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Onderwerp 

Tussentijds resultaat MlRT-onderzoek (rijksjvastgoedstrategie Lelystad 

Kern mededeling: 

Middels deze mededeling worden de leden van Provinciale Staten (PS) op de 
hoogte gebracht van het tussentijdse resultaat van het MlRT-onderzoek 
(rijks)vastgoedstrategie, dat in augustus 2014 is aangevangen. 

Medio november 2014 hebben de leden van PS het plan van aanpak ontvangen, 
dat het vertrekpunt vormt voor de uitvoering van het MlRT-onderzoek. 

Recent is door de betrokken overheden (het Rijk, de provincie en de Gemeente 
Lelystad) een samenwerkingsovereenkomst ondertekend in het kader van het 
MlRT-onderzoek. Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) heeft de overeenkomst 
namens het Rijk ondertekend tijdens een bezoek aan een aantal vrijkomende 
rijsgebouwen in Lelystad op 7 januari 2015. 

Mededeling: 

In december 2014 is de eerste fase van het MlRT-onderzoek afgerond (probleem
analyse). De resultaten zijn verwoord in het bijgevoegde basisdocument 
(december 2014). Op dit moment is adviesbureau Stee Groep bezig om de 
scenario's uit te werken (fase 2). 

In de leeskamer ligt - naast het basisdocument - een vertrouwelijke bijlage ter 
inzage met daarin een omschrijving van de effecten van de vrijkomende rijks
gebouwen in Lelystad. Het Rijk heeft ons namelijk verzocht om gegevens 
omtrent de toekomstige situatie van deze gebouwen niet openbaar te maken. 

Het MlRT-onderzoek loopt tot halverwege 2015. De conclusies en aanbevelingen 
van het onderzoek worden besproken tijdens het Bestuurlijk Overleg over het 
Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (BO MIRT) in 
oktober/november 2015. 
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Samenwerkingsovereenkomst t.b.v. uitvoering van 
MlRT-onderzoek {rijks)vastgoedstrategie Lelystad 

De Provincie Flevoland, gevestigd aan de Visarenddreef 1, 8232 PH Lelystad, krachtens 
artikel 176, eerste lid van de Provinciewet vertegenwoordigd door de Commissaris van de 
Koning, de heer L. Verbeek. 

en 

De Staat der Nederlanden, te dezen kantoorhoudende aan het Korte Voorhout 7 te Den 
Haag, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de minister voor Wonen en Rijksdienst, 
drs. S.A. Blok (hierna te noemen: het Rijksvastgoedbedrijf). 

en 

De publiekrechtelijke rechtspersoon: de Gemeente Lelystad, kantoorhoudende aan het 
Stadhuisplein 2 te Lelystad, te dezen op grond van het bepaalde In artikel 171 van de 
Gemeentewet rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar locoburgemeester, de heer 
J. Fackeldey, daarbij handelend ter uitvoering van het besluit van het College van 
Burgemeester en Wethouders de dato 8 juli 2014, nummer 141028231. 

Verder gezamenlijk aan te duiden als "Partijen". 

Nemen het volgende in overweging: 

• Dat de Rijksoverheid In 2011 een concentratiebeleid heeft vastgesteld voor haar 
eigen hulsvesting/kantorenlocaties; 

• Dat Lelystad niet behoort tot één van de steden waar het Rijk zijn hulsvesting 
concentreert en dat dientengevolge in Lelystad geheel of gedeeltelijke leegstand in 
de rijksgebouwen is ontstaan of zal kunnen ontstaan; 

• Dat het Ministerie van lenM en het Rijksvastgoedbedrijf in oktober 2013 alle 
provincies een gezamenlijke brief hebben verstuurd over de concentratie van 
rijkskantoren en heeft aangegeven dat: 

O In sommige gevallen ook gebiedsontwikkeling noodzakelijk Is, dit met het oog 
op de ambities/doelen die vermeld staan in de MIRT Gebiedagenda's; 

O (rijks)vastgoed in het vervolg deel zal uitmaken van de agenda van het 
jaarlijkse BO MIRT (Bestuurlijk Overleg over het Meerjarenprogramma 
Infrastructuur, Ruimte en Transport). 

• Dat de Provincie Flevoland tijdens het BO MIRT in november 2013 Lelystad heeft 
aangedragen voor de uitvoering van een MlRT-onderzoek en dat toen is aangegeven 
dat het Rijksvastgoedbedrijf zijn medewerking hieraan wil verlenen (provincie = 
trekker). 

• Dat ten behoeve van het MlRT-onderzoek door APPM een Plan van Aanpak Is 
opgesteld, dat tot stand is gekomen in nauwe samenwerking tussen de Partijen. 

• Dat Partijen in deze overeenkomst hun samenwerking willen vastleggen. 

En verklaren overeengekomen te zijn als volgt: 

Artikel 1 Doel samenwerking 

1. Partijen gaan een samenwerkingsverband aan met als doel mogelijke acties/ 
maatregelen In kaart te brengen voor: 
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a) de (deels) vrijkomende rijksgebouwen in Lelystad, met name om langdurige 
leegstand te voorkomen. 

b) de overige vastgoedobjecten - zoals kantoren en winkels - in de omgeving van 
de (deels) vrijkomende rijksgebouwen. 

Daarnaast wordt onderzocht In hoeverre rijksgebouwen- en gronden kunnen worden 
ingezet ten behoeve van ruimtelijke opgaven en (lopende) economische projecten 
In Lelystad. 

2. Partijen streven ernaar dat een nieuwe invulling van de Rijkskantoren: 
a) zoveel mogelijk gepaard te gaan met het behoud of aantrekken van 

werkgelegenheid voor hoogopgeleiden (1n het geval de functie van de 
gebouwen onveranderd blijft). 

b) van toegevoegde waarde te zijn voor de leefbaarheid van de omgeving (in het 
geval van een functiewijziging). 

c) geen c.q. zo min mogelijk nadelig effect te hebben op het Stadshart (zoals het 
verplaatsen van kantoorgebruikers binnen het Stadshart naar het gebied ten 
westen van het station), 

d) bij voorkeur in eerste instantie plaats te vinden in het stationsgebied. 

Artikel 2 Uitvoering van de samenwerking 

1. Ter uitvoering van de samenwerking hebben de Partijen een Plan van Aanpak 
opgesteld (versie 19 juni 2014), waarin wordt beschreven op welke wijze invulling 
wordt gegeven aan het MlRT-onderzoek (o.a. fasering, activiteiten en organisatie). 
Ter aanvulling op het Plan van Aanpak wordt het gebouw van de Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed (RCE) Scheepsarcheologie betrokken bij de uitvoering van het 
MlRT-onderzoek. 

2. leder van de Partijen zet zich actief in om een goede samenwerking met de andere 
Partijen te realiseren en verklaart voldoende capaciteit te zullen leveren om de 
werkzaamheden uit het Plan van Aanpak uit te voeren en de beoogde resultaten uit 
het Plan van Aanpak te realiseren. Daaronder worden ook de uitwerkingen verstaan 
die In de offerte van Stee Groep zijn beschreven (21 juli 2014). 

3. Elke Partij voert zijn werkzaamheden voor eigen rekening en risico uit (zie bijlage 5 
van het Plan van Aanpak). De Provincie Flevoland neemt de kosten van de inhuur 
van een of meerdere adviesbureaus ten behoeve van het MlRT-onderzoek op zich. 

4. De Partijen kunnen zich vinden in het feit dat het College van Rijksadviseurs (CRA) 
actief zal deelnemen aan het onderzoek en dat het atelier/secretariaat van het 
CRA onderdeel vormt van het projectteam. Daarnaast zullen één of meerdere 
(onafhankelijke) Rijksadviseurs betrokken zijn bij de expertbijeenkomsten die 
worden georganiseerd tijdens het onderzoek. 

Artikel 3 Projectorganisatie 

1. Het Plan van Aanpak zal worden uitgevoerd door de projectgroep; de samenstelling 
hiervan staat beschreven In het Plan van Aanpak (hoofdstuk 5 - beheersaspecten). 

2. De projectgroep heeft als taak toe te zien op de juiste wijze van uitvoering van het 
Plan van Aanpak en het adviesbureau (of adviesbureaus) te voorzien van de 
benodigde informatie/gegevens. De tussentijdse resultaten worden voorgelegd aan 
de stuurgroep die beslist over de goedkeuring van de diverse fasen van het 
onderzoek, die vermeld staan In het Plan van Aanpak. 
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3. Partijen verplichten zich tot geheimhouding tegenover derden van verkregen 
informatie van het Rijk, de Provincie Flevoland en de Gemeente Lelystad over 
vastgoedobjecten of -portefeuilles, die op enigerlei wijze In het MlRT-onderzoek 
betrokken worden zolang dit niet strijdig is met de Wet openbaarheid van bestuur 
(Wob). Van deze geheimhoudingsplicht kunnen Partijen slechts afwijken na 
uitdrukkelijke Instemming van de stuurgroep. 

Artikel 4 Verkoop en verhuur gedurende MlRT-onderzoek 

1. In het geval dat er zich gedurende het MlRT-onderzoek een koper/gebruiker meldt 
voor één van de gebouwen, die onderwerp van onderzoek zijn en in eigendom zijn 
van één van de Partijen, dan wordt dit direct gemeld aan de overige Partijen. Ter 
toelichting: hierbij gaat het om de kantoorgebouwen In de gebieden die direct 
raken aan de opgave (zie afbeelding 2 van het Plan van Aanpak) en het gebouw van 
RCE Scheepsarcheologie. 

2. Voornemens tot verkoop of (tijdelijke) verhuur van kantoorgebouwen - en het 
gebouw van RCE Scheepsarcheologie - zoals omschreven in artikel 4.1 worden 
vervolgens besproken In de stuurgroep. Verkoop of (tijdelijke) verhuur vindt plaats 
op het moment dat dit past binnen de doelstellingen die staan vermeld in artikel 
1.2. Indien de voorgenomen verkoop niet passend is, brengt de stuurgroep een 
advies uit over de mogelijke verkoop/verhuur. De verkopende Partij zal slechts met 
een zorgvuldig onderbouwde argumentatie van dit advies kunnen afwijken. Om een 
goede afweging te kunnen maken, dienen de Partijen te beschikken over een 
degelijk plan van de eventuele nieuwe eigenaar/gebruiker (over onder andere het 
beoogde gebruik en de planning in de tijd) en dient er sprake te zijn van voldoende 
vertrouwen onder de Partijen dat dit plan realistisch Is. 

