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Samenvatting 

Amersfoort behoort sociaal economisch gezien tot de meest sterke steden van Nederland1. 
Bovendien is Amersfoort erg in trek als woonplaats. Wonen en werken zijn onlosmakelijk met elkaar 
verbonden: een bloeiende en dynamische economie is onmisbaar voor een aantrekkelijk woon- en 
leefklimaat. Hierbij is een goede balans tussen wonen en werken nu en in de toekomst van groot 
belang.  
 

In de periode tussen 2008 en 2015 is de kantorenleegstand in Amersfoort sterk toegenomen door 
o.a. de economische crisis, de structurele landelijke trend van het dalend aantal vierkante meters per 
werknemer en de veranderende vraag naar type kantoor. In deze periode is een aantal kantoren 
getransformeerd naar wonen wat enerzijds heeft voorzien in de behoefte aan woningen en 
anderzijds heeft bijgedragen aan het terugdringen van de leegstand in kantoren waarvan het 
marktperspectief slecht was. Sinds 2016 is in Amersfoort echter sprake van een trendbreuk in de 
kantorenmarkt en is de leegstand teruggelopen na jaren van een verruimende markt. Deze lijn zet 
zich versterkt door in 2017 en 2018. De economische groei en de toenemende werkgelegenheid 
leiden tot een toenemende vraag naar kantoorruimte. De markt komt door een groei van het 
opnamevolume en een daling van het beschikbare aanbod (o.a. door diverse transformaties) 
duidelijk meer in evenwicht.  
 
De aandacht van marktpartijen voor de transformatie van leegstaande kantoren naar woningen in 
Amersfoort is de afgelopen periode echter sterk toegenomen. Door de gunstige opbrengstpotentie 
van woningbouwontwikkeling in de huidige oververhitte woningmarkt, richt de aandacht van 
marktpartijen zich in toenemende mate op het transformeren van kwalitatief goede kantoorlocaties- 
en panden. Dit omdat de aantrekkelijke kantoorlocaties in de regel ook de locaties zijn die voor 
wonen aantrekkelijk kunnen zijn, zoals bijvoorbeeld nabij stations. Hierdoor wordt inmiddels 
kantoorvoorraad op kwalitatief goede locaties onttrokken waardoor er een tekort aan ruimte dreigt 
voor verplaatsing en vestiging van bedrijven. Een goede balans tussen wonen en werken, nu en in de 
toekomst, is echter van groot belang voor Amersfoort. Een groeiende bevolking betekent dat er ook 
groei van werkgelegenheid dient plaats te vinden om een scheve verhouding tussen het aantal 
inwoners en banen te voorkomen. Dat is niet goed voor dynamiek en algehele vitaliteit van de stad 
en leidt o.a. tot extra verkeersbewegingen door een toename in de pendel. Er moet voldoende 
passende ruimte zijn voor ondernemers(schap).  
 
Daarom maken we een afwegingskader m.b.t. het al dan niet transformeren van kantoren naar 
wonen of andere werkfuncties. Hiermee zorgen we voor behoud van een goede woon-werkbalans en 
wordt duidelijkheid gegeven over de vraag waar de gemeente wel en niet wenst mee te werken aan 
transformatie. 

                                                           
1
 Bron: Atlas voor Nederlandse gemeenten 
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In hoofdstuk 2 van het Afwegingskader wordt per deelgebied toegelicht waarom het al dan niet 
wenselijk is om de daar gelegen kantoren te transformeren naar wonen of andere werkfuncties. De 
voorwaarden waaronder medewerking wordt verleend aan de eventuele transformatie  worden ook 
per deelgebied beschreven. In bijlage 2 zijn overzichtskaarten opgenomen m.b.t. de 
transformatiemogelijkheden in de diverse deelgebieden. 
 

                                                           
2
 Andere werkfuncties zijn o.a. zakelijke diensten, vrijetijdsvoorzieningen, hotel, vergader- en 

congresfaciliteiten, persoonlijke dienstverlening, fitness, dansschool en maatschappelijke functies als zorg. 
Voor (perifere) detailhandel en horeca is ons vestigingsbeleid apart uitgewerkt in de Nota Detailhandel en de 
Horecanota. In bijlage 1 van het Afwegingskader worden de uitzonderingen op dit uitgangspunt van 
functieverruiming geschetst.  
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 Het Stationsgebied (Stationsplein, Stationsstraat, Piet Mondriaanplein de Asch van 
Wijckstraat en het Smallepad) is de beste kantoorlocatie van de stad met het meeste 
moderne vastgoed. Het gebied is multimodaal goed ontsloten (trein, bus en auto), ligt dicht 
bij de belangrijkste voorzieningen van de stad en het grootste deel van de panden sluit aan 
bij de huidige kwaliteitsvraag. Het gebied kent een bijzondere kwaliteit als werkmilieu.  
De meest recente cijfers3 laten zien dat de leegstand ultimo 2018 sterk is teruggelopen t.o.v. 
2017: van 44.300 m2 v.v.o. naar 23.400 m2 v.v.o. Daarvan wordt circa 15.000 m2 
aangeboden in het voormalige AGIS pand aan de Brouwersstraat 3. Het aanbod aan kantoren 
in het Stationsgebied is sinds 2015 meer dan gehalveerd. We blijven het Stationsgebied dan 
ook zien als een kantorenlocatie en werken hier niet mee aan de verdere transformatie van 
kantoorpanden naar wonen. Het pand aan de van Asch van Wijckstraat 11 is al 
getransformeerd naar wonen.  
Met het oog op de levendigheid in het gebied en de invulling van de plinten is transformatie 
naar andere werkfuncties incidenteel mogelijk. Dat betreft in dit unieke werkmilieu echter 
maatwerk. Van geval tot geval zal worden beoordeeld of transformatie van kantoren vanuit 
het oogpunt van de economische doelstellingen en goede ruimtelijke ordening wenselijk is. 

 Voor Zonnehof e.o. ((Zonnehof en de beide zijden van de Utrechtseweg tot en met nummer 
29 (Nefkenspand)) geldt dat het een gemengd woon-werkgebied blijft. Door de gemeente 
Amersfoort is, onder voorwaarden, al medewerking toegezegd aan de transformatie van een 
aantal locaties in dit deelgebied waardoor een fors kantoormetrage zal worden 
getransformeerd naar wonen. Daarnaast bestaan er bij marktpartijen plannen om nog enkele 
andere kantoorpanden uit te breiden en grotendeels te transformeren naar wonen. 
Zonnehof e.o. moet echter een levendig, gemengd woon-werkgebied blijven. Ook scoort dit 
deelgebied in de Strategische Kantorenanalyse van Cushman&Wakefield uit 2017 hoog als 
toekomstbestendige kantorenlocatie. Daarom zetten we voor het hele deelgebied (Zonnehof 
en de beide zijden van de Utrechtseweg tot en met nummer 29-31 (Nefkenspand)), in op 
behoud van het resterende metrage van 13.400m2 v.v.o. (circa 15.770 m2 b.v.o.)4 voor 
kantoor- of andere werkfuncties.  
Uitgangspunt is hierbij dat het huidige resterende kantoormetrage 5 dat op de Zonnehof zelf 
gelegen is, grotendeels (5.000 m2 b.v.o.) behouden blijft voor werken. Dit zodat het een 
levendig, gemengd woon-werkgebied blijft. Van het genoemde metrage van 5.000 m2 b.v.o. 
voor werken zal mimimaal 2.500 m2 b.v.o. behouden blijven op de locaties Zonnehof 17-39, 
Zonnehof 40-44 en Utrechtseweg 8. De andere 2.500 m2 moet worden gerealiseerd op de 
andere locaties in het grotere deelgebied Zonnehof e.o. (Zonnehof en de beide zijden van de 
Utrechtseweg tot en met nummer 29-31 (Nefkenspand)) waar initiatieven lopen, dan wel 
gaan lopen, zoals in bijlage 3 is weergegeven. Vermindering van het genoemde metrage van 
5.000 m2 b.v.o. voor werken door compensatie elders in het Stadshart in Amersfoort is 
bespreekbaar.   
Naast het behoud van de werkfunctie in het deelgebied, is er ruimte voor het creëren van 
extra woningen door (gedeeltelijke) transformatie van de locaties waar al medewerking aan 
is toegezegd. Daarnaast is toevoeging van wonen door verdichting bespreekbaar en door de 
ontwikkeling van de nieuwbouw op de voormalige Boeddha locatie (hoek 
Utrechtseweg/Stadsring). 

 Voor de Stadsring West (het gebied tussen de Blekerssingel en het Smallepad) wordt de 
keuze gemaakt voor behoud van de resterende kantoorpanden als werklocaties. We werken 

                                                           
3
 Bron: Bron: Cushman & Wakefield, februari 2019; betreft kantoren van 500 m2 v.v.o. of groter 

4
 Bron: Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)   

5
 het huidige metrage van de panden Zonnehof 17-39, Zonnehof 40-44 en Utrechtseweg 8 omvat 5.800 m2 

v.v.o. (circa 6.800 m2 b.v.o.). Dit metrage is exclusief het pand Zonnehof 10 waar al medewerking aan 
transformatie naar wonen is toegezegd.  
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hier niet mee aan de verdere transformatie van kantoorpanden naar wonen. Transformatie 
van kantoren naar andere werkfuncties is wel mogelijk. Het pand Stadsring 15 is al 
getransformeerd naar wonen. Hiermee wordt een kantoormetrage van ruim 10.000 m2 
v.v.o. uit de markt genomen6. Voor het pand aan het Smallepad 28 is de vergunning 
onherroepelijk (2090 m2 v.v.o.). Daarnaast is door de gemeente Amersfoort al medewerking 
toegezegd aan de transformatie van de van Asch van Wijckstraat 1 (circa 600 m2 v.v.o.).  

 Voor de Stadsring Oost (het gebied tussen de Hogeweg en de Blekerssingel) geldt dat 
transformatie naar wonen mogelijk is. De kantoorpanden in het gebied worden in de 
kantooranalyse van Cushman & Wakefield7 als kansarm aangeduid. Om de transformaties 
hier goed op elkaar af te stemmen, is de gemeente bezig met het opstellen van een visie op 
dit gebied. Enkele panden zijn al getransformeerd naar wonen. Transformatie naar andere 
werkfuncties is ook mogelijk. 

 Het kantorengebied van het Bergkwartier omvat een groot en versnipperd gebied. Er wordt 
in principe in het noordelijk deel geen medewerking verleend aan transformatie van 
kantoren naar wonen aan de Johan van Oldebarneveltlaan, Regentesselaan, Berkenweg, 
Utrechtseweg (tot aan kruising met Prins Frederiklaan), Paulus Buyslaan, de Prinses 
Marielaan en de Koningin Wilhelminalaan (tot aan de Koningin Sophialaan). Slechts als er 
sprake is van structurele leegstand en een kantoorpand dus drie jaar of langer op de markt 
wordt aangeboden (zonder dat het metrage in gebruik is geweest), is transformatie naar 
andere werkfuncties een optie. Dit is echter maatwerk. Van geval tot geval zal worden 
beoordeeld of transformatie van kantoren vanuit het oogpunt van de economische 
doelstellingen en goede ruimtelijke ordening wenselijk is. Het pand Regentesselaan 29 A en B 
is al getransformeerd naar wonen.  
Voor de overige delen van het Bergkwartier geldt dat transformatie naar wonen of andere 
werkfuncties mogelijk is en dat het ook om maatwerk gaat.  

 In de Binnenstad wordt niet meegewerkt aan de verdere transformatie van kantoren naar 
wonen, afgezien van Stadsring 2 waar door de gemeente Amersfoort al medewerking aan 
toe is gezegd. De Binnenstad is een gemengd gebied van wonen en werken, waarbij de 
bestaande kantoren van belang zijn voor de levendigheid. Alleen als er sprake is van 
structurele leegstand (en een kantoorpand dus drie jaar of langer op de markt wordt 
aangeboden zonder dat het metrage in gebruik is geweest), is transformatie naar andere 
werkfuncties mogelijk. Mede gezien het unieke karakter van de Binnenstad geldt ook hier dat 
van geval tot geval beoordeeld zal worden of transformatie van kantoren vanuit het oogpunt 
van de economische doelstellingen en goede ruimtelijke ordening wenselijk is. Voor wat 
betreft de Stadhuislocatie geldt dat het huidige volume aan werken (16.370 m2 v.v.o., circa 
19.260 m2 b.v.o.)8 bij herontwikkeling behouden blijft op de huidige locatie óf 
gecompenseerd wordt elders binnen het Stadshart in Amersfoort.  

 Op De Brand is de kantorenvoorraad relatief beperkt en het absolute aanbod aan 
kantoormeters is verhoudingsgewijs laag. Een deel van het aanbod staat echter 3 jaar of 
langer leeg. De aanwezige kantoren zijn in een analyse van Cushman & Wakefield als 
kansarm bestempeld.  
Advies van onderzoeksbureau STEC9 is om de ontwikkeling op De Brand te stimuleren 
richting een gemengd gebied. Daarbij wordt naast kantoren ook aan woningbouw gedacht, 
mogelijk in combinatie met de nabijgelegen perifere detailhandel. Dit zou bij voorkeur 
moeten gebeuren d.m.v. een integrale gebiedsaanpak. Solitaire transformaties naar wonen 

                                                           
6
 Bron: Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) 

7
 Bron: Strategische kantorenanalyse gemeente Amersfoort, Cushman & Wakefield, 2017 

8
 Bron: Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG); dit is inclusief het Oude Stadhuis dat circa 1.000 m2 

v.v.o. omvat.  
9
 Bron: Advies Visie werk- en kantoorlocaties Amersfoort, STEC Groep, januari 2018 
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staan we in de tussentijd niet toe. Transformatie van kantoorpanden naar andere 
werkfuncties is mogelijk.  

