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1. Inleiding 

Het Expertteam Kantoortransformatie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijkrelaties (BZK) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is door de gemeente 

Huizen ingeschakeld ter ondersteuning bij het in beeld brengen van de kansen tot transformatie en 

het stimuleren en activeren van partijen tot realisatie van transformatie van leegstaande kantoren 

aan de Huizermaatweg, ook wel de sociaal economische as van Huizen genoemd.  

Aanleiding is de aanzienlijke leegstand die in kantoren in Huizen en met name aan de Huizermaatweg 

optreedt en het toekomstige structurele overaanbod van kantoorruimte. Deze leegstand heeft ertoe 

geleid dat de afgelopen jaren de aantrekkelijkheid van het gebied is afgenomen. Een negatieve 

spiraal van leegstand en verloedering moet worden doorbroken. De gemeente Huizen heeft in haar 

beleidsnota “Naar toekomstbestendige werklocaties in Huizen” aangegeven dat zij als 

oplossingsrichting denken aan het realiseren van een functiemix van wonen, werken en 

voorzieningen in de leegstaande kantoorpanden, waarbij, op een aantal panden na, maximaal 40% 

van het bestaande kantooroppervlak getransformeerd zou kunnen worden naar de functie wonen en 

voorzieningen. 

Doel is het borgen of verbeteren van een duurzame kwaliteit van de leefomgeving aan de 

Huizermaatweg en een balans tussen (toekomstige) vraag en aanbod aan kantoorruimte.  

In januari is gestart met het project. In maart heeft het college ingestemd met de tussenrapportage. 

De tussenrapportage is eveneens ter informatie naar de raadscommissie gestuurd. In het plan van 

aanpak zijn een aantal stappen aangegeven. Deze zijn inmiddels afgerond. Deze stappen zijn: 

1. Schouw en analyse van het gebied  

2. Raadplegen en analyseren relevante databestanden en marktontwikkelingen  

3. Interne consultatie beleidsmedewerkers gemeente Huizen  

4. Marktconsultatie makelaar, woningcorporatie en eigenaren kantoorpanden Huizermaatweg  

5. Analyse kansrijk te transformeren panden en geïnteresseerde partijen 

6. Adviseren bij eventuele obstakels bij transformatieprojecten 

7. Quickscan van de meest kansrijke leegstaande gebouwen 

8. Pilot aanwijzen en voorbereiden opstart onderzoek transformatie 

In het hiervoor liggende rapport worden de bevindingen, de analyse, conclusies en aanbevelingen 

gegeven ten aanzien de transformatie kansen van de kantoorpanden aan de Huizermaatweg te 

Huizen 
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2. Transformatie 

Het Expertteam richt zich met name op transformatie van leegstaande kantoren naar woningen. Een 

deel van de oplossing ligt in het reduceren van  het kantooroppervlak en bedrijfsruimten door 

transformatie van lege gebouwen naar woningen en andere functies, al dan niet in combinatie met 

het schrappen van plancapaciteit en in het uiterste geval slopen van kansloze gebouwen.  

Transformatie blijft echter maatwerk en is afhankelijk van de vraag en het aanbod en positie van en 

de situatie op de lokale markt.  

Door het wegnemen van obstakels op het gebied van regelgeving en ruimtelijke ordening aan de ene 

kant en innovaties op het gebied van techniek, het bouwproces en strategische samenwerking aan 

de andere kant, worden de investeringen van transformatie steeds lager en de gerealiseerde 

functionele kwaliteit steeds hoger. Naast het wegnemen van obstakels is ook een incentive ingezet. 

Met de regeling Vermindering Verhuurderheffing 2014 (RVV 2014) kunnen belastingplichtige 

verhuurders vermindering krijgen op de verhuurderheffing. Het gaat om verhuurders met meer dan 

10 huurwoningen met een huurprijs tot en met de liberalisatiegrens. De regeling is ingegaan op 1 

januari 2014. Er is voor de periode 2014 tot en met 2017 € 70 miljoen per jaar beschikbaar. 

Voor verdere informatie over de werkwijze en de producten van het expertteam (kantoor) 

transformatie kan verwezen worden naar de website www.rvo.nl/transformatie. 
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3. Vraag en aanbod kantorenmarkt Huizen 

Vraag 

Uit de beleidsnota ‘Naar toekomstbestendige werklocaties in Huizen’ van juni 2014 blijkt er in de regio 

Gooi en Vechtstreek in de periode 2010-2020 een beperkte vraag is naar kantoorruimte. Door de in het 

bestemmingsplan Kom-Oost opgenomen mogelijkheid om een deel van de kantoren op de 

Huizermaatweg te verkleuren naar o.a. woningbouw, de opgenomen flexibiliteit in het bestemmingplan 

Haven en Bedrijventerrein wordt voldoende invulling gegeven aan deze ontwikkeling. 

Daarmee wordt aangesloten op het beleid werklocaties. Feitelijk komt het er op neer dat door het uit 

de markt nemen van het overaanbod een gezonde kantoor marktruimte ontstaat.  

 In deze rapportage wordt aangegeven op welke wijze de gemeente verder uitvoering wil geven aan dit 

beleid.  

De kantorenmarkt in Huizen is een lokale markt 

Uit het gesprek met een makelaar blijkt dat de vraag aan kantoorruimte vooral voortkomt uit 

ondernemers en de directie van ondernemingen met een persoonlijke of zakelijke binding met Huizen.  

Er zijn weinig bedrijven die van buiten de regio naar Huizen verhuizen. Bij sommige kantoorpanden is er 

sprake van een intensieve samenwerking tussen de bedrijven die in één pand gehuisvest zijn of in 

elkaarsnabijheid gehuisvest zijn. De mate waarin deze clustervorming plaats vindt, zou nader 

onderzocht kunnen worden.                                                                     

De vraag aan kantoorruimte in Huizen is een verplaatsingsmarkt  

De vraag komt voort uit organisaties en bedrijven die door organisatorische ontwikkelingen (groei, 

krimp, reorganisatie en fusie of intensieve samenwerking) behoefte hebben aan andere huisvesting. De 

bedrijven die gevoelig zijn voor een zakelijke representatieve huisvesting kunnen verhuizen naar een 

modern kantoorpand aan de Huizermaatweg tegen scherpe huurprijzen. 

Er is sprake van een vragersmarkt  

De vraagprijzen voor de huur variëren van € 80 tot €125 per m2 vvo en staan onder druk. De vraagprijs 

voor de huur van de oudere kantoorgebouwen ligt rond de € 100 per m2. De investeringen en 

inrichtingskosten die nodig zijn voor de huisvesting van een nieuwe huurder,  of bestaande huurder, 

worden bij het aangaan dan wel de verlening van het huurcontract in vele gevallen door de eigenaar 

van het kantoorpand gefinancierd. 