Artikel 5 Looptijd van de samenwerking 

1. Deze overeenkomst gaat na ondertekening door alle drie de Partijen direct in en 
loopt door tot het afronden van het onderzoek en bespreking van de conclusies en 
aanbevelingen daarvan in het Bestuurlijk Overleg MIRT In 2015. 

Artikel 6 Overleg 

1. Partijen voeren In leder geval na afronding van elke fase van het onderzoek (zie 
Plan van Aanpak) overleg (stuurgroep), of zo vaak Partijen dat nodig achten. 

2. Elke partij zal de andere Partijen op de hoogte stellen wanneer een vertraging in 
de werkzaamheden wordt verwacht. 

Artikel 7 Wijzigingen van de overeenkomst 

1. Wijzigingen van of aanvullingen op deze overeenkomst zijn slechts geldig voor zover 
deze schriftelijk zijn overeengekomen. 

Artikel 8 Toepasselijk recht 

1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 
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Aldus In drievoud opgemaakt en ondertekend te Lelystad op 7 januari 2015, 

De Staat der Nederlandea 

MTfiister voor Wonen en Rijksdienst 

ivincjjB Flevoland 

ferbeek 
CoVnmIssaris van de Koning 

J.A. F ^ e l i 
Locoburgemeester 
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1 Inleiding 
Dit basisdocument is gebaseerd op onze conclusies en bevindingen op basis van 
marktanalyse, gesprekken met interne stakeholders, deskresearch en de input 
vanuit meerdere bijeenkomsten met de projectgroep en stuurgroep. De kernkeuzes 
zoals genoemd in dit document, zien we als de belangrijkste uitgangspunten en 
afwegingskaders voor het vervolgtraject. 

Aanleiding 
De Rijksoverheid heeft in 2011 een concentratiebeleid vastgesteld voor haar eigen huisvesting. Het 
rijksvastgoed wordt geconcentreerd in een aantal steden. Lelystad is niet aangewezen als 
concentratieplaats, waardoor het Rijk in de nabije toekomst minder kantoorruimte in Lelystad zal 
gebruiken/afnemen. De situatie in Lelystad en Flevoland is niet uniek, in alle provincies zal het gebruik van 
rijksvastgoed en -gebouwen in de nabije toekomst aanzienlijk afnemen. Hierdoor ontstaat, naast de al 
aanwezige leegstand in een aantal rijksgebouwen, op termijn meer leegstand in de rijksgebouwen in 
Lelystad. Rijk, provincie en gemeente constateren terecht dat dit een opgave is die breder is dan alleen een 
vastgoedvraag van de Rijksoverheid als gebouweigenaar. 

Dit is de aanleiding geweest om het onderwerp 'Rijksvastgoedstrategie' te agenderen voor het bestuurlijke 
overleg MIRT Noordvleugel (Noord-Holland, Utrecht en Flevoland). In het Bestuurlijk Overleg MIRT voor de 
Noordvleugel zijn eind 2013 afspraken gemaakt over het onderzoeken van de mogelijkheden om 
rijksvastgoed in te zetten om door Rijk en regio gedeelde beleidsdoelen en opgaven te realiseren. Begin 
2014 hebben gemeente Lelystad, provincie Flevoland en het Rijk met elkaar een plan van aanpak 
opgesteld, gericht op het vrijkomend rijksvastgoed in relatie tot de gedeelde beleidsopgaven voor Lelystad. 
Vervolgens is in augustus 2014 gestart met uitvoering van het MlRT-onderzoek. 

Achtergrond en probleemstelling 
Een deel van de objecten uit de rijksportefeuille in Lelystad is inmiddels leeggekomen, zo is het Openbaar 
Ministerie (gebouw in eigendom van het Rijk) verhuisd naar Utrecht. Ook is de huur van het object waar de 
Inspectie van Verkeer en Waterstaat was gevestigd door het Rijk opgezegd. Een ander voorbeeld is de 
Raad voor de Kinderbescherming die inmiddels 1.000 m^ bvo (bruto vloeroppervlak) minder kantoorvloer 
gebruikt in Lelystad. 

Tot 2020 zal het afnemend gebruik van kantoren door rijksdiensten, als gevolg van reorganisaties, in totaal 
zo'n 15.000 tot 25.000 m^ bvo bedragen. Fysiek gaat het om vrijkomende kantoorgebouwen in het 
Justitiecluster nabij NS-station Lelystad Centrum en om onbenutte kantoorruimte en ruimte die vri jkomt 
door efficiënter gebruik in een groot kantorencomplex, het Smedinghuis. Dit complex blijft overigens wel 
in gebruik van Rijkswaterstaat, de huidige gebruiker. 

Ruimtelijk gaat het om relatief grote en beeldbepalende objecten in het Stationsgebied van Lelystad en om 
het Smedinghuis, een dominant aanwezig gebouw midden in een woonwijk meer in de periferie van de 
stad. De ligging, schaal en maat van deze objecten maken een goed actieplan en maatregelenpakket extra 
urgent, namelijk: 
• Voor de objecten in het stationsgebied (Justitiecluster) omdat deze in een beeldbepalend 

kantorengebied in Lelystad liggen en nog relatief nieuw zijn (gebouw in het eerste decennium van deze 
eeuw). Tegelijkertijd zijn de panden qua schaal en maat met 3.000 tot bijna 4.500 m^ bvo relatief groot 
voor het opnamevermogen van de kantorenmarkt van Lelystad. 

• Voor het Smedinghuis (een pand dat momenteel voor 20% leegstaat), omdat het gebouw circa 30.000 
m^ bvo beslaat en de omgeving naar verwachting in de toekomst minder geschikt zal zijn voor gebruik 
als kantoor- en bedrijfsruimte. Doordat een deel van de aanwezige werkgelegenheid waarschijnlijk 
naar andere locaties zal worden verplaatst en de ruimtebehoefte per werknemer afneemt, wordt het 
gebruik van het gebouw minder intensief. Bovendien kan de omgeving sowieso een impuls gebruiken. 
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Daarnaast zal de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) het pand verlaten in het kustgebied nabij 
Bataviastad, waarin zijn Scheepsarcheologisch museum/depot is gevestigd. Tegelijkertijd zijn er in het 
kustgebied plannen voor Batavialand (een maritiem themapark, waaraan mogelijk ook het RCE zal 
deelnemen) en uitbreiding van Bataviastad. 

Zeer relevant is verder het feit dat de leegstand in het private segment van de Lelystadse vastgoedmarkt 
ook groot is: zowel in het Lelycentre als op andere locaties, zowel in de kantorenmarkt als in de 
winkelmarkt Verder spelen in de bestaande woningvoorraad van Lelystad majeure kwaliteitsproblemen, 
zowel in uitstraling van woningen als duurzaamheid, in de (sociale) huurmarkt maar ook de private 
koopwoningenmarkt. Bovendien is de economische positie van Lelystad kwetsbaar. Zo stijgt de 
werkloosheid, neemt het aandeel huishoudens met een laag inkomen toe en er is sprake van sociale 
segregatie en forse sociale verschillen tussen de wijken. Het is belangrijk de verschillende opgaven - waar 
relevant - in samenhang te bekijken en in kleinere of grote stappen op te lossen. 

Dit alles is reden voor de gemeente Lelystad, provincie Lelystad en het Rijksvastgoedbedrijf om het 
beoogde MlRT-onderzoek uit te voeren. Dit onderzoek moet leiden tot een actieplan om structurele 
leegstand in de rijkskantoren te voorkomen en tot maatregelen om de leegstand van kantoren in het 
algemeen en achteruitgang van woon-, werk- en leefkwaliteit in Lelystad te voorkomen. Daarbij wordt 
gedacht aan een verbinding met de grote projecten in Lelystad. Concreet gaat het dan om synergie met 
projecten zoals Luchthaven Lelystad, Flevokust en OMALA, woonwijk de Warande en Batavialand (in 
samenhang met RCE Scheepsarcheologie). 

Historische context 
Vanaf het moment dat is begonnen met de bouw in 1965, is Lelystad gericht geweest op groei, zowel van 
inwoners als van de werkgelegenheid. De eerste inwoners van Lelystad arriveerden twee jaar na het begin 
van de bouw, in 1967. In 1980 werd Lelystad een zelfstandige gemeente. De stad telt momenteel zo'n 
76.000 inwoners (CBS, mei 2014). Bij het ontstaan was het de bedoeling dat Lelystad de belangrijkste stad 
van de nieuwe polders zou worden, met zo'n 120.000 inwoners. Als hoofdstad van de provincie Flevoland 
is de stad vernoemd naar ir. Cornells Lely (1854-1929), de geestelijk vader van de Zuiderzeewerken. 

De groeiverwachting van Lelystad is lange tijd maatgevend geweest voor de ruimtelijke opzet van de stad, 
zoals tot uiting komt in de omvang van het stadshart en in de infrastructuur. Hiervoor zijn meerdere 
landelijke groeiprognoses en modellen gehanteerd. Inmiddels zijn de verwachtingen over de positie van 
Lelystad als belangrijkste stad van de provincie Flevoland, mede onder invloed van het besluit om af te 
zien van de inpoldering van de Markerwaard, bijgesteld. De groeiprognose is bijgesteld naar circa 85.000 
inwoners in 2030. De effecten van deze bijstelling zijn mogelijk groot. De betrokken overheden willen zich 
gezamenlijk inzetten om deze effecten te verzachten. 

In 1997 werd de interbestuurlijke Commissie Lelystad opgericht (de zogenaamde Lelystad Tafel), waarin 
naast de gemeente Lelystad, de provincie en alle relevante rijksdepartementen waren vertegenwoordigd. 
De commissie werd ingesteld omdat de verstedelijking en de economische kracht van Lelystad extra 
aandacht behoefde. Zwaartepunten op de agenda van de Lelystad Tafel waren de benodigde economische 
structuurversterking en werkgelegenheidsbevordering naast het tegengaan van de uitgaande pendel. Dit 
heeft zich concreet vertaald in de aanleg van de Hanzelijn, het besluit Lelystad Airport uit te breiden en 
werkgelegenheid 'toe te voegen' door vestiging van relatief omvangrijke rijksdiensten, deels in nieuw te 
bouwen kantoorpanden. 
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Lelystad oriënteert zich de laatste jaren meer op de lange 
kuststrook als onderdeel van de stad, nu de aanleg van de 
Markerwaard definitief van tafel is. Dit heeft belangrijke 
consequenties en biedt kansen: betweter komt meer bij de stad. 
Bataviastad heeft concrete plannen voor versterking / 
uitbreiding en er ontstaan kansen voor nieuwe leisure- en 
havengerelateerde bedrijfsactiviteiten. Daarnaast zijn er 
omvangrijke plannen aan de zuidkant van Lelystad voorzien: de 
grootschalige woonwijk Warande. Ten behoeve van deze wijk is 
reeds de ruwbouw voor station Lelystad Zuid aangelegd. 