 Calveen is een bedrijventerrein met een mix van functies. Omdat dit een relatief jong, goed 
ontsloten en representatief bedrijventerrein is wordt hier niet meegewerkt aan de 
transformatie van kantoorpanden naar wonen. Transformatie van kantoorpanden naar 
andere werkfuncties is mogelijk. 

 Voor de Hoef Oost geldt dat we dit als een kantoren- en bedrijfslocatie blijven zien en dat 
hier niet wordt meegewerkt aan transformatie van kantoorpanden naar wonen. 
Transformatie van kantoorruimte naar andere werkfuncties is mogelijk. In het vigerende 
bestemmingsplan zijn al mogelijkheden gecreëerd om in dit gebied functieverruiming toe te 
staan (o.a. vrije tijdsvoorzieningen, vergaderfaciliteiten /hotel/congres, persoonlijke 
dienstverlening en maatschappelijke functies).  

 Voor de Hoef West streven we naar een transformatie tot gemengd woon- werk- en 
leergebied. Dit wordt verder uitgewerkt in het Ontwikkelkader voor de Hoef West.  
Om tot een goede programmamix te komen is het uitgangspunt dat het huidige aantal 
arbeidsplaatsen van circa 5.000 behouden blijft.  

 De Isselt blijft in hoofdzaak een bedrijventerrein. We kiezen er daarom voor om op de Isselt 
geen transformatie van kantoren naar wonen toe te staan. Er zijn mogelijkheden voor andere 
werkfuncties mits deze ruimtelijk inpasbaar zijn en geen beperkingen opleggen aan de 
milieugebruiksruimte en bedrijfsvoering van andere bedrijven.  

 De Kop van Isselt biedt mogelijkheden voor transformatie van kantoren naar wonen en 
andere werkfuncties.  

 Op kantorenpark Podium wordt niet meegewerkt aan een transformatie van de bestaande 
kantoren naar wonen. Alleen als er sprake is van structurele leegstand (en een kantoorpand 
dus drie jaar of langer op de markt wordt aangeboden zonder dat het metrage in gebruik is 
geweest), is transformatie naar andere werkfuncties een optie. Overigens wordt het grootste 
deel van de bestaande plancapaciteit (ongeveer 4,5 ha) ingezet voor de realisatie van 
woningbouw. 

 Voor kantoren in Amersfoort die niet vallen binnen de beschreven deelgebieden, de 
zogeheten overige kantoren, geldt dat de afweging om al dan niet mee te werken aan 
transformatie maatwerk is. Van geval tot geval zal worden beoordeeld of transformatie van 
kantoren vanuit het oogpunt van de economische doelstellingen en goede ruimtelijke 
ordening wenselijk is. 

 
Bovenstaande hoofdlijnen moeten meegenomen worden in het integraal beleid van de 
Omgevingsvisie. 
 
Deze hoofdlijnen zijn op overzichtskaarten weergegeven in bijlage 2 (pagina 38). 
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1. Inleiding  

Amersfoort is een aantrekkelijke stad. Sociaal economisch gezien behoort Amersfoort tot de meest 
sterke steden van Nederland. 10 Bovendien is Amersfoort erg in trek als woonplaats. Er is daardoor 
behoefte aan allerlei typen (nieuwbouw)woningen, waarbij we ons als gemeente extra bezighouden 
met de productie van sociale woningbouw. Wonen en werken zijn onlosmakelijk met elkaar 
verbonden. Zoals de commissie van Ek in haar rapport aangaf is een bloeiende en dynamische 
economie onmisbaar voor een aantrekkelijk woon- en leefklimaat. Hierbij is een goede balans tussen 
wonen en werken nu en in de toekomst van groot belang.  
 

De gewenste economische dynamiek kan de gemeente niet zelf realiseren; dat is aan de bedrijven en 

instellingen. Wel kunnen we het ondernemersklimaat zo aantrekkelijk mogelijk maken en de 

economische randvoorwaarden nog verder verbeteren. Dat doen we met de Economische Agenda.  

De Economische Agenda kent een aantal sporen, waar “vitale werklocaties” er één van is. Voor een 
goede balans tussen wonen en werken is het belangrijk dat er voldoende beschikbaarheid is van 
passende werklocaties, voor bedrijven, kantoren, winkels enzovoort. Werklocaties 
(bedrijventerreinen en kantorenlocaties)  zijn goed voor meer dan 40% van het totaal aantal banen in 
Amersfoort. Daarnaast zorgen de werklocaties voor indirecte werkgelegenheid11. De 
maatschappelijke en sociaaleconomische betekenis van de werk- en kantoorlocaties is dan ook groot.  
 
In de periode tussen 2008 en 2015 is de kantorenleegstand in Amersfoort sterk toegenomen door 
o.a. de economische crisis, de structurele landelijke trend van het dalend aantal vierkante meters per 
werknemer en veranderende vraag naar type kantoor. In deze periode is een aantal kantoren 
getransformeerd naar wonen wat enerzijds heeft voorzien in de behoefte aan woningen en 
anderzijds heeft bijgedragen aan het terugdringen van de leegstand in kantoren waarvan het 
marktperspectief slecht was. Sinds 2016 is in Amersfoort echter sprake van een trendbreuk in de 
kantorenmarkt en is de leegstand teruggelopen na jaren van een verruimende markt. Deze lijn zet 
zich versterkt door in 2017 en 2018. De economische groei en de toenemende werkgelegenheid 
leiden tot een toenemende vraag naar kantoorruimte. De markt komt door een groei van het 
opnamevolume en een daling van het beschikbare aanbod (o.a. door diverse transformaties) 
duidelijk meer in evenwicht.  
 
De aandacht van marktpartijen voor de transformatie van leegstaande kantoren naar woningen in 
Amersfoort is de afgelopen periode echter sterk toegenomen. Er is immers sprake van een grote 
vraag naar (sociale) woningen. Door de druk op de woningmarkt zijn er goede rendementen uit 
verhuur van woningen en grote ontwikkelwinsten te behalen bij transformatie van kantoren naar 
woningbouw. Door deze gunstige opbrengstpotentie van woningbouwontwikkeling in de huidige 
oververhitte woningmarkt richt de aandacht van marktpartijen zich in toenemende mate op het 
transformeren van kwalitatief goede kantoorlocaties- en panden. Dit omdat de aantrekkelijke 
kantoorlocaties in de regel ook de locaties zijn die voor wonen aantrekkelijk kunnen zijn, zoals 
bijvoorbeeld nabij stations. Hierdoor wordt inmiddels kantoorvoorraad op kwalitatief goede locaties 
onttrokken waardoor er een tekort aan ruimte dreigt voor verplaatsing en vestiging van bedrijven. 
Een goede balans tussen wonen en werken, nu en in de toekomst, is echter van groot belang voor 
Amersfoort. Een groeiende bevolking betekent dat er ook groei van werkgelegenheid plaats moet 
vinden om een scheve verhouding tussen het aantal inwoners en banen te voorkomen. Dit is niet 

                                                           
10

 Bron: Atlas voor Nederlandse gemeenten 
11

 Eén arbeidsplaats bij de bedrijven zelf leidt tot 0,3 tot 0,4 arbeidsplaatsen bij andere bedrijven (in de 
gemeente of daarbuiten)

11
. Bij deze indirecte werkgelegenheid moet gedacht worden aan arbeidsplaatsen in 

dienstverlenende sectoren, zoals schoonmaak, administratie, onderhoud en beheer of horeca. Bron: Advies 
Visie werk- en kantoorlocaties Amersfoort, STEC, januari 2018 
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goed voor dynamiek en de vitaliteit van de stad en leidt o.a. tot extra verkeersbewegingen door een 
toename in de pendel. Er moet in dat kader voldoende passende ruimte zijn voor 
ondernemers(schap). Daarom maken we een afwegingskader m.b.t. het al dan niet transformeren 
van kantoren naar wonen of andere functies. 
 
Voor dit afwegingskader is input geleverd door ondernemers en vastgoedpartijen. Daarnaast is 
gebruik gemaakt van het advies van de STEC Groep m.b.t. de Visie werk- en kantoorlocaties in 
Amersfoort (januari 2018), de Strategische kantorenanalyse gemeente Amersfoort (Cushman & 
Wakefield, 2017) en de Vastgoedmonitor Amersfoort 2018 (Cushman & Wakefield, 2018). Informatie 
uit landelijke rapporten als “Nederland compleet, kantoren- en bedrijfsruimtemarkt” van Cushman & 
Wakefield en “Sprekende Cijfers kantorenmarkten” van Dynamis is eveneens meegenomen. Ook zijn 
relevante beleidsstukken zoals de vigerende Visie Werklocaties Amersfoort, de Structuurvisie De 
Hoef West en het concept Ontwikkelkader De Hoef West betrokken bij dit afwegingskader.  
 
Hierna wordt kort ingegaan op de Amersfoortse kantorenmarkt en de vraag naar woningen. 
 

1.1 Kantorenmarkt 
De Amersfoortse kantorenmarkt is net als de landelijke kantorenmarkt onderhevig aan veel 
veranderingen. De kantorenleegstand in Amersfoort is in de periode tussen 2008 en 2015 sterk 
toegenomen. Van 12% in 2008 tot maar liefst 27% leegstand in 2015. Zoals hiervoor al is aangegeven 
was deze leegstand terug te voeren op onder andere de economische crisis die in 2008 haar intrede 
deed, de structurele landelijke trend van het dalend aantal vierkante meters per werknemer en de 
veranderende vraag naar type kantoor  
 
In 2016 is in Amersfoort sprake van een trendbreuk in de kantorenmarkt en is de leegstand 
teruggelopen na jaren van een verruimende markt. In overeenstemming met de landelijke trend 
dalen zowel het aanbod als de leegstand12 in 2017 en 2018 verder. Uit de cijfers van Cushman & 
Wakefield blijkt verder dat Amersfoort per ultimo 2017 een leegstandspercentage van 19,6% kent 
(166.900 m2 v.v.o.), tegen het Nederlands gemiddelde van 11,7% (voor kantoorpanden van 500 m2 
v.v.o. of groter). Dit leegstandspercentage is ultimo 2018 verder gedaald naar 15,1 % (123.700 m2 
v.v.o.), tegen het Nederlandse gemiddelde van 9,8%. De leegstand daalt in Amersfoort dus sneller 
dan gemiddeld in Nederland. Het leegstandspercentage is echter niet altijd een goede graadmeter. 
Wanneer er kantoorruimte wordt getransformeerd die niet op de markt werd aangeboden, stijgt het 
leegstandspercentage, ondanks het positieve karakter van transformaties voor de kantorenmarkt.  
 
Eind 2017 ligt het aanbod rond 174.300 m2 v.v.o13 voor kantoren van 500 m2 v.v.o. of groter. Eind 
201814 is het aanbod voor kantoren van 500 m2 of groter verder gedaald naar 136.800 m2 v.v.o. Dat 
is een afname van ruim 27% t.o.v. 2017.  
Het structurele deel15 van het kantorenaanbod is ultimo 2018 36% van het totale aanbod en is 
daarmee gedaald ten opzichte van 2013 toen het structurele aanbod nog op 48% lag. Uit nadere 
analyse blijkt dat een fors deel van dat structurele aanbod geconcentreerd is in een relatief beperkt 
aantal panden. 
 
 

                                                           
12

 Leegstand is aangeboden ruimte in bestaande gebouwen die niet (meer) in gebruik is.  
13

 V.v.o. is verhuurbaar vloeroppervlak 
14

 Cijfers ultimo 2018 zijn afkomstig van Cushman&Wakefield 
15

 Structureel aanbod betekent dat het kantoor 3 jaar of langer op de markt wordt aangeboden zonder dat het 
metrage in gebruik is geweest. 
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De opname voor kantoren van 500 m2 v.v.o. en groter lag ultimo 2018 op 24.300 m2 en is daarmee 
iets gestegen ten opzichte 2017 (23.600 m2 v.v.o.). Er is sprake van een concentratie op twee 
deelgebieden: de Hoef en het Stationsgebied.  
 
 
 

 
 
Bron: Cushman & Wakefield, januari 2019 
 
 
Tabel: samenvatting cijfers ultimo 2018 (in m2 v.v.o. voor kantoren van 500 m2 of groter) 

Kantorenvoorraad Aanbod  Leegstand Gemiddelde 
jaarlijkse 
opname 
2013-2018 

Opname 
2018 

817.750  136.800m2 123.700m2 21.300 m2 24.300m2 

Bron: Cushman & Wakefield, januari 2019 
 
Ondanks het aantrekken van de kantorenmarkt in Amersfoort is er dus nog sprake van een ruime 
marktsituatie. Uit het STEC rapport dat van ultimo 2017 dateert, blijkt dat 85% van de totale 
voorraad kwantitatief voldoende is om alle toekomstige eindgebruikers op de kantorenmarkt tot en 
met 2030 te kunnen huisvesten. Daarbij moet de kanttekening worden geplaatst dat STEC zich 
baseert op de meest actuele behoefteraming van de Provincie Utrecht uit 2015. Sindsdien is de 
markt voor kantoren en bedrijven fors aangetrokken. Kwalitatief zien we echter een mismatch. Dat 
betekent dat een deel zonder problemen getransformeerd kan worden maar dat we juist vast 
moeten houden aan die plekken waarvan we voorzien dat de vraag zal landen.  
 