Bij  recente transacties van kantoorpanden hebben een aantal ondernemers/gebruikers zelf het pand in 

eigendom verworven en verhuren het deels aan kleine bedrijven, waar zakelijke intensief mee wordt 

samengewerkt. Bijvoorbeeld een accountantskantoor dat in eigen pand complementaire zakelijke 

dienstverlening om zich heen verzameld en zowel het pand als de klanten delen. Er zijn ook particuliere 

onroerend goed handelaren van buiten Huizen die kantoorpanden voor scherpe koopprijzen hebben 

overgenomen. 

 



 

 

   Pagina 6  
 

|Eindrapportage transformatie Huizermaatweg| 

Stevige vertegenwoordiging uit de financiële en zakelijke dienstverlening 

De meeste huurders van kantoorruimte aan de Huizermaatweg zijn bedrijven uit de sector financiële en 

zakelijke diensterlening zoals accountantskantoren, fiscale adviseurs. Deze bedrijven waarderen een 

zakelijke en hoogwaardige omgeving en uitstraling.  

Aanbod 

Huizen heeft na de  gemeente Hilversum, de grootste kantorenvoorraad van de regio Gooi en 

Vechtstreek. Er is beperkte plancapaciteit ten behoeve van nieuwbouw kantoorpanden.  

Huizen 

Momenteel wordt op Funda 40 objecten aangeboden en is  circa 21.000 m2 vvo kantoorruimte 

beschikbaar in Huizen (circa 25% van de totale voorraad). Er vanuit gaande dat circa 85% van het 

aanbod daadwerkelijk leeg staat, bedraagt de leegstand op de kantorenmarkt in Huizen zo’n 21%, 

oftewel circa 18.000 m2 vvo. Uit de notitie ‘Naar toekomstbestendige werklocaties in Huizen’ van mei 

2014 wordt gesproken over een beschikbaarheid van circa 18.000 m2 vvo kantoorruimte  verdeeld over 

37 objecten. Volgens dezelfde rekenmethode, was de leegstand op de kantorenmarkt in Huizen in mei 

2014 circa 15.000 m2 vvo versus 18.000 m2 vvo momenteel. De leegstand is sinds mei 2014 met circa 

3.000 m2 vvo toegenomen. De panden die leegstaan buiten de Huizermaatweg bevinden zich met 

name op industrie- en bedrijfsterreinen. Deze locaties vallen buiten het transformatiebeleid van de 

gemeente.  Een groot deel van deze leegstand is terug te vinden bij de Botterstraat 47 – 55 (het Situs 

pand). 

Huizermaatweg  

Het totale volume kantoren  op de Huizermaatweg is circa 30.000 m2 bvo. Omgerekend naar vierkante 

meter verhuurbaar vloeropppervlak is dit circa 25.500 m2 vvo  Dit is exclusief het kantoorpand aan 

Huizermaatweg 2. Inclusief dit pand is het kantoorvolume ruim 32.000 m2 bvo.  De leegstand bedraagt 

ruim 12.000 m2 vvo verdeeld over circa 12 objecten. Dit is een momentopname. In de kantoorpanden 

aan de Huizermaatweg staat een kleine 50% leeg. De leegstand is versnipperd over de hele 

Huizermaatweg, maar kent een concentratie in volume in de panden gelegen aan de westelijke helft 

van de Huizermaatweg. 

De kantoren aan de westelijke zijde van de Huizermaatweg zijn eind jaren tachtig/begin jaren negentig 

gebouwd en vormen een minder courant aanbod op de kantorenmarkt vanwege de sobere architectuur 

en de verouderde installaties en uitstraling. 

De kantoren gelegen aan de oostelijke zijde van de Huizermaatweg zijn eind jaren negentig en begin 

deze eeuw gebouwd en vormen een courant aanbod vanwege hoogwaardige architectuur, moderne 

technische installaties en voorzieningen en een zakelijke uitstraling. Ook de indelingsmogelijkheden 

en compartimentering zijn bij deze kantoorpanden in het algemeen beter. 

Meer dan 80% van de transacties is kleiner dan 500 m2 vvo. In totaal is er de laatste jaren (2010-

2012) zo’n 3.900 m2 vvo kantoorruimte opgenomen. 
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Leegstandsontwikkeling 

Naar verwachting zal de komende jaren nog extra leegstand optreden in de panden aan de 

Huizermaatweg. Niet alle ontwikkelingen bij de bedrijven, die gehuisvest zijn in de panden aan de 

Huizermaatweg, zijn in kaart gebracht. Bekend is dat het kantoorpand aan de Huizermaatweg 300, 

waar de Rabobank is gehuisvest, recent is leeg gekomen. Ook het pand van Abecon aan de 

Huizermaatweg 510 heeft te maken met een vertrekkende huurder. Daarmee zou het hele pand dit 

jaar beschikbaar komen. Het voormalige Lidl pand aan de Huizermaatweg 1-9 zal naar verwachting 

de komende jaren leegkomen. Het uit de markt nemen van (potentieel) aanbod aan 

kantooroppervlak voorkomt een steeds toenemende concurrentie ten aanzien van de 

huurprijsniveau ’s, waarbij de gerealiseerde huurprijzen zodanig dalen dat de eigenaarslasten, zoals 

kosten van beheer, onderhoud en eigendom structureel hoger komen te liggen dan de opbrengsten. 

Eigenaren zullen dan naar manieren zoeken om de kosten omlaag te brengen. Dit gebeurt meestal 

door te bezuinigen op onderhoud en beheer. 

De makelaar verwacht dat de leegstand van kantoorruimte binnen Huizen, na een toename in de 

komende jaren,  zal stabiliseren.  
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4. Vraag en aanbod woningmarkt 

Vraag  

De Woonvisie wordt in 2015 geactualiseerd. De Woonvisie uit 2008 is min of meer geldig. Op basis 

van de actuele informatie uit Woningnet kan de vraag naar woningen in Huizen en omgeving nog 

scherper in beeld gebracht worden. 

Het aantal actief woningzoekenden (dat zijn woningzoekenden die minimaal één keer per jaar 

reageren op een woning in Huizen) in de regio bedraagt 2.200. De vraag is met name afkomstig van 

jongeren en starters op de woningmarkt  en richt zich op woningen met een huur tot  € 500 per 

maand. 

De medewerkers van woningcorporatie De Alliantie zijn van mening  dat de omvang van de 

bestaande portefeuille goedkope sociale huurwoningen in Huizen voldoende is om aan de vraag te 

kunnen voldoen. Deze worden echter gehuurd door mensen die eigenlijk toe zijn aan 

grotere/duurdere huurwoning. Door beperkte doorstroming op de woningmarkt blijft deze groep de 

goedkope woningen huren. 

Een strategische keuze is daarom om aanbod te realiseren voor de doorstarter: dat wil zeggen een 

ruimere woning (evt. met buitenruimte) voor een betaalbare huur tot de huurtoeslaggrens (ca. € 710 

per maand). De woning die zij achterlaten zijn zowel in kwantitatief als in kwalitatief opzicht 

voldoende voor de startersvraag. Voorgaande sluit evenwel de realisering van goedkopere 

huurwoningen voor starters niet uit. 

