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Voorwoord  
 
 
In december 2009 heeft de raad het Sociaal Economisch Beleidsplan (SEB) voor de periode 

2009-2013 vastgesteld, met daarin een visie op de economische structuur en ontwikkeling 

van Etten-Leur voor deze periode. Uitgangspunt is het handhaven en uitbouwen van het 

voorzieningenniveau (waaronder werkgelegenheid). In het SEB is ook een aantal 

maatregelen vastgesteld met betrekking tot de zakelijke dienstverlening, te weten: 

- Verruiming mogelijkheden voor kantoren op bedrijventerreinen (geen solitaire 
kantoren) 

- Monitoring leegstand 
- Actualisering van de Kantorenvisie 2000-2010 

 
De verruiming van de mogelijkheden voor kantoren op bedrijventerreinen is meegenomen in 

de herziening van bestemmingsplannen voor de bedrijventerreinen.  

Voor u ligt de geactualiseerde Kantorenvisie 2013-2018. De visie is geactualiseerd op basis 

van een inventarisatie van vraag en aanbod (inclusief monitor van leegstand). Op basis van 

een brede afstemming met marktpartijen, provincie en regiogemeenten denken wij in één lijn 

met het rijksbeleid, de huidige leegstand te bestrijden en de voorwaarden te scheppen voor 

een betere afstemming van vraag en aanbod met terughoudendheid in nieuwbouw. 

Door middel van het monitoren van de leegstand zullen we de ontwikkelingen op de 

kantorenmarkt nauwlettend in de gaten houden. Wij zullen de Raad door middel van de 

Sociaal Economische Thermometer jaarlijks informeren over de ontwikkeling van het 

leegstandspercentage. 

Bij het opstellen van de kantorenvisie is bewust gekozen voor een periode van 5 jaar. Na de 

gemeenteraadsverkiezingen in 2018 zal het totale gemeentelijke beleid integraal worden 

herzien. In dit proces zal de kantorenvisie en de vraag en aanbod op het gebied van 

zakelijke dienstverlening opnieuw tegen het licht worden gehouden vanuit een integrale blik 

op de ruimtelijke en economische ontwikkeling van Etten-Leur. 

Wij willen graag iedereen die aan deze visie heeft bijgedragen op welke manier dan ook 

bedanken voor de medewerking.  

Etten-Leur, februari 2013 

 

Wethouder Economische Zaken
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Samenvatting 
 
Op 4 september 2000 heeft de raad de Kantorenvisie 2000-2010 vastgesteld. Met deze visie 

werd ingezet op het realiseren van mogelijkheden voor zakelijke dienstverlening aan met name 

de Oostpoort. Dit met als motto: de juiste activiteit op de juiste plaats. Doelstelling: verbeteren 

van de werkgelegenheidsstructuur door een verbetering van het werkgelegenheidsaanbod in de 

zakelijke dienstverlening. Ten tijde van het opstellen van de kantorenvisie in 2000 was het 

aandeel zakelijke dienstverlening 10%. Met de realisering van circa 33.500 m2  kantooroppervlak 

aan de Oostpoort is het aandeel in de zakelijke dienstverlening sterk gegroeid (25%).  Daarnaast 

kan geconcludeerd worden dat de kantoren die in de afgelopen 10 jaar aan de Oostpoort zijn 

gerealiseerd –behoudens incidentele leegstand- zijn ingevuld. De zakelijke dienstverlening is nog 

steeds één van de snelst groeiende bedrijfstakken in Nederland. Deze werkgelegenheid willen 

we als gemeente blijvend faciliteren. 

Anno 2012 is door het college een bestuursopdracht vastgesteld voor het actualiseren van de 

kantorenvisie met als doelstelling: Vaststellen van de kwantitatieve en kwalitatieve vraag en 

aanbod en aan de hand van deze vaststelling onderbouwde keuzes maken m.b.t.: 

1. initiatieven om de leegstand van kantoren te reduceren (o.a. door herbestemming en/of 

verduurzaming); 

2. de nog te ontwikkelen kantorenlocaties. 

 

In de Kantorenvisie 2000 is de volgende ruimtelijke economische verdeling van Etten-Leur  

gemaakt: Vosdonk als bedrijventerrein en Stationsplein, Oostpoort en Trivium als kantoorlocatie.  

De kantorenleegstand in Etten-Leur eind 2012 is 12%1, dit komt neer op 8.760 m2. Hiervan is 

ruim 6.000 m2 gevestigd aan het Stationsplein.  

 

Grafiek 1, Verdeling leegstand Etten-Leur  

Het huidige overaanbod heeft niet alleen negatieve consequenties voor verouderde locaties, 

maar ook voor het algemene vestigingsklimaat en de concurrentiepositie van de kantorenmarkt. 

