rekening houdend met de markthuur-
 ontwikkeling en de genoemde verouderingscomponent.
5 Voor gebouwen zonder transactiemoment, is op basis van de verdeling van de wel gewaar-
 deerde gebouwen een verdeling gemaakt naar de negen segmenten.
6 Resultaat is een verdeling van de totale kantorenvoorraad naar negen kwaliteitssegmenten 
 tussen 1990 en 2010. 

De exercitie om tot de segmentering te komen is enigszins bewerkelijk, maar gezien het grote 
onderzoeksgebied (en dus grote transactiedatabase), veronderstelt het EIB dat de segmentering 
een representatief beeld geeft van de kwaliteitsontwikkeling in de kantorenmarkt (zie ook EIB 
2011: Kantorenmonitor – Analyse van vraag en aanbod).

Verhouding tot eerder provinciaal onderzoek Stec
De indeling naar drie locatietypen en daarbinnen drie segmenten wijkt af van eerdere kantoor-
onderzoeken voor de provincie. Zo hanteert Stec in 2010 voor de provincie (Aanzet voor een 
kantorenstrategie) een indeling naar Grootstedelijke toplocatie, Binnenstedelijke centrumlocatie, 
OV-locaties, Snelweglocatie, Kantoren op bedrijventerreinen en Woonwijken. Voor de EIB-locatie-
typen Centraal en Overig lijkt sprake van een directe overlap met de Stec indeling (Binnenstede-
lijk en Woonwijken). Het locatietype formeel is door Stec verder uitgewerkt. Maar ook hier is 
sprake van een zekere overlap. Zo zal een ‘formele A-locatie’ van het EIB overlap hebben met 
een Grootstedelijke toplocatie of groot OV knooppunt. En formele C-locaties omvatten veel 
Kantoren op bedrijventerreinen. Over het geheel lijken beide benaderingen redelijk vergelijkbaar. 
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Tabel B.1 Segmentering locaties

Bron: Stadsregio Rotterdam

Grootstedelijke toplocatie Verstedelijkt gebied, grote aantrekkings-
Centraalstedelijk EIB kracht door hele leefmilieu, mix van 
 internationaal georiënteerd bedrijfsleven, 
 hoog woonmilieu en voorzieningen
 Voorbeeld: Rotterdam Central District

Binnenstedelijke centrumlocaties Centrum van steden, singelmilieu of 
Centraalstedelijk EIB kantoorboulevard, beperkt parkeren, 
 belangrijke rol OV (met name voor non-
 profit organisaties)
 Voorbeeld: Blaak

Randstedelijke OV-knooppuntlocaties Rondom knooppunten van OV–infra-
Formeel EIB structuur (meerdere OV-modaliteiten, 
 intercitystations)
 Voorbeeld: Rotterdam Alexander

Regionale OV-knooppuntlocaties Knooppunten van OV-infrastructuur van 
Formeel EIB kleinere schaal, OV-bereikbaarheid is 
 vooral regionaal van aard, aantrekkelijk 
 voor regionaal georiënteerde non-profit 
 en middelgrote zakelijke dienstverlening
 Voorbeeld: Zuidplein

Snelweglocaties Nabij op- en afrit snelweg, zichtlocaties,
Formeel EIB uitstekende autobereikbaarheid
 Voorbeeld: Rivium

Bedrijventerreinen Goede auto- en matig tot slechte ov-bereik-
Deels Formeel, deels Overig EIB baarheid, regionale zakelijke dienstverlening 
 in veelal kleinschalige kantoorruimte, lage 
 prijs en parkeren is doorslaggevend
 Voorbeeld: havengebied

Woongebieden Vaak met bus en tram bereikbaar, klein-
Overig EIB schalig, vaak lokaal georiënteerd, voor 
 starters is functionaliteit doorslaggevend
 Voorbeeld: Kralingen
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Bijlage C Bestemming verhuizers naar locatie Groot Rotterdam

Wanneer in meer detail naar de verdeling van verhuizingen over de segmenten wordt gekeken, 
wordt nogmaals het idee onderbouwd dat kantoorgebruikers voorkeur hebben voor een bepaald 
locatietype en een bepaalde kwaliteit. Incidentele verhuizingen van grote gebruikers klinken op 
dit detailniveau zwaar door en inzichten kunnen dus niet zonder meer vertaald worden naar de 
gehele populatie. De X staat voor kantoren met een onbekend huurniveau en daarmee onbeken-
de kwaliteit. De figuren zijn gewogen naar werkgelegenheid.