Daarnaast is er vraag naar geschikte huisvesting voor de senioren:  appartementen waarin men 

langer thuis kan blijven wonen, de zogenaamde nultreden woningen, voorzien van domotica en 

onderhoudsvriendelijk uitgevoerd. De woningen die de senioren achterlaten zijn in kwantitatief en in 

kwalitatief opzicht voldoende en geschikt voor gezinnen en doorstromers. 

De behoefte aan duurdere seniorenappartementen in huur- dan wel koopsfeer dient nader 

onderzocht te worden.  Deze markt heeft een beperkte opname capaciteit. In Huizen is de opname 

van 90 koopappartementen per jaar het maximum. Bij transformatie zijn partijen geneigd om 

tegelijkertijd uit deze vijver te vissen. Alvorens men tot verdere planontwikkeling overgaat dient hier 

degelijk marktonderzoek naar worden gedaan. Het is van belang om niet teveel tegelijk op de markt 

te brengen. Dit zou weer kunnen leiden tot leegstand. Een ander effect is dat te veel aanbod  aan 

seniorenwoningen een aanzuigende werking heeft op senioren in de regio, terwijl Huizen ook wil 

inzetten op het huisvesten van jongeren en gezinnen en daarmee een evenwicht wil scheppen in de 

bevolkingssamenstelling. 

Door de scheiding van wonen en zorgen ontstaat er een nieuwe behoefte aan huisvesting waarbij er 

een hechte (zelfgekozen) gemeenschap kan ontstaan in combinatie met goede zelfstandige 

woningen die uitgerust zijn met de nodige faciliteiten en voorzieningen en privacy bieden zodat zo 

lang mogelijk zelfstandig gewoond kan worden. Professionele zorg en mantelzorg kunnen elkaar 

afwisselen en wordt flexibel ingezet, naar gelang de behoefte en de omstandigheden. Hierdoor is 

meer maatwerk mogelijk en kunnen kosten worden bespaard. 



 

 

   Pagina 9  
 

|Eindrapportage transformatie Huizermaatweg| 

In dit verband is de opkomst van collectie opdrachtgeverschap, zelfbouw en zelfbeheer van 

woongroepen met een gemeenschappelijke levensvisie en woonbehoefte een opkomend fenomeen. 

Dit vindt ook plaats bij transformatieprojecten. Als referentie is het project CPO Power Bibliotheek 

Zonnehof in Amersfoort te noemen http://www.power-amersfoort.nl. Hier worden 24 

appartementen gerealiseerd in een voormalige bibliotheek. De woongroep heeft zelf een architect 

en aannemer ingeschakeld om aan de hand van een uitgewerkt plan een bod te doen op het pand. 

Hier wordt ook een visie op de invulling van de openbare ruimte meegenomen. 

 

Aanbod  

Er wordt momenteel het project Stad en Lande gerealiseerd. Daarmee worden 54 sociale 

huurwoningen en 22 koopwoningen op de markt gebracht. Er vindt planvorming plaats  voor 

woningbouw aan de Huizermaatweg 2. Daarnaast is er in Huizen beperkte plancapaciteit ten 

behoeve van woningen.  

Door het gebrek aan uitbreidingslocaties in gemeente Huizen zal met name de woningbehoefte op 

inbreidingslocaties dienen te worden gerealiseerd  of door transformatie van bestaande gebouwen. 
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5. Vraag vanuit andere sectoren en functies 

Een consultatieronde bij de collega’s van andere beleidssectoren binnen de gemeente Huizen op het 

gebied van zorg, welzijn, cultuur, recreatie & toerisme, sport en onderwijs leverde niet een directe 

behoefte aan ruimte op, die ingevuld zou kunnen worden in de panden aan de Huizermaatweg.  

De gemeente hanteert het beleid om het maatschappelijk vastgoed dat in eigendom is van de 

gemeente aan te houden om verhuisoperaties van maatschappelijke organisaties op het gebied van 

zorg, welzijn, cultuur, sport en onderwijs te kunnen faciliteren. Naar verwachting zullen deze panden 

kunnen voorzien in een toekomstige behoefte.  

Indien de kantoorpanden aan de Huizermaatweg verkleuren naar woonfuncties zou er wel behoefte 

kunnen ontstaan aan functies die daaraan gerelateerd zijn, in de vorm van kleinschalige ateliers en 

werkruimten aan huis en zorgfuncties. Deze zouden dan goed op de begane grond ingevuld kunnen 

worden in de getransformeerde panden aan de Huizermaatweg. 
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6. Beleid gemeente Huizen 

In de Toekomstvisie Huizen (2007) staat dat Huizen zich profileert als ‘levendig dorp aan het water’: 

Haven van ’t Gooi’. Het Collegeprogramma 2014-2018 richt zich op het zorg dragen voor een 

dynamisch, veilig bedrijfsklimaat met daarbij een goede mix van voorzieningen en het realiseren van 

een prettig en goed functionerende hoofdstructuur, die aansluit op de historie en het karakter van 

Huizen, zo staat in het  Collegeakkoord 2014-2018 ‘Aan de wind’ te lezen. Conform het gemeentelijke 

beleid zijn duurzaamheid en energiebesparing vaste aandachtspunten bij ruimtelijke ontwikkelingen 

en bouwprojecten. Huizen heeft als doel om in 2050 een klimaat neutrale gemeente te zijn.  

Er moet ruimte zijn voor verschillende gebruikstypen en flexibiliteit om in te spelen op 

ontwikkelingen. Een samenhangende aanpak van dit beleid werklocaties zorgt er voor dat: de 

levensduur van bestaande werklocaties wordt verlengd; veroudering wordt tegengegaan; een 

aantrekkelijk vestigingsklimaat ontstaat waardoor leegstand zoveel mogelijk wordt tegengegaan; 

zorgvuldig wordt omgegaan met schaarse ruimte. Bij steeds meer werkgebieden is er behoefte aan 

flexibele, op maat gemaakte woon- en werkconcepten. Gezien deze ontwikkeling is het van belang 

dat goed geluisterd wordt naar de wensen van de markt, zodat hier effectief mee kan worden 

omgegaan.  

Op de Huizermaatweg zijn overwegend kantoren gevestigd. Gezien de leegstand in dit gebied is in 

het bestemmingsplan Kom Oost de mogelijkheid opgenomen om te transformeren naar 

woonfuncties. Op een aantal panden is een wijzigingsbevoegdheid I en op twee panden is een 

wijzigingsbevoegdheid II van toepassing. Zie overzicht in de bijlage 2. Wijzigingsbevoegdheid II houdt 

in dat de panden voor 100% getransformeerd mogen worden naar woningen en/of voorzieningen. In 

totaal circa 5.300 m2 bvo. Op één pand, Huizermaatweg 300, het Rabobank pand,  ligt een gemengde 

bestemming. Daarbij gaat het om een mix van wonen, werken en dienstverlenende functies.  