Cushman & Wakefield16 heeft in 2017 een strategische kantorenanalyse uitgevoerd voor de 
gemeente Amersfoort, waarin gekeken is wat toekomstbestendige locaties zijn en wat niet. Daarbij is 
gebruik gemaakt van de criteria auto- en ov bereikbaarheid, nabijheid van winkel- en 
horecavoorzieningen en het aantal kantoortransacties. Daarnaast is de courantheid van de panden in 
kaart gebracht. Bij de beschrijving van de visie per deelgebied in hoofdstuk 2 zal hier verder op in 
worden gegaan. Zo zijn er goede locaties waar kansarme kantoren staan. Hier is sprake van een 

                                                           
16

 Bron: Strategische kantorenanalyse gemeente Amersfoort, Cushman & Wakefield, 2017 
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kwalitatieve mismatch. Voorbeelden daarvan zijn o.a. de Hoef en Zonnehof. Voor deze gebieden 
worden visies ontwikkeld om aantrekkelijke, gemengde werk- en woonmilieus te realiseren met een 
courante kantorencomponent. Daarnaast kent Amersfoort relatief veel deelleegstand in kantoren 
waardoor het voor zoekenden vaak lastig is om passende huisvesting te vinden. Ook hier is sprake 
van een kwalitatieve mismatch.  
 
Met name door deze mismatch blijft er, gelijk aan de landelijke trend, behoefte bestaan aan nieuw, 
hoogwaardig kantorenaanbod op courante locaties, dat aansluit bij de kwalitatieve 
(vervangings)vraag van de kantoorgebruiker. Courante locaties zijn o.a. het ontwikkelgebied Langs 
Eem en Spoor, De Hoef West (vooral nabij het station Schothorst), Zonnehof en omgeving en 
kantorenpark Podium.  
In Amersfoort is nog plancapaciteit voor nieuwe kantoorruimte beschikbaar in het Stadshart en op 
Podium. In een rapport van STEC17 wordt deze behoefte aan nieuwe kantoormeters voor de 
komende tien jaar stadsbreed geraamd op ongeveer 50.000 m2 v.v.o. (circa 58.800 m2 b.v.o. ). Voor 
het Stationsgebied is een behoefte geraamd van maximaal 25.000 m2 v.v.o. (circa 29. 500 m2 b.v.o) 
en voor snelweg/ov-knooppuntlocaties (zoals Podium) 11.000 m2 v.v.o. (circa 13.000 m2 b.v.o.). 
Overige binnenstedelijke locaties hebben een maximale behoefte van ongeveer 14.000 m2 v.v.o. 
Daarbij moet de kanttekening worden geplaatst dat STEC zich baseert op de meest actuele 
behoefteraming van de Provincie Utrecht uit 2015. Sindsdien is de markt voor kantoren en bedrijven 
fors aangetrokken. Deze raming van STEC is dan ook behoudend.  
 
De vraag op de kantorenmarkt van Amersfoort wordt nog steeds hoofdzakelijk gedreven door de 
dienstensector (zakelijke dienstverlening, overheid en overige non-profit). Volgens een rapport van 
Dynamis18 is Amersfoort nog steeds een belangrijke kantoorlocatie voor landelijke spelers. Door de 
centrale ligging van de stad, de goede verbindingen met het openbaar vervoer en kwalitatief 
hoogopgeleide inwoners blijft het voor veel regionale en landelijke partijen een goed alternatief om 
zich in Amersfoort en de regio te huisvesten. Het groeiende tekort aan kwalitatief hoogwaardige 
kantoorlocaties in steden als Amsterdam en Utrecht versterkt dit. 
 
Conclusie: Het is niet wenselijk dat er willekeurig kantoormeters uit de markt worden gehaald door 
transformaties naar m.n. wonen. Amersfoort heeft de ambitie om een aantrekkelijke woon- én 
werkstad te blijven. Daarvoor is een goede balans tussen wonen en werken noodzakelijk. Voldoende 
beschikbaarheid van passende werklocaties, en dus ook de beschikbaarheid van kantoorruimte, is 
daarbij van belang. Daarnaast is hiervoor al aangegeven dat de aandacht van marktpartijen zich in 
toenemende mate richt op het transformeren van kwalitatief goede kantoorlocaties en –panden 
naar wonen. Deze concurrentie tussen wonen en werken vindt plaats op de aantrekkelijkste 
werklocaties. Deze zijn namelijk ook vaak het aantrekkelijkst om te wonen. 
 
In het hoofdstuk 2 ‘visie per deelgebied’ wordt ingegaan op waar transformatie wel en niet wenselijk 
is in Amersfoort. 
 

1.2 Woonopgave  
Amersfoort is een aantrekkelijke stad en al heel lang een van de meest gewilde woonsteden van 
Nederland. Nu de afgelopen jaren de economie is hersteld, wordt dit extra zichtbaar. De 
woningmarkt is razendsnel van een gestagneerde markt omgeslagen naar een markt die sterk in 
beweging is en zelfs oververhitting laat zien. Het totaal aantal mensen dat in Amersfoort een woning 
zoekt is meer dan het totaal aantal woningen dat beschikbaar is: er is schaarste en die loopt alleen 
maar verder op. Zo zien we bij sociale huurwoningen lange wachtlijsten. En in de vrije sector zien we 
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 Bron: Advies Visie werk- en kantoorlocaties Amersfoort, STEC Groep, januari 2018 
18

 Bron: Sprekende Cijfers Kantorenmarkten, Dynamis, januari 2018 
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dat woningprijzen sterk stijgen, dat woningen steeds sneller verkocht of verhuurd worden en dat 
kopers steeds meer (ver) boven de vraagprijs bieden. Amersfoort behoort tot de duurste 
woonsteden van Nederland en is nog nauwelijks goedkoper dan Utrecht. Van de Nederlandse steden 
ligt alleen in Amsterdam het prijsniveau per vierkante meter nog substantieel hoger dan in 
Amersfoort. 
 
Tot 2040 blijft de vraag naar woningen hoog. Dat heeft meerdere oorzaken, zoals de natuurlijke groei 
van de eigen bevolking (Amersfoort is bijvoorbeeld de jongste stad van Nederland: de kinderen van 
nu willen straks een woning), huishoudensverdunning (er komen naar verhouding steeds meer een- 
en tweepersoonshuishoudens door de vergrijzing,jongeren die langer alleen wonen en stellen die 
later kinderen krijgen) en een trek naar de stad (met name jonge gezinnen uit Amsterdam en Utrecht 
vinden Amersfoort aantrekkelijk om te settelen). Om ervoor te zorgen dat nu en in de toekomst  
iedereen hier kansen heeft, en niet alleen de mensen die het kunnen betalen, is de bouw van extra 
woningen nodig in verschillende prijsklassen. Er zijn in de periode 2014-2030 12.800 extra 
woningen19  nodig, waarvan 4.400 sociale huurwoningen. In de sociale huursector is bovendien een 
inhaalslag nodig: de helft is al de komende jaren nodig (2.000 sociale huurwoningen tot 2021) om de 
wachtlijsten niet verder op te laten lopen. De gemeenteraad heeft daarom in 2016 besloten dat er bij 
iedere woningbouwopgave 35% sociale woningbouw gerealiseerd dient te worden (bij uitzondering 
en onder voorwaarden kan worden afgeweken). Daarnaast biedt de gemeente haar eigen af te 
stoten locaties eerst aan de woningcorporaties voor ontwikkeling aan. 
 
Om in de vraag te kunnen voorzien, moet het tempo van de nieuwbouw omhoog. Het huidige tempo 
is te laag. In de periode 2014-2017 nam de woningvoorraad per saldo toe met gemiddeld ruim 450 
woningen per jaar. De behoefte is berekend op een toename van 800 à 900 woningen per jaar.  
 
Het gaat niet alleen om het bouwen van voldoende aantallen, maar ook om de vraag hoe mensen 
willen (woonwensen) en kunnen (inkomen) wonen. Daarbij spelen ook andere aspecten dan alleen 
wonen beleid een rol. Zo is er een sterke overlap tussen wonen beleid (voorzien in de behoefte om te 
kunnen wonen) en ruimtelijk beleid (het verdelen en inrichten van de (schaarse) ruimte voor wonen, 
werken, voorzieningen, recreatie, infrastructuur, water, landbouw, natuur et cetera). En de financiële 
haalbaarheid van projecten is van belang. We zien dat de financiële haalbaarheid van projecten 
steeds meer onder druk komt te staan, o.a. door hoge verwervings- en bouwkosten en door 
landelijke of gemeentelijke kwaliteitseisen voor bijvoorbeeld duurzaamheid en parkeren. Het 
bouwen van voldoende aantallen woningen en met voldoende kwaliteit is geen vanzelfsprekendheid. 
 
Als het gaat om de kwalitatieve vraag hoe mensen willen en kunnen wonen en wat dit betekent voor 
de nieuwbouw opgave, zijn er specifieke aandachtspunten in de woningbouw programmering: 

1. Sociale huurwoningen: Er zijn grote tekorten aan sociale huurwoningen en als gevolg lange 
wachtlijsten. 

2. Starters: Er is een grote behoefte aan betaalbare woningen voor starters. Dit betreft het 
allergoedkoopste segment van de sociale huurwoningen, maar ook in de vrije sector (huur en 
koop) is een nijpend tekort.  

3. Wonen en zorg: mensen wonen langer thuis en door regelgeving moeten veel mensen uit 
een zorginstelling verhuizen naar een zelfstandige woning. Er is een grote behoefte aan 
woningen waar goede zorg omheen is georganiseerd en/of op zorg aangepaste woningen. 

4. Middeninkomens: Steeds meer middeninkomens komen in de knel. Er is een grote behoefte 
aan goedkope koopwoningen en middenhuurwoningen. 
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 De behoefte aan extra woningen is een berekening en daarmee omgeven met onzekerheden en 
bandbreedtes. We gaan hier uit van een middenscenario dat EIB in 2014 heeft berekend en dat de indicatieve 
basis is voor de door de raad vastgestelde Regionale Ruimtelijke Visie van Regio Amersfoort (2017). 
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5. Diversiteit van woonmilieus en soort woningen: Amersfoort groeit en verstedelijkt. Enerzijds 
is er meer behoefte aan stedelijke woonmilieus met hoge dichtheid, functiemenging, 
levendigheid en bijpassende typen woningen (appartementen, van klein tot groot, en 
stadswoningen met een (kleine) tuin). Anderzijds is Amersfoort een gezinsstad en blijft er 
een grote behoefte aan groenstedelijke / suburbane woonmilieus waar rustig en ruim(er) 
wonen centraal staat. Overigens heeft dat type woonmilieu niet alleen de voorkeur van de 
meerderheid van gezinnen, ook veel een- en tweepersoonshuishoudens willen zo wonen.  

 

Nieuwbouw en transformatie 2008-2017 
 
Zoals hiervoor beschreven is er een grote behoefte aan nieuwbouw van woningen, inclusief 
transformatie. De realisatie van nieuwe woningen, inclusief transformaties, is toegenomen maar is 
nog niet voldoende om in de totale vraag te voorzien. Deels komt dit omdat er ook woningen worden 
gesloopt, veelal in sloop-nieuwbouw projecten. In tabel 1 is aangegeven hoe in de periode 2008-2017 
de woningvoorraad is veranderd door nieuwbouw, overige toevoegingen (dit betreft voornamelijk 
transformaties), sloop en overige onttrekkingen.  
 
Tabel: Toevoeging en onttrekking van woningen in Amersfoort 
 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Nieuwbouw 1045 1044 679 730 463 539 390 259 579 573 

Overig toevoeging 14 38 61 0 210 222 187 253 234 135 

Sloop -15 -114 -41 -37 -29 -36 -163 -78 -123 -192 

Overig onttrekking 0 0 0 0 -31 -247 -89 -18 -22 -133 

Saldo 1044 968 699 693 613 478 325 416 668 383 

Bron: Amersfoortincijfers.nl /O&S; Deze tabel is exclusief administratieve correcties. 

 
Deze tabel laat een aantal zaken zien: 

 Ontwikkeling nieuwbouw: Als gevolg van de economische crisis daalde de nieuwbouw sterk: 
op het dieptepunt in 2015 werden er 259 woningen nieuw gebouwd. In 2016 en 2017 werd 
er meer nieuw gebouwd, respectievelijk 579 en 573 woningen.  

 Ontwikkeling transformaties (zie ‘Overig toevoeging’ in tabel 1): Vanaf 2012 is het aantal 
transformaties (met name van kantoren naar woningen) toegenomen tot ruim 200 per jaar. 
De toename van transformaties was een gevolg van de economische crisis en de grote 
kantorenleegstand. De daling in 2017 is opvallend, al is het te vroeg om te spreken van een 
trendbreuk. We zien nog diverse transformatieplannen die in uitvoering of in voorbereiding 
zijn. Als we nader kijken naar de ontwikkeling van transformaties, zien we dat er de 
afgelopen jaren vooral in het Stadshart en De Hoef enkele voormalige kantoorpanden zijn 
getransformeerd naar woningen of dat daar (vergevorderde) plannen voor zijn. Deze 
woningen zijn vrijwel allemaal gericht op kleine huishoudens (voornamelijk starters) en zijn, 
mede vanwege de locatie en de betaalbaarheid (omdat het kleine(re) woningen zijn), vaak 
erg gewild in deze doelgroep. Gezien de vraag op de woningmarkt zijn momenteel veel 
ontwikkelende partijen zich aan het oriënteren in Amersfoort om kantoren te transformeren 
naar woningen. 

 Ontwikkeling sloop: Het aantal woningen dat wordt gesloopt, varieert behoorlijk per jaar. De 
laatste jaren was het sloop aantal ruim drie keer hoger in vergelijking met het gemiddelde 
van de jaren daarvoor (2008-2013: gemiddeld 45 per jaar; 2014-2017: gemiddeld 139 per 
jaar). 