                                                
1
 DTZ-rapportage, dec 2012 
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Het gaat niet enkel om het voeren van een leegstandsbeleid, maar om een beleid dat ruimtelijke 

en economische kwaliteit voorop stelt. Strategisch gezien kiezen we voor een beleid gericht op 

het weer in evenwicht brengen van vraag en aanbod. Dit omvat enerzijds controle op de 

ontwikkeling van nieuw aanbod en anderzijds aandacht voor het verminderen van de leegstand.  

Het gaat om een gebiedsgerichte aanpak. Op gewilde en gewenste locaties (Oostpoort/Trivium) 

kunnen we de komende jaren aan de vraag tegemoet komen door gericht nieuwbouw, waarbij de 

consequenties voor mogelijke toename van leegstand in verouderde locaties niet uit het oog 

wordt verloren.  

Voor de verouderde incourante kantorenlocatie aan het Stationsplein zullen we samen met 

vastgoedeigenaren en belanghebbenden een visie vaststellen voor de toekomst van dit gebied. 

Op deze manier verwachten we dat Etten-Leur in trek blijft als vestigingslocatie voor kantoren 

met aandacht voor verouderde locaties.   

  

Figuur 1, Kantoorlocaties Etten-Leur  
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1 Inleiding 
 
Aanleiding 

De Kantorenvisie wordt geactualiseerd om vraag en aanbod naar zakelijke dienstverlening in 

beeld te brengen en leegstand van de huidige kantoren terug te dringen. De ideeën over 

zakelijke dienstverlening kunnen uiteenlopen. Om die reden is het gewenst vooraf een definitie te 

geven van wat Etten-Leur onder zakelijke dienstverlening verstaat., deze definitie is gelijk aan de 

definitie uit de Kantorenvisie 2000-2010. Onder zakelijke dienstverlening wordt verstaan: 

 

 

 

 

Het accent ligt op vestigingen zonder of met slechts een beperkte baliefunctie (= het direct 

verstrekken van diensten aan personen). Voor zover er wel sprake is van een gedeeltelijke 

baliefunctie maakt de benodigde ruimte slechts beperkt deel uit van de totale 

bedrijfsvloeroppervlakte. Om die reden worden reisbureaus en banken met in hoofdzaak een 

baliefunctie in het kader van deze visie niet gerekend tot zakelijke dienstverlening. 

Kantoorruimten gerelateerd aan functies in de maatschappelijke dienstverlening, de 

gezondheidszorg en onderwijs worden in het kader van deze visie niet tot zakelijke 

dienstverlening gerekend. Daar waar deze functies gebruik maken van gebouwen met een 

kantoorbestemming zijn deze meegenomen in de inventarisatie. Daar waar de kantoorfunctie zijn 

gekoppeld aan andere voorzieningen (educatie, zorg etc.) en een ondergeschikte functie hebben, 

zijn deze buiten beschouwing gelaten.  

Proces  

De geactualiseerde visie is opgesteld door de volgende 5 fasen te doorlopen:  

Fase 1: Inventarisatie (okt 2012) 

- In kaart brengen van het bestaande aanbod (en het gebruik/leegstand)  
- In kaart brengen van de bestemmingsplanmogelijkheden die er nog zijn voor het 

realiseren/vestigen van kantoren 
- In kaart brengen van de vraagbehoefte aan zakelijke dienstverlening in periode van 2013-

2018 
 

Fase 2: Confrontatie vraag/aanbod (nov 2012) 

Uitkomsten inventarisatie toetsen aan lokale/regionale/landelijke ontwikkelingen en 

verwachtingen en opstellen van eerste conclusies. 

Fase 3: Raadplegen partners/marktpartijen (nov/dec 2012) 

Fase 4: Opstellen concept-kantorenvisie (dec 2012/ jan 2013) 

Fase 5: Besluitvormingstraject  (feb 2013) 

Het bedrijfsmatig verlenen van diensten aan of ten gerieve van bedrijven en/of personen 

zoals: kantoren voor overheids- en semi-overheidsinstellingen, administratie-, boekhoud,- 

en/of accountantskantoren, verzekeringskantoren, instellingen voor juridische bijstand, 

bedrijven voor informatie- en communicatietechnologie, marketing- en reclamebureaus, 

advies- en ingenieursbureaus, financiële instellingen (met slechts beperkte baliefunctie) 

en makelaars.  
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2 Algemene beleidsdoelstellingen en ontwikkelingen 
 

In dit hoofdstuk komen de ontwikkelingen van de kantorenmarkt en de beleidsmatige 

doelstellingen van landelijk tot regionaal niveau aan de orde. Om het beleid voor de 

kantorenmarkt in Etten-Leur te vormen dient er afstemming te zijn met regionaal, provinciaal en 

landelijk beleid. In hoofdstuk 2.1 is het landelijk beleid toegelicht, in hoofdstuk 2.2 het provinciaal 

beleid en in hoofdstuk 2.3 het regionaal beleid.  