Figuur C.1 Bestemming van kantoorgebruikers vertrokken van centrale A- en B-locaties
 in Groot Rotterdam, 1996-2010

Bron: EIB
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Figuur C.1 Bestemming van kantoorgebruikers vertrokken van centrale C- en X-locaties
 in Groot Rotterdam, 1996-2010

Bron: EIB

Centraal X
3%

Centraal A
0%

Centraal B
9%

Centraal C
14%

Formeel X
19%

Formeel A
6%

Formeel B
2%

Formeel C
41%

Overig X
5%

Overig A
0%

Overig B
0%

Overig C
1%

Centraal X
26%

Centraal A
17%

Centraal B
11%

Centraal C
4%

Formeel X
8%

Formeel A
7%

Formeel B
2%

Formeel C
9%

Overig X
7%

Overig A
0%

Overig B
1%

Overig C
8%

Centraal C

Centraal X



65

Figuur C.2 Bestemming van kantoorgebruikers vertrokken van overige A- en B-locaties 
 in Groot Rotterdam, 1996-2010

Bron: EIB
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Figuur C.2 Bestemming van kantoorgebruikers vertrokken van overige C- en X-locaties 
 in Groot Rotterdam, 1996-2010

Bron: EIB
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Figuur C.3 Bestemming van kantoorgebruikers vertrokken van formele A- en B-locaties
 in Groot Rotterdam, 1996-2010

Bron: EIB
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Figuur C.3 Bestemming van kantoorgebruikers vertrokken van formele C- en X-locaties
 in Groot Rotterdam, 1996-2010

Bron: EIB
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Bijlage D Analyse werkgelegenheidsdynamiek in Groot Rotterdam

De in hoofdstuk 5 uiteengezette figuren zijn ook nog eens in cijfers in een tabel weer te geven. 
Hieruit volgen dezelfde conclusies, maar zijn ze nogmaals in onderling verband te begrijpen, 
zoals het totale belang van specifieke dynamiek.

Kantorenmarkt, een markt met schotten
Figuur D.1 laat de verhuizingendynamiek tussen kantoorlocaties in Groot Rotterdam zien. 
De X staat hierbij voor kantoren met een onbekend huurniveau en daarmee onbekende kwali-
teit. Zoals beschreven is de dynamiek binnen locaties groter dan tussen locaties (meer blauw is 
meer dynamiek, meer oranje is minder dynamiek). Mede doordat overige locaties een relatief 
kleine omvang hebben, is de dynamiek in aantal kantoorbanen ook relatief laag.

Figuur D.1 Verhuizingen van (horizontaal) naar (verticaal), 1996-2010 (aantal kantoorbanen 
 afgerond op vijf banen), Groot Rotterdam

Bron: EIB

X A B C X A B C X A B C
X 2.325  290     325     160     65       -     635     -     290       5         30       65       4.190          
A 1.500  160     265     10       315     10       45       70       315       5         -     15       2.710          
B 935     170     100     460     5         5         -     385     45         15       10       10       2.135          
C 340     15       250     730     10       -     95       85       285       20       -     5         1.825          

X 605     15       430     250     1.825  425     620     675     595       45       2.330  105     7.920          
A 25       -     -     5         15       -     5         -     40         -     5         -     95               
B 60       130     95       10       880     75       10       55       45         -     -     20       1.380          
C 700     -     20       60       360     -     40       50       45         -     -     -     1.275          

X 710     300     280     1.000  2.755  50       1.690  835     5.955    1.660  2.665  1.130  19.040        
A 605     -     10       285     -     -     355     345     1.135    205     1.470  170     4.585          
B 195     15       15       90       1.265  45       325     225     2.615    300     2.960  525     8.570          
C 770     10       20       2.130  335     -     30       195     610       165     65       375     4.710          