 Toename van de woningvoorraad: De jaarlijkse toename van woningen (zie ‘Saldo’ in tabel 1) 
is in de afgelopen 10 jaar gedaald. In de periode 2014-2017 nam de woningvoorraad per 
saldo toe met gemiddeld iets minder dan 450 woningen per jaar. De nieuwbouw was sterk 
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afgenomen, maar door de opkomst van transformaties was er per saldo toch nog enige 
toename van de woningvoorraad. In 2016 leek er een opleving te komen, maar in 2017 was 
de toename weer fors lager door de grote hoeveelheid sloop en onttrekkingen en het lagere 
aantal transformaties. Daarmee is de jaarlijkse toename van de woningvoorraad nog altijd 
lager dan de behoefte aan extra woningen: die is berekend op 800 à 900 toe te voegen 
woningen per jaar. 

 
Spanningsveld tussen wonen en werken 
 
Ondanks de grote woningbouwopgave is transformatie niet overal mogelijk. Dat kan met meerdere 
factoren te maken hebben. Bijvoorbeeld de fysieke kenmerken van het pand. Uit landelijke studies 
blijkt dat ongeveer 35% van de panden geschikt is voor transformatie. Op sommige kantoorlocaties 
kan sloop nieuwbouw dan nog een optie zijn. Ook de omgeving is van belang of een kantoorpand 
geschikt is om te transformeren, en of dat gewenst is. Op werklocaties gaat het dan om twee typen 
vragen. De eerste vraag is of er een acceptabel woon- en leefklimaat kan ontstaan? Wonen op 
industriële werklocaties of locaties met veel vrachtverkeer ligt niet voor de hand. Een tweede vraag is 
of het wenselijk is om een werklocatie te transformeren vanuit de behoefte aan werklocaties? 
Immers, als een kantoor eenmaal is getransformeerd naar een woning, is een dergelijke locatie 
definitief ‘verloren’ voor kantoren. 
 
Vanuit beide vraagstukken zien we in Amersfoort een directe spanning tussen wonen en werken, en 
kantoren in het bijzonder: in de regel zijn de aantrekkelijke kantoorlocaties ook de locaties die voor 
wonen aantrekkelijk kunnen zijn. Ten tijde van de economische crisis en de toenemende 
kantorenleegstand, werd transformatie niet alleen gezien als een goed middel om te voorzien in de 
behoefte aan woningen, maar ook om de leegstand van (kansloze) kantoren terug te dringen. De 
praktijk leert echter dat dit minder goed samenvalt dan aangenomen. De slechte kantoorlocaties zijn 
in de regel ook niet aantrekkelijk voor wonen en daar moet de leegstand op een andere manier 
opgelost worden. Op de goede kantoorlocaties neemt door de transformaties de schaarste aan 
beschikbare kantoorruimte toe.  
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2. Visie per deelgebied 
Hoewel de gemeente slechts een relatief kleine rol speelt bij de transformaties, speelt zij wel een 
belangrijke. De gemeente moet immers (in de meeste gevallen) toestemming geven om af te wijken 
van het geldende bestemmingsplan en een omgevingsvergunning verstrekken. We hebben daarom in 
het gehele proces een sturende en faciliterende rol. Met het transformeren van kantoren willen we 
een bijdrage leveren in een aantal grotere doelstellingen van de gemeente. Onze ambities met het 
transformatiebeleid zijn daarom: 
 

 Vitalere werklocaties 

 Bijdragen aan de woningbouwopgave 

 Verminderen van de structurele kantorenleegstand op incourante locaties 

 Zorgen voor voldoende kwaliteit en diversiteit aan kantoren 

Bij de afweging m.b.t. tot het al dan niet meewerken aan transformatie van een kantoorgebouw naar 

een andere functie is in eerste instantie de locatiekwaliteit leidend. Immers, een kwalitatief slecht 

gebouw op een goede plek, kan bij herontwikkeling of sloop/nieuwbouw op termijn toekomst 

hebben als kantoor. Dat geldt niet voor kwalitatief slechte gebouwen die op een locatie staan die 

minder toekomstbestendig is. Zoals hiervoor al is aangegeven heeft Cushman & Wakefield20 in 2017 

een strategische kantorenanalyse uitgevoerd voor de gemeente Amersfoort, waarin gekeken is wat 

toekomstbestendige locaties zijn en wat niet. Daarbij is gebruik gemaakt van de criteria auto- en ov 

bereikbaarheid, nabijheid van winkel- en horecavoorzieningen en het aantal kantoortransacties. 

Daarnaast is de courantheid van de panden in kaart gebracht. Deze aanbevelingen, de input die is 

geleverd door ondernemers en vastgoedpartijen,  in combinatie met de aanbevelingen per locatie in 

het hiervoor genoemde STEC rapport, vormen de basis voor de visie per deelgebied m.b.t. 

transformatie. Daarnaast zijn kwantitatieve gegevens uit de Vastgoedmonitor Amersfoort 201821 en 

de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) meegenomen in de afweging. Informatie uit 

landelijke rapporten als “Nederland compleet, kantoren- en bedrijfsruimtemarkt” van Cushman & 

Wakefield en “Sprekende Cijfers kantorenmarkten” van Dynamis is eveneens meegenomen. Ook zijn 

relevante beleidsstukken zoals de vigerende Visie Werklocaties Amersfoort, de Structuurvisie De 

Hoef West en het concept Ontwikkelkader De Hoef West betrokken bij dit afwegingskader. 

 
Visie per deelgebied m.b.t. transformatie 
Hier zal per deelgebied kort worden aangeven of het wenselijk is om de daar gelegen kantoren al dan 
niet te transformeren naar wonen of andere werkfuncties. Andere werkfuncties zijn o.a. zakelijke 
diensten, vrijetijdsvoorzieningen, (perifere) detailhandel, horeca, hotel, vergader- en 
congresfaciliteiten,  persoonlijke dienstverlening, fitness, dansschool en maatschappelijke functies 
als zorg. Voor (perifere) detailhandel en horeca is ons vestigingsbeleid apart uitgewerkt in de Nota 
Detailhandel en de Horecanota. In bijlage 1 van het Afwegingskader worden de uitzonderingen op dit 
uitgangspunt van functieverruiming geschetst. In bijlage 2 zijn overzichtskaarten opgenomen m.b.t. 
de transformatiemogelijkheden in de diverse deelgebieden. 
 
Stationsgebied 
Het Stationsgebied maakt onderdeel uit van het grotere herontwikkelingsgebied Langs Eem en 
Spoor, waar ook de Wagenwerkplaats deel van uitmaakt. In dit afwegingskader wordt het 
Stationsgebied als volgt afgebakend: Stationsplein, Stationsstraat, Piet Mondriaanplein, de Asch van 
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 Bron: Strategische kantorenanalyse gemeente Amersfoort, Cushman & Wakefield, 2017 
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 Bron: Vastgoedmonitor Amersfoort 2018, Cushman & Wakefield, 2018 
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Wijckstraat en het Smallepad. De Wagenwerkplaats is ontwikkelgebied en heeft geen te 
transformeren kantoren. Derhalve is dit gebied in de afbakening niet meegenomen.  
 
Het Stationsgebied kent in de kantorenanalyse van Cushman & Wakefield een hoge tot zeer hoge 
locatiescore, waarbij het zuiden van het gebied de hoogste scores herbergt. Het gebied kent dan ook 
een bijzondere kwaliteit als werkmilieu. Er is hier dynamiek te zien op het gebied van kantoren. Het 
gebied is multimodaal goed ontsloten (trein, bus en auto), ligt dicht bij de belangrijkste 
voorzieningen van de stad en het grootste deel van de panden sluit aan bij de huidige 
kwaliteitsvraag. Met deze drie voorwaarden voldoet het Stationsgebied aan de huidige wensen van 
de kantoorgebruikers. Hier is een mix te vinden van kansrijke, kanshebbende en enkele kansarme 
kantoren. Ook het STEC rapport22 constateert dat het Stationsgebied de beste kantoorlocatie is van 
de stad met het meeste moderne vastgoed.  
 
Verder blijkt uit het Provinciale Arbeidsplaatsen Register (PAR)23dat er ruim 7.900 mensen werken in 
het Stationsgebied. Daarnaast bedraagt de indirecte werkgelegenheid bijna 3.780 arbeidsplaatsen. 
Bij deze indirecte werkgelegenheid kan gedacht worden aan arbeidsplaatsen bij toeleveranciers van 
producten, maar ook aan arbeidsplaatsen in dienstverlenende sectoren, zoals schoonmaak, 
administratie, onderhoud en beheer of horeca. 
 
 

 
 
Uit de Vastgoedmonitor 2018 blijkt dat de huidige totale kantorenvoorraad in het Stationsgebied 
172.700 m2 bedraagt (voor kantoren die 250 m2 v.v.o. of groter zijn). Daarvan wordt ultimo 2017 
45.100 m2 aangeboden op de markt waarvan 44.300 m2 daadwerkelijk leegstaat. De meest recente 
cijfers laten zien dat het aanbod ultimo 2018 verder is gedaald naar 34.720 m2 v.v.o. De leegstand is 
enorm teruggelopen t.o.v. 2017: van 44.300 m2 v.v.o. naar 23.400 m2 v.v.o24. Daarvan wordt circa 
15.000 m2 aangeboden in het voormalige AGIS pand aan de Brouwersstraat 3. Het aanbod aan 
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 Bron: Advies Actualisatie Visie werk- en kantoorlocaties Amersfoort, STEC Groep, januari 2018 
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 Peildatum Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR) is april 2018 
24

 Dit betreft kantoren die 500 m2 v.v.o. of groter zijn. 



 

17 

 

kantoren in het Stationsgebied is sinds 2015 meer dan gehalveerd. Dit heeft o.a. te maken met een 
sterk gestegen opname aan kantoormetrage. Zo is in 2017 alleen al 11.800 m2 aan kantoormetrage 
opgenomen in het Stationsgebied. Dit betreft 48% van de totale opname in Amersfoort. In de eerste 
helft van 2018 is circa 6.000 m2 v.v.o. opgenomen in het Stationsgebied.  
 
Tabel: samenvatting cijfers Stationsgebied ultimo 2017 (in m2 v.v.o. kantoren van 250 m2 of groter) 
 

Kantorenvoorraad Aanbod Leegstand 
ultimo 2017 

Leegstand 
ultimo 
201825 

Opname 
2017 

Gemiddelde 
opname 

2013-2017 

Opname 
2018 (tm 

juni)26 

172.700 45.100 44.300 23.400 11.800 8.100 5.900 

Bron: Vastgoedmonitor Amersfoort 2018 
 
Gezien de kwaliteit en de uniciteit van het werkmilieu, het aantal arbeidsplaatsen én de sterk 
gestegen vraag naar kantoorruimte in het Stationsgebied blijven we dit gebied zien als een 
kantorenlocatie en werken hier in principe niet mee aan de verdere transformatie van 
kantoorpanden naar wonen. De van Asch van Wijckstraat 11 is al getransformeerd naar wonen.  
Met het oog op de levendigheid in het gebied en de invulling van de plinten is transformatie van 
kantoren naar andere werkfuncties incidenteel mogelijk. Dat betreft in dit unieke werkmilieu echter 
maatwerk. Van geval tot geval zal worden beoordeeld of transformatie van kantoren vanuit het 
oogpunt van de economische doelstellingen en goede ruimtelijke ordening wenselijk is.  
 
Het STEC rapport adviseert verder om de plancapaciteit voor kantoorruimte op Trapezium en de 
Wagenwerkplaats hier te koesteren met het oog op de groei van de stad en de kwaliteit van deze 
locatie als werkomgeving die uniek is voor Amersfoort. 
 
Om aan te kunnen geven op welke locaties het beleid, om niet verder mee te werken aan 
transformatie van kantoren naar wonen in dit gebied, in strijd is met het vigerende bestemmingsplan 
is een nadere analyse op pandniveau uitgevoerd voor dit economisch belangrijke deelgebied. Voor 
het Stationsgebied geldt het bestemmingsplan “Berg-Utrechtseweg”, vastgesteld op 2 oktober 2015 
(zuidelijke gedeelte) en de beheersverordening “Wagenwerkplaats e.o.”, vastgesteld op 25 juni 2013 
(noordelijke gedeelte).  
Uit een inventarisatie van bureau Maatschap voor Ruimtelijke Ordening (MRO) die in augustus 2018 
heeft plaatsgevonden, blijkt dat alleen de bestemmingen Gemengd 3 of 5 mogelijkheden bieden voor 
het bij recht omzetten van kantoren naar wonen (op begane grond en verdiepingen). In totaal zijn 
290 adressen in het Stationsgebied geïnventariseerd. Voor 38 adressen in het Stationsgebied is 
sprake van de bestemming Gemengd 3 of 5. Verder biedt het bestemmingsplan en de 
beheersverordening geen transformatiemogelijkheden met een binnenplanse afwijking of een 
planwijziging. De conclusie is dat voor het overgrote deel van de onderzochte adressen geldt dat het 
beleid om het transformeren naar wonen tegen te gaan, strookt met het bestemmingsplan. 

                                                           
25

 Bron: Cushman & Wakefield, februari 2019; betreft kantoren van 500 m2 v.v.o. of groter 
26

 Bron: Cushman & Wakefield, september 2018; betreft kantoren van 500 m2 v.v.o. of groter 
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Zonnehof en omgeving:  
Het deelgebied Zonnehof en omgeving (Zonnehof en de beide zijden van de Utrechtseweg tot en met 
nummer 29-31 (Nefkenspand)) is in transitie van een gebied met een overwegend economische 
functie naar een meer gemengd woon-werk milieu.  
 