Wijzigingsbevoegdheid I houdt in dat het totale volume van deze panden, onder voorwaarden, voor 

40% getransformeerd mag worden naar woningen en/of voorzieningen. In totaal circa 9.000 m2 bvo. 

Het bestemmingsplan biedt de mogelijkheid om maximaal ruim 16.000 m2 bvo te transformeren van 

kantoor naar woning en/of voorzieningen. De daadwerkelijke realisatie van de transformatie en het 

tempo waarop dat gebeurd, is afhankelijk van het kunnen voldoen aan de gestelde randvoorwaarden 

in het bestemmingsplan en de marktontwikkelingen. Een volume tussen de 10.000 en 15.000 m2 bvo 

blijft als strategische kantorenvoorraad behouden. Belangrijkste voorwaarden van 

wijzigingsbevoegdheid I zijn:  

- er moet sprake zijn van (langdurige) leegstand  

- het aantal te realiseren appartementen zijn gemaximaliseerd per pand 

- de omzetting van kantoren naar woningen binnen de wijzigingsgebieden I mag niet meer zijn dan 

40% van totale bestaande bruto vloeroppervlakte (bvo) zijn. 

- woningen op de begane grond alleen toegestaan als privacy en zicht zijn gewaarborgd 

- dat het aantal parkeerplaatsen in het openbaar gebied voldoende is. 

 - Waarborging verantwoorde woonsituatie 
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7. Visie Huizermaatweg 

De Huizermaatweg verbindt het Oude Dorp van Huizen met het lager gelegen deel en de nieuwe 

ontwikkelingen langs de kust. Daarnaast vormt deze een ‘brug’ tussen wijkcentrum en woonwijk de 

Oostermeent enerzijds en de voorzieningen rond Plein 2000 en het Oude Dorp anderzijds. 

De Huizermaatweg bevat een combinatie van kantoren en voorzieningen, is gelegen nabij het 

stadscentrum aan een belangrijke ontsluitingsweg en is goed bereikbaar met de bus. 

Ten zuiden van de kantoorzone ligt een strook van voorzieningen (kerken, zorg, sport, school) en 

woningbouw (wijk Bovenweg en Stad en Lande). Aan de noordelijke zijde is  een groenstrook aanwezig 

die de Huizermaatweg scheidt van de woonwijk Huizermaat West en Zuid 

Er is ruime parkeergelegenheid beschikbaar rond de kantoren gelegen op het maaiveld. De kantoren 

zijn gebouwd met een parkeernorm van 1:50. Per kantoorpand is de situatie verschillend wat betreft 

het eigendom van omliggend perceel.  Bij een aantal panden gaat het om eigen grond en bij een aantal 

panden wordt de grond van de gemeente gepacht.  

In Huizen is er aandacht voor veilig ondernemen op bedrijventerreinen en in winkelcentra. Daarom is er 

het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). In KVO-projecten werken ondernemers, politie, gemeente, 

brandweer en andere relevante partijen actief samen. Zij slaan de handen ineen om de veiligheid van 

een gebied te vergroten. Recent is een enquête gehouden onder vertegenwoordigers van 

ondernemingen en organisaties aan de Huizermaatweg en Gooierserf in het kader van KVO. Hieruit 

kwam naar voren dat men tevreden is behoudens enige overlast van hangjongeren op sommige 

plekken en zwerfvuil. Deze klachten zullen opgepakt worden. 

In de notitie ‘Naar toekomstbestendige werklocaties in Huizen’ wordt aangegeven dat het onttrekken 

van het volume aan kantooroppervlak, door transformatie  naar bijvoorbeeld woonfuncties, de huidige 

leegstand tegen gaat. Deze functie mix kan op verschillende manieren vorm krijgen: 

· voorzieningen in de plint met wonen er boven; 

· wonen boven werken; 

· werken boven voorzieningen. 

Door het toevoegen van woonfuncties en daaraan gerelateerde functies wordt het gebied levendiger 

en krijgt het een hoogwaardigere uitstraling. De bestaande leegstand krijgt hierdoor een goede 

invulling en de levensvatbaarheid van het gebied wordt versterkt. Ook de sociale controle kan daardoor 

toenemen en mogelijke achteruitgang van een gebied wordt tegengegaan. 

De woningen zullen vooral bestaan uit appartementen, in verschillende groottes en prijsklassen. Om 

een goed gemengd en levendig gebied te krijgen worden de woningen gebouwd voor verschillende 

doelgroepen, waarbij er een relatief groot deel op starters, jongeren en senioren wordt gericht. 

Daarnaast moet de fysieke verbinding verbeterd worden waarbij ook een logische en aantrekkelijke 

verkeersroute voor fietsers moet ontstaan. 
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De Huizermaatweg ligt aan een drukke verkeersweg. Op basis van de planontwikkeling ten behoeve 

van transformatie naar woningen is door het Expertteam advies gegeven ten aanzien van de 

toepassing van geluidseisen bij transformatie. 

Er is een juridische kloof tussen het Bouwbesluit 2012 en de Wet Geluidhinder. De Wet geluidhinder 

impliceert een zeker binnenniveau (33 dB), terwijl het Bouwbesluit 2012 uitgaat van het “van 

rechtens verkregen niveau”. Het “van rechtens verkregen niveau” houdt in dat bij 

kantoortransformaties geen eisen kunnen worden gesteld aan het binnenniveau. Transformaties 

worden in het Bouwbesluit 2012 namelijk gekenmerkt als “verbouwing”. Bij “verbouwing” gelden 

voor de bescherming van geluid van buiten de eisen van het “van rechtens verkregen niveau”. Dat 

betekent concreet dat het actuele kwaliteitsniveau gehandhaafd blijft. Bij transformatie kunnen 

aanpassingen aan de gevel dus niet worden voorgeschreven, waardoor een goed binnenniveau niet 

is gegarandeerd.  

In het kader van de ruimtelijke procedure moet de gemeente wel een verantwoorde woonsituatie 

waarborgen (goede ruimtelijke ordening). De gemeente heeft daarom in het hogere waarde besluit 

bij de bestemmingsplanprocedure eisen gesteld aan de ruimtelijk indeling van de naar woonruimte 

te transformeren kantoorruimten. Dat betekent dat woningen minimaal één geluidluwe zijde moeten 

hebben, én minimaal één slaapkamer niet aan de hoogst belaste zijde, én dat een (eventuele) 

buitenruimte aan de geluidluwe zijde is gesitueerd. Als een pand zich niet of moeilijk leent om aan 

deze ruimtelijke eisen te voldoen, bijvoorbeeld als aanpassingen een (te) grote financiële inspanning 

eisen waardoor het project dreigt te stranden of waardoor er geen courante woningen ontstaan,  

moet niettemin een verantwoorde woonkwaliteit worden gewaarborgd. De gemeente zoekt in dat 

geval aansluiting bij de Wet geluidhinder en het advies van RVO die aangeven dat een verantwoorde 

woonsituatie is gegarandeerd bij een binnenniveau van 38 dB. Beneden dit kwaliteitsniveau is een 

verantwoorde woonsituatie niet gewaarborgd. Het uitgangspunt is dat de gemeente in beginsel niet 

zal meewerken aan hogere waarde procedures waarbij dit minimale binnenniveau niet is 

gewaarborgd door de initiatiefnemer. 