8.775  1.110  1.810  5.190  7.820  610     3.845  2.920  11.980  2.420  9.535  2.410  
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Verhuizingen tussen kantoorlocaties binnen de regio een derde van de dynamiek
Figuur D.2 brengt tot slot de totale dynamiek op kantoorlocaties in Groot Rotterdam in beeld. 
Hierbij zijn verhuizingen, nieuwe en gestaakte bedrijvigheid, en verhuizingen van en naar 
niet-kantoorlocaties in beeld gebracht. De X staat voor kantoren met een onbekend huurniveau 
en daarmee onbekende kwaliteit. De autonome groei is niet rechtstreeks waargenomen, maar 
afgeleid en daarmee ook onder X opgenomen.

Starters Kantoor
Niet-

kantoor
Stakers Kantoor

Niet-
kantoor

X 8.415          4.190          9.630          11.525        8.775          10.655        18.255        

A 1.510          2.710          1.645          3.450          1.110          1.615          

B 4.245          2.135          1.665          5.770          1.810          5.345          

C 4.390          1.825          1.925          4.275          5.190          3.705          

X 7.615          7.920          8.220          8.995          7.820          8.915          10.785        

A 365              95                305              200              610              165              

B 1.575          1.380          820              2.085          3.845          700              

C 1.970          1.275          1.560          2.070          2.920          1.960          

X 19.085        19.040        17.120        25.285        11.980        13.585        25.440        

A 2.645          4.585          1.690          1.730          2.420          485              

B 6.005          8.570          6.075          6.315          9.535          2.170          

C 4.990          4.710          4.605          4.545          2.410          5.740          

62.805        58.430        55.265        76.250        58.430        55.040        54.480        
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Figuur D.2 Dynamiek per locatie, 1996-2010 (aantal banen, afgerond op vijf banen)
 Groot Rotterdam

Bron: EIB
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Begrippenlijst

Aanbod
Het aanbod aan kantoren is het totaal aan courante kantoren die zowel in gebruik zijn als 
leegstaan. Het aanbod omvat zo de gehele kantorenvoorraad (zie kantorenvoorraad) in tegen-
stelling tot de gangbare definitie waarbij aanbod wordt gedefinieerd als de te huur en te koop 
staande kantoren. 

Basisscenario
De volgende veronderstellingen liggen ten grondslag aan het basisscenario:
• landelijke ontwikkeling bevolking (15-75) conform het CBS;
• vertaling naar beroepsbevolking door middel van particpatiegraad (CPB, EIB-bewerking);
•	 verdeling van de beroepsbevolking naar COROP-regio’s en vertaling naar werkgelegenheid 
 15-75 (EIB);
• verdeling van de werkgelegenheid over sectoren op basis van het Transatlantic Market 
 scenario uit de WLO-studie van CPB/RPB/MNP;
• vertaling naar geraamde kantoorbanen op basis van geregistreerde en verwachte trends in 
 werkgelegenheid en kantoorgebruik (EIB);
•	 geen afname van het ruimtegebruik per werknemer;
• bescheiden prijselasticiteit van de vraag;
•	 meer dynamiek binnen locatietypen dan tussen locatietypen;
• nieuwbouw is tot 20% onder de in 2010 geldende huren te realiseren;
•	 er is bij voldoende prijsdaling transformatiepotentie op Centrale en Overige locaties.

BVO
Bruto vloer oppervlak. Zie VVO.

Courant 
Een kantoor is courant wanneer deze technisch kan voldoen aan de vraag en tegen de juiste 
prijs concurrerend in de markt gezet kan worden. Voor dit kantoor is in theorie in ieder geval 
een gebruiker te vinden.

Frictieleegstand
Leegstand die wenselijk is om een voorraadmarkt als de kantorenmarkt goed te laten functione-
ren. De gangbare frictieleegstand is vastgelegd op 5%. 