Het deelgebied scoort in de kantorenanalyse van Cushman & Wakefield hoog tot zeer hoog voor wat 
betreft toekomstbestendigheid als kantorenlocatie. De locatie wordt in het STEC rapport27 aangeduid 
als een gemengd economisch gebied.  
 
 

 

 
Volgens de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) is het totale kantoormetrage in dit 
deelgebied circa 26.400 m2 v.v.o. (31.060 m2 b.v.o.)  
 
Door de gemeente Amersfoort is, onder voorwaarden, voor een aantal locaties in dit deelgebied al 
medewerking toegezegd aan de transformatie van kantoren naar wonen. Dit betreft: 
 

 Utrechtseweg 1 (aan de verkopende partij is medegedeeld dat gemeente Amersfoort onder 
voorwaarden bereid is om mee te werken aan transformatie naar wonen); 

 Utrechtseweg 3 (vergund, hier zat al een woonbestemming op);  

 Utrechtseweg 29 (vergund, hier zat al een woonbestemming op. Pand wordt verbouwd); ) 

 Zonnehof 10 (namens het college is een brief uitgegaan dat de gemeente Amersfoort mee wil 
werken aan transformatie naar wonen).  

 Ontwikkellocatie Utrechtseweg 2 en 4 (voormalige Boeddhalocatie, heeft een 
kantoorbestemming. Aan de eigenaar is aangegeven dat we ons kunnen voorstellen dat op 
deze locatie woningen mogelijk worden gemaakt, in ieder geval in combinatie met een 
commerciële plint).  

 
                                                           
27

 Bron: Advies Actualisatie Visie werk- en kantoorlocaties Amersfoort, STEC Groep, januari 2018 
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Verder bestaan er bij marktpartijen ideeën om de panden Utrechtseweg 8, Zonnehof 17-39 en 

Zonnehof 40-44 uit te breiden en grotendeels te transformeren naar wonen. Deze panden omvatten 

een totaalmetrage van 5.800 m2 v.v.o. (ruim 6.800 m2 b.v.o.) aan kantoorruimte. Op dit moment is 

er nog onduidelijkheid over het feit of en wanneer deze plannen gerealiseerd gaan worden.  

 

Indien deze panden inderdaad getransformeerd worden naar andere functies, dan resteert er nog 

circa 7.600 m2 v.v.o. (ca. 8.970 m2 b.v.o.) aan kantoorruimte in het deelgebied. Het betreft echter 

vooral versnipperde kantoorruimte aan de Utrechtseweg, waarvan het grootste volume (ruim 3.200 

m2) gelegen is aan de Utrechtseweg 12. Er resteert dan geen kantoormetrage meer op de Zonnehof 

zelf. De enige werkfuncties op de Zonnehof zitten dan nog in een plint met commerciële functies. 

 
Tabel: Samenvatting cijfers Zonnehof (in m2 v.v.o.):  
 

Totaal kantoormetrage  26.400 m2 (ca. 31.060 m2 
b.v.o) = 100% 

 

Kantoormetrage waar 
medewerking is toegezegd aan 
transformatie 

 13.000 m2 (ca. 15.290 m2 
b.v.o.) 

 

Resterend kantoormetrage  13.400 (ca.15.770 m2 b.v.o.) 

Initiatieven voor verdere 
transformatie ( Utrechtseweg 
8, Zonnehof 17-39 en Zonnehof 
40) 

5.800 m2 (ca. 6.800 m2 b.v.o.)  

Resterend kantoormetrage 
indien medewerking aan deze 
initiatieven wordt verleend 

 7.600 m2 (ca. 8.970m2 b.v.o.) = 
29%  
 

Bron: Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) 
 
Gezien het feit dat Zonnehof e.o. een gemengd woon-werkgebied moet blijven én vanwege de hoge 
score voor wat betreft de toekomstbestendigheid als kantorenlocatie, zetten we voor het hele 
deelgebied (Zonnehof en de beide zijden van de Utrechtseweg tot en met nummer 29-31 
(Nefkenspand), in op behoud van het resterende metrage van 13.400 m2 v.v.o. (circa 15.770 m2 
b.v.o.) voor kantoor- of andere werkfuncties.  
 
Uitgangspunt is hierbij dat het huidige resterende kantoormetrage 28 dat op de Zonnehof zelf gelegen 
is, grotendeels (5.000 m2 b.v.o.) behouden blijft voor werken. Dit zodat het een levendig, gemengd 
woon-werkgebied blijft. Van het genoemde metrage van 5.000 m2 b.v.o. voor werken zal mimimaal 
2.500 m2 b.v.o. behouden blijven op de locaties Zonnehof 17-39, Zonnehof 40-44 en Utrechtseweg 8. 
De andere 2.500 m2 moet worden gerealiseerd op de andere locaties in het grotere deelgebied 
Zonnehof e.o. (Zonnehof en de beide zijden van de Utrechtseweg tot en met nummer 29-31 
(Nefkenspand)) waar initiatieven lopen, dan wel gaan lopen, zoals in bijlage 3 is weergegeven. Deze 
meters zijn onderling uitruilbaar, mits er minimaal 2.500 m2 op de Zonnehof zelf behouden blijft. 
Vermindering van het genoemde metrage van 5.000 m2 b.v.o. voor werken door compensatie elders 
in het Stadshart in Amersfoort is bespreekbaar.   
 

                                                           
28

 het huidige metrage van de panden Zonnehof 17-39, Zonnehof 40-44 en Utrechtseweg 8 omvat 5.800 m2 
v.v.o. (circa 6.800 m2 b.v.o.). Dit metrage is exclusief het pand Zonnehof 10 waar al medewerking aan 
transformatie naar wonen is toegezegd.  
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Naast het behoud van de werkfunctie in het deelgebied, is er ruimte voor het creëren van extra 
woningen door (gedeeltelijke) transformatie van de locaties waar al medewerking aan is toegezegd. 
Daarnaast is toevoeging van wonen door verdichting bespreekbaar en door de ontwikkeling van 
nieuwbouw op de ontwikkellocatie Utrechtseweg 2 en 4 (voormalige Boeddhalocatie). 
 
Voor het gebied geldt het bestemmingsplan Centraal Stadsgebied-zuid. De hiervoor genoemde 
panden Utrechtseweg 8 en Zonnehof 17-39 en 40 hebben een kantorenbestemming. Er is een 
wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor het wijzigen van deze bestemming naar de functies uit de 
bestemming Gemengd – 2, te weten: wonen; maatschappelijke voorzieningen in de vorm van 
medische, sociale en culturele voorzieningen; administratieve, financiële en zakelijke dienstverlening; 
bedrijven die, in de bij de regels behorende Staat van bedrijfsactiviteit, zijn aangeduid als categorie A. 
Dat betekent dat het college van B&W bevoegd is om de geldende kantoorbestemming te wijzigen 
naar een woonbestemming, onder voorwaarden die de gemeenteraad in het bestemmingsplan heeft 
opgenomen. Daarvoor moet wel een wijzigingsprocedure doorlopen worden. Conclusie is dan ook 
dat het college kan besluiten om niet mee te werken aan een wijziging van de functie als andere 
belangen zwaarder wegen.  
 
Voor de locaties waar al medewerking is toegezegd aan transformatie geldt dat de Utrechtseweg 1, 
Zonnehof 10 en de ontwikkellocatie Utrechtseweg 2 en 4 (voormalige Boeddhalocatie) eveneens een 
kantorenbestemming hebben. Voor Utrechtseweg 1 en Zonnehof 10 is hier ook sprake van een 
wijzigingsbevoegdheid. Utrechtseweg 3 en Utrechtseweg 29 hebben een gemengde bestemming. 
Hier zat dus al een woonbestemming op, vandaar dat de transformatie van deze panden al vergund 
is. 

Stadsring29  

Aan de Stadsring rond het centrum zijn in de jaren ’80 en ’90 kantoorpanden gerealiseerd waarvan 
inmiddels een aantal (deels) leegstaat. Dit o.a. omdat ze technisch gezien niet meer geheel voldoen 
aan de wensen van de huidige kantoorgebruikers of gewoon verouderd zijn.  
 

 Stadsring West 
Voor een deel van de Stadsring wordt de keuze gemaakt voor behoud van de kantoorpanden als 
werklocaties. Dit betreft de Stadsring West, het gebied tussen de Blekerssingel en het Smalle Pad 
(zuidzijde van de Stadsring). In de kantorenanalyse van Cushman & Wakefield kent deze locatie 
een hoge tot zeer hoge locatiescore o.a. op criteria als auto- en ov bereikbaarheid, nabijheid van 
winkel- en horecavoorzieningen en het aantal kantoortransacties. Het gebied kent weinig 
leegstand30. We blijven Stadsring West dan ook zien als een kantorenlocatie en werken hier niet 
mee aan de verdere transformatie van kantoorpanden naar wonen. Transformatie van kantoren 
naar andere werkfuncties is wel mogelijk.  
 
Voor het pand Stadsring 15 geldt dat de transformatie naar wonen is gerealiseerd. Hiermee is 
een kantoormetrage van ruim 10.000 m2 uit de markt genomen. Voor het pand aan het 
Smallepad 28 is de vergunning onherroepelijk (2090 m2 v.v.o.). Daarnaast is door de gemeente 
Amersfoort al medewerking toegezegd aan de transformatie van het pand van de van Asch van 
Wijkstraat 1. Er resteert nog circa 14.570 m2 aan kantoormeters in het deelgebied Stadsring 
West. Dit betreft m.n. kleinere, versnipperde metrages. Het grootste kantoorpand is gelegen aan 
de Stadsring 75 en bevat 3.300 m2.  

                                                           
29

 Bron: Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)   
30 Het aanbod aan kantoren op de markt bedraagt in dit deelgebied per december 2018 circa 670 m2.  
 



 

21 

 

 
 
 
In het deelgebied komt een veelheid aan bestemmingen voor door o.a. de grootte van het 
gebied en de diversiteit aan functies: Gemengd-1 (kantoren, wonen, bedrijven, maatschappelijk, 
detailhandel), Gemengd-2 (kantoren, wonen, maatschappelijk, bedrijven) en Kantoren.  
Om aan te kunnen geven op welke locaties het beleid (om niet verder mee te werken aan 
transformatie van kantoren in dit gebied) in strijd is met het vigerende bestemmingsplan, is een 
nadere analyse op pandniveau nodig. Het voert hier te ver om de bestemming op pandniveau in 
beeld te brengen vanwege de complexiteit en veelheid aan bestemmingen. Per aanvraag zal 
bekeken worden hoe deze zich verhoudt tot het beleid. De conclusie is echter dat in sommige 
gevallen meegewerkt zal moeten worden aan transformatie van kantoren naar wonen als de 
bestemming mede wonen is. 

 

 Stadsring Oost 
De Stadsring Oost (het gebied tussen de Hogeweg en de Blekerssingel) scoort redelijk in de 
kantorenanalyse van Cushman & Wakefield maar ligt een stuk verder van het station af en scoort 
minder op het aantal kantoortransacties. De kantoorpanden in het gebied worden in deze 
kantooranalyse als kansarm aangeduid. Kansarm betekent dat deze panden in de huidige 
technische staat naar verwachting niet kunnen rekenen op interesse van kantoorgebruikers. In 
het STEC rapport wordt ook geadviseerd om hier kantoorpanden te transformeren naar andere 
functies dan kantoorruimte.   
 
In dit gebied staan we dan ook open voor transformatie naar wonen, mede omdat dit bijdraagt 
aan de wens om het aantal woningen in het Stadshart te vergroten. Transformatie naar andere 
werkfuncties is eveneens mogelijk. Om de transformaties hier goed op elkaar af te stemmen, 
stelt de gemeente een visie op voor dit gebied. In deze visie wordt uitgegaan van het slopen van 
de huidige bebouwing en dat er nieuwbouw van appartementen komt.  
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Met de transformatie van de kantoorpanden tussen de Stadsring 157 en 201 naar wonen zal 
ruim 15.360 m2 v.v.o. aan de kantorenvoorraad onttrokken worden31.  
 

 

 
 

 
Inmiddels is de eerste transformatie in dit gebied al opgeleverd: het kantoor aan de Stadsring 
185 is getransformeerd naar 53 appartementen voor jongeren. Daarnaast is de Blekerssingel 1-5 
getransformeerd naar 24 woningen voor jong volwassenen met een verstandelijke beperking. 
Voor Stadsring 201 bestaan plannen voor transformatie naar woningen.  

Bergkwartier 

Het kantorengebied van het Bergkwartier is qua oppervlakte vrij groot en beslaat grofweg het gebied 
tussen de Arnhemseweg/Leusderweg en de Bachman Wuytierstraat. In dit gebied zijn vooral 
kantoorvilla’s te vinden en een enkel losstaand groot kantoor. Omdat het gaat om een groot en 
versnipperd gebied is er niet echt sprake van één concentratie van kantoren, maar veelal van losse 
kantoren in een gemengde omgeving. Kantoorvilla’s is een bijzonder kantorensegment in 
Amersfoort. Volgens de gegevens van het Provinciaal Arbeidsplaatsenregister werken er bijna 4.400 
mensen in dit gebied. 
 