Door de hierboven geschetste verandering van de positie van 
Lelystad moeten de groeiverwachtingen worden getemperd. Dit 

wordt versterkt door de sociaal-economische trends, die leiden tot concentratie van werkgelegenheid en 
bevolking in de (kern van) Randstad en in de grotere steden daarbuiten. Het vertrek van een deel van de 
rijksdiensten uit panden in Lelystad past in deze trend. Deze factoren vormen tezamen de achtergrond voor 
het MlRT-onderzoek naar de ontwikkeling van de rijksvastgoedportefeuille. Het is de combinatie van het 
(gedeeltelijke) vertrek van omvangrijke rijksdiensten in een stad die altijd op groei gericht is geweest, die 
nu zorgt voor een heel specifieke problematiek op de vastgoedmarkt en economie van Lelystad. Een 
problematiek die eigenlijk niet goed vergelijkbaar is met die in andere steden in Nederland. 

Onze aanpak en te boeken resultaten 
De aanpak van ons werk voor dit MIRT onderzoek bestaat uit een vijftal fases, in lijn met het eerder 
opgestelde plan van aanpak: 
• Fase 1: Basis op orde, probleemanalyse in beeld (én opstellen basisdocument). 
• Fase 2: Scenario-ontwikkeling. 
• Fase 3: Verdieping inhoud/businesscase onderzoeken. 
• Fase 4: Concept/strategie/projecten 
• Fase 5: Besluitvorming. 

Deze vijf fases moeten resulteren in de volgende te boeken resultaten: 
• Actieplan voor elk van de geselecteerde objecten, telkens geflankeerd met concrete businesscases, 

zoveel mogelijk vanuit markttechnisch perspectief, herkenbaar en aantrekkelijk voor private partijen. 
• Onderbouwing in uitgewerkte scenario's voor de verschillende objecten in de rijksvastgoedportefeuille 

Lelystad. Telkens beoordeeld op gewenste en ongewenste effecten voor Lelystad als geheel (vastgoed, 
arbeidsmarkt, regionale economie en overige maatschappelijke kosten en baten). 

• Duidelijk en compleet advies over maatregelen (beleidsmatig, bestuurlijk, financieel) gericht op het 
mitigeren van economische en maatschappelijke negatieve externe effecten en gericht op verbetering 
van Lelystad als geheel. 

• Inspirerend samenwerkingsproces gericht op positieve energie en creativiteit met u en uw partners, 
met ruimte voor veel interactie tussen betrokken overheden en met inbreng van onze specialistische 
kennis, procesbegeleiding, netwerken en analyses. 

• Heldere input en keuzes voor het College van GS en de besturen van uw betrokken partners, 
uitgewerkt in een beknopte en wervend vormgegeven rapportage waarin de keuzes duidelijk worden 
uitgelegd. De keuzes zijn goed onderbouwd en de analyses daarvoor zijn in bijlagen opgenomen. 

• Kortom: oplossingen voor de betreffende gebouwen en gebieden en aanbevelingen voor de 
toekomstbestendige verbetering van Lelystad als geheel in sociaal, economisch en ruimtelijk opzicht. 

Leeswijzer 
In het eerste hoofdstuk van dit basisdocument geven we een kort overzicht van de belangrijkste conclusies 
uit onze marktanalyse. Zo krijgt u een helder beeld van het vertrekpunt voor de visievorming en scenario's 
voor de vrijkomende objecten en locaties. Vervolgens gaan we in op de belangrijkste kernkeuzes voor de 
MIRT (Rijks)vastgoedstrategie voor Lelystad. Deze uitgangspunten zijn essentieel om te komen tot business 
cases voor de vrijkomende objecten en locaties, maar ook om te komen tot heldere projectafspraken waar 
alle partijen zich in herkennen. Als bijlage en verdere onderbouwing voor de marktanalyses, zijn aan dit 
document de Economische Effect Rapportages voor het Stadshart / Stationsgebied (voor kantoren en 
retail), Lelycentre / Smedinghuis (voor kantoren en retail) en het RCE/Bataviastad (retail) toegevoegd. 
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Lelystad heeft te maken met de in Nederland unieke situatie dat sprake is van een grote omslag in de 
demografische prognoses. Van een verwachte sterke groei van 76.300 inwoners in 2014 tot een 
bevolkingsomvang van 96.000 in 2030\ tot een aangepaste actuele prognose waarin rekening gehouden 
wordt met een bevolkingsomvang van 85.300 in 2030^ Dit heeft grote consequenties voor de verwachte 
prognoses voor de toekomstige vraag naar winkelruimte, kantoorruimte, voorzieningen en ander vastgoed. 
Deze omslag in de prognose heeft op de korte en middellange termijn directe invloed op de 
programmering van alle vastgoedsegmenten. Deze invloed is zowel kwantitatief, als kwalitatief, maar 
brengt ook bredere maatschappelijke en economische consequenties met zich mee. De omslag in de 
groeiverwachting vertoont overeenkomsten met transitiekenmerken waar ook krimp en anticipeerregio's 
mee kampen (het belang van indikken van de markt om zo te komen tot meer marktspanning). 

Ontwikkeling bevolking en werkgelegenheid 
De bevolking van Lelystad groeit, volgens de meest actuele prognosecijfers, tot 2030 met circa 9% tot 
85.300 inwoners^. Het vestigingsoverschot van Lelystad is in de afgelopen jaren teruggelopen tot ongeveer 
O, na 2016 zal het aantal vestigers weer oplopen; dit bepaalt voor circa 65% de bevolkingsgroei van 
Lelystad tot 2030^ Overigens zien we nog groei van de bevolking door het geboorteoverschot. 

Figuur 1: Prognose leeftijdsverdeling Lelystad tot 2030 
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Bron: Bevolkingsprognose 2013-2029 (gemeente Lelystad, 2013) 

i>74 jaar 

165-74 jaar 

120-64 jaar 

i<20 jaar 

Qua werk is de stad in de afgelopen jaren gewijzigd van een forenzenstad naar een stad waar meer 
mensen naartoe komen om te werken (de inkomende pendel is iets groter dan de uitgaande pendel). Een 
groot aandeel van de werkgelegenheid is te vinden in de publieke dienstverlening: zorg en overheid. 
Procentueel gaat het om 18% van de zorgsector van Lelystad tegenover 16% landelijk en 14% in de MRA. 
Zo'n 9% van de banen in Lelystad zijn gerelateerd aan de overheid, op landelijk niveau is dit slechts 5%''. 
Het aantal banen in de financiële en zakelijk dienstverlening is sinds de economische crisis (2008) sterk 
afgenomen. Lelystad kent een relatief hoge werkloosheid, die de laatste jaren ook sterk is gegroeid. In 2013 

^ Bevolkingsprognose 2005-2020 (Gemeente Lelystad, 2005) 
^ Bevolkingsprognose 2013-2029 (Gemeente Lelystad, 2013) 
^ Hierbij moeten we opmerken dat er inmiddels ook eerste doorrekeningen zijn die uitgaan van lagere groeicijfers. 

Trendrapport Zicht op Lelystad, 2013 
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(juli) was 13,2% van de beroepsbevolking werkloos, op landelijk niveau was dit 8,3%. De beroepsbevolking 
is daarbij gemiddeld genomen relatief laag opgeleid. 

De werkgelegenheid in Lelystad groeit sneller dan de beroepsbevolking^ Sinds 2008 groeit het aantal 
banen meer dan in omringende gebieden (Flevoland, Metropoolregio Amsterdam (MRA), Nederland). Het 
aantal voltijdse banen staat in april 2012 op 29.600^. Economische groei deed zich vooral voor in de zorg, 
de handel en het onderwijs. De sectoren zakelijke en financiële dienstverlening, bouw en vervoer lieten 
juist krimp zien. De laatste jaren is vooral het aantal ZZP'ers gestegen. In 2001 had 37% van de startende 
lokale bedrijven één werkzame persoon; in 2008 ging het om 48% en in 2012 om 55% van de bedrijven''. Op 
het totaal van bedrijven is 12% in Flevoland ZZP'er, landelijk gaat het om 9%'. De stormachtige opkomst 
van het aantal ZZP'ers kan worden gerelateerd aan een bredere trend in de crisisjaren waarbij ontslagen of 
werkloze personen voor zichzelf zijn begonnen. Sinds 2010 is er echter een daling zichtbaar van het aantal 
starters, met in 2011 zelfs een negatieve saldo: meer opheffingen dan oprichtingen. In andere Flevolandse 
gemeenten is deze krimp nog niet voorgekomen^. 

Figuur 2: Aandeel banen naar sector in 2012 

Lelystad 

Bron: Trendrapport Zicht op Lelystad, 2013 

Nederland 

Nutsbedrijven 
• Landbouw en Visserij 
• Financiële instellingen 
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• Overige diensten 
»Informatie en Communicatie 
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« Overheid 
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• Zorg 

Lelystad zal de komende jaren, net als de rest van Neder land, vergr i jzen. Het 
aandeel inwoners van 65 jaar of ouder neemt echter minder snel toe dan gemidde ld 
in Neder land. De meest actuele prognoseci j fers gaan uit van groei van de bevolk ing 
met circa 9% to t 2030. In de gemeente is het aandeel werk looshe id en 
lageropgeleiden bovengemiddeld hoog. Lelystad heef t relatief veel banen in zorg- en 
overhe idssec toren . Bovendien zien w e dat het aantal ZZP'ers bovengemidde ld sterk 
groei t , hetgeen over igens mede kan worden gerelateerd aan de economische cr is is. 

Wonen 
De komende jaren zal ook Lelystad vergrijzen, maar in een minder snel tempo dan gemiddeld in 
Nederland. In 2013 was 13% van de inwoners 65 jaar of ouder. In 2025 is dit waarschijnlijk gestegen naar 
19%. Absoluut stijgt het aantal senioren van 10.000 in 2013 naar 15.500 in 2025^ De huishoudens in 
Lelystad bestaan voor 9% uit eenoudergezinnen, 58% uit meerpersoonshuishoudens en 33% uit 
alleenstaanden. In landelijk perspectief herbergt Lelystad daarmee minder alleenstaanden (37% landelijk) 
en meer (eenouder)gezinnen. Wel nemen het aantal alleenstaanden (en ouderen) sneller toe. In de 
toekomst zal zich dit verder doorzetten is de verwachting. 