Huurprijzen
Prijs per vierkante meter verhuurbaar vloeroppervlak (vvo) per jaar, exclusief BTW, servicekos-
ten en huurderspecifieke inrichtingskosten (DTZ, 2011b).

Incourant
Een kantoor is incourant wanneer deze technisch verouderd is en daarom niet meer in het 
aanbod kan worden meegeteld. Dit betekent dat een gebouw niet meer bruikbaar is als kantoor. 

Herbestemming
Het veranderen van de bestemming van het kantoor (en locatie) naar een andere functie. 
Bijvoorbeeld de ombouw naar woningen en hotels. 

Gevoeligheidsanalyse
Een gevoeligheidsanalyse laat de invloed van een andere invoer op de modeluitkomsten zien. 
Hiermee wordt duidelijk welke onzekerheden het belangrijkst zijn.
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Kantoor
Een ruimtelijke zelfstandige eenheid die grotendeels in gebruik is of te gebruiken is voor bureau-
gebonden werkzaamheden of ondersteunende activiteiten. De definitie van het begrip kantoor 
als een ruimtelijke zelfstandige eenheid betekent dat kantoren in fabrieken, bedrijfsgebouwen, 
ziekenhuizen en universiteiten buiten de statistiek worden gelaten.

Kantorenmarkt
Alle bestaande kantoorgebouwen met een oppervlakte groter dan 500 m2 in gemeenten met 
meer dan 10.000 m2 kantooroppervlak.

Kantorenvoorraad
Alle bestaande kantoorgebouwen met een oppervlakte groter dan 500 m2 in gemeenten met 
meer dan 10.000 m2 kantooroppervlak.

Kantorenvraag
Het aantal vierkante meter (m2) kantoorruimte in gebruik.

Kantorenregio
De dertien kantorenregio’s zijn afgebakend op basis van volume en samenhang. Hierbij is onder 
andere gebruik gemaakt van de indeling in COROP-gebieden. Een kantorenregio is een geaggre-
geerde markt die omvangrijk genoeg is om representatieve vraagramingen op te stellen, een markt-
analyse naar segmenten te maken en met het kantorenmodel zinvolle scenario’s te schetsen.

Kwaliteitsklasse (A B C)
Binnen de locatietypen is een verder onderscheid aangebracht naar kwaliteitsklassen. De 
gedachte is dat prijs hiervoor een belangrijke indicatie vormt. Kwaliteitsklasse A vertegenwoor-
digt 20% van de hoogste prijzen in de regionale markt. Kwaliteitsklasse C de 40% laagste kwali-
teit in de markt. Kwaliteitsklasse B vertegenwoordigt de overige 40% in het midden van de 
markt. In kleinere markten is voor een 50/50 verdeling over A en B gekozen. De indeling is 
ontleend aan de verdeling van de prijzen in een transactie database van 1990-2010.

Leegstand
Leegstand kan worden gedefinieerd als alle leegstaande (niet in gebruik zijnde) kantoorgebou-
wen. In de kantorenmonitor is dit geoperationaliseerd als alle gebouwen die voor gebruik 
worden aangeboden. Dit betreft zowel de bestaande bouw als gebouwen die reeds zijn opgele-
verd en/of nog in aanbouw zijn. Hierbij worden leegstaande gebouwen die niet aan de markt 
worden aangeboden (zie verborgen leegstand) echter niet meegerekend.

Locatietype
De kantorenmarkt kan worden ingedeeld in drie verschillende typen op basis van locaties en 
kantoorgebouwen met onderscheidende kenmerken en kwaliteit. Het gedrag van kantoorgebrui-
kers en hun voorkeuren zijn hierbij leidend. Deze indeling kent drie categorieën op basis van 
locatie: centraal, overig en formeel.

•		 Centraal
 Centrale kantoorlocaties liggen nabij of zijn onderdeel van het stadscentrum. Kenmerken zijn
 multifunctionaliteit, levendigheid en een vaak goede ontsluiting met het openbaar vervoer.

•	 Overig
 Duidt op een overige locatie, d.w.z. niet in het centrum en niet in een formele locatie. 
 Bijvoorbeeld in een woonwijk of buiten de bebouwde kom.

