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De raad voor te stellen:
1) Het rapport "Bouwstenen voor een kantorenvisie
Netwerkstad Twente" vast te stellen, inhoudend;
- Dat voor de behoeferaming voor kantoren
uitgegaan wordt van het TM+ scenario
- Dat de vraag naar kantoren tot en met 2020
geraamd wordt op circa 108.000 m bvo voor de
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Netwerkstad
- Dat de plancapaciteit in de Netwerksrad circa
431.500 m bvo bedraagt
De uit het adviesrapport voortkomende oplegnotitie
"Kantorenvisie Netwerkstad Twente;
Aanbevelingen en beleidsafspraken" vast te
stellen;
Opdracht te geven programmeringsvoorstellen uit
te werken voor kantoren om te komen tot een
vermindering van de plancapaciteit voor kantoren
conform de beleidsafspraak in de kantorenvisie;
De uitgifte van kantoren jaarlijks op Netwerkstad
niveau te monitoren en een monitoringsysteem
voor de leegstand op te bouwen;
Over 3 jaar de kantorenvisie te evalueren en
indien nodig te actualiseren.
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6)
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Voorts besluiten voorafgaand aan de
raadsvergadering de kantorenvisie en het
uitvoeringsprogramma te bespreken met
marktpartijen middels een rondetafel gesprek.
Voorafgaande aan de raadsbehandeling (in Borne
24 april 2012) de gemeenteraden in netwerkstad te
vragen een gezamenlijke technische sessie (5
gemeenteraden) te organiseren.
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Als het voorstel moet worden behandeld in de gemeenteraad of ter kennis wordt gebracht van de raad,
dient ook deze pagina ingevuld te worden. Als een raadsbesluit wordt gevraagd dient een ontwerpraadsvoorstel en -besluit te zijn bijgevoegd! De stukken worden tijdig aangeleverd bij de griffie.

Voorstel voor behandeling in raad (aankruisen):
X

vraagt besluitvorming van de raad (ontwerp raadsvoorstel en -besluit is bijgevoegd)

•

voor overleg tussen college en raad

•

ter informatie

Korte toelichting
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1 Aanleiding
In navolging van een gezamenlijke bedrijventerreinenvisie, is samen met de Netwerkstad partners ook een
gezamenlijke kantorenvisie gemaakt. O m de huidige en toekomstige situatie op de kantorenmarkt
inzichtelijk te maken is bureau S T O G O opdracht gegeven een gedegen marktanalyse te maken, een
raming van de vraag naar kantoren te maken en een toekomstbeeld voor de kantorenontwikkeling te
schetsen. V o o r dit laatste zijn vele vastgoedpartijen gei'nterviewd en heeft een rondetafelgesprek met
marktpartijen en intermediaire organisaties plaatsgevonden.
De aanbevelingen uit het adviesrapport van S T O G O zijn door werkgroep kantoren van de Netwerkstad
vertaald naar concrete beleidvoorstellen gericht op zowel de plancapaciteit als leegstandsbestrijding.
Na behandeling van de kantorenvisie in de 5 colleges, is er op 9 maart een bijeenkomst tussen de
bestuurders van het B O R E G en marktpartijen gepland waarbij de voorgestelde visie en de
uitvoeringsmaatregelen met marktpartijen zullen worden gedeeld en getoetst.
De ruimtebehoefte voor kantoren is geraamd aan de hand van het Transatlantic Market model van het
Centraal Planbureau. De provincie en het Rijk hebben dit model aan de gemeenten voorgeschreven. Dit
T M scenario is opgehoogd met 0,2% werkgelegenheidsgroei, omdat in het reguliere Transatlantic Market
model geen perspectief zit om het werkloosheidspercentage omlaag te krijgen. Hiermee wordt in de
kantorenvisie aangesloten bij het gehanteerde scenario in de vorig jaar vastgestelde
bedrijventerreinenvisie.
Tot 2020 wordt, op basis van een afvlakkende groei, in de Netwerkstad nog een vraag van circa 108.000
m bvo verwacht tegenover een door de gemeenten gemventariseerde plancapaciteit van circa 431.500 m
2

2

in de Netwerkstad.
Naast een vraag-aanbod inventarisatie is ook het aanbod van kantoren kwalitatief nader geanalyseerd.
Deze analyse is uitgevoerd samen met de Vastgoedrapportage Twente.

De analyse van de kantorenmarkt in de Netwerkstad wijst uit dat:
1. De plancapaciteit van de nog in ontwikkeling te nemen m kantoren veel hoger is dan de verwachte
vraag
2. De leegstand van kantoren in de Netwerkstad voor meer dan de helft bestaat uit panden die langer
dan 3 jaar leeg staan en daarmee als incourant worden aangemerkt.
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Beide constateringen (een te grote plancapaciteit en incourante leegstand) vragen om een gericht beleid.
Op Netwerkstadniveau zijn daarom de volgende beleidsafspraken gemaakt, waarbij de faserings- cq.
programmeringsvoorstellen per gemeente worden uitgewerkt en daarna afgestemd worden met de overige
netwerkstadsgemeenten:
Strategie en beleid plancapaciteit
Beleidsafspraak 1: Inzet op twee typen kantoorlocaties
Per stad wordt de nieuwbouw van kantoren geconcentreerd op twee typen kantoorlocaties, namelijk
centrum/stationlocaties en stadsrandlocaties.
Concreet betekent dit voor de Netwerkstad de volgende locaties:
Almelo station/centrum
Almelo Zuid entree
Enschede station/centrum
Enschede Zuiderval
Enschede Kennispark
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