^ Er is in Lelystad een mismatch op de arbeidsmarkt. De kwalificaties van de werkzoekenden (veelal lager opgeleid) sluit niet 
aan bij de vraag naar arbeid. De groei van de werkgelegenheid zorgt daarmee niet voor een snelle afname van de 
werkloosheid. 

^ Bedrijvenregister Provincie Flevoland, 2013 
' Statistiek van de werkgelegenheid Flevoland, 2012 
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Lelystad telt circa 32.900 woningen. Hiervan bevindt 3 1 % zich in de huursector en 69% in de koopsector. 
Landelijk gaat het om 40% huur en 60% koop^. Er zijn dus relatief veel koopwoningen in Lelystad. Jaren '60 
- '80 wijken zijn in Nederland veelal de probleemwijken en een groot deel van de woningen in Lelystad 
stamt uit deze periode. Zo is 38% van de woningen in Lelystad tussen 1970 en 1980 gebouwd, landelijk is 
dit 16,6%^ Lelystad heeft een groot aandeel eengezinswoningen en een ondergemiddeld aandeel 
appartementen. Zo betreft 12% van de woningvoorraad appartementen en 88% eengezinswoningen. Op 
landelijk niveau is gemiddeld 29% appartement en 7 1 % grondgebonden^ In onderstaande tabel is een 
overzicht gemaakt van kenmerken van elke wijk op basis van beschikbare statistieken. 

Tabel 1: overzicht statistische kenmerken woonwijken in gemeente Lelystad 

Wijk Aantal Gemiddelde Eengezins Koop Leegstaand (%) Woningen 
woningen woning- woningen (%) woningen (%) gebouwd na 

2000 (%) 
Centrum Noordzijde 791 € 125.000 53% 54% 3% 0% 
Lelystad Noordoost 5.541 6 152.000 81% 59% 3% 5% 
Lelystad Noordwest 8.589 € 177.000 87% 59% 4% 21% 
Centrum Zuidzijde 436 €113.000 0% 0% 1% 52% 
Botter-Tjalk-Schoener 2.637 € 150.000 89% 59% 2% 2% 
Haven-Noordersluis 3.504 €225.000 91% 85% 3% 32% 
Lelystad Zuidoost 9.238 € 175.000 89% 67% 2% 21% 
Stadshart 748 €131.000 1% 22% 12% 21% 
Lelystad-Zuid/ Flevopoort 323 € 187.000 88% 76% 7% 100% 
Oostelijk buiten gebied 570 € 286.000 100% 21% 3% 1% 

Bron: CBS Statline, 2014: Bewerking: Stee Groep, 2014 

Wijkscan: eerste beoordeling van woonwijken rondom mogelijk vrijkomende rijksobjecten 
Wanneer we specifiek kijken naar de woonwijken rondom het Lelycentre/Smedinghuis (de wijken Centrum-Noordzijde 
en Lelystad Noordoost) dan valt op dat de gemiddelde woningwaarde in deze wijken relatief laag is, maar ook dat de 
waardeontwikkeling benedengemiddeld is in de laatste vijf jaar (in vergelijking met Lelystad als geheel). Het aantal 
inwoners met een baan in deze wijken is de laatste jaren flink teruggelopen; tegelijkertijd zien we het aantal uitkeringen 
in deze wijken bovengemiddeld groeien. Ook op sociale veiligheid en waardering van de openbare ruimte scoren beide 
wijken relatief laag. Daartegenover staat dat het voorzieningenniveau in beide wijken relatief goed is. Er zijn voldoende 
winkels, overige voorzieningen en basisscholen in de directe omgeving. We kunnen concluderen dat Centrum 
Noordzijde en Lelystad Noordoost tot de minst presterende wijken van de gemeente behoren.. 

In het Stadshart (in nabijheid van kantoren in Stationsomgeving) ligt het aandeel koopwoningen sterk onder het 
gemeentelijk gemiddelde. Bovendien zien we in het Stadshart een ruim aandeel aan appartementen, wat past bij de 
centrumstedelijke uitstraling. De gemiddelde woningwaarde is mede hierdoor ook lager. De waardeontwikkeling van 
woningen in het Stadshart is, in vergelijking tot het gemiddelde in Lelystad, echter bovengemiddeld. Ook zien we dat 
het aantal inwoners met een baan (en inkomen) in deze wijk relatief hoog is en het aantal inwoners met een uitkering 
beperkt. Het voorzieningenniveau in het Stadshart is, vanzelfsprekend, hoog. Het Stadshart behoort tot de best 
presterende wijken van Lelystad. 

Ook Lelystad-Noordwest, een wijk die ligt ten westen van de rijksobjecten in het Stationsgebied en strekt tot aan de 
Flevokust, scoort redelijk tot goed. De gemiddelde woningwaarde ligt hier relatief hoog; het betreft veel 
eengezinswoningen. Het aandeel inwoners met een baan is de laatste vijfjaar redelijk op niveau gebleven, wel zien we 
een toename van het aantal inwoners met een uitkering. Op het gebied van sociale veiligheid scoort deze wijk 
bovengemiddeld. De kwaliteit van de publieke ruimte wordt gemiddeld gewaardeerd. Qua voorzieningen presteert deze 
wijk gemiddeld. Het aantal supermarkten is gemiddeld; overige voorzieningen zijn in aantal iets ondergemiddeld. 
Daartegenover staat een bovengemiddeld aantal basisscholen. Lelystad-Noordwest behoort tot de beter presterende 
wijken van de gemeente. 

^Systeem Won ingvoor raad , 2013 
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De woningbouwopgave blijft in Lelystad tot 2030 aanzienlijk met circa 9.000 nieuwe inwoners. De vraag 
komt voornamelijk uit de groep van ouderen (65-I-). Het aantal jongeren (tot 30 jaar) is tot 2030 stabiel. 
Lelystad heeft een aanzienlijke planvoorraad met circa 4.750 woningen. De bevolkingsgroei van Lelystad 
lijkt dit te rechtvaardigen. We kijken echter kritisch naar de groeiprognose van 9.000 inwoners tot 2030; 
terugkijkend naar het verleden van Lelystad blijkt dat groeiprognoses systematisch te hoog worden 
ingeschat. Mocht de groeiprognose in de praktijk lager uitvallen, dan betekent dit ook een overaanbod aan 
woningen in de planvoorraad. Kwalitatief lijkt er (mogelijk) ook sprake van een mismatch: er is aanbod 
vooral in het midden- en hoge koopsegment van eengezinswoningen. Senioren zijn in hun vraagprofiel 
naar woningen juist op zoek naar appartementen en levensloopbestendige woningen en met name in de 
huursector. Onderstaand marktruimtemodel geeft aan dat er binnen de markt voor koopwoningen ruimte 
zit in het hoge segment (> € 310.000) en aan de huurkant in het lagere (tot € 350 - 450 euro) en hogere 
middensegment (maandhuur tussen € 625 en € 1.100). Let wel: dit model is gebaseerd op de 
bestedingsruimte van huishoudens en geeft daarmee de potentiële marktruimte weer. 

Figuur 3: Marktruimtemodel Lelystad 

Bron: CBS, 2014; CFV, 2012; bewerking Stee, 2014 

Door de bevolkingsgroei zal er tot 2030 vraag blijven naar woningen, al kan de 
groeiprognose van 9.000 inwoners tot 2030 in de praktijk lager uitvallen. De vraag 
ligt met name bij goedkope huurwoningen, huurwoningen vanaf € 625 per maand en 
koopwoningen boven € 310.000. Kwalitatief gaat het veelal om 
levensloopbestendige woningen en appartementen. Veel van de woningen (zowel in 
de bestaande voorraad, als in de planvoorraad) in Lelystad zijn grondgebonden 
(koop)woningen. 

Bedrijfsruimte 
Lelystad heeft tot 2040 een uitbreidingsvraag voor bedrijventerreinen van zo'n 5 hectare per jaar 
(uitgaande van het gemiddeld groeiscenario TM80 op basis van het Transatlantic Market scenario uit de 
Visie Werklocaties Flevoland 30-1-, 2010). Dit is in lijn met de uitgifte van bedrijventerreinen in de afgelopen 
tien jaar, die op iets minder dan 5 hectare netto l ig t Overigens, de laatste jaren zien we, mede als gevolg 
van de economische crisis, de uitgifte van terrein flink dalen. In 2011 en 2012 werd gemiddeld een hectare 
per jaar uitgegeven. In tabel 2 maken we een overzicht van de beschikbare planvoorraad voor (nieuwe) 
bedrijventerreinen. In totaal beschikt Lelystad over een totale voorraad uitgeefbaar terrein van iets meer 
dan 175 hectare bedrijventerrein. Zo'n 86 hectare hiervan is ook daadwerkelijk uitgeefbaar. Daarmee 
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beschikt Lelystad over meer voorraad aan terrein dan vraagt Wanneer het uitgeefbare planaanbod wordt 
geconfronteerd met de vraag, heeft Lelystad voldoende aanbod voor de komende 15 tot 20 jaar. 
Momenteel is Lelystad in regionaal verband (MRA/Plabeka) actief aan de slag met het reduceren van de 
planvoorraad. 

Naar schatting betreft zo'n 75% van de vraag naar bedrijventerrein het reguliere, modern-gemengde 
segment. Wanneer we dit vergelijken met het kwalitatieve aanbod in Lelystad, valt op dat dit segment 
weliswaar ruim aanwezig is, maar ook dat er veel plannen zijn voor specifieke themalocaties (Luchthaven, 
Bioscience en hoogwaardige terreinen. Juist voor dit soort meer specifieke locaties is de marktbehoefte 
vaak lastiger in te schatten. Tegelijkertijd moeten we opmerken dat Lelystad ook ambities op hoger 
geografisch niveau heeft. OMALA/Airport Garden City en de Flevokust zijn direct gerelateerd aan 
ontwikkelingen in de Noordvleugel van de Randstad en het noorden en oosten van het land. Voor beide 
locaties geldt dat de bovenregionale aantrekkingskracht groot kan zijn. Zo kan Lelystad met Flevokust als 
logistiek vliegwiel over water gaan functioneren en geldt voor OMALA dat door de extra vluchtcapaciteit 
van Schiphol op Lelystad Airport de potentie van deze locatie zal toenemen. Echter, tegelijkertijd geldt dat 
de aantrekkingskracht van beide locaties niet bewezen is en het bovendien gaat om locaties met een flinke 
omvang. 