 

2.1 Landelijk  

De rijksoverheid wil dat er een aantal dingen gaan gebeuren op de kantorenmarkt 

(http://www.rijksoverheid.nl). De hoofdlijnen zijn :  

1. De bestaande leegstand bestrijden  

Hiermee bedoelen ze herbestemmen van vastgoed, kantoren die leegstaan vullen met 

bijvoorbeeld studentenhuisvesting, onderwijs, hotels, etc.  

2. Naar een gezonde kantorenmarkt toe 

Omdat het aanbod groter is dan de vraag is de kantorenmarkt niet langer een markt waar 

snel geld mee te verdienen valt. ‘Het systeem’ moet verbeterd worden, dit kan niet van de 

ene op de andere dag maar er dient wel wat te veranderen.  

3. Betere afstemming van vraag en aanbod met terughoudendheid in nieuwbouw 

Het is de bedoeling dat gemeenten regionaal gaan samenwerken en op die manier (in 

samenwerking met de provincie) tot afstemming komen van de kantorenbehoefte inclusief 

fasering, segmentering en locatiekeuze.  

 

Om deze hoofdlijnen te realiseren is het ‘Convenant Leegstand te lijf’ opgesteld in maart 2011. 

De grote lijnen over hoe om te gaan met de leegstand staan hierin. Hierin is ook het actiepunt 

opgenomen om een sloopfonds te vormen ten behoeve van sanering van verouderde, structureel 

leegstaande panden. Bestrijding van leegstand kan uit dit fonds gestimuleerd worden door een 

financiële compensatie aan de eigenaren toe te kennen die besluiten hun kantoor te saneren 

door sloop of transformatie. De bedoeling was dat per regio/gemeente hiervoor een fonds 

opgericht zou worden. Het geld voor in dit fonds dient gestort te worden door de gemeente, 

projectontwikkelaren en de eigenaren van het vastgoed. Het convenant is op 17 juni 2012 onder 

andere getekend door het Rijk, het IPO echter de VNG en enkele brancheorganisaties, 

waaronder de IVBN en de NEPROM. Het convenant stuit op weerstand met name vanwege het 

actiepunt om sloopfondsen te vormen. Drie van de vier G4 gemeenten in Nederland zijn van 

mening dat overheid al genoeg heeft gedaan door het afboeken van kantorenlocaties en 

onderschrijven het convenant op dit onderdeel niet. 

 

2.2. Provincie Brabant  

De provincie heeft de ambitie om bij de top van de Europse kennis- en innovatieregio’s te blijven. 

Deze ambitie is vertaald in het provinciaal bestuursakkoord 2011-2015 ‘Tien voor Brabant’.  
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De provincie wil dit bereiken door een tweesporenstrategie:  

a. Men wil als eerste de basis op orde (algemeen beleid om een goed vestigingsklimaat te 

creëeren) en  

b. Als tweede het versterken van de prioritaire Brabantse economische clusters (specifiek 

beleid om datgene te doen wat nodig is om tot de top van de kennis- en innovatieregio’s 

te blijven behoren) 

Met name vanuit het algemeen beleid, de basis op orde zet provincie in op: 

- Zorgvuldig ruimtegebruik. 

- Betere aansluiting van het regionale aanbod op de vraag van de gebruiker. 

- Alleen nieuwe werklocaties aanleggen als bestaande locaties geen mogelijkheid meer 

bieden.  

- Een betere match tussen kwantitatieve en kwalitatieve vraag en aanbod naar 

kantoorruimte. 

 

Eind september 2012 heeft de Provincie toelichting gegeven op de aanpak van de leegstand van 

kantoren (zie bijlage).  

Vanuit het specifiek beleid zet de Provincie bovendien sterk in op het verbeteren van de 

spoorzones met name in de B5 gemeenten van Brabant. Er is momenteel veel leegstand op 

stationslocaties en provincie wil dit terugdringen omdat deze locaties belangrijk zijn als entree en 

visitekaartje voor de steden.  

De Provincie Brabant heeft 26 juni 2012 ingestemd met het convenant ‘’Aanpak leegstand 

kantoren’’ met de kanttekening dat het niet ondertekenen van het convenant door de B5 

gemeenten samenwerking in de regio niet hoeft belemmeren.  

 

2.3 Regio West-Brabant 

Sinds januari 2011 neemt Etten-Leur deel aan de officiële samenwerking Regio West-Brabant. 

Door deze samenwerking wil men regionale belangen naar Provincies, Rijk en Europese Unie 

beter onder de aandacht brengen. Tevens wil men efficiënter en effectiever eigen gemeentelijke 

taken uitvoeren.  