De locatiescores voor het Bergkwartier lopen in de kantorenanalyse van Cushman & Wakefield 
uiteen van laag tot zeer hoog. Voornamelijk de noordoostkant van het Bergkwartier scoort erg hoog. 
Hier zijn ook de meeste kantoren te vinden. Volgens de kantorenanalyse liggen hier vooral 
kanshebbende kantoren. Vanwege de hoge locatiescores en het feit dat een groot deel van de 
kantoorpanden kansrijk of kanshebbend is, wordt er in principe geen medewerking verleend aan 
transformatie van kantoren naar wonen in het noordelijk deel van het Bergkwartier. Dit gebied 
omvat de Johan van Oldebarneveltlaan, Regentesselaan, Berkenweg, Utrechtseweg (tot aan kruising 
met Prins Frederiklaan), Paulus Buyslaan, de Prinses Marielaan en de Koningin Wilhelminalaan (tot 
aan de Koningin Sophialaan). Alleen als er sprake is van structurele leegstand (en een kantoorpand 

                                                           
31

 Bron: Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) 
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dus drie jaar of langer op de markt wordt aangeboden zonder dat het metrage in gebruik is geweest), 
is transformatie naar andere werkfuncties een optie. Dit is echter maatwerk. Van geval tot geval zal 
worden beoordeeld of transformatie van kantoren vanuit het oogpunt van de economische 
doelstellingen en goede ruimtelijke ordening wenselijk is. Het pand Regentesselaan 29 A en B is al 
getransformeerd naar wonen.  
 

 
 
Voor de overige delen van het Bergkwartier geldt dat de locatiescores (buiten het Noordelijk deel) 
matig zijn, maar een behoorlijk deel van de panden is als kansrijk gelabeld. Transformatie naar 
wonen of andere werkfuncties is hier mogelijk is. Dit is ook maatwerk. Aan de transformatie van de 
Prins Frederiklaan 4 naar wonen is door de gemeente Amersfoort medewerking toegezegd.  
 
Uit de Vastgoedmonitor 2018 blijkt dat de kantorenvoorraad in het Bergkwartier 26.300 m2 v.v.o. 
bedraagt. Alhoewel het totaal aanbod aan kantoormeters in absolute zin beperkt is (3.800 m2 
v.v.o.)32, wordt meer dan de helft 3 jaar of langer op de markt aangeboden. Dit onderschrijft wat 
hiervoor is gesteld, nl. om voor overige delen van het Bergkwartier medewerking te verlenen aan 
transformatie op basis van maatwerk waarbij een nieuwe functie moet passen in de omgeving.  
 
Om aan te kunnen geven op welke locaties het beleid (om in principe niet verder mee te werken aan 
transformatie van kantoren in het noordelijk deel van het Bergkwartier) strijdig is met het vigerende 
bestemmingsplan, is een nadere analyse op pandniveau uitgevoerd. Hier zijn in totaal 206 adressen 
geïnventariseerd. Voor al deze adressen is bekeken wat de geldende bestemming is en of deze 
bestemming mogelijkheden voor transformatie biedt. De geïnventariseerde adressen in het 
Bergkwartier vallen onder de werking van het bestemmingsplan “Berg- Utrechtseweg”. 
Volgens de inventarisatie bieden alleen de bestemmingen Gemengd 3 en Gemengd 5 
mogelijkheden voor het bij recht omzetten van kantoren naar wonen (op begane grond en 
verdiepingen). Verder bieden het bestemmingsplan en de beheersverordening geen 
transformatiemogelijkheden met een binnenplanse afwijking of een planwijziging.  
De conclusie is dat uit de inventarisatie blijkt dat de bestemming Gemengd -3 en Gemengd -5 niet 

                                                           
32

 Bron: Vastgoedmonitor Amersfoort 2018, Cushman & Wakefield, 2018 
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voorkomen in het geïnventariseerde gebied en dat er in het noordelijk deel van het Bergkwartier dus 
ook geen adressen zijn waar transformatie van kantoren naar wonen bij recht mogelijk is. 
 

Zoals hiervoor is aangegeven is het al dan niet verlenen van medewerking aan transformatie van 
kantoorpanden in de rest van het gebied maatwerk. Van geval tot geval zal worden beoordeeld of 
transformatie van kantoren vanuit het oogpunt van de economische doelstellingen en goede 
ruimtelijke ordening wenselijk is.  
 
Binnenstad 
In de Binnenstad ligt een tiental kantoorpanden. In de kantorenanalyse van Cushman & Wakefield 
krijgt het totale gebied een redelijk tot goede locatiescore. De panden zijn vrijwel allemaal 
kanshebbend tot kansrijk. Ze variëren in omvang; van het Smallepad 5 met 13.500 m2 tot aan de 
Muurhuizen 30 met 520 m2. De binnenstad is een gemengd gebied van wonen en werken. Volgens 
het PAR werken er ruim 7.000 mensen in de Binnenstad. De bestaande kantoren zijn van belang voor 
de levendigheid.  
 
In dat kader wordt niet meegewerkt aan de verdere transformatie van kantoren naar wonen, 
afgezien van Stadsring 2 waar al medewerking aan transformatie is toegezegd door de gemeente 
Amersfoort. Hiermee wordt ruim 3.100 m2 v.v.o. uit de markt genomen. Alleen als er sprake is van 
structurele leegstand (en een kantoorpand dus drie jaar of langer op de markt wordt aangeboden 
zonder dat het metrage in gebruik is geweest), is transformatie naar andere werkfuncties mogelijk. 
Mede gezien het unieke karakter van de Binnenstad is dit maatwerk. Dit betekent dat van geval tot 
geval zal worden beoordeeld of transformatie van kantoren vanuit het oogpunt van de economische 
doelstellingen en goede ruimtelijke ordening wenselijk is.  
Voor wat betreft de Stadhuislocatie geldt dat het huidige volume aan werken (16.370 m2 v.v.o., circa 
19.260 m2 b.v.o.)33 bij herontwikkeling behouden blijft op de huidige locatie óf gecompenseerd 
wordt elders binnen het Stadshart in Amersfoort.  

 
 

 
 

                                                           
33

 Bron: Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG); dit is inclusief het Oude Stadhuis dat circa 1.000 m2 
v.v.o. omvat.  
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In het bestemmingsplan is het volgende opgenomen over kantoren: Kantoren zijn toegestaan op de 
begane grond van alle panden met bestemming Gemengd en op de eerste verdieping van panden 
met bestemming Centrum-1. Daarnaast heeft het gehele stadhuiscomplex, de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed (RCE), de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB), 
Bloemendalse Binnenpoort 5-9 en ’t Zand 17 een Kantorenbestemming. Per aanvraag zal bekeken 
worden hoe het beleid, om in dit deelgebied niet mee te werken aan verdere transformatie van 
kantoorpanden naar andere functies, zich verhoudt tot het vigerende bestemmingsplan. 

De Brand 

Bedrijventerrein De Brand is gelegen aan de snelweg. Uit het Provinciaal Arbeidsplaatsen Register 
2018 blijkt dat er circa 420 mensen werken op De Brand. Daarnaast bedraagt de indirecte 
werkgelegenheid circa 140 arbeidsplaatsen.  
De kantorenvoorraad bedraagt hier 16.600 m2 v.v.o.34 Hoewel het absolute aanbod aan 
kantoormeters verhoudingsgewijs laag is (4.700m2 v.v.o.)35 blijkt uit de Vastgoedmonitor Amersfoort 
2018 dat een deel van het aanbod 3 jaar of langer leegstaat. In de kantorenanalyse van Cushman & 
Wakefield is de locatiescore voor het gebied redelijk. De aanwezige kantoren zijn echter als kansarm 
bestempeld.  
 

 
 
STEC adviseert in haar rapport om de ontwikkeling op De Brand te stimuleren richting een gemengd 
gebied waarbij naast kantoren ook aan woningbouw wordt gedacht, mogelijk in combinatie met de 
nabijgelegen detailhandel. Bij voorkeur zou dit moeten gebeuren d.m.v. een integrale gebiedsaanpak 
die het gebied een impuls kan geven. Daarin zal dan niet alleen gekeken moeten worden naar de 
kantoren, maar ook naar de aanwezigheid van andere functies zoals Piet Klerkx etc. Met solitaire 
kantoortransformaties naar wonen werken we nu in principe niet mee. Transformatie van 
kantoorpanden naar andere werkfuncties is mogelijk.  
 

                                                           
34

 Bron: Vastgoedmonitor Amersfoort 2018, Cushman & Wakefield, mei 2018 
35

 Ultimo 2018 is het aanbod op de Brand ongeveer 4700 m2 v.v.o. (bron: Funda) 
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Op de Brand komen de volgende bestemmingen voor: De Brand 10-45: Kantoren; De Brand 50-50A: 
Horeca; De Brand 1: Detailhandel. Het bestemmingsplan strookt hier dus met het beschreven beleid 
om aan solitaire kantoortransformaties naar wonen niet mee te werken. 
 
Calveen  
Calveen is een relatief jong bedrijventerrein met een mix van functies. Aan de randen van het terrein 
zijn bijvoorbeeld meerdere kantoorpanden, perifere detailhandel en horeca gevestigd. Uit het 
Provinciaal Arbeidsplaatsen Register 2018 (PAR) blijkt dat er circa 4.950 mensen werken op Calveen. 
Daarnaast bedraagt de indirecte werkgelegenheid circa 2.030 arbeidsplaatsen.  
Het totale kantoormetrage op Calveen bedraagt 65.000 m2 v.v.o.36 Uit de cijfers in de 
Vastgoedmonitor 2018 blijkt dat er een toename van leegstaand kantoormetrage is op Calveen. In 
absolute zin betreft dit ultimo 2017 ruim 25.000 m2 v.v.o. Overigens blijkt uit diezelfde 
Vastgoedmonitor dat het aandeel van het structureel aanbod (dat al 3 jaar of langer op de markt 
wordt aangeboden) juist afneemt op Calveen. 
 
 

 
 
 
In de kantorenanalyse van Cushman & Wakefield scoort Calveen qua geschiktheid voor kantoren 
gemiddeld. In het noorden en zuiden van het terrein zijn delen te vinden waar de locatiescore 
redelijk tot hoog is. Er zijn kansrijke, kanshebbende en kansarme kantoren te vinden in dit 
deelgebied. Mede gezien het feit dat dit een relatief jong, goed ontsloten en representatief 
bedrijventerrein is kiezen we (in lijn met het advies van STEC) hier voor het behoud van het 
economisch profiel van Calveen en wordt niet meegewerkt aan de transformatie van kantoorpanden 
naar wonen. Transformatie van kantoorpanden naar andere werkfuncties is mogelijk. 
 
Calveen heeft vooral de bestemming Bedrijventerrein-2:  

 Bedrijven in milieucategorie 1 t/m 3.2 en 4.1;  

 Bedrijfsgebonden, onzelfstandige kantoren tot maximaal 50% bedrijfsvloeroppervlakte;  
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 Bron: Vastgoedmonitor Amersfoort 2018, Cushman & Wakefield, mei 2018 
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Zelfstandige kantoren zijn toegestaan in bedrijfsverzamelgebouwen tot maximaal 50% 
bedrijfsvloeroppervlakte. Onder voorwaarden zijn toegestaan: vrije tijdsvoorzieningen, 
vergaderfaciliteiten/congres, persoonlijke dienstverlening, maatschappelijke functies. Daarbij geldt 
o.a. dat het passend moet zijn in het beleid en geen belemmering mag vormen voor de omliggende 
bedrijven. Daarnaast zijn op enkele plaatsen horeca-a, hotel, kantoren, perifere detailhandel, religie 
en jeugdopvang toegestaan. Conclusie is dat dit bestemmingsplan strookt met het beleid om hier 
niet mee te werken aan transformatie van kantoorpanden naar wonen. 

De Hoef  

Voor bedrijventerrein de Hoef maken we een knip bij de Outputweg. Het gebied dat daaronder ligt, is 
de Hoef West en het gebied daarboven de Hoef Oost.  
 

 De Hoef Oost  
Uit het Provinciaal Arbeidsplaatsen Register 2018 (PAR) blijkt dat er circa 4.000 mensen werken 
op De Hoef Oost. Daarnaast bedraagt de indirecte werkgelegenheid circa 1.980 arbeidsplaatsen. 
Volgens de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) bedraagt het totale kantoormetrage 
voor de Hoef Oost circa 100.000 m237. Daarvan werd ultimo 2018 29.400m2 aangeboden op de 
markt38. Slechts een klein deel van het aanbod wordt 3 jaar of langer op de markt aangeboden. 
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 Bron: Basisregistraties Adressen en Gebouwen: deze hanteert geen ondergrens waardoor de cijfers niet 
helemaal overeenkomen met de Vastgoedmonitor Amersfoort 2018 waar een ondergrens van 250 of 500 m2 
v.v.o. wordt gehanteerd. 
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 Bron: Cushman & Wakefield; cijfers betreffen kantoren van minimaal 500 m2 v.v.o. 
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Voor de Hoef Oost geldt dat dit een kantoren- en bedrijfslocatie blijft en dat hier conform het 
advies van STEC niet wordt meegewerkt aan de transformatie van kantoorpanden naar wonen. 
Transformatie van kantoorruimte naar andere werkfuncties is mogelijk. 

 
De Hoef Oost heeft vooral de bestemming Bedrijventerrein-2:  

 Bedrijven in milieucategorie 1 t/m 3.2 en 4.1;  

 Bedrijfsgebonden, onzelfstandige kantoren tot maximaal 50% bedrijfsvloeroppervlakte;  
 
Zelfstandige kantoren zijn toegestaan in bedrijfsverzamelgebouwen tot maximaal 50% 
bedrijfsvloeroppervlakte. In het bestemmingsplan zijn in het verleden wel mogelijkheden 
gecreëerd om in dit gebied functieverruiming toe te staan. Onder voorwaarden zijn toegestaan: 
vrije tijdsvoorzieningen, vergaderfaciliteiten/congres, persoonlijke dienstverlening, 
maatschappelijke functies. Daarbij geldt o.a. dat het passend moet zijn in het beleid en geen 
belemmering mag vormen voor de omliggende bedrijven. Daarnaast zijn op enkele plaatsen 
horeca-a, hotel, kantoren, perifere detailhandel, religie en jeugdopvang toegestaan.  
Conclusie is dat dit bestemmingsplan strookt met het beleid om hier niet mee te werken aan 
transformatie van kantoorpanden naar wonen. 