Het realiseren van buitenruimte op geluidbelaste locaties impliceert een andere woonkwaliteit dan 

het realiseren van buitenruimte op niet of minder geluidbelaste locaties. Buitenruimte op de zonzijde 

is mogelijk bij de kantoorpanden ten zuiden van de Huizermaatweg. Deze ligt dan van de weg af en in 

de luwte van het gebouw. Een en ander impliceert dat buitenruimte ten noorden van de 

Huizermaatweg (in casu Huizermaatweg 1-9 en 45) een andere woonkwaliteit oplevert. Een 

buitenruimte op de zonzijde ligt hier aan de geluidbelaste zijde van het pand. Uit gesprekken met 

initiatiefnemers blijkt dat het niet creëren van buitenruimte vaak niet is gewenst omdat dit geen 

courante woningen oplevert. Men wil toekomstige bewoners de vrijheid bieden om (op minder 

geluidbelaste momenten) gebruik te kunnen maken van een buitenruimte. Dit maakt dat er 

onderscheid kan worden gemaakt in doelgroep en woonkwaliteit. De Huizermaatweg 1-9 en 45 leent 

zich beter voor de startersmarkt en jongeren huisvesting en de kantoorpanden aan de zuidzijde meer 

voor senioren en doorstarters.  

Na analyse van de beschikbare informatie lijken met name de kantoorpanden gelegen aan de 

westelijke helft van de Huizermaatweg geschikt te zijn voor transformatie naar woningbouw en/of 

voorzieningen. Dit omdat dit deel het meest nabij het centrum is gelegen en een aantal 

zorginstellingen reeds aan de zuidwestkant van de Huizermaatweg zijn gevestigd. Ten behoeve van 
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de doelgroep senioren en in het kader van het scheiden van  wonen en zorg zou aangehaakt kunnen 

worden op dit zorgcluster.   

 

 

=  

= Te transformeren naar woningen en/of voorzieningen  

 

= Doelgroep starters op de woningmarkt/jongeren 

 

 

= Strategische kantorenvoorraad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   Pagina 15  
 

|Eindrapportage transformatie Huizermaatweg| 

8. Transformatiekansen kantoorgebouwen Huizermaatweg 

Aan de hand van een quick scan schema kan een beeld verkregen worden ten aanzien van de kansen 

en wenselijkheid om kantoorgebouwen te transformeren naar bijvoorbeeld woonfuncties. Uiteraard 

is dit schema een vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid, maar het is een bruikbaar middel 

om een eerste inzicht te krijgen in de transformatiemogelijkheden. De verschillen zijn gering 

vanwege het feit dat de kantoorpanden allemaal aan de Huizermaatweg gelegen zijn. 

 

 

  

 

De kwadranten zijn genummerd met de klok mee. De strategie per kwadrant is daarbij als volgt 

geformuleerd: 

Kwadrant 1 - Kanshebbend: Het betreft een goede locatie en een minder goed of ouder gebouw. 

Advies: Upgraden van het kantoor of transformeren naar andere functies dan kantoor.  

Kwadrant 2 - Kansrijk: Het betreft een goede locatie en een goed gebouw. Advies: Upgraden, 

marketing op onderscheidende kwaliteit kantoorgebouw en inzet op acquisitie van kantoren.  

Kwadrant 3 - Kansarm: Het betreft een zwakke locatie en een goed gebouw. Advies: Afwachten op 

nieuwe gebruiker of tijdelijke gebruiker zoeken, evt. met andere functies.  

Kwadrant 4 - Kansloos: Het betreft een slechte locatie en een slecht of verouderd gebouw. Advies: 

Transformatie naar andere functies.  

kwaliteit locatie 

kwaliteit pand 
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In het eerste en het vierde kwadrant liggen kansen voor permanente transformatie naar bijvoorbeeld 

woningen, kwadrant drie komt eventueel in aanmerking voor tijdelijke transformatie naar 

bijvoorbeeld wonen. Bij kwadrant twee is voortzetting van de bestaande kantoorfunctie het meest 

voor de hand liggend.  

Aan de hand van dit schema kan de voorlopige conclusie worden getrokken dat met name de 

kantoorpanden gelegen aan de oostelijke helft van de Huizermaatweg, oftewel de panden vanaf 

Huizermaatweg 400 en hoger zich in kwadrant twee begeven. Deze panden kunnen gekwalificeerd 

worden als courante kantoorpanden, gelegen op een goede locatie en van goede kwaliteit in een 

zakelijke omgeving. Door het upgraden met geringe ingrepen, marketing op onderscheidende 

kwaliteit van het kantoorgebouw en inzet op acquisitie en scherpe huurprijzen zouden deze panden 

goed verhuurbaar kunnen zijn aan kantoor organisaties. 

Een cluster van kansrijke hoogwaardige panden vergroot de verhuurbaarheid op de zakelijke markt. 

De zakelijke sfeer en uitstraling van de panden en de omgeving wordt in het algemeen gewaardeerd 

door de zakelijke dienstverlening. 

Daarnaast zou een voorraad kantoorvolume van deze kwaliteit aantrekkingskracht kunnen hebben 

op kantoororganisaties die nieuwe huisvesting zoeken. 

De panden gelegen aan de westelijke helft van de Huizermaatweg bevinden zich in kwadrant een of 

tussen kwadrant een en twee. In dit deel van de Huizermaatweg zijn reeds woongebouwen aanwezig 

en de architectuur en uitstraling van de kantoorpanden heeft een lagere kwaliteit dan de panden in 

het oostelijk deel. De panden zijn ouder en de installaties en faciliteiten zijn verouderd.  

Gezien het beleid om een strategische kantorenvoorraad te handhaven tussen de 10.000 en 15.000 

m2 bvo, zullen er keuzes gemaakt moeten worden op welke locatie en bij welke panden 

kantoorfuncties het beste gehandhaafd kunnen blijven en waar transformatie het meest kansrijk is. 

Het expertteam adviseert om te kiezen voor het faciliteren en stimuleren van transformatie bij 

voorkeur voor het westelijk deel van de Huizermaatweg, dus de panden  vanaf Huizermaatweg 2 tot 

en met het pand gelegen aan de Huizermaatweg 400 en het handhaven van een strategisch 

kantoorvolume op het oostelijk deel van de Huizermaatweg. 

Dit heeft te maken met de volgende argumenten:  

- de nabijheid van het centrum is vooral van belang voor bewoners 

- het verschil in mate van courantheid van de kantoorpanden 

- de behoefte van de kantoororganisaties uit de sector zakelijke en financiële dienstverlening om in 

een representatieve zakelijke omgeving gehuisvest te zijn. 