De regio West-Brabant zal de beleidsdoelstellingen van het Rijk en de Provincie als hoofdlijnen 

hanteren en deze toepassen op de lokale markt. Eind 2012 is afgesproken dat ontwikkelingen op 

het gebied van kantoren en detailhandel meer op elkaar afgestemd zal worden. Op 28 januari 

2013 heeft een start bijeenkomst met betrekking tot de kantorenmarkt plaats gevonden met de 

gemeenten: Breda, Oosterhout, Roosendaal, Bergen op Zoom en Etten-Leur. Tijdens deze 

bijeenkomst is gebleken dat het vaststellen van een eigen gemeentelijke kantorenvisie geen 

belemmering is voor de regionale samenwerking. De doelstelling is dat er eind 2013 afspraken 

zijn gemaakt ten behoeve van de regionale kantorenprogrammering.  
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3 Inventarisatie vraag en aanbod 
 

3.1 Landelijk  

 
De landelijke (gemiddelde) leegstand op de kantorenmarkt bedraagt (medio 2012) 14,1%, dit 

staat voor 6.906.000 m2. Dit is 1,6% meer dan een jaar eerder. De kantorenvoorraad is gestegen 

(+0,4%), de opname is afgenomen (-0,7%) en de huurprijzen zijn gedaald (-1,2%) t.o.v. eind 

2011. (DTZ, 2012)  

 

Grafiek 2, Landelijke cijfers  

 

3.2 Provinciaal/regionaal  

 
De gemiddelde leegstand in de grote steden van West-Brabant medio 2012 is 13,7%. Dit is 

vergeleken met het landelijke leegstandspercentage (14,1%) lager. Echter in vergelijking met het 

jaar ervoor is de leegstand toegenomen met +3,4%.  

De kantorenvoorraad in deze regio is gestegen (+0,3%), de opname is afgenomen (-31%) en de 

huurprijzen zijn gedaald (-2,1%) t.o.v. eind 2011.  (DTZ, 2012) 

 

Grafiek 3, Grote steden West-Brabant  
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3.3 Etten-Leur 

  
De kantorenmarkt in Etten-Leur heeft een omvang van  73.000 m2 (publicatie DTZ, medio 2012), 

met een leegstandspercentage van +/- 12%, wat voor circa 9.000 m2 staat. In 2011 was deze 

leegstand +/- 10%, er is dus een toename geweest van 2% ten opzichte van een half jaar ervoor. 

 

Grafiek 4, Leegstand ontwikkeling Etten-Leur, DTZ factsheets medio 2012 

Er wordt onderscheid gemaakt in structurele leegstand en incidentele leegstand. Onder 

structurele leegstand verstaan we kantoren die langer dan 2 jaar leegstaan. Onder incidentele 

leegstand verstaan we kantoren die korter dan 2 jaar leegstaan en die potentie hebben. De 

incidentele leegstand is nodig om de kantorenmarkt naar behoren te doen functioneren . Dit 

noemen we ook wel frictieleegstand, deze wordt gevormd door kantoren die tijdelijk leegstaan als 

gevolg van verhuis, verkoop of verbouwing. De frictieleegstand wordt uitgedrukt in een 

percentage. Een gezonde frictieleegstand bedraagt 5% 2. 

 

Met betrekking tot de bestaande kantoren wordt een vierdeling aangehouden, zoals in de 

Kantorenvisie 2000-2010: 

- het centrumgebied (straal 250 meter vanaf gemeentehuis) 
- het stationsgebied (straal van 250 meter vanaf stationsgebouw) 
- de kantoorlocatie Oostpoort/Trivium 
- Overig stedelijk gebied 

 

Grafiek 5, Totale kantorenvoorraad  
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Centrumgebied  

In het centrumgebied zijn het gemeentehuis, diverse makelaarskantoren, notarissen, advocaten, 

tekstschrijvers, verzekeringsagenten en uitzendbureaus gevestigd.  

De kantoren zijn vooral gevestigd in voormalige woon-, winkel of bedrijfspanden waarvan 

sommige gebouwen een monumentaal karakter hebben.  

Het actuele beeld uit inventarisatie: er is +/- 600 m2 incidentele leegstand in het centrumgebied.  

 

Stationsgebied  

Aan de zuidzijde van het station is het politiekantoor gevestigd. Tevens is er aan het plein een 

kantoorverzamelgebouw  genaamd: ‘’De Vier Leeuwen’’ gevestigd, welke grotendeels leeg staat, 

het oude tnt-distributiecentrum en het pand waar voorheen de Rabobank in gevestigd was. De 

gebouwen zijn in de jaren zeventig/tachtig gebouwd en hebben een gedateerde uitstraling of 

sluiten niet meer aan op de hedendaagse vraag naar zakelijke dienstverlening, dit blijkt uit vele 

artikelen over het belang van duurzame kantoorpanden gepubliceerd door AgentschapNL.  