•	 Formeel
 Monofunctionele kantoorlocaties en grote kantoorconcentraties op bedrijventerreinen 
 worden als formele kantoorlocaties gezien. Kenmerkend zijn relatief uniforme gebouwen en 
 een goede bereikbaarheid met de auto, inclusief goede parkeervoorzieningen.
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Nieuwbouwvraag
De nieuwbouwvraag ontstaat door de behoefte de voorraad uit te breiden, door veroudering van 
de bestaande voorraad en/of om te kunnen blijven voorzien in de kwaliteitsvraag. In de nieuw-
bouwvraag kan worden voorzien door nieuwbouwrealisaties op nieuwe locaties of bestaande 
gebouwen te renoveren of te vervangen. 

Overaanbod
Courante leegstand boven de frictieleegstand.

Prijsklasse
Zie kwaliteitsklasse.

Regiorapport
Naast de landelijke samenvatting zijn acht afzonderlijke regiorapporten gemaakt. In sommige 
gevallen zijn deze regio’s onderverdeeld in verschillende deelmarkten. 

Segment
Een segment is een deelmarkt binnen de totale markt voor kantoorruimte. Er zijn negen seg-
menten onderscheiden. Elk segment kent een locatiecategorie (centrum, formeel, overig) en een 
kwaliteitsklasse (A, B, C). Voor kleinere kantorenmarkten is van zes segmenten (A, B) uitge-
gaan. Voor Zeeland is geen onderscheid gemaakt naar segmenten.

Technische veroudering
Technische veroudering houdt in dat gebouwen technisch gezien niet meer voldoen om als 
kantoor in gebruik te zijn en daarom buiten de markt vallen. De gebouwen voldoen niet meer 
aan de functionele eisen van de vraag. 

Transformatie
Het veranderen van de bestemming van het kantoor (en locatie) naar een andere functie. 
Bijvoorbeeld de ombouw naar woningen en hotels. 

Verborgen leegstand
Lege kantoorruimte die niet te koop of te huur wordt aangeboden. Bijvoorbeeld omdat de ruimte 
langdurig is verhuurd aan ingekrompen bedrijven of er eenvoudig geen marktpotentie meer 
voor is.

Vraag
De vraag heeft betrekking op de kantoorruimte in gebruik.

Vraagsectoren
Binnen de vraag wordt onderscheidt gemaakt naar vier vraagsectoren, gebaseerd op de 
Standaard Bedrijfsindeling van het CBS. De sectoren zijn bepaald door middel van het gedrag 
van kantoorgebruikers omdat deze de dynamiek in de kantorenmarkt bepalen. De volgende 
vraagsectoren worden onderscheiden:

 Sector            SBI-code
•	 Handel en Industrie        A t/m I 
•	 Zakelijke en ICT dienstverlening  J, L, M en N
•	 Banken en Verzekeraars     K
•	 Overheid en Non-profit     O t/m S

VVO
Verhuurbaar vloeroppervlak. Dit is het bruto vloeroppervlak minus het constructieoppervlak, de 
verticale verkeersruimten en de installatieruimten. Als vuistregel kan gelden dat van het bruto 
vloeroppervlak ongeveer 86% verhuurbaar is.
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Werkgelegenheid
De werkgelegenheid is bepaald aan de hand van de totale bevolking tussen 15 en 75 jaar. Slechts 
een deel van deze bevolkingsgroep is, door bijvoorbeeld studie of pensioen, in staat om daad-
werkelijk een beroep uit te oefenen: de beroepsbevolking. Het aantal personen dat daadwerke-
lijk werkzaam is, noemen we de werkgelegenheid. 
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EIB-publicaties