- de kansen en ontwikkelingen die zich voordoen bij verschillende panden 

Hiermee wordt een strategische voorraad gevormd door het meest courante aanbod aan 

kantoorpanden binnen een zakelijke cluster. Er wordt voorkomen dat door extreme concurrentie op 

prijs de kwaliteit onder druk komt te staan. Het betreft de panden Huizermaatweg 460 tot en met 

610. 
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Op dit moment vindt planontwikkeling plaats op het gebied van Huizermaatweg 2, 45, Gooierserf 254 

en naar verwachting ook 300. Met de transformatie van deze  panden aan de Huizermaatweg is een 

oppervlakte gemoeid van een kleine 8.000 m2 bvo.  Op termijn komt Huizermaatweg 1/9 

beschikbaar voor transformatie. Het totale volume is dan 9.700 m2 bvo, ofwel een kleine 10.000 m2 

bvo. De drie kantoorpanden aan de Huizermaatweg 320-336, 340-350 en 352-364 hebben een 

oppervlak van in totaal 4.530 m2 bvo. De leegstand is op dit moment verdeeld over twee panden en 

is circa 800 m2 vvo, ofwel 950 m2 bvo (circa 20%). De panden aan de Huizermaatweg 11-39, 

Huizermaatweg 400 (Sportcity) en Gooierserf 400 (Anko) blijven in gebruik als kantoor en/of 

bedrijfsruimte (voorziening sportschool). 
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9. Conclusie en aanbevelingen 

In dit rapport is een analyse gegeven over de transformatie kansen en strategie van de kantoren aan 

de Huizermaatweg, gebaseerd op de informatie voor zover op dit moment beschikbaar is. Een aantal 

eigenaren van kantoorpanden aan de Huizermaatweg is al bezig met planvorming ten aanzien van 

transformatie. Dit is meegenomen in het advies.   

De huidige leegstand in Huizen is circa 18.000 m2 vvo kantoorruimte verdeeld over 37 panden. De 

leegstand  aan de Huizermaatweg is circa 12.500 m2 vvo verdeeld over  12 panden. Aan de  

Huizermaatweg staat ongeveer 45% leeg. Naar verwachting zal de komende jaren nog extra 

leegstand optreden in de panden aan de Huizermaatweg 

De kantorenmarkt in Huizen is te kenmerken als een lokale markt, een verplaatsingsmarkt en er is 

sprake van een vragersmarkt.  De vraag is vooral afkomstig uit de zakelijke en financiële 

dienstverlening 

Het aantal actief woningzoekenden in de regio rond Huizen is 2.200.  De vraag is met name afkomstig 

van jongeren, senioren (in combinatie met zorg) en starters op de woningmarkt  en richt zich op 

woningen met een huur tot  € 550 per maand. Dit aanbod kan ook gerealiseerd worden door het 

aanbod te verruimen voor de doorstarters: een ruimere woning (evt. met buitenruimte) voor een 

betaalbare huur tot de huurtoeslaggrens (ca. € 710 per maand). De woning die zij achterlaten zijn 

zowel in kwantitatief als in kwalitatief opzicht voldoende voor de startersvraag.  

De behoefte aan duurdere seniorenappartementen in huur- dan wel koopsfeer dient nader 

onderzocht te worden.  Deze markt heeft een beperkte opname capaciteit. De opnamecapaciteit aan 

koopwoningen in Huizen is maximaal 90 per jaar. 

Het bestemmingsplan biedt de mogelijkheid middels wijzigingsbevoegdheden I en II om onder 

randvoorwaarden maximaal ruim 16.000 m2 bvo te transformeren van kantoor naar woning. Dat is 

circa de helft van het bestaande kantoorvolume aan de Huizermaatweg, inclusief Huizermaatweg 2. 

Een volume van circa 16.000 blijft als strategische kantorenvoorraad behouden.  

Op dit moment is er planontwikkeling gaande met betrekking tot transformatie van circa 5.000 m2 

bvo. Inclusief Huizermaatweg 2 is dat circa 8.000 m2. Gekeken naar het bestemmingsplan Kom Oost 

en ervan uitgaande dat dit doorgaat, is er nog ruimte voor 11.000 m2 bvo transformatie.  

Een cluster van hoogwaardige courante kantoorpanden met zakelijke uitstraling vergroot de 

verhuurbaarheid op de zakelijke markt en vormt een strategische voorraad werklocaties. Na een 

schouw van de panden is de Huizermaatweg ingedeeld in twee delen.  

Deel één: Het westelijk deel van de Huizermaatweg, te weten Huizermaatweg 2 tot en met 

Huizermaatweg 400. Het betreft een goede locatie en een minder goed of ouder gebouw. Deze 

kantoorpanden zijn eind jaren tachtig/begin jaren negentig gebouwd en vormen een minder courant 

aanbod op de kantorenmarkt vanwege de sobere architectuur, bijzondere indeling en de verouderde 

installaties en uitstraling. Advies: Gezien de te verwachte structurele overaanbod (op termijn) 

transformeren naar andere functies dan kantoor.  

Deel éen sub a: Aan de noordzijde van de Huizermaatweg is vanwege de ligging (geluid, bezonning) 

het eerder geschikt voor de doelgroep starters en jongeren. 
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Deel twee: Het oostelijk deel van de Huizermaatweg, te weten Huizermaatweg 460 tot en met 610. 

Het betreft een goede locatie en een goed gebouw. De  kantoorpanden zijn van goede 

architectonische kwaliteit, zakelijke uitstraling en omgeving en moderne voorzieningen. Deze panden 

zijn het meest courant. Advies: Upgraden indien nodig, marketing op onderscheidende kwaliteit 

kantoorgebouw en inzet op acquisitie van kantoororganisaties. 

Aanbevelingen 

• Gebiedsvisie 

Koppel de woonvisie  aan de visie op de werklocaties en breng dat samen in een gebiedsvisie 

in Huizen en specifiek rond de Huizermaatweg. Hierbij  worden de hieronder genoemde 

zaken meegenomen. Dit zal op een passend moment verwerkt kunnen worden in het 

bestemmingsplan. 

• Kiezen  

Maak een heldere keuze voor het stimuleren en faciliteren van transformatie van de panden 

die gelegen zijn in het westelijk deel van de Huizermaatweg, van Huizermaatweg 2 tot en 

met pand Huizermaatweg 400 (Sportcity). 

Draag deze cluster visie uit en bespreek dit met belanghouders, in eerste plaats met de 

eigenaren zelf. Stel een communicatieplan hiertoe op. 

• Sturen doelgroep 

Draag de actuele woonvisie uit naar de markt. Betrek de uitkomsten van het lopende 

woningbehoeftenonderzoek hierbij. 

Laat de behoefte en wenselijkheid aan een cluster duurdere seniorenappartementen in huur- 

dan wel koopsfeer nader onderzoeken. Commerciële ontwikkelaars hebben de neiging om in 

dezelfde vijver te vissen.   

Stimuleer samenwerking tussen woningcorporaties en ontwikkelaars of eigenaren van 

kantoorpanden aan de Huizermaatweg. Organiseer bijvoorbeeld een werkbijeenkomst. 