Aan de noordzijde van het station is er één gebouw (Edward Poppelaan 12) met de bestemming 

‘kantoor’, echter is de  huidige gebruiksfunctie van dit object geen kantoorfunctie. Op dit moment 

is er een kinderdagverblijf gevestigd en een stichting voor opvang van jongeren met 

gedragsproblematiek. Dit object is in bezit van de Gemeente Etten-Leur.  

Het actuele beeld uit inventarisatie: er is sprake van een deels incidentele deels structurele 

leegstand van circa 6.000 m2 in het stationsgebied.  

 

Oostpoort / Trivium 

In dit gebied is er met name sprake van frictieleegstand. Er staan een aantal 

kantoorverzamelgebouwen in dit gebied waarbij sprake is van doorstroming door marktwerking. 

Tevens zijn hier nog een aantal te ontwikkelen kavels met de bestemming kantoor, waarvan twee 

in eigendom van de gemeente en twee in eigendom marktpartijen. 

Op de kavels in eigendom van de gemeente kan in totaal maximaal 11.500 m2 Bruto vloer 

oppervlak (BVO) gerealiseerd worden. Op de kavels in eigendom van marktpartijen kan in totaal 

maximaal ± 2.000 m2 Bruto vloer oppervlak (BVO) gerealiseerd worden.  

Het actuele beeld uit inventarisatie: er is sprake van een incidentele leegstand van circa 2.000 

m2. 

 

Overig stedelijk gebied 

Dit betreft veelal op zichzelf staande vestigingen verspreid door de gemeente. De aard van deze 

vestigingen is divers, de omvang is vaak beperkt. 

Het actuele beeld uit inventarisatie: er is sprake van een frictie leegstand van circa 300 m2 .  
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Om inzicht te krijgen in de verdeling van de leegstand is de volgende cirkeldiagram gemaakt.  

 

Grafiek 6, Verdeling leegstand 

Uit grafiek 4 blijkt dat 67% van de leegstand in het stationsgebied gelegen is en 23 % leegstand 

bij Oostpoort/Trivium.  

De leegstand aan Oostpoort/Trivium wordt gezien als incidentele leegstand. Dit onder andere 

door de leeftijd (bouwjaar > 2000) van de kantoorpanden en de flexibiliteit op het gebied van 

huurcontracten en indelingen.  

De leegstand in het stationsgebied wordt gezien als structurele leegstand. Dit is onder andere 

een gevolg van de leeftijd (bouwjaar < 1980) van de kantoorpanden, uitstraling, bouwkundige 

staat en duurzaamheid.   
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4 Afstemming en Marktconsultatie  
 
Om een beter beeld te krijgen van de kantorenmarkt en de toekomst van deze markt zijn er 

diverse partijen geconsulteerd: 

 De vastgoedeigenaren van grootschalig en structureel leegstaand vastgoed in Etten-Leur  

 De huidige kantoorgebruikers in Etten-Leur 

 De inwoners van Etten-Leur en gebruikers van het stationsgebied 

 IKE, Industriële Kring Etten-Leur 

 

4.1 Vastgoedeigenaren 

 
De vastgoedeigenaren van de structureel leegstaande objecten aan het Stationsplein hebben 

aangegeven een andere functie te willen vestigen in plaats van de functie kantoor. Argument 

hiervoor is, dat de gebouwen niet meer aansluiten op de hedendaagse vraag naar zakelijke 

dienstverlening en transformatie economisch niet haalbaar is. 

Gezien de structurele leegstand op de stationslocatie staat de gemeente open voor een andere 

functie. Het is van belang dat de potentiële bestemming toekomstperspectief heeft en een 

meerwaarde heeft voor de structuur van de gemeente.  

 

4.2 Kantoorgebruikers Etten-Leur  

 
Er is een online enquête gehouden onder de kantoorgebruikers in Etten-Leur. De 

kantoorgebruikers zijn geïnformeerd per brief en/of een artikel in de Bode. Het aantal reacties 

was zeer beperkt (14) waardoor de resultaten niet representatief zijn om conclusies uit te trekken 

voor alle kantoorgebruikers in Etten-Leur.  

 

4.3 Inwoners en gebruikers van het station Etten-Leur  

 
Er is een online enquête gehouden onder de inwoners en gebruikers van het station in Etten-

Leur. Aan deze enquête hebben 253 mensen deelgenomen. Dit aantal is niet representatief 

genoeg om uitspraken te doen voor heel Etten-Leur, daarnaast was de verhoudingen tussen de 

leeftijdscategorieën van de deelnemers niet evenwichtig. De resultaten van deze enquête zullen 

gebruikt worden ten behoeve van de visie Stationsplein die in 2013 van start zal gaan. Meer 

informatie over deze visie kunt u lezen in hoofdstuk 5.2.  
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4.4 IKE 

 

IKE is er van overtuigd dat de kantorenvisie zich dient te richten op solitaire kantoren. 