Tabel 2: overzicht van uitgeefbare bedrijventerreinen naar type en omvang 

Totale omvang Totaal uitgeefbaar'" 
(netto ha) (netto ha) 

Flevopoort" Regulier bedrijventerrein 88 62,1 
Larserpoort Hoogwaardig bedrijventerrein 54 10,1 
Noordersluis Regulier bedrijventerrein 135 12,3 
Rivierenbuurt Kleinschalig bedrijventerrein 5 1,6 
Airport Garden City Hoogwaardig bedrijventerrein 172 25,0 (fase 1) 
Luchthaven Lelystad Thematisch bedrijventerrein 34 18,4 
Bio Science Park Thematisch bedrijventerrein 32 32,0 
Middendreef Kleinschalig bedrijventerrein 2 0,4 
Oostervaart Industrieterrein / HMC 128 10,4 
Flevokust Havengebonden bedrijventerrein 44 22,0 (fase 1) 
Totaal 694 175,9 

Bron: IBIS, 2014; Structuurvisie locatiebeleid 2014-2025 (bewerking Stee Groep, 2014) 

In Lelystad bedraagt de behoef te aan n ieuwe bedr i jventerre inen zo'n 5 hectare per 
jaar. Er is zo'n 86 hectare direct ui tgeefbaar. Daarmee is er meer dan vo ldoende 
aanbod voor de periode to t 2030. Een groot deel van het planaanbod richt zich op 
modern-gemengde eindgebruikers (reguliere bedr i jv igheid), maar ook een aanzienli jk 
deel is themat isch en meer speci f iek. We zien zeker potent ie voor Flevokust en 
OMALA/ Airport Garden City, zeker ook vanuit bovenregionaal perspect ief , maar zien 
ook r is ico's vanwege de omvang en de onzekerheid over de daadwerkel i jke 
marktvraag. 

Kantoren 
De kantorenmarkt in Lelystad staat onder druk. De leegstand is de laatste jaren toegenomen tot 21,5% en 
ligt daarmee boven het landelijk gemiddelde van zo'n 16%. Een groot deel van de leegstand is terug te 
vinden in (middel)grote kantoorpanden uit de jaren 70/80/90. Dit is juist het segment dat voor veel 
eindgebruikers weinig aantrekkelijk meer is. Focus van eindgebruikers in Lelystad ligt nu veel meer op 
kleinschalige kantooreenheden (met eigen identiteit en uitstraling), flexibiliteit en duurzaamheid. In tabel 3 

^ Dit is echter inclusief locaties met bovenregionaal belang, zoals OMALA en Flevokust en specifieke locaties zoals Bio Science 
Park. Het aandeel regulier bedrijventerrein bij de binnenvaarthaven is kleiner dan de totale nog uit te geven voorraad. Op de 
locatie OMALA is momenteel een kleine 25 hectare beschikbaar voor uitgifte (bron: gemeente Lelystad) 

'° Van de totaal uitgeefbare voorraad is 86 hectare gereed voor gemeentelijke uitgifte. 
" Voor Flevopoort zijn plannen voor schrappen van deelgebieden. 
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is een overzicht gemaakt van de belangrijkste bestaande kantoorlocaties in Lelystad en het bijbehorende 
leegstandspercentage. Ook zijn de gebiedslabels, in lijn met het nationale convenant 'Aanpak leegstand 
kantoren' toegevoegd. De leegstand is gebaseerd op bestaand aanbod (peildatum december 2014). Ook de 
oppervlakte die momenteel leeg staat in rijksobjecten is hierbij opgeteld. 

Tabel 3: overzicht omvang en leegstand belangrijkste kantoorlocaties in Lelystad 

Locatie Totale voorraad 
(m^ bvo) 

Leegstand (%) Gebiedslabel 

Stadshart 67.000 17% Groeigebied 
Lelycentre 71.000 16% Krimpgebied 
De Meent / De Schans / De Veste 29.000 23% Balansgebied 
Hanzepark / Botter 40.000 14% Balansgebied 

Bron: Structuurvisie Locatiebeleid 2013-2025, gemeente Lelystad , 2014; Funda in Business (peildatum december 2014; Bewerking: Stee Groep. 2014 

De behoefte aan nieuwe kantoorruimte in Lelystad wordt ingeschat op zo'n 2.500 tot 3.000 m^ bvo per jaar 
tot 2040 (bron: Visie Werklocaties Flevoland 2030-I-). Echter, de laatste jaren zijn er geen nieuwe kantoren 
opgeleverd en is de voorraad juist iets afgenomen (momenteel heeft Lelystad een kantorenvoorraad van 
zo'n 250.000 m^ vvo). De behoefteraming lijkt daarmee ambitieus. Naar verwachting zal ook Lelystad, 
ondanks de relatief nieuwe kantorenvoorraad, te maken krijgen met een vervangingsbehoefte. Dit betekent 
per saldo geen toename van de voorraad. Het onttrekken van oude, weinig courante kantoormeters krijgt 
hogere prioriteit. Daartegenover staat het toevoegen en/of herontwikkelen van nieuwe, moderne (en meer 
kleinschalige) kantoren. Lelystad beschikt over twee kantoorlocaties met uitbreidingsruimte (op basis van 
bestaande bestemmingsplannen), in het Stadshart en bij het vliegveld (Lelystad Airport). De totale 
plancapaciteit bedraagt zo'n 85.000 m^ bvo. Dat is, in vergelijking tot de behoefte, fors. Daarbij is het 
ontwikkelen van een nieuwe kantoorlocatie (greenfield) in de huidige tijd lastig. Ondanks de aanwezigheid 
van een vliegveld zien we dan ook risico's voor de ontwikkeling van nieuwe kantoormeters bij Lelystad 
AirporL De locatie ligt weliswaar langs de snelweg A-6, maar beschikt niet over een sterke OV verbinding 
(terwijl dit voor grotere kantoorgebruikers vaak wel een pre is). Bovendien zal het niet eenvoudig zijn van 
deze locatie een multifunctioneel en dynamisch gebied te maken, iets wat de huidige kantoorgebruiker wel 
steeds meer eist. Het Stadshart is weliswaar een multifunctioneel gebied (en scoort hierdoor ook hoog op 
ruimtelijke kwaliteit in de Economische Effect Rapportage voor kantoren, zie bijlage), maar krijgt door de 
vrijkomende objecten van het Rijk direct te maken met een toename van de leegstand in veelal moderne, 
nieuwe gebouwen. Nieuwe kantoren toevoegen op korte termijn ligt niet voor de hand en sluit ook niet aan 
bij actueel beleid en strategie van de gemeente Lelystad voor deze locatie. 

Tabel 4: plancapaciteit kantoorruimte in Lelystad in m' bvo'̂  

Totale 
plancapaciteit 

tot 2020 2020-30 

Stadshart 25.000 15.000 10.000 
Kantorenzone Larserpoort / Lelystad Airport 60.000 40.000 20.000 

Bron: Monitor uitvoeringsstrategie Plabeka, 2013 

Onlangs heeft de gemeente Lelystad 7. 000 m^ ontwikkelingsruimte op locatie Hanzepark geschrapt. Bovendien worden 
momenteel in Lelystad meer kantoormeters uit de markt genomen (onttrekkingen), dan dat er worden toegevoegd. Ook voor 
de kantorenmarkt geldt dat wordt gestreefd naar planreductie, mede op basis van de regionale afspraken in Plabeka verband 
(MRA). (Bron; gemeente Lelystad). 
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De kantorenmarkt in Lelystad heeft het zwaar; de leegstand neemt fors toe en 
gebouwen verouderen en voldoen onvoldoende aan de wensen van de moderne 
eindgebruiker. De behoefte aan nieuwe kantoorruimte is beperkt, terwij l er 
meerdere plannen (op basis van bestemmingsplancapaciteit) zijn voor toevoegen 
van nieuwe kantoormeters. Zowel de ontwikkeling van kantoorruimte in het 
Stadshart als op de locatie bij het vliegveld is risicovol, zo schatten we in. De 
gemeente Lelystad speelt hier in actueel beleid overigens op in en focust meer en 
meer op invulling en onttrekking van bestaand vastgoed. Toevoeging van forse 
nieuwe metrages past hier (vooralsnog) niet bij. 

Winkels en retail 
Lelystad beschikt over een totale detailhandelaanbod van zo'n 150.000 m^ wvo, verdeeld over iets meer 
dan 400 verkooppunten (zie tabel 5). Sinds 2009 is het aanbod toegenomen, vooral in de niet-dagelijkse 
sector door uitbreidingen van het Stadshart (Promesse) en Batavia Stad. Tegelijkertijd zien we dat ook de 
leegstand in de winkelcentra is toegenomen. De leegstand in Lelystad is met 13% bijna twee keer zo hoog 
als het landelijk gemiddelde. Alleen in het Stadshart staan al snel zo'n 50 objecten leeg (peiling juli 2013). 
Mede daarvoor is vorig jaar ook een Taskforce Leegstand opgericht (zie box hieronder). Net als in de rest 
van Nederland, zien we ook in Lelystad dat de leegstand tussen locaties flink verschilt. Zo zijn er plekken 
zonder leegstand of met leegstand op frictieniveau, maar ook enkele locaties, waaronder het Stadshart, 
waar de leegstand flink bovengemiddeld is (overigens, ook binnen het Stadshart is duidelijk verschil tussen 
(aanloop)straten met forse leegstand en het hoofdwinkeleentrum waarde leegstand gering is). Bovendien 
zijn voor het Stadshart plannen voor het uit de markt nemen van bestaande, leegstaande winkelmeters). 

