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Instemmen met indienen zienswijze voor het vastleggen van het Flower Science
gebied als kansrijke locatie in Kantorenstrategie Holland Rijnland in de versie van
31 januari 2012

Voorstel
- Stem in met het indienen van een zienswijze voor het vastleggen van het Flower Science
gebied als kansrijke locatie in de Kantorenstrategie zoals voorgelegd door Holland
Rijnland in de versie van 31 januari 2012.

Inleiding
De nieuwe strategie vervangt de huidige kantorenstrategie uit 2006. Het veranderende
economische tij, de ontwikkelingen op de kantorenmarkt en de aansluiting van Alphen aan den
Rijn, Nieuwkoop en Rijnwoude in 2010 bij Holland Rijnland geven aanleiding voor een herziening
van het kantorenbeleid.
Holland Rijnland wil met de regionale kantorenstrategie ruimte bieden aan de ontwikkeling van
duurzame kantoren op locaties met goede voorzieningen, die met openbaar vervoer en/of met de
auto goed bereikbaar zijn. Hiervoor zijn in de strategie keuzes gemaakt voor specifieke locaties.
Het is gebleken dat het Flower Science gebied nog niet is opgenomen als kansrijke locatie in de
strategie. Wij zijn van mening dat dit gebied potentie heeft als locatie voor kantoorontwikkeling
door de focus die in het science gebied gelegd zal worden op kennisontwikkeling.
Wat willen we bereiken?
Door het indienen van een zienswijze willen we bereiken dat de borging van het Flower Science
gebied definitiever wordt opgenomen in de strategie en zodoende de mogelijkheid biedt om in de
toekomst kantoorontwikkeling in dit gebied toe te kunnen staan.
Wat gaan we daarvoor doen?
Een zienswijze indienen die verzoekt tot het benoemen van de locatie Flower Science te Lisse als
kansrijke locatie.
In het portefeuillehouder overleg gehouden op 12 oktober 2011 is overeenstemming bereikt over
het toevoegen van het Flower Science gebied als kansrijke locatie binnen de kantorenstrategie.
De besluitenlijst is als bijlage toegevoegd.
De huidige formulering is als volgt: Locatie Flower Science is een mogelijk initiatief uit de markt
die indien zij een aantoonbare stimulans geven aan de regionale economie besproken worden in
het PHO op het moment dat de initiatieven manifest worden.
De huidige formulering borgt het Flower Science minimaal omdat de locatie niet direct
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aangewezen is als locatie en geeft zodoende geen directe mogelijkheid tot het ontwikkelen van
kantoren groter dan 2500 m2.
Wat mag dat gaan kosten?
NVT
Kanttekeningen
NVT
Uitvoering
NVT
Evaluatie
NVT
Communicatie
NVT
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