Bedrijventerreinen horen niet opgenomen te worden in een kantorenvisie. De beschikbare kavels 

gelegen aan de Oostpoort, Oude Baan en Trivium moeten worden behouden om Etten-Leur ook 

in de toekomst aantrekkelijk te houden als vestigingsplaats voor kantoren.  
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5 Toekomst  
 

De toekomstige vraag naar kantoorruimte wordt bepaald door twee factoren. Het aantal 

kantoorbanen en het aantal m2 per kantoorbaan.  

 
Figuur 2, Opbouw ruimte vraagraming  

 

5.1 Verwachtingen op de kantorenmarkt 

 

Tussen 2010 en 2020 wordt er op landelijk niveau een toename van kantoorgebruik verwacht van 

+/- 15%3. Deze toename wordt voornamelijk verwacht in de Randstad en in de grote steden.  

De EIB verwacht dat de toename in Brabant in dezelfde periode circa 7% zal zijn. Deze toename 

wordt grotendeels veroorzaakt door de groei van het aantal kantoorbanen. De overige toename 

van kantoorgebruik is gevolg van de prijselasticiteit4 van de vraag. Hierdoor zou de leegstand in 

de periode tot 2020 halveren. Echter het Nieuwe Werken (tijd en locatie ongebonden werken) is 

een factor die van invloed kan zijn wat betreft de vraag naar vierkantenmeters kantoor. Dit wordt 

nader toegelicht verder in dit hoofdstuk. Er zijn vele artikelen over geschreven en er zijn 

verdeelde meningen wat betreft het onderwerp het nieuwe werken.  

Doordat er zoveel onzekere factoren zijn, zijn er geen concrete cijfers beschikbaar voor Etten-

Leur.    

 

 

 

                                                
3
 (EIB, 2012) 

4
 De prijselasticiteit van de vraag is de mate waarin de gevraagde hoeveelheid verandert als gevolg van 

een prijsverandering van dat goed.  (http://www.encyclo.nl) 
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Overige verwachtingen: 

 In heel Nederland wordt er transformatie toegepast, de verwachting is dat in de periode 

tot 2020 +/- 400.000 m2 incourante kantoren getransformeerd wordt en in de periode 

2020-2040 nog eens +/- 450.000 m2.  

 De verwachtte nieuwbouwvraag is landelijk 4,9 miljoen m2 tot 2020, in de periode 1990 – 

2010 was dit ruim 22 miljoen m2. De verwachtte nieuwbouwvraag voor  Noord Brabant is  

200.000 m2  5 

 

5.2 Toekomst kantorenvoorraad Etten-Leur    

 
Doordat er zoveel onzekerheden zijn met betrekking tot de kantorenmarkt is er met een 

bandbreedte gewerkt. Er zijn 3 scenario’s te maken met betrekking tot Het Nieuwe Werken 

(HNW) en de groei van de werkgelegenheid binnen de kantoorgebonden sector. Er wordt hier 

gekeken naar de vraag van kantoren rekening houdende met HNW. Het huidige kantorenaanbod 

bedraagt 73.000 m2, hiervan staat +/- 12% leeg, dit komt neer op 64.240m2 vraag  in Etten-Leur. 

Dit is als 0-punt gebruikt bij de volgende scenario’s:  

Toekomstscenario’s kantorenvraag rekening 

houdend met HNW 6   → 

Scenario 

afname  

-6% 

Scenario 

afname  

-3% 

Scenario geen 

toename/ geen 

afname  

Ontwikkelingen sector zakelijke 

dienstverlening 7 ↓ 

    

Scenario Geen toename/geen afname -3.854 -2.190 0 

Scenario toename +3,5% -1.606 321 2.248 

Scenario toename  +7 % 642 2.570 4.497 

Er zijn geen bronnen beschikbaar die onderbouwen dat de sector zakelijke dienstverlening in de 

toekomst gaat krimpen en er zijn geen bronnen ter onderbouwing dat er een toename ontstaat 

naar de vraag van kantoorruimte als gevolg van HNW, daarom zijn deze scenario’s niet 

opgenomen in de bovenstaande tabel.  

 

 

                                                
5
  (EIB aug 2012: verkenning van de lokale vraag- en aanbodontwikkeling) 

6
 (Bouwfondsreim) 

7
  (EIB, 2012) 
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Er is gekeken per gebied of er nog planologische ruimte is voor uitbreiding van de 

kantorenvoorraad.  