Tabel 5: overzicht omvang en leegstand winkelgebieden in Lelystad 

Winkelgebied Totale omvang (wvo) Aantal 
verkooppunten 

Leegstand {%) 

Stadshart 34.390 146 25% 
Lelycentre 8.536 42 10% 
Tjalk 8.645 16 0% 
Kempenaar 1.693 6 0% 
Botter 1.563 9 0% 
Boswijk/Kamp 1.422 5 0% 
Voorhof 1.410 2 0% 
Voorstraat 1.589 , 

5 
7% 

Jol 2.255 6 6% 
Lelystad-Haven 790 2 16% 
Batavia Stad 18.545 97 1% 
Palazzo 32.368 18 6% 
Verspreid 20.982 64 17% 
Totaal 134.188 418 13% 

Bron: Locatus Verkooppunt Verkenner, cijfers gemeente Lelystad juni 2012; In: DPO Detailhandel 2012; 
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Eerste uitkomsten Taskforce Leegstand Stadshart 
De Taskforce is een denktank die op basis van lokale kennis en trends een bijdrage levert aan oplossingen tegen 
de leegstand en voor de verbetering van de beleving van het Stadshart. Deze denktank bestaat naast de 
gemeente uit een afvaardiging van de BIZ de BKL en de lokale gamechanger Peter Krol. De Taskforce heeft voor 
het stadshart een aantal leegstandsstrategieën opgesteld en daarbij ook concreet een aantal maatregelen 
benoemd. Het betreft de volgende strategieën: 
• Voorkomen: in kansrijke (deel)gebieden inzetten op behoud en versterking aantrekkingskracht, door beheer, 

management, marketing en evenementen en het voeren van consistent en consequent detailhandelsbeleid 
ten aanzien van nieuwe detailhandelsmeters. 

• Behandelen: leegstand (tijdelijk) oplossen door bijvoorbeeld invullen lege etalages, pop-up stores en tijdelijk 
verhuur. 

• Genezen: leegstand structureel aanpakken door actieve herinvulling of (ruimte voor) transformatie. 

Bron: Nieuwsbericht gemeente Lelystad, september 2013; 

Gezien de teruglopende consumentenbestedingen en de toename van de winkelmeters in de afgelopen 
jaren staat de omzet per m^ winkelruimte in Lelystad flink onder druk. Er zitten grote verschillen in de 
ontwikkeling per winkelgebied. Met Batavia Stad beschikt Lelystad over een recreatieve trekker met een 
unieke positie die de consument een totaalbeleving biedt (zie ook de Economische Effect Rapportage voor 
Bataviastad in de bijlage). Voor het Stadshart is het noodzakelijk meer te bieden dan een 
boodschappencentra, om de koopkracht in de niet-dagelijkse sector te blijven binden en vreemde 
koopkracht (regionaal/toeristisch) aan te trekken (zie ook Economische Effect Rapportage voor retail in het 
Stadshart in de bijlage). De totaalbeleving van het Stadshart is hierbij essentieel. Voor de buurt- en 
wijkcentra geldt dat deze vooral een lokale functie vervullen. De levensvatbaarheid en 
toekomstbestendigheid is in sterke mate afhankelijk van de ontwikkeling van de omliggende wijk. In de 
winkelgebieden waar de bestedingen terugvallen neemt ook de omzet in de winkels af, waardoor 
huurniveaus zakken en leegstand gaat toenemen, (bron: Actualisatie DPO winkelstructuur gemeente 
Lelystad, 2012). 

Figuur4: kansrijken kansarm retailvastgoed 

toekomstperspectieven winkelgebieden 

florerend 

• Al-locaties 
• aanloopstraten met 

duidelijk profiel of thema 
(exclusieve kleding, vers 
en reform, discounters) 

• wijkwinkelcentra met 
prettige mix van 
superma rktienl, 
huishoud (Blokker, 
Marskramer), slijterij, 
drogist 

• buurtcentra met grote 
supermarkt 

• leefboulevards 

Bron: Stee Groep, 2014 

op het randje 

• buurtcentra 
• aanloopstraten zonder 

profiel of trekker 
• thema-boulevards 

(interieur, bouw, tuin, 
outdoor, ABC) 

af te schrijven 

• buurtcentra zonder 
(grote) supermarkt 

• strips onder flats 
• kleine woonboulevards 

zonder trekker (zoals 
IKEA of Macro) 

De uitbreidingsruimte voor detailhandel in Lelystad is berekend in een sober, gemiddeld en positief 
scenario (bron: Actualisatie DPO winkelstruetuur gemeente Lelystad, 2012). In het sobere scenario (het 
scenario waar de gemeente momenteel op koerst) moet gekozen worden voor inkrimping van de 
detailhandelsmeters, terwijl in het gemiddelde scenario wordt uitgegaan van een maximale (indicatieve) 
uitbreiding voor de dagelijkse sector van zo'n 7.500 m^ wvo (tot 2030) en 14.000 m^ wvo in de niet-
dagelijkse sector (exclusief Batavia Stad). De positieve scenario's zijn, mede gezien de ontwikkelingen in 
de markt en prognoses, weinig realistisch. Ook de gemiddelde scenario's lijken, mede gezien de 
ontwikkeling van de leegstand, weinig wenselijk. De gemeente Lelystad beschikt over harde plannen 
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(bestemmingsplancapaciteit) voor toevoeging van 4.700 m^ bvo voor het Stddshart, echter gezien de 
huidige ontwikkelingen wordt hier geen invulling aan gegeven'^ Daarnaast zijn nog 
ontwikkelingsmogelijkheden in de wijk Warande (13.000 m5 bvo aan commerciële publieksgerichte 
voorzieningen, detailhandel en horeca), de Westerdreef (5.000 m^ bvo voor^berifere detailhandel) en 
Batavia Stad (uitbreiding toegestaan tot 25.000 m^ bvo) Wanneer al de plannen (inclusief zacht/ideefase) 
worden gerealiseerd, lijkt er meer aanbod dan vraag. Echter, gezien het meest actuele beleid van Lelystad, 
waarin wordt uitgegaan van krimp van de voorraad, ligt dit niet voor de hand. 

Lelystad heeft te maken met een forse leegstand in detailhandel van zo'n 16%. Het 
Stadshart, maar ook diverse buurt/wijkwinkelcentra staan onder druk. De gemeente 
gaat uit van een beleid dat gericht is op krimp van de voorraad en is kritisch op 
eventuele toevoeging in de toekomst. Tegelijkertijd wordt sterk ingezet op het 
terugdringen van de leegstand (onder meer met de Taskforce Leegstand voor het 
Stadshart). Wanneer we de ontwikkelingsmogelijkheden (veelal zachte 
uitbreidingsplannen) confronteren met de behoefte, blijkt dat er meer plannen dan 
behoefte bestaat tot 2030. Het thematische centrum Batavia Stad functioneert goed 
en heeft een sterke marktpositie; deze locatie heeft een aparte status en sterke 
bovenregionale aantrekkingskracht, waardoor groei mogelijk lijkt. 

Leisure en vrijetijdssector 
Leisure is een breed segment en daarom moeilijk exact te definiëren. Letterlijk betekent leisure vrije ti jd. 
Daarom vallen horeca, sport, verblijfsaccomodaties, cultuur, wellness en entertainment onder deze sector. 
Leisure is van groot belang voor de lokale en regionale economie. De laatste jaren zien we een flinke groei 
van het aantal arbeidsplaatsen in de sector. In Lelystad groeide het aantal arbeidsplaatsen met zo'n 6% de 
laatste twee jaar en het aantal vestigingen met 16%. De sector groeit hiermee in Lelystad relatief sneller 
dan in de rest van Nederland. Van de in totaal 1.400 vestigingen zijn er 520 gevestigd in Lelystad; deze zijn 
goed voor ruim 1.970 banen (5% van totale werkgelegenheid). De groeicijfers betekenen tegelijkertijd ook 
een ruimtevraag. In Lelystad (maar ook Flevoland als geheel) zien we ruimte voor toename van het aanbod 
van leisure aanbod. Het huidige aanbod is, wanneer je het aanbod vergelijkt over het totaal aantal 
inwoners in de gemeente, ondergemiddeld in vergelijking tot andere gemeenten in Nederland. Het aandeel 
musea, horeca en hotels is ondervertegenwoordigd. Tegelijkertijd zien we dat het aantal dagjesmensen in 
Lelystad relatief hoog is (mede als gevolg van Batavia Stad, dat goed is voor 23% van alle bestedingen in 
de vrijetijdssector in de provincie, maar ook het Aviodome) en bovendien flink is gestegen sinds 2009 (met 
ruim 65%). Aan de andere kant zien we dat het aantal overnachtingen laag is in vergelijking met andere 
gemeenten (maar ook groeiende met 2 1 % sinds 2009). We concluderen dat de leisure sector een 
groeisector is waar kansen liggen voor Lelystad . 

Leisure en vrijetijdssector is groeiende in Lelystad, zowel qua vestigingen als qua 
werkgelegenheid. Lelystad beschikt over een aantal grote trekkers, waarvan Batavia 
Stad de grootste is. Er lijkt marktruimte voor uitbreiding van het aanbod aan leisure. 

Maatschappelijk vastgoed 
Nederland heeft momenteel circa 80 tot 85 miljoen m^ maatschappelijk vastgoed'". Daarmee ligt het 
landelijk gemiddelde op circa 5 m^ per inwoner. Het maatschappelijk vastgoed is verspreid over functies 
als onderwijs en kinderopvang (ruim 40%), zorg (bijna 40%), cultuur, sport en ontspanning (ruim 10%) en 
overige functies als kerken en moskeeën (bijna 10%). Hiervan is ongeveer een derde in bezit van de 
overheid; het overige is in bezit van stichtingen, corporaties 'of private partijen. Lelystad ligt met een 
gemiddelde oppervlakte van 2,2 m^ per inwoners (in totaal bijna 165.000 m^ maatschappelijk vastgoed) 
onder het landelijk gemiddelde. 

" Het meest actuele beleid van de gemeente is gericht op krimp van de voorraad, dan wel alleen kwalitatieve uitbreiding van 
winkelmeters. Ook voor het Stadshart geldt deze afspraak, (bron: gemeente Lelystad), 

" Bron: bouwstenen voor sociaal, 2012 
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Tabel 6: maatschappelijk vastgoed in Lelystad naar eigendom en type 

Overheid Stichtingen Overige Totale omvang in 

Lelystad 39% 36% 165.000 Lelystad 39% 36% 24% 165.000 

Bron: Vitale Stad, 2012 

De bevolking in Lelystad zal de komende jaren groeien, wat leidt tot extra vraag naar maatschappelijk 
vastgoed. Diverse maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de vergrijzing en ontgroening, digitalisering en 
decentralisatie van de overheid, leiden echter tot een verminderde ruimtevraag naar maatschappelijk 
vastgoed. De verwachting is dat de komende jaren de behoefte aan maatschappelijk vastgoed sterk zal 
afnemen onder invloed van bovenstaande trends'^ 

Lelystad heeft relatief weinig maatschappelijk vastgoed. Bevolkingsgroei zorgt voor 
extra vraag, echter maatschappelijke ontwikkelingen remmen deze vraag. 
Verwachting is dat de ruimtevraag naar maatschappelijk vastgoed zal afnemen. 