 

 De Hoef West 
De Hoef West is een gebied in transitie. Hier wordt gestreefd naar een transformatie tot een 
gemengd woon- werk- en leergebied. De aanleiding was enerzijds een toename in 
kantorenleegstand in de periode tussen 2008 en 2015 door o.a. de economische crisis en de 
structurele landelijke trend van het dalend aantal vierkante meters per werknemer. Anderzijds 
kent Amersfoort een forse woningbouwopgave.  
 
Deze werklocatie leent zich voor een gedeeltelijke transformatie omdat ze dichter bij 
voorzieningen is gelegen dan de Hoef Oost, er ligt een (intercity)station en er is al een mix aan 
functies in het gebied aanwezig. Onderwijsinstellingen als de SOMT University en ROC Midden 
Nederland zijn er gevestigd. Beiden hebben ambities om hun activiteiten op de Hoef West uit te 
breiden. Rond SOMT University is de ambitie om de komende jaren een campus te realiseren 
waar onderwijs, bedrijfsleven en wonen elkaar in een groen gebied ontmoeten. De campus 
wordt een belangrijke innovatieve plek op de Hoef en in Amersfoort als geheel.  
 
Volgens BAG bedraagt het totale kantoormetrage voor de Hoef West ruim 143.000 m2 v.v.o. 
(circa 168.000 m2 b.v.o.) 39. Daarvan werd ultimo 2018 circa 18.800 aangeboden op de markt40. 
Dit is een forse afname ten opzicht van 2017 toen 27.000 m2 werd aangeboden.  
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 Bron: Basisregistratie Adressen en Gebouwen: deze hanteert geen ondergrens waardoor de cijfers niet 
helemaal overeenkomen met de Vastgoedmonitor Amersfoort 2018 waar een ondergrens van 250 of 500 m2 
v.v.o. wordt gehanteerd. 
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 Bron: Cushman & Wakefield; cijfers betreffen kantoren van minimaal 500 m2 v.v.o. 
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Voor het transformatieproces m.b.t. de Hoef West is gekozen voor een gebiedsaanpak die de 
gemeente samen met marktpartijen uitvoert. Er is een structuurvisie opgesteld waarin is 
aangegeven dat het de ambitie is “om te komen tot een gemengde nieuwe stadswijk waarin 
wordt gewoond, gewerkt en geleerd. Er zal meer ruimte komen voor wonen komen. Het aandeel 
werken in het gebied zal afnemen maar blijft van belang”.  
 
Er wordt gewerkt aan een Ontwikkelkader voor de Hoef West om de genoemde ambitie te 
realiseren. Het ontwikkelkader zal na vaststelling door de gemeenteraad duidelijkheid geven aan 
initiatiefnemers wat kan/mag en haalbaar wordt geacht. De opgave op gebiedsniveau wordt erin 
geschetst én de spelregels waarbinnen ontwikkeld mag worden. Door verdichting zal een fors 
metrage aan woningbouw, onderwijs en voorzieningen worden toegevoegd op de Hoef West.  

 
In het ontwikkelkader wordt de gewenste verhouding werken, wonen en onderwijs in het gebied 
gedefinieerd. Het uitgangspunt voor een goede programmamix is dat het huidige aantal 
arbeidsplaatsen behouden blijft. Uit het Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR) en het 
Handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt dat er circa 5.000 mensen werken op de 
Hoef West (peildatum april 2018) Daarnaast bedraagt de indirecte werkgelegenheid ruim 1.980 
arbeidsplaatsen. Dit behoud van 5.000 arbeidsplaatsen dient aan de hand van een toetsbaar en 
juridisch houdbaar criterium te worden geregeld. Dit wordt verder uitgewerkt in het 
Ontwikkelkader voor de Hoef West. 
  
Ruimtelijk gezien zullen de economische zwaartepunten in het deelgebied de Hoef City (rondom 
station Schothorst) en rondom de Computerweg blijven liggen. Door de toegestane verdichting 
kan m.n. rondom station Schothorst een fors metrage worden toegevoegd. Uitgangspunt daarbij 
is dat hoe dichter een locatie bij station gelegen is, hoe hoger de voorziene dichtheid. Op dit 
moment bedraagt het kantoormetrage in de Hoef City volgens de BAG circa 34.000 m2 b.v.o. 
(wat overeenkomt met 29.000m2 v.v.o). Dit is exclusief de in het deelgebied gevestigde 
onderwijsvoorzieningen. Voor het gebied rondom de Computerweg geldt dat het huidige 
metrage aan werken, circa 32.530 m2 v.v.o. oftewel 38.280 m2 b.v.o bedraagt. 
 
Om aan te kunnen geven op welke locaties in dit gebied het beleid in strijd is met het vigerende 
bestemmingsplan, is een nadere analyse op pandniveau uitgevoerd door bureau MRO. De 
geïnventariseerde adressen in De Hoef-West vallen onder de werking van het gelijknamige 
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bestemmingsplan. Hier zijn bij recht geen transformatiemogelijkheden. Wel bevat 
bestemmingsplan een afwijkingsbevoegdheid op grond waarvan voor 245 adressen een 
omgevingsvergunning kan worden aangevraagd om af te wijken van de geldende 
kantoorbestemming ten behoeve van wonen. Het college kan echter besluiten om niet mee te 
werken aan een wijziging van de functie als andere belangen zwaarder wegen.  
Er is hier geen risico op planschade van eigenaren die stellen dat ze schade lijden omdat hen een 
woonbestemming is ontnomen, die meer opbrengt dan de kantoorbestemming, of verhuurders 
die daardoor huuropbrengsten mislopen. Volgens de Wet RO is een afwijkingsbevoegdheid 
uitgesloten van de bepalingen in een bestemmingsplan die de oorzaak kunnen zijn van 
planschade.41 Daarbij moet worden opgemerkt dat Gemeente Amersfoort tot nu toe geen kaders 
of beperkingen heeft meegegeven aan vastgoedpartijen voor de mate waarin getransformeerd 
kan worden en vooral partijen uitgenodigd om te transformeren naar woningen.  

De Isselt  

De Isselt wordt niet specifiek als een kantorenlocatie onderscheiden, maar ook hier zijn kantoren 
gevestigd. De Isselt is echt een gemengd bedrijventerrein met naast kantoren ‘traditionele’ industrie, 
zakelijke dienstverlening, leisure en perifere detailhandel. Uit het Provinciaal Arbeidsplaatsen 
Register 2018 (PAR) blijkt dat er circa 7.500 mensen werken op de Isselt. Daarnaast bedraagt de 
indirecte werkgelegenheid circa 3.590 arbeidsplaatsen.  
 
 

 
 
 
Het gebied kent een geluidszonering. We kiezen er voor om op de Isselt geen transformatie van 
kantoren naar wonen toe te staan. De reden daarvoor is dat we de bestaande bedrijvigheid niet 
willen beperken in haar milieugebruiksruimte en Isselt vooral blijven zien als een bedrijventerrein. 
Toevoeging van andere werkfuncties is mogelijk, mits deze ruimtelijk inpasbaar zijn en geen 
beperkingen opleggen aan de milieugebruiksruimte van andere bedrijven. Het STEC rapport geeft 
aan dat de Isselt het enige binnenstedelijke bedrijventerrein is. STEC adviseert dan ook om, naast 
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 Bureau MRO wijst nog wel op het risico van de “boze buurman”. Er zou onder omstandigheden voor hem 
sprake kunnen zijn van planschade als bijvoorbeeld de parkeersituatie zodanig verslechterd dat de 
verkoopbaarheid/verhuurbaarheid daardoor aantoonbaar verminderd. 
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herontwikkeling van de Kop van Isselt, de overige delen van het terrein te behouden voor 
bedrijfsruimte.  
 
De bestemming van de Isselt is overwegend Bedrijventerrein-1: Bedrijven in milieucategorie 1 t/m 
3.2 en 4.1, 4.2 en 5.1; bedrijfsgebonden. Onzelfstandige kantoren tot maximaal 50% 
bedrijfsvloeroppervlakte zijn toegestaan net als zelfstandige kantoren in bedrijfsverzamelgebouwen 
tot maximaal 50% bedrijfsvloeroppervlakte. Daarnaast is op enkele plaatsen horeca-a, hotel, 
kantoren, perifere detailhandel, detailhandel, onderwijs toegestaan. Conclusie is dat dit 
bestemmingsplan strookt met het beleid om hier niet mee te werken aan transformatie van 
kantoorpanden naar wonen. 
 

 Kop van Isselt 
 De Kop van Isselt is het gebied tussen het Oliemolenkwartier en de Industrieweg. In de 
Structuurvisie staat al opgenomen dat we hier naar een gemengd gebied toe willen waarin men 
woont én werkt. In dit deel van Isselt staan we open voor transformatie naar wonen en andere 
werkfuncties. In de kantorenanalyse van Cushman &Wakefield is aangegeven dat de Kop van 
Isselt een divers locatieprofiel kent: van laag (noordwesten) tot hoog (zuidoosten). Er staan 
slechts enkele kantoren in dit deelgebied en deze zijn kanshebbend.  
Het STEC rapport adviseert om voor de Kop van Isselt verkleuring te stimuleren en/of 
herontwikkeling/transformatie naar gemengd gebied.  

 
 

 
 

 
De huidige bestemming voor de Kop van Isselt is overwegend Bedrijventerrein-1: Bedrijven in 
milieucategorie 1 t/m 3.2 en 4.1, 4.2 en 5.1. Daarnaast zijn bedrijfsgebonden, onzelfstandige 
kantoren tot maximaal 50% bedrijfsvloeroppervlakte toegestaan, net als zelfstandige kantoren in 
bedrijfsverzamelgebouwen tot maximaal 50% bedrijfsvloeroppervlakte. Daarnaast is op enkele 
plaatsen horeca-a, hotel, kantoren, perifere detailhandel, detailhandel, onderwijs toegestaan. 
Het betreft hier een gebied dat herontwikkeld gaat worden en dus ook een ander 
bestemmingsplan krijgt. 
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Podium  
Kantorenpark Podium is aan de A28 gelegen op de lijn Utrecht-Amersfoort-Zwolle en is ook via de A1 
goed bereikbaar. Het heeft tevens een eigen NS station. De bedrijven Volker Wessels en Stater 
NV zijn gevestigd in het kantorenpark. Uit het Provinciaal Arbeidsplaatsen Register 2018 (PAR) blijkt 
dat er circa 1.150 mensen werken op Podium.  
 
In de kantorenanalyse van Cushman & Wakefield kent Podium een lage tot matige locatiescore. 
Binnen dit deelgebied zijn twee kantoren onderscheiden die beide als kanshebbend zijn bestempeld. 
Op kantoorlocatie Podium heeft daarnaast het CollectieCentrum Nederland circa 2,2 ha afgenomen 
voor een kunstdepot en is recent een parkeergarage in aanbouw genomen waar nog 3.500 m2 v.v.o. 
aan kantoor kan komen. 
 
In een recent stuk van STEC over het “Kantoor van de toekomst” wordt aangegeven dat nog zo’n 20% 
van de kantoorgebruikers een voorkeur heeft voor een vestiging langs de snelweg, vooral in de 
Randstad en/of het midden van het land. Iconische, moderne gebouwen of sterke concepten hebben 
aan de snelweg toekomst volgens STEC. Het Volker Wessels pand op Podium wordt daarbij als een 
voorbeeld genoemd.  
 
Hier wordt dan ook niet meegewerkt aan een transformatie van de bestaande kantoren naar wonen. 
Alleen als er sprake is van structurele leegstand (en een kantoorpand dus drie jaar of langer op de 
markt wordt aangeboden zonder dat het metrage in gebruik is geweest), is transformatie naar 
andere werkfuncties een optie. Dit is echter maatwerk wat inhoudt dat van geval tot geval zal 
worden beoordeeld of transformatie van kantoren vanuit het oogpunt van de economische 
doelstellingen en goede ruimtelijke ordening wenselijk is. 
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De bestemming van de bestaande kantoren is kantoor. Conclusie is dat het bestemmingsplan strookt 
met het voornemen om deze kantoren niet te transformeren naar andere functies.  
Voor het binnengebied op Podium is onderzocht of een herontwikkeling naar woningbouw mogelijk 
is. Dit onderzoek is inmiddels gereed en partijen zijn van plan een nieuw bestemmingsplan te gaan 
maken voor het gebied, waarbij een behoorlijke woningbouwopgave gerealiseerd kan worden. In een 
nieuw bestemmingsplan zal het huidige volume aan kantoor gehandhaafd blijven en tevens 
gedurende een nog nader te bepalen aantal jaar nieuwbouw van kantoren mogelijk blijven.  
 
Overige kantoren 
Er zijn ook nog een aantal kantoren in Amersfoort te vinden die niet vallen binnen de beschreven 
deelgebieden. Voor deze kantoren geldt dat van geval tot geval zal worden beoordeeld of 
transformatie van kantoren vanuit het oogpunt van de economische doelstellingen en goede 
ruimtelijke ordening wenselijk is. 
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3. Uitvoerbaarheid  
Bij uitvoerbaarheid van het afwegingskader transformatie kantoren gaat het om de vraag of het 
beleid in de praktijk toe te passen is. In het afwegingskader wordt namelijk aangegeven waar de 
gemeente het wel en niet wenselijk acht om te transformeren. Dat beleid dient effectief te zijn. 
 