Centrumgebied (straal 250 meter vanaf Stadskantoor) 

In het centrum gebied is geen planologische ruimte meer aanwezig voor uitbreiding van de 

kantorenvoorraad. Er zijn op dit moment diverse partijen in de sector zakelijke dienstverlening 

gevestigd op de markt, Bisschopsmolenstraat en in het winkelcentrum. Gezien het monumentale 

karakter van het vastgoed op de markt en de Bisschopsmolenstraat en de diversiteit voorzien we 

hier geen leegstand ontstaan indien deze partijen de markt, de Bisschopsmolenstraat en het 

centrum  zouden verlaten, op veel van deze panden zit een dubbelbestemming waardoor het ook 

ingevuld kan worden met een andere functie, bijvoorbeeld wonen.  

Stationsgebied (straal 250 meter vanaf stationsgebouw) 

Aan de zuidzijde is geen planologische ruimte meer aanwezig. Formeel kan er aan de noordzijde 

in het Edward Poppe Instituut ongeveer 1500 m² voor de zakelijke dienstverlening worden 

gebruikt. Deze beschikbare ruimte wordt momenteel ingezet in de zorgsector/maatschappelijke 

dienstverlening. Verder is er in het stationsgebied geen planologische ruimte meer beschikbaar. 

Er is hier sprake van grootschalige deels incidentele en deels structurele leegstand van +/- 6.000 

m2 (aan de zuidkant). De gebouwen zijn in de jaren zeventig/tachtig gebouwd en hebben een 

enigszins gedateerde uitstraling of sluiten niet meer aan op de hedendaagse vraag naar zakelijke 

dienstverlening. De investeringsbereidheid van de markt is laag temeer omdat de locatie niet kan 

concurreren met de kantorenstrip aan de Oostpoort.  

Voor dit gebied zal gekeken worden naar de mogelijkheden voor herstructurering en 

herbestemmen. Dit zal in samenwerking gebeuren met vastgoedeigenaren en diverse 

marktpartijen. Het initiatief en de lasten liggen bij de vastgoedeigenaren, niet bij de gemeente. De 

plannen voor herstructurering en herbestemming in dit gebied worden opgenomen in de Visie 

Stationsplein. De opstelling van deze visie zal in 2013 gestart worden. Transformatie van het 

Stationsgebied verruimt de kansen voor de ontwikkeling van de locatie Oostpoort/Trivium.  

Oostpoort/Trivium 

Bij de locaties Oostpoort en Trivium is er nog planologische ruimte beschikbaar voor uitbreiding. 

Er zijn nog een aantal kavels van in totaal +/- 14.000m2 groot met als bestemming kantoor, 

waarvan twee kavels in bezit zijn van de gemeente. De huidige kantorenvoorraad in dit gebied is 

grotendeels verhuurd, er is hier wel sprake van incidentele leegstand als gevolg van 

marktwerking. Deze situatie blijft zo en is geschikt voor toekomstige ontwikkelingen binnen de 

kantorenmarkt. Door de bestemming kantoor te handhaven op deze kavels kan Etten-Leur ook in 

de toekomst een mogelijke toename van werkgelegenheid in de zakelijke dienstverlening 

faciliteren.   

Overig stedelijk gebied 

De planologische ruimte is elders in de gemeente beperkt. Waar er wel ruimte is, zal deze ruimte 

voornamelijk benut worden voor maatschappelijke dienstverlening. Het gaat hier veelal om 

vestigingen van beperkte omvang. Er mogen kantoren gevestigd worden aan huis door de hele 

gemeente, verder is er in het resterende stedelijke gebied geen grote uitbreiding van de 

kantorenvoorraad te verwachten op kort termijn.  

Verruiming ten behoeve van het creëren van kantoorruimte op de bedrijventerreinen worden in 
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de bestemmingsplannen bedrijventerreinen opgenomen. Dit geldt niet voor het vestigen van 

solitaire kantoren op de bedrijventerreinen.  

 

5.3 Conclusie  

 
Het huidige overaanbod heeft niet alleen negatieve consequenties voor verouderde locaties, 

maar ook voor het algemene vestigingsklimaat en de concurrentiepositie  van de kantorenmarkt. 

Het gaat niet enkel om het voeren van een leegstandsbeleid, maar om een beleid dat ruimtelijke 

en economische kwaliteit voorop stelt. Strategisch gezien kiezen we voor een beleid gericht op 

het weer in evenwicht brengen van vraag en aanbod. Dit omvat enerzijds controle op de 

ontwikkeling van nieuw aanbod en anderzijds aandacht voor het verminderen van de leegstand 

(Stationsplein). Het gaat om een gebiedsgerichte aanpak. Op gewilde en gewenste locaties 

(Oostpoort/Trivium) kunnen we de komende 5 jaar ruimschoots aan de vraag tegemoet komen.  