2008

Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid 2008

Procesintegratie en innovatief ondernemerschap in het bouwproces - meting 2007

Kostendruk van wet- en regelgeving in het gespecialiseerde aannemingsbedrijf

Infrastructuurmonitor - MIRT 2008

Bouw in beeld 2007

Openbaarvervoerinfrastructuur in een geliberaliseerde markt

Algemene kosten in het bouwbedrijf

Het ziekteverzuim in de bouw in 2007

Kwaliteit van de dienstverlening en het bestuurlijk proces van lagere overheden

De markt voor restauratie en onderhoud van monumenten tot 2013

Uitdagingen en beleidsopties bij nieuwbouw van woningen - regionale ontwikkelingen en beleid 
na 2009

De Vastgoedlezing 2008 - crisis op de Nederlandse woning- en vastgoedmarkt? (ASRE)

Bedrijfseconomische kencijfers van b&u-bedrijven in 2007

Bedrijfseconomische kencijfers van gww-bedrijven in 2007

Monitor arbeidsongevallen in de bouw 2007 (ARBOUW)

Bouwconcerns in beeld 2007/2008

2009

Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid 2009

Opdrachtgevers aan het woord - meting 2008

Procesintegratie en innovatief ondernemerschap in het bouwproces - meting 2008

Middenkaderopleidingen in de bouw

Algemene kosten in het bouwbedrijf 2006-2007

Bouw in beeld 2008

Trends en ontwikkelingen in de afbouwbranche 2009-2014

De zelfstandige zonder personeel in de bestratingsbranche
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Het ziekteverzuim in de bouw in 2008

Verkenning effecten stimuleringsmaatregelen rond de woningbouw (www.eib.nl)

Monitor arbeidsongevallen in de bouw 2008 (ARBOUW)

Hervorming van de woningmarkt

Reïntegratie van langdurig zieke werknemers in de bouw

Bouwconcerns in beeld 2008-2009 

2010

Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid 2010

Algemene kosten in het bouwbedrijf 2006-2008

Bedrijfseconomische kencijfers b&u-bedrijven 2008

Bedrijfseconomische kencijfers gww-bedrijven 2008

Trends en ontwikkelingen in de afbouwbranche 2010-2015

Zzp’ers in de bouw

De arbeidsmarkt in de bitumineuze en kunststofdakbedekkingsbranche

Kantorenleegstand - probleemanalyse en oplossingsrichtingen (www.eib.nl)

Ondergrondse netwerken en grondwaterbeheer

Monitor arbeidsongevallen in de bouw 2009 (ARBOUW)

Ziekteverzuim in de bouw 2009

Beleidsvarianten beperking hypotheekrenteaftrek en liberalisatie huursector (www.eib.nl)

Nacht- en weekendwerk in het wegonderhoud

Bouw in beeld 2009

De bouwarbeidsmarkt 2010-2015

Bedrijfseconomische kencijfers gespecialiseerde bedrijven 2007-2008

Strategie en crisis

Vrouwen in technische functies

Marktstudie AFNL 2011-2012

Infrastuctuurmonitor - MIRT 2011

Kantorenleegstand - analyse van de marktwerking (www.eib.nl)
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2011

Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid 2011

Algemene kosten in het bouwbedrijf 2007-2009

Openbare aanbestedingen in de gww

Bedrijfseconomische kencijfers gww-bedrijven 2009

Bedrijfseconomische kencijfers b&u-bedrijven 2009

Succesvol binnenstedelijk bouwen

De winst van innoveren (www.eib.nl)

Algemene BouwplaatsKosten (ABK) van B&U-projecten 2010 (ARBOUW)

Productiviteit en strategie (www.eib.nl)

Bouwconcerns in beeld 2009-2010

Trends en ontwikkelingen in de afbouwbranche 2011-2016

Restauratie en onderhoud van monumenten - marktverkenning tot 2015

Aanbestedingsgedrag opdrachtgevers (www.eib.nl)

Actuele situatie in de bouw - overzicht ten behoeve van de nieuwe woonvisie (www.eib.nl)

Dynamiek op de woningmarkt

De civiele betonbouw tot 2016 - ontwikkelingen op de markt en in de rolverdeling in het 
bouwproces (www.eib.nl)

Monumenten en corporaties - monumentenbezit en -beleid van corporaties (www.eib.nl)

Ziekteverzuim in de bouw 2010 (www.eib.nl)