Bij de uitvoerbaarheid is van belang of het beleid (publiekrechtelijk) afdwingbaar is, of er 
toezeggingen zijn gedaan aan marktpartijen, wat daarvan eventueel de risico’s zijn op (plan-)schade 
en in hoeverre het ook handhaafbaar is. Vooral het laatste element is ook van belang. Indien de 
gemeente immers beleid maakt, moet dit ook desgewenst gehandhaafd worden. 
 

Afdwingbaarheid 

Veel bestemmingsplannen hebben een zogenaamde gemengde bestemming. Dat houdt in dat 

binnen de bouwvlek met deze bestemming vaak een veelheid aan bestemmingen mogelijk is. In het 

geval er sprake is van een gemengde bestemming, met daarin ook de mogelijkheid voor wonen, is de 

kans dat een vraag naar transformatie naar een woonbestemming tegen gehouden kan worden zo 

goed als nihil. De eigenaar van de onroerende zaak heeft immers een recht dat hij mag uitoefenen. 

Dit staat in het Afwegingskader niet ter discussie. 

 

Daarnaast kan er in een bestemmingsplan een kantoorbestemming zijn opgenomen waarbij sprake is 
van afwijkingsmogelijkheden (zowel binnen- als buitenplans). Dit betekent dat een perceel een 
andere bestemming kan krijgen als aan de wijzigingsvoorwaarden in het bestemmingsplan is voldaan. 
Aan deze afwijkingen worden in veel gevallen voorwaarden gesteld, maar deze voorwaarden zijn 
echter vaak van technische aard en niet beleidsmatig. Het gaat dan om de inpasbaarheid van de 
gewenste functies. Afwijken is een bevoegdheid van het college van Burgemeester &Wethouders. 
Het College is echter niet altijd verplicht om de verlangde wijziging toe te staan ook als aan de 
voorwaarden in het bestemmingsplan is voldaan. Er kunnen zich belangen voordoen die tot een 
andere beslissing leiden. Het door de Raad vastgesteld Afwegingskader is hierbij mede leidend voor 
de vraag of er getransformeerd mag worden. 
 
Samenvattend: kan het omzetten naar wonen nog worden voorkomen als het bestemmingsplan via 

afwijkings- of wijzigingsbevoegdheid mogelijkheden voor transformatie biedt? Dat is afhankelijk van 

de wijze waarop de mogelijkheid voor transformatie naar wonen in het bestemmingsplan is geregeld. 

Toezeggingen 
Bij de totstandkoming van het Afwegingskader transformatie kantoren is per kantorenlocatie 
geïnventariseerd wat voor toezeggingen er zijn geweest aan marktpartijen. Hierbij is een verdeling 
tussen juridisch bindende toezeggingen en niet bindende mededelingen. Een harde toezegging, met 
een brief van het college is bindend. Er is echter een grijs gebied tussen de harde toezegging en 
bijvoorbeeld een mededeling van een ambtenaar dat iets mogelijk is binnen het bestemmingsplan. 
Het criterium hierbij is dat als er sprake is van een in redelijke mate opgewekt vertrouwen door de 
gemeente, dat zij geacht wordt om zich aan deze belofte te houden. In sommige gevallen is het 
fatsoenshalve noodzaak om een minder harde toezegging gestand te doen. In een aantal gevallen is 
sprake van bindende toezeggingen. Deze toezeggingen zijn verwerkt in het afwegingskader. 
Bestaande rechten worden in dit kader gerespecteerd. 

In dat kader is een centrale registratie van de gedane toezeggingen zeer wenselijk, waarin eenduidig 
wordt bijgehouden welke toezeggingen aan partijen zijn gedaan.  

Samenvattend: de bestaande rechten worden dus gerespecteerd. Waar sprake is van een 
kantoorbestemming wordt door het Afwegingskader bepaald of er getransformeerd wordt. Daar 
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waar af wijken een discretionaire bevoegdheid is van het college van B&W, kan het college eventueel 
weigeren als er sprake is van strijd met een goede ruimtelijke ordening of als er andere 
zwaarwegende belangen zijn. 

Risico’s 
Een veelgehoord risico is dat op planschade. Planschade is de vermogensschade 
(waardevermindering van onroerende zaken) of inkomensschade die ontstaat na wijziging van de 
planologie. Planschade ontstaat echter slechts als een nieuw bestemmingsplan wordt gemaakt en 
niet bij een afwijking. In het geval van het Afwegingskader zullen er nu geen nieuwe 
bestemmingsplannen worden gemaakt. Als het beleid in de toekomst wordt verankerd in nieuwe 
bestemmingsplannen kan dit tot een wijziging van de planologische rechten leiden. Er zal op dat 
moment een nadere afweging worden gemaakt aan de hand van alle ruimtelijk relevante aspecten 
waaronder planschade. Daarbij geldt dat alleen die planschade voor tegemoetkoming in aanmerking 
komt, die het normaal maatschappelijk risico te boven gaat en die ook anderszins niet 
„redelijkerwijs‟ voor eigen rekening van aanvragers behoort te blijven.  
 

Naast de vraag of er een planologisch nadeel is, is ook van belang of dit voorzienbaar is. Met name 

het leerstuk van de risicoaanvaarding is van belang. Als sprake is van een mogelijkheid tot 

uitoefening van een bepaald bestemmingsplan technisch recht dat niet wordt uitgeoefend, kan men 

dat recht verspelen. Als immers uit aanpassing van regelgeving of beleid het waarschijnlijk is dat die 

mogelijkheden niet meer bestemd zullen worden. Door niets te doen, verspeelt men dan zijn 

rechten. Als er sprake is van deze voorzienbaarheid, zal er geen planschade vergoed worden. Dit kan 

het geval zijn bij toekomstige bestemmingsplanwijzigingen. Met de vaststelling van het 

Afwegingskader is het beleid van de gemeente inzake transformaties kenbaar. Daartoe zal het beleid 

gepubliceerd worden via de gebruikelijke, officiële kanalen. 

 

Drie locaties zijn onderzocht door bureau MRO om te zien in hoeverre het beleid in het 

Afwegingskader overeenkomt met geldende bestemmingsplan. Twee zijn opvallend: 

 Het Stationsgebied: Hier zijn 38 adressen waar transformatie bij recht is toegestaan. Bij elk van 

deze adressen kan sprake zijn van planschade indien de bestemming wonen wordt geschrapt. 

Een algemene conclusie kan hier niet worden getrokken. Per geval moet met een zorgvuldige 

analyse van alle individuele situaties een reële inschatting worden gemaakt van de risico’s en 

omvang van de planschade. 

 De Hoef-West: Hier zijn bij recht geen transformatiemogelijkheden. Wel bevat bestemmingsplan 

een afwijkingsbevoegdheid op grond waarvan voor 245 adressen een omgevingsvergunning kan 

worden aangevraagd om af te wijken van de geldende kantoorbestemming ten behoeve van 

wonen. Er is hier geen risico op planschade van eigenaren die stellen dat ze schade lijden omdat 

hen een woonbestemming is ontnomen, die meer opbrengt dan de kantoorbestemming, of 

verhuurders die daardoor huuropbrengsten mislopen. Volgens de Wet RO is een 

afwijkingsbevoegdheid uitgesloten van de bepalingen in een bestemmingsplan die de oorzaak 

kunnen zijn van planschade.42 Overigens wordt voor de Hoef West een nieuw Ontwikkelkader 

opgesteld waarin dit uitgewerkt zal worden. 

Een ander risico is dat gebruik wordt gemaakt van planologische mogelijkheden tot transformatie, 

voor de gevallen waar nu al bij recht wonen is toegestaan. Als dat op locaties gebeurt waar 

transformatie wenselijk is dan is dat geen bezwaar. Naar verwachting zullen echter ook locaties met 
                                                           
42

 MRO wijst nog wel op het risico van de “boze buurman”. Er zou onder omstandigheden voor hem sprake 
kunnen zijn van planschade als bijvoorbeeld de parkeersituatie zodanig verslechterd dat de 
verkoopbaarheid/verhuurbaarheid daardoor aantoonbaar verminderd. 
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veel potentie als kantoorlocatie wellicht onderdeel gaan uitmaken van zon mogelijke 

aanvraaghausse.  
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Bijlage 1: Transformatie van kantoren naar werkfuncties 
 
Conform de Actualisatie vestigingsbeleid Visie werklocaties Amersfoort uit 2013 zijn in principe alle 
werkfuncties toegestaan op werklocaties mits voldaan wordt aan overige inpassingsregels. Qua 
functies worden zakelijke diensten, vrijetijdsvoorzieningen, (perifere) detailhandel, horeca, hotel, 
vergader- en congresfaciliteiten, persoonlijke dienstverlening, fitness, dansschool en 
maatschappelijke functies als zorg genoemd.  
 
De Actualisatie schetst de uitzonderingen op dit algemene uitgangspunt van functieverruiming: 
- Voor sommige functies hebben we ons vestigingsbeleid apart uitgewerkt: detailhandel en 

perifere detailhandel (zie Nota Detailhandel) en horeca (zie Horecanota).  
- Daar waar sprake is van gevestigde industrie werken we uiteraard niet mee aan 

functieverruiming als dit vanwege bestaande milieuvergunningen niet kan. En andersom situeren 
we geen hinderlijke bedrijvigheid op plekken waar dit het woon- of verblijfsklimaat aantast (met 
name Stadshart). We zijn gehouden aan landelijke wet- en regelgeving. 
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Bijlage 2: overzichtskaarten  hoofdlijnen beleid Afwegingskader transformatie   
 
 

 
 
a. Kaart mogelijkheden transformatie van kantoren naar wonen 
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b. kaart mogelijkheden transformatie van kantoren naar andere werkfuncties 
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c. Bijlage 3: Zonnehof 
 
Door de gemeente Amersfoort is, onder voorwaarden, voor een aantal locaties in dit deelgebied al 
medewerking toegezegd aan de transformatie van kantoren naar wonen in dit deelgebied. Dit 
betreft: 
 

 Utrechtseweg 1 (aan de verkopende partij is medegedeeld dat gemeente Amersfoort onder 
voorwaarden bereid is om mee te werken aan transformatie naar wonen); 

 Utrechtseweg 3 (vergund, hier zat al een woonbestemming op);  

 Utrechtseweg 29 (vergund, hier zat al een woonbestemming op. Pand wordt verbouwd); ) 

 Zonnehof 10 (namens het college is een brief uitgegaan dat de gemeente Amersfoort mee wil 
werken aan transformatie naar wonen).  

 Ontwikkellocatie Utrechtseweg 2 en 4 (voormalige Boeddhalocatie, heeft een 
kantoorbestemming. Aan de eigenaar is aangegeven dat we ons kunnen voorstellen dat op 
deze locatie woningen worden mogelijk gemaakt, in ieder geval in combinatie met een 
commerciële plint).  
 

Verder bestaan er bij marktpartijen ideeën om de panden Utrechtseweg 8, Zonnehof 17-39 en 

Zonnehof 40-44 uit te breiden en grotendeels te transformeren naar wonen. Deze panden omvatten 

een totaalmetrage van 5.800 m2 v.v.o. (ruim 6.800 m2 b.v.o.) aan kantoorruimte. Op dit moment is 

er nog onduidelijkheid over het feit of en wanneer deze plannen gerealiseerd gaan worden.  

 
Gezien het feit dat Zonnehof e.o. een gemengd woon-werkgebied moet blijven én vanwege de hoge 
score voor wat betreft de toekomstbestendigheid als kantorenlocatie, zetten we voor het hele 
deelgebied (Zonnehof en de beide zijden van de Utrechtseweg tot en met nummer 29-31 
(Nefkenspand)), in op behoud van het resterende metrage van 13.400 m2 v.v.o. (circa 15.770 m2 
b.v.o.) voor kantoor- of andere werkfuncties.  
 
Uitgangspunt daarbij is dat het huidige resterende kantoormetrage 43 dat op de Zonnehof zelf 
gelegen is, grotendeels (5.000 m2 b.v.o.) behouden wordt voor werken. Opdat het een levendig, 
gemengd woon-werkgebied blijft. Van het genoemde metrage van 5.000 m2 b.v.o. voor werken zal 
minimaal 2.500 m2 b.v.o. behouden blijven in de panden Zonnehof 17-39, Zonnehof 40-44 en 
Utrechtseweg 8. Deze adressen zijn op onderstaande kaart met rode sterren weergegeven. 
De andere 2.500 m2 moet worden gerealiseerd op andere locaties in het grotere deelgebied 
Zonnehof e.o. (Zonnehof en de beide zijden van de Utrechtseweg tot en met nummer 29-31 
(Nefkenspand)) waar initiatieven lopen, dan wel gaan lopen. Dit betreft o.a. Utrechtseweg 1, 
Zonnehof 10, ontwikkellocatie Utrechtseweg 2 en 4 (voormalige Boeddhalocatie) en Utrechtseweg 6. 
Deze adressen zijn op onderstaand kaartje aangegeven met de blauwe sterren. Deze meters zijn 
onderling uitruilbaar, dit komt het oorspronkelijke uitgangspunt van een gemengd woon-werk gebied 
ten goede. Partijen worden hierdoor ook gestimuleerd om met elkaar om tafel te gaan en de 
verschillende ontwikkelingen op elkaar af te stemmen. 
Vermindering van het genoemde metrage van 5.000 m2 b.v.o. voor werken door compensatie elders 
in het Stadshart in Amersfoort is bespreekbaar.   
 
 

                                                           
43

 het huidige metrage van de panden Zonnehof 17-39,Zonnehof 40-44 en Utrechtseweg 8 omvat 5.800 m2 
v.v.o. (circa 6.800 m2 b.v.o.). Dit metrage is exclusief het pand Zonnehof 10 waar al medewerking aan 
transformatie naar wonen is toegezegd.  
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