Conclusie voor Lelystad en MIRT (Rijks)vastgoedstrategie 

• Zoals bekend zijn er landelijk veel problemen op de diverse vastgoedmarkten. In Lelystad zien we dat 
deze problemen zo mogelijk nog groter zijn. De problemen waar de diverse vastgoedsegmenten in 
Lelystad mee te maken hebben, zijn zowel het gevolg van landelijke trends als de specifieke historische 
ontwikkeling. Kort gezegd is er nu vooral te veel van alles (zowel qua bestaand als planmatig aanbod) 
en de vraag blijft structureel uit, of sluit onvoldoende aan bij het huidige aanbod. 

• Lelystad groeit, in tegenstelling tot andere delen van Nederland, door tot 2030. De groeicijfers zijn 
echter niet meer zo groot als verwacht en daardoor worden aanpassingsproblemen in de 
vastgoedmarkt voorzien. Deze problemen zijn kwantitatief in alle marktsegmenten en hebben 
daarnaast in elk segment belangrijke kwalitatieve consequenties. 

• In de huidige planvoorraad zijn 4.750 woningen opgenomen. Dit lijkt te passen bij de prognose dat 
Lelystad met ongeveer 9.000 inwoners zal groeien tot 2030. Hierbij plaatsen we wel kanttekeningen bij 
de prognose van de huishoudens, die ambitieus lijkt. Hoewel minder dan het landelijk gemiddelde, zal 
het aantal ouderen in Lelystad toenemen, wat een andere woningvraag in de toekomst betekent. Er 
zullen meer levensloopbestendige woningen en appartementen, met name in de huursector nodig zijn 
dan er nu in de voorraad beschikbaar zijn. Het omvormen van leegstaande kantoorgebouwen tot 
appartementen is dan ook een interessante denkrichting. 

• Het aanbod van bedrijventerreinen, kantoren en winkels is groot, net als de leegstand in deze 
segmenten. De gemeente Lelystad werkt op regionaal verband aan planreductie en speelt in haar 
actuele beleidskeuzes hier op in. Met locaties als Flevokust en OMALA/Airport Garden City worden 
kwalitatief goede aanvullingen geboden die aansluiten op de wensen van de markt, echter de omvang 
van (enkele van) deze terreinen lijkt groter dan de te verwachten vraag. Door slim te faseren speelt de 
gemeente Lelystad hier overigens al goed op in. In de kantorenmarkt is een steeds duidelijkere kloof 
zichtbaar tussen de goede locaties en de matige locaties. Door de structureel weggevallen behoefte, is 
het toekomstperspectief van de kantorenpanden op de matige locaties minimaal. Eenzelfde probleem 
is zichtbaar bij het winkelvastgoed. Thematische eentra (Batavia Stad) hebben zich in Lelystad 
voldoende bewezen en hier lijkt qua groei ook nog geen einde aan te komen. 

De toekomstige ontwikkelingen van onderwijsinstellingen (waaronder de WUR) en de invloed van deze organisaties op de 
vraag naar maatschappelijk vastgoed zal nog nader worden onderzocht. 
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De markt voor leisure en vrijetijdsactiviteiten kent een stevige groei in Lelystad. Een steeds groter deel 
van de werkgelegenheid en aantal vestigingen komt voor rekening van deze sector. Lelystad heeft 
relatief weinig maatschappelijk vastgoed. De trends wijzen op fors minder ruimtegebruik in de 
toekomst door deze sector, echter door de bevolkingsgroei en vergrijzing zal deze neergang in Lelystad 
minder groot zijn. 

De vastgoedopgave van Lelystad heeft een sterke gebiedsgerichte component. Een flink deel van de 
opgave lijkt, op basis van onze eerste analyses, gericht te moeten zijn op het aanpakken van flankerend 
beleid om vastgoedmarkten gezonder te maken. Lelystad is zich hier van bewust en inmiddels actief 
aan de slag. Desondanks wil len we voorstellen om een aantal kernkeuzes (zie volgend hoofdstuk) te 
maken voor Lelystad als geheel met een sterke beleidsmatige inslag, vooral gericht op 
marktstructurering. Deze kernkeuzes sluiten goed aan bij de koers die Lelystad, mede op basis van 
regionale afspraken binnen Plabeka, de laatste jaren heeft ingezet. Marktstructurering zorgt voor een 
gezondere marktsituatie en verbetert het investeringsmilieu voor bestaand vastgoed en locaties. 
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3 Kernkeuzes MIRT 
vastgoedstrategie 
voor Lelystad 

TIEN KERNKEUZES MIRT VASTGOEDSTRATEGIE LELYSTAD 

BASISKEUZES/HOOFDDOELEN 
1. Behoud van werkgelegenheid (en van banen voor hoogopgeleiden in het bijzonder) belangrijk 

voor economie van Lelystad 
2. Inzetten op maximaal behoud van (hoogopgeleide) inwoners voor Lelystad 
3. Groei van leegstand op de kantorenmarkt (en andere marktsegmenten) m Lelystad 

voorkomen 

BELEIDSKEUZES 
4. Meer marktspanning is essentieel voor succesvolle business cases 
5. Kiezen voor het hanteren van meer marktconforme prognoses en meer vraaggericht 

ontwikke len 

6. Meer focus op bestaand (al dan niet leegstaand) vastgoed 

KEUZES VOOR GEBOUW EN GEBIED 
7. Invullen van leegkomend ri jksvastgoed met (alternatieve en) kansrijke doelgroep(en) 
8. Aanpak op gebiedsniveau heeft de voorkeur boven aanpak op pandniveau bij het voorkomen 

varn leegstand 
9. Koppeling leggen met kansrijke (andere) projecten m Lelystad 
10. Think big, act small 

Hieronder maken we een uitwerking van de tien kernkeuzes voor de MIRT vastgoedstrategie voor Lelystad. 
De kernkeuzes zijn besproken in zowel de projectgroep als de stuurgroep en verder aangevuld. Op basis 
van onze bevindingen en conclusies raden we aan een insteek te kiezen die gebiedsgericht is en 
uitdrukkelijk de samenhang met alle relevante vastgoedmarkten meeneemt (en dus niet alleen met de 
kantorenmarkt). Daarnaast moet de aanpak zeker gericht zijn op Lelystad als geheel en de samenhang 
tussen de verschillende gebieden in Lelystad meenemen. 

De tien kernkeuzes zijn ingedeeld van sociaal-economisch (werkgelegenheid, leegstand) naar beleidsmatig 
(marktstructurering, prognoses en focus bestaand vastgoed), naar fijnmazig en meer gericht op 
gebouwniveau. Op deze manier is geprobeerd een sterke samenhang tussen de kernkeuzes aan te 
brengen. 
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3.1 Basiskeuzes/hoofddoelen 

1: behoud van werkgelegenheid (en van banen voor hoogopgeleiden in het 
bijzonder) belangrijk voor economie van Lelystad 

Wat houdt dit in? 
Met het (gedeeltelijk) vrijkomen van het rijksvastgoed in Lelystad, gaan ook een groot aantal banen in 
Lelystad verloren. Door het (gedeeltelijk) vertrek van de rijksdiensten verdwijnen in totaal maximaal zo'n 
900 banen (inclusief indirecte werkgelegenheid zo'n 1.150 banen). Inclusief indirecte banen betreft het zo'n 
600'^ banen voor hoger opgeleiden. Overigens, al sinds 2011 is een afname van het aantal banen zichtbaar. 
Ter vergelijking: begin 2011 werkten iets minder dan 1.200 personen (exclusief indirecte banen) in de 
diverse objecten. Uit de Economische Effect Rapportages (zie bijlage) blijkt dat het mogelijke verlies van 
banen door het (gedeeltelijke) vertrek van de rijksdiensten voor met name het Stadshart en Lelycentre een 
grote impact hebben op zowel de directe als indirecte werkgelegenheid in deze gebieden, wat zich direct 
vertaalt in een afname van de sociaal-economische betekenis van deze locaties voor Lelystad als geheel. 

Wat betekent dit voor Lelystad en de vastgoedstrategie? 
Het aandeel hoger opgeleiden in Lelystad is nu met circa 25% (circa 9.000 werkzame personen)" al lager 
dan in de rest van Nederland, een verdere verlaging met 7% heeft een negatieve impact op de gemeente 
en structuur van de beroepsbevolking. Bovendien heeft Lelystad een relatief hoge werkloosheid. In de 
scenario's voor de gebouwen (maar ook de intentieovereenkomsten/afspraken binnen het MIRT) is het 
daarom belangrijk ook voldoende aandacht te hebben voor behoud (en aantrekken) van (hoogopgeleide) 
inwoners en werkgelegenheid. 

2: inzetten op maximaal behoud van (hoogopgeleide) inwoners voor Lelystad 

Wat houdt dit in? 
Op basis van pendelgegevens schatten we in dat zo'n 25 tot 30% van de werkzame personen in het 
vrijkomende rijksvastgoed ook woonachtig is in Lelystad. Belangrijk is om deze inwoners zoveel mogelijk 
te kunnen behouden voor de gemeente. Het wegtrekken van deze inwoners betekent immers ook veelal 
een verdere afname van hoger opgeleiden in de gemeente. Aantrekken van hoger opgeleiden probeert 
Lelystad al tientallen jaren, maar blijkt een bijzonder lastige opgave. 

Wat betekent dit voor Lelystad en de vastgoedstrategie? 
Sterk inzetten op behoud van hoog opgeleide inwoners, mede door te streven naar behoud en toename 
van banen (voor hoger opgeleiden) in de gemeente^^. Zo kan per saldo worden gezorgd voor behoud van 
(hoger opgeleiden) inwoners voor Lelystad. Naast behoud van banen zal het behoud en aantrekken van 
inwoners, door aantrekkelijk vestigingscriteria, goed in ogenschouw moeten worden genomen. Dit 
betekent bijvoorbeeld ook het aanbieden van de juiste product-markteombinaties voor woningbouw en 
beschikken over de juiste voorzieningen en werklocaties. 