Toets bij de aanvraag en verzoek om principe medewerking planontwikkeling transformatie 

aan woonvisie en stel als voorwaarde het aanleveren van een marktonderzoek. Bij sommige 

gemeenten wordt, op basis van een plan,  intern advies ingewonnen ten aanzien van de 

woningmarkt/doelgroep. 

• Faseren transformatie  

Toets bij het verzoek principe medewerking transformatie aan de gemeente of de plannen in 

de pas lopen bij het totale aanbod (zowel in kwantitatieve als in kwalitatieve zin) ten 

opzichte van de opnamecapaciteit in Huizen en de regio. 

 

 



 

 

   Pagina 20  
 

|Eindrapportage transformatie Huizermaatweg| 

• Faciliteren en stimuleren 

Ontwikkel beleid ten aanzien van zaken die aan de orde komen bij transformatie 

(bijvoorbeeld ten aanzien van geluid, energielabel etc). De gemeente is erop gericht de 

energieprestaties bij de transformatieprojecten te verbeteren. Dit dient meegenomen te 

worden in het gemeentebeleid. 

Stimuleer en ondersteun eigenaren van kansrijk te transformeren panden bij het uitvoeren 

van een haalbaarheidsonderzoek naar herbestemming (bijvoorbeeld aan de hand van 

informatieverstrekking,  kennisdeling en facilitering door gemeente).  

Ga flexibel om met parkeernormen, afhankelijk van de doelgroep voor de woningen 

Maak gebruik van externe kennis over technologische innovaties, financiën, regels 

vergunningen. Leg je daarbij niet te snel neer bij adviezen dat iets niet kan, mag of haalbaar 

is. Er kan meer dan je denkt. 

Zorg voor één aanspreekpunt binnen de gemeente ten aanzien van vragen over 

kantoortransformatie, die zowel binnen de gemeente zorgt voor een goede integrale, 

multidisciplinaire ambtelijke ondersteuning met korte lijnen naar het bestuur, sector 

overstijgende benadering, een ruim mandaat en ondernemende instelling. Deze persoon is 

ook op de hoogte van de ontwikkelingen op de kantorenmarkt en is netwerkbeheerder. 

Daarbij is hij of zij in staat om verbindingen te leggen en vraag en aanbod aan elkaar te 

koppelen. 

Maak een snelle quick-scan mogelijk. Organiseer dat binnen 2 weken uitsluitsel gegeven kan 

worden over wel of geen positieve grondhouding van gemeente op transformatie 

initiatieven.  

• Communicatie 

Maak een communicatieplan  

Organiseer een informatie- en communicatietraject met de eigenaren van de panden aan de 

Huizermaatweg, aangevuld met andere belanghebbenden in de omgeving. 

Betrek de woningcorporaties die actief zijn in Huizen bij de transformatieopgave. Dit door 

het structureel op de agenda te zetten voor het bestuurlijk overleg en onderdeel laten 

uitmaken van de prestatieafspraken tussen gemeente en woningcorporaties. 

Communiceer over incentive voor transformatie vanuit het rijk: Korting op de 

verhuurdersheffing bij het realiseren van sociale woningen middels transformatie. 
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• Samenwerking bedrijven in Huizen/Huizermaatweg 

Het stimuleren van een actieve verbinding van bedrijven; het ontwikkelen en in stand 

houden van sectorale bedrijfsclusters en intensieve samenwerking tussen bedrijven die de 

zakelijke en financiële dienstverlening werkzaam zijn en complementaire dienstverlening 

bieden voor het hele bedrijfsproces. Dit trekt bedrijvigheid  aan en daarmee de vraag naar 

kantooroppervlak. 

Netwerkopbouw met de ‘nieuwe’ economie. De gemeentelijke relatiebeheerders zijn de 

ogen en oren van de gemeenten voor informatie over onder andere innovatieve 

ontwikkelingen binnen het lokale bedrijfsleven. 

Ruilverkaveling. Afspraken over actieve sturing in keuze bedrijfshuisvesting tussen 

verschillende eigenaren van kantoorpanden aan de Huizermaatweg, waarbij de ontwikkeling 

gestimuleerd wordt in deel twee van de Huizermaatweg.  

• Monitoring 

Breng de ontwikkelingen in kaart bij de bedrijven die gehuisvest zijn in de panden aan de 

Huizermaatweg 

Monitor ontwikkelingen ten aanzien van de kantorenmarkt, woningmarkt, transformatie en 

leegstand. 

• Aandacht voor stedenbouwkundige kwaliteit en openbare ruimte 

 Het stedenbouwkundig profiel en inrichting van de openbare ruimte verandert als gevolg van 

 de transformatie van kantoorpanden naar woningen. Dit brengt ook investering in de 

 openbare ruimte en infrastructuur met zich mee. Dit opnemen in de begroting openbare 

 ruimte. 
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Geraadpleegde bronnen 

1. Regionale Woonvisie van de 9 gemeenten uit het gewest Gooi en Vechtstreek 2007-2020 - 

RIGO Research en Advies BV- jan 2008 

2. Naar toekomstbestendige werklocaties in Huizen, mei 2014 

3. Collegeakkoord 2014-2018 ‘Aan de wind’ 

4. Achtergrondinformatie bij leidraad voor verkennende gesprekken 

5. Voorstel aan college B&W van Huizen: Visie sociaaleconomische as- mei 2012 

6. Ontwerp Structuurvisie Huizen: Haven van ’t Gooi, bureau Hosper, april 2011 

7. Notitie Scheiden Wonen en Zorg – 9  januari 2014 

8. Woningnet 2015 

9. Keurmerk Veilig Ondernemen bedrijven Huizermaatweg 

 

Gesprekken 

1. Makelaar van Castanea 

2. Medewerkers van De Alliantie 

3. De eigenaren van Huizermaatweg 510 

4. De eigenaren van pand Huizermaatweg 9-11 en 45 

5. De eigenaar van Huizermaatweg 300 

6. De eigenaar van Huizermaatweg 400 

7. Robert de Vries, beleidsmedewerker Wonen 

8. Willy Menzel, beleidsmedeweker Milieu 

 

 

Bijlagen 

Bijlage 1 Planologische Kaart Huizermaatweg en overzicht panden  

Bijlage 2 Overzicht panden Huizermaatweg in oppervlakte 

Bijlage 3 Panden Huizermaatweg die kansrijk zijn te transformeren 
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Bijlage 1.  

Planologische Kaart Huizermaatweg en overzicht panden 
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Bijlage 2. 