Maatschappelijke woonagenda - van programmeren naar stimuleren 

Monitor arbeidsongevallen in de bouw 2010 (ARBOUW)

Kantorenmonitor - analyse van vraag en aanbod (www.eib.nl)

MKBA Herstructurering Eemsdelta

Bedrijfseconomische kencijfers - b&u- en gww-bedrijven 2010 (www.eib.nl)

Kosten en baten van de bouw bbl-opleiding (www.eib.nl)

Overheid en markt; nieuw evenwicht in aanbesteden (www.eib.nl)

Dienstverlening van medeoverheden - quick scan onder architectenbureaus
(www.eib.nl)

Infrastructuurmonitor - MIRT 2012 (www.eib.nl)
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Algemene kosten in het bouwbedrijf 2008-2010 (www.eib.nl)
 
Kostenmodel omgevingsrecht (www.eib.nl)

Bouwen voor kwaliteit (www.eib.nl)

2012

Evaluatie stimuleringspakket woningbouw (www.eib.nl)

Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid 2012

Situatie op de Nederlandse hypotheekmarkt

Arbeid en scholing in de restauratiesector
gg
Trends en ontwikkelingen in de wegenbouw tot 2017 (www.eib.nl)

Trends en ontwikkelingen in de afbouwbranche 2012-2017

Bouwconcerns in beeld 2010-2011

Effecten van bezuinigingen in de infrastructuur (www.eib.nl)

Annuïtaire beperking hypotheekrenteaftrek (www.eib.nl)

Vitaliteit: van feit tot beleid (www.eib.nl)

Ziekteverzuim in de bouw 2011 (www.eib.nl)

Landelijke samenvatting kantorenmonitor (www.eib.nl)

Stedelijke ontwikkeling en infrastructuur (www.eib.nl)

Monitor arbeidsongevallen in de bouw 2011 (ARBOUW)

Aanbestedingsgedrag opdrachtgevers (www.eib.nl)

Gemeentefinanciën, voorzieningen en ruimtelijke investeringen in krimpgebieden (www.eib.nl)

Kantorenmarkt Noord Nederland (www.eib.nl)

Kantorenmarkt Oost Nederland (www.eib.nl)

Kantorenmarkt provincie Utrecht (www.eib.nl)

Kantorenmarkt Noord-Holland en Flevoland (www.eib.nl)

Kantorenmarkt Zuid-Holland (www.eib.nl)

Kantorenmarkt Zeeland (www.eib.nl)

Kantorenmarkt Noord-Brabant (www.eib.nl)

Kantorenmarkt Limburg (www.eib.nl)

Verkiezingsprogramma’s - gevolgen voor de woningmarkt en de bouwproductie (www.eib.nl)
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Bouwen voor de zorg (www.eib.nl)

De bouw in 2020 (www.eib.nl)

Inventarisatie projecten Noord-Holland Noord 2013 (www.eib.nl)

Bouwschoolverlaters (www.eib.nl)

Perspectief voor de funderingsbranche (www.eib.nl)

Bouw in beeld 2011-2012

Regeerakkoord en woningcorporaties (www.eib.nl)

Infrastructuurmonitor - MIRT 2013 (www.eib.nl)

Algemene kosten in het bouwbedrijf 2009-2011 (www.eib.nl)

Bedrijfseconomische kencijfers - b&u- en gww-bedrijven 2011 (www.eib.nl)

Marktstudie AFNL 2012-2017

2013

Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid 2013

Verhuurderheffing en huurmaatregelen in krimpregio’s (www.eib.nl)

Bouwconcerns in beeld 2011-2012

Woonakkoord - effecten op bouwproductie en werkgelegenheid (www.eib.nl)

Trends en ontwikkelingen in de afbouwbranche 2013-2018

Investeringsfaciliteit en verhuurderheffing (www.eib.nl)

De Stroomversnelling (www.eib.nl)

Verkenning woningbouwprogrammering Regio Amersfoort (www.eib.nl)

De feiten rond aanbesteden (www.eib.nl)

Bouwen voor het onderwijs
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