Voor de verouderde incourante kantorenlocatie aan het Stationsplein zullen we samen met 

vastgoedeigenaren en belanghebbenden een nieuwe visie vaststellen. Op deze manier 

verwachten we dat Etten-Leur in trek blijft als vestigingslocatie voor kantoren met aandacht voor 

verouderde locaties.   
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Bijlage I: Inventarisatie huidige kantorenvoorraad 

 

Centrumgebied 
 adres functie 

Markt 1 Stadskantoor 

Markt 17 Makelaar 

Markt 19 financiele diensverlening  

Markt 21 advocaat 

Markt 22 leeg, te huur 

Markt 25 Uitzendbureau 

Markt 29 leeg, te huur  

Markt 85 Verzekeraar 

Markt 87 Uitzendbureau 

Markt 99 A Uitzendbureau 

Markt 46 leeg, te huur 

Markt 48 notaris 

Markt 60 Behoord bij de kerk 

Markt 78 Service center 

Markt 86 communicatiebureau 

Markt 98 Kinderopvang 

Markt 104 
financiele dienstverlening / 
kinderopvang 

Roosendaalseweg 70 reclame bureau 

Oude Bredaseweg 7  
financiele dienstverlening / 
kinderopvang 

Oude Bredaseweg 21-23 Kinderopvang 

Oude Bredaseweg 58 makelaar 

Oude Bredaseweg 64 advocaat 

Hof vd Houte 91 Speciaal onderwijs 

Hof vd Houte 131 2e bouwlaag, max 1600 m2 bvo 

Bisschopsmolenstraat 38 verzekering 

Bisschopsmolenstraat 52 leeg 

Bisschopsmolenstraat 74 leeg, te koop 

Bisschopsmolenstraat 80 uitzendbureau (baliefunctie) 

Bisschopsmolenstraat 91 leeg 

Bisschopsmolenstraat 92 makelaar 

Bisschopsmolenstraat 97 Uitzendbureau 

Biscchopsmolenstraat 101 Financiele dienstvereling 

Bisschopsmolenstraat 109 uitzendbureau (baliefunctie) 

Bisschopsmolenstraat 123 uitzendbureau (baliefunctie) 

Bisschopsmolenstraat 125 A Uitzendbureau 
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Stationsgebied 
 adres functie 

Stationsplein 2 leegstand 

Stationsplein 17-23 deurwaarder 

Stationsplein 25 leegstand 

Stationsplein 37 Politiebureau 

Stationsplein 45 leegstand 
 

Oostpoort 
 adres functie 

Schoonhout 215 Polikliniek 

Bredaseweg 1 WEL 

Bredaseweg 17-51 Schouw informatisering 

Bredaseweg 55 verzekering 

Bredaseweg 57 Sportmanagement 

Bredaseweg 59-63 kantoorverzamelgebouw 

Bredaseweg 65-81 Financiele diensten 

Bredaseweg 85 kantoorverzamelgebouw 

Bredaseweg 99-105 kantoorverzamelgebouw 

Bredaseweg 107-109 kantoorverzamelgebouw 

Bredaseweg 111-115 kantoorverzamelgebouw 

Bredaseweg 117 Financiele diensten 

Bredaseweg 123-129 kantoorverzamelgebouw 

Bredaseweg 131-137 kantoorverzamelgebouw 

Bredaseweg 159-163 notaris/advocaat 

Bredaseweg 165-173 huisartsenlab 

Bredaseweg 175-181 Financiele diensten 

Bredaseweg 183-189 kantoorverzamelgebouw 

Bredaseweg 191-197 kantoorverzamelgebouw 

Bredaseweg 211 
belastingkantoor + Brabantse 
Delta 

Trivium 76 onderwijs/overheid 

 

Overige kantoren 
 adres functie 

Schoonhout 40 communicatiebureau 

Schoonhout 42 Leeg, te huur 

Schoonhout 48 
Huiswerk 
begeleidingsinstituut 
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Bijlage III: Afkortingen en begrippenlijst 
 

Afkortingen: 
EIB  Economisch instituut voor de Bouw 
IPO  Interprovinciaal overleg 
VNG  Vereniging Nederlandse Gemeenten 
IVBN  Vereniging voor Institutionele Beleggers in Vastgoed Nederland 
NEPROM Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen 

 

Begrippen: 

Frictieleegstand : de leegstand die noodzakelijk is om de kantorenmarkt naar behoren te doen 

functioneren. De frictieleegstand wordt gevormd door kantoren die tijdelijk leegstaan als gevolg 

van verhuis, verkoop of verbouwing (http://www.encyclo.nl) 

Structurele leegstand : kantoren die langer dan 2 jaar leegstaan en geen potentie meer hebben. 

Incidentele leegstand: kantoren die korter dan 2 jaar leegstaan en die potentie hebben.  

 

  

http://www.encyclo.nl/
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Bijlage IV  
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