Overzicht panden Huizermaatweg in oppervlakte 

 

 

WBI 40% Transf. te huur Actuele Beleid/

gebouw adres WBI max transf. WBII GB cf bp of leeg Transformatieplan Kansrijk

m2 bvo m2 bvo m2 bvo m2 bvo m2 bvo m2 vvo m2 bvo m2 bvo

1 Huizermaatweg 2 2.460 1.722 2.460 * 2.460

2 Huizermaatweg 1/9 1.708 1.708 421 1.708

3 Huizermaatweg 11/39 3.225 3.225 2.370 ** 3.225

4 Huizermaatweg 45 2.352 2.352 2.352 2.352 2.352

5 Huizermaatweg 300 2.000 2.000 2.000 2.000

6 Huizermaatweg 320-335 1.975 1.975 430 1.975

7 Huizermaatweg 340-350 1.340 1.340 371 1.340

8 Huizermaatweg 352-364 1.215 1.215 1.215

9 Huizermaatweg 400 4.188 4.188 906 ** 3.588

10 Gooierserf 254 600

11 Huizermaatweg 460 1.980 1.980

12 Huizermaatweg 480 1.305 1.305

13 Huizermaatweg 510 1.408 1.408 305

14 Huizermaatweg 550 1.640 1.640

15 Huizermaatweg 560-586 1.770 1.770 241

16 Huizermaatweg 600 1.500 1.500 155

17 Huizermaatweg 610 1.145 1.145 1.145

18 Gooierserf 400 1.120 1.120 1.120

Totaal 32.331 22.563 9.025 5.308 2.000 16.333 12.418 5.412 20.983

*** 14.170

* Genoemde metrage zijn bij benadering/overgenomen en niet zelf nagemeten

** Deze panden zullen geheel of grotendeels bestemming kantoor houden.

*** Dit is het saldo van totale volume kansrijk transformatiepanden minus de panden  met kantoorbestemming op lange termijn  
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Bijlage 3. 

Panden aan de Huizermaatweg die kansrijk zijn te transformeren 

 

1. Huizermaatweg 2 

Kantooroppervlak 2.460 m2 bvo 

Er ligt een plan ten aanzien van sloop van het complex en nieuwbouw van 50 sociale huurwoningen 

en 36 koopwoningen ten behoeve van senioren. De locatie valt buiten het bestemmingsplan Kom 

Oost. Het perceel heeft de bestemming kantoor en hierop is geen wijzigingsbevoegdheid van 

toepassing. Het onttrekken van kantooroppervlak in het westelijk deel van de Huizermaatweg is een 

positieve ontwikkeling en in lijn met het gemeentebeleid en de analyse in deze tussenrapportage. De 

procedure ten aanzien van een omgevingsvergunning loopt. 

 

 

 

2. Huizermaatweg 1-9 (vml Lidl kantoor) 

Kantooroppervlak 1.708 m2 bvo 

Het kantoorpand is goed te transformeren naar woningen 

Pand komt op termijn leeg (naar verwachting in 2017). Zie verder Huizermaatweg 45 

Bestemming en doelgroep in relatie met kantorencentrum en flexwerk plekken in het pand 11-39 

Dynamisch en creatieve plek. Vormt een stedenbouwkundige eenheid met Huizermaatweg 1-9 en 

11-39  

Aandachtspunt is geluidsbelasting, bezonning  

Kans om gebied een nieuwe uitstraling te geven door inrichting omliggend gebied als aangenaam 

verblijfsgebied  (met name aan de westzijde van het pand) 

Doelgroep starters en jongeren met kleine huurappartementen voor huur tot € 500 per maand of 

eventueel iets grotere en duurdere categorie afhankelijk van de ontwikkeling op de woningmarkt 
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3. Huizermaatweg 11-39 

Kantooroppervlak 3.225 m2 bvo 

Pand wordt gerenoveerd en in de markt gezet als flexwerkplek voor zzp-ers en kleine 

organisaties/zalenverhuur. 

Eigenaar/beheerder is een ondernemer die een actieve marktbenadering en intensief beheer voert. 

Deze ontwikkeling is gunstig voor het creëren van extra dynamiek en variatie in het aanbod van de 

kantorenmarkt aan de Huizermaatweg. 

 

   
  

4. Huizermaatweg 45 (vml Lidl kantoor) 

Kantooroppervlak 2.352 m2 bvo 

Dit kantoorpand is goed te transformeren naar woningen. Het pand staat leeg en wordt tijdelijk 

beheerd.  

Bestemming en doelgroep in relatie met kantorencentrum en flexwerk plekken in het pand 11-39 

Dynamisch en creatieve plek. Vormt een stedenbouwkundige eenheid met Huizermaatweg 1-9 en 

11-39  

Aandachtspunt is geluidsbelasting Kans om gebied een nieuwe uitstraling te geven door inrichting 

omliggend gebied als aangenaam verblijfsgebied  (met name aan de westzijde van het pand) 

Doelgroep starters en jongeren met kleine huurappartementen met huur tot € 500 per maand  
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9. Huizermaatweg 300 (Rabobank) 

Kantooroppervlak onbekend 

Pand heeft een gemengde bestemming. 

Aan de Gooierserf zijde bevinden zich de woningen. Het kantooroppervlak komt leeg na vertrek van 

de Rabobank, naar verwachting eind 2015. 

Pand is kansrijk te transformeren naar woningen.  

Een gesprek met de Rabo dient nog ingepland te worden 

Door afwijkende structuur (diep en een blindgevel) en bouwjaar zal een quick scan ten aanzien van 

de indelingsmogelijkheden, constructie en installaties de haalbaarheid kunnen aantonen van 

transformatie naar woningen        

 

             

 

Eventueel in latere fase afhankelijk van de ontwikkelingen op de kantorenmarkt:  

10. Huizermaatweg 320-336 

Kantooroppervlak 1.975 m2 bvo    

11. Huizermaatweg 340-350 

Kantooroppervlak 1.340 m2 bvo     

12. Huizermaatweg 352-364 

Kantooroppervlak 1.215 m2 bvo  

Op dit moment zijn deze drie panden grotendeels in gebruik als kantoor. Deze panden vormen een 

stedenbouwkundige eenheid. Als kantoorgebouw zijn ze verouderd en minder courant dan de 

jongere kantoorpanden aan de Huizermaatweg. Indien zich structurele leegstand zou voordoen kan 
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in gesprek met de eigenaren transformatie  nader onderzocht kunnen worden. Hier zou de doelgroep 

senioren met betaalbare huurprijzen in gehuisvest kunnen worden. Door bezonning en nabijheid 

zorginstelling leent deze panden zich meer voor deze doelgroep. 

 

 

 

9. Huizermaatweg 400 (Sportcity)  

Pand heeft een kantoor bestemming. 

Kantooroppervlak 4.188 m2 

Een deel van het kantooroppervlak staat leeg en wordt getransformeerd naar 8 appartementen. Een 

deel van het hoofdgebouw staat leeg. Indien de sportcity zou vertrekken, dan ontstaat een groot 

volume aan lege incourante bedrijfsruimte. 

Nader te onderzoeken hoe dit pand te transformeren naar woningen. Een gesprek met de eigenaar 

dient nog ingepland te worden. 

Door afwijkende structuur (diep en een zijde blind) en bouwjaar zal een quick scan ten aanzien van 

de indelingsmogelijkheden en  installaties bepalen welke doelgroepen en combinatie van functies 

mogelijk zijn tegen welke investeringen. 

 