3: groei van leegstand op de kantorenmarkt (en andere marktsegmenten) in Lelystad 
voorkomen 

Wat houdt dit in? 
Lelystad heeft momenteel een bovengemiddeld leegstandspereentage (21,5% procent) op de 
kantorenmarkt. Voorkomen moet worden dat de (deels) vrijkomende objecten dit percentage verder onder 
druk zetten. Dit kan zowel door het actief aanbieden op de kantorenmarkt (en daarmee het aanbod 

Arbeidsmarktanalyse Openbaar Bestuur 2010, Ministerie BZK 
" Onderzoek en Statistiek, gemeente Lelystad, augustus 2013 

Overigens, het behouden van hoger opgeleiden is een ambitie waar Lelystad al tien tot twintig jaar mee bezig is. Het was 
destijds ook een van de redenen om de Rijksdiensten in de stad te vestigen immers (bron: gemeente Lelystad). 
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vergroten), als het aantrekken van bestaande eindgebruikers op de kantorenmarkt en daarmee elders 
leegstand vergroten. Uitdaging in het MIRT ligt dan ook in de invulling van de gebouwen (conform 
kernkeuze 7) met (alternatieve) doelgroepen en de koppeling met mogelijke negatieve effecten (toename 
van leegstand) in andere gebieden/objecten. 

Wat betekent dit voor Lelystad en de vastgoedstrategie? 
Voor de strategie betekent dit dat bij de scenario keuzes voor de verschillende objecten de marktsituatie op 
de kantorenmarkt goed in perspectief moet worden genomen. Wordt een van de objecten als kantoor op 
de markt aangeboden, zal moeten worden gekeken of dit past binnen de systematiek van de Ladder voor 
Duurzame Verstedelijking. Oftewel, is er voldoende (regionale) behoefte voor dit marktsegment en is voor 
deze invulling niet ook binnen bestaand stedelijk gebied voldoende aanbod beschikbaar. Overigens, deze 
afweging geldt bij uitstek ook voor andere doelgroepen voor de objecten. De vastgoedmarkt in Lelystad 
moet niet (verder) worden ontregeld bij (her)invulling van de objecten. Uit de Economische Effect 
Rapportages voor kantoren in het Stadshart en Lelycentre blijkt op beide locaties de leegstand toeneemt, 
waardoor beide locaties op de indicator 'marktwaarde en vastgoed' minder goed scoren (zie ook bijlage). 

3.2 Beleidskeuzes 

4: meer marktspanning is essentieel voor succesvolle business cases 

Wat houdt dit in? 
Eén centraal begrip bij het komen tot succesvolle herinvulling van vrijkomende 
objecten is marktstructurering^^. Het gaat dan om het beïnvloeden van de HET IS GEWOON 
planologisch-juridische, financiële en organisatorische kaders waarbinnen LEKKERDER DWQLEN 
publieke en private (markt)partijen opereren. Door die kaders te bepalen of te ALS JE WEET 
veranderen, ontstaat schaarste en daarmee markL In gebieden met DAT ONDERTUSSEN 
uitbreidingsvraag door groei van bevolking en/of werkgelegenheid, zien we dat TENMINSTE 
het in praktijk met name gaat om keuzes maken tussen (nieuwbouw)projecten, IEMAND PROBEERT 
goed faseren en segmenteren, maar soms ook schrappen van plannen. DE KRAAN TE 
Wanneer sprake is van marktstructurering, betekent dit tegelijkertijd ook dat REPAREREN 
nieuwe invulling van bestaand vastgoed eerder (financieel) mogelijk is en het / 
oplossen van leegstand voor partijen meer aantrekkelijk is (bij een overaanbod A ~ £ C ^ ^ 
aan nieuwe plannen is een actieve aanpak voor het oplossen van leegstand 
immers bijna vergelijkbaar met 'dweilen met de kraan open'. 

Wat betekent dit voor Lelystad en de vastgoedstrategie? 
In onze marktanalyses concluderen we dat op meerdere vastgoedsegmenten in Lelystad meer 
(plan)aanbod dan behoefte bestaat. Bijvoorbeeld op de bedrijfsruimtemarkt (een uitgeefbare voorraad van 
86 hectare), kantorenmarkt (85.000 m^ vvo plancapaciteit op termijn; 60.000 m^ bvo exclusief Stadshart) en 
detailhandel (afhankelijk van gekozen behoeftescenario) zien we meer dan voldoende plannen. Lelystad is 
bezig met een transitie van 'groeidenken' naar meer denken vanuit bestaand vastgoed en welke nieuwe 
ontwikkelingen nog echt nodig zijn. Dit is ook terug te vinden in actuele beleidsdocumenten en visies, maar 
nog niet direct in de aanwezige planvoorraad. Dit lijkt een uitdaging voor de komende jaren, voor de stad, 
maar ook voor de provincie als geheel. 

De gemeente is druk bezig met een transitie van 'groeidenken' naar meer focus op bestaand vastgoed, locaties en 
marktstructurering (oftewel, meer vanuit een portefeuillestrategie denken als een belegger). Lelystad is aangesloten bij Plabeka 
en is in regionaal verband aan het terugschakelen. Ook Lelystad heeft zich gecommitteerd aan de Uitvoeringsstrategie Plabeka 
('Snoeien om te bloeien'). 
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5: kiezen voor het hanteren van meer marktconforme prognoses en meer 
vraaggericht ontwikkelen 

Wat houdt dit in? 
In relatie tot voorgaande kernkeuze is het van belang om bij het bepalen van marktbehoefte in de diverse 
vastgoedsegmenten uit te gaan van meer marktconforme prognosemodellen. Dit voorkomt dat de 
toekomstverwachtingen te positief worden ingeschat, met als gevolg dat uitgifte en/of verkoop van grond 
in praktijk tegenvalt. Hierbij moeten gemeente, provincie en Rijk ook meer op één lijn acteren. Met de 
totstandkoming van de nieuwe visie werklocaties (vanuit de provincie) wordt hier een belangrijke stap 
gezet. Deze visie is bij voorkeur ook herkenbaar en bruikbaar voor de gemeente Lelystad. Voor de 
woningmarktprogrammering wordt uitgegaan van verschillende prognoses en cijfers bij gemeente en 
provincie, zo concluderen we. Dit maakt een correcte beoordeling van cijfermateriaal niet betrouwbaarder. 

Wat betekent dit voor Lelystad en de vastgoedstrategie? 
Goede onderlinge afstemming en objectieve marktbeoordeling is zeer belangrijk als input voor de MIRT 
strategie, zeker waar het gaat om toekomstige invulling van panden, maar ook voor beoordeling van 
kansen en risico's. Daarvoor is afstemming met andere stakeholders (zowel intern als extern) en 
marktexperts noodzakelijk voor nadere aanscherping van onze analyses. We voorzien daarom dat 
marktconsultaties bij het opstellen van de scenario's en business cases essentieel zijn. Het versterken en 
verder aanvullen van de marktanalyses (met name ook bij het opstellen en doorrekenen van de 
haalbaarheid van de toekomstscenario's) zien we als een relevant onderdeel van het MIRT onderzoek. 

6: meer focus op bestaand (al dan niet leegstaand) vastgoed 

Wat houdt dit in? 
In plaats van alle aandacht naar nieuwbouw gaat het in Nederland in de toekomst om meer energie en 
liefde voor bestaand vastgoed, dat is een regelrechte verandering^". In de bestaande voorraad is 
verandering het leeuwendeel van de opgave, in plaats van de dominantie van 'nieuwbouw om de 
nieuwbouw'. In plaats van 90% van de focus op nieuwbouw, is een transitie nodig naar meer aandacht 
voor bestaande bouw en de kwaliteit van bestaande plekken. Dit vraagt om een portefeuillebenadering van 
de bestaande voorraad aan woningen, maatschappelijk vastgoed en werklocaties in Lelystad. Welke 
plekken functioneren nog heel goed? Welke minder? Waar kunnen nog meters worden toegevoegd? En 
waar moeten mogelijk meters worden geschrapt? Door meer vanuit een portefeuillebenadering te kijken 
naar vastgoed, is sneller en beter inzichtelijk wat kwantitatief en kwalitatief nog kan worden toegevoegd. 

Dit maakt dat voor het MIRT onderzoek de 
juiste afwegingen kunnen worden gemaakt 
en dat mogelijke nieuwe invulling niette 
koste van bestaande locaties gaan. 

Wat betekent dit voor Lelystad en de 
vastgoedstrategie? 
Meer aandacht voor bestaand vastgoed is 
een belangrijke cultuuromslag binnen de 
gemeente Lelystad, maar ook de provincie, 
zo schatten we in. Zowel gemeente als 
provincie zijn zich hiervan bewust en actief 
mee aan de slag. Overigens, Lelystad blijft 
een groeistad, waardoor uitbreiding (en 
daarmee toevoeging van nieuw vastgoed 
aan de voorraad) noodzakelijk kan zijn. Voor 
het MIRT onderzoek betekent dit dat de 
kwaliteit van bestaande locaties, waar 

90% aandacht voor nieuw 

marktvraag 
(uitbreiding, 

vervanging, instroom 
van buiten de regk)) 

90% aandacht voor bestaand 

huidige 
voorraad 

aanbod en 
plannen 

nieuw-
tKMJW 

overig 
beleid 

^° In de geactual iseerde structuurvis ie van de gemeente Lelystad is deze keuze gemaakt door te kiezen voor meer focus op de 
bestaande stad. 
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mogelijk ook andere (kantoor)locaties (buiten de al onderzochte plekken, Stadshart/Stationsgebied, 
RCE/Bataviastad en omgeving Lelycentre) ook van belang zijn. In overleg moeten we bepalen welke 
gebieden (die nu bijvoorbeeld onder druk staan) nader moeten worden bekeken, zodat de strategie voor de 
vrijkomende objecten geen nadelige invloed heeft op deze plekken. 

7; invullen van leegkomend rijksvastgoed met (alternatieve en) kansrijke 
doelgroep(en) 

Wat houdt dit in? 
Deze kernkeuze is in lijn met de doelstelling van gemeente, provincie en Rijk en ook een directe aanleiding 
waarom zij samenwerken in het MlRT-onderzoek. Het betreft het gezamenlijk komen tot een goede, nieuwe 
invulling (met voldoende toegevoegd waarde) van de leegkomende gebouwen c.q. locaties. Belangrijke 
aspecten hierin zijn werkgelegenheid (en type werkgelegenheid), leefbaarheid en ruimte voor initiatief. 
Expliciet noemen we het invullen met alternatieve^' en kansrijke functies, daar de koppeling met het 
marktperspectief belangrijk is voor een aantrekkelijke businesscase. Voor de verschillende objecten zal een 
toekomst als regulier kantoorpand (voor een middelgrote tot grote kantoorgebruiker) soms niet het meest 
voor de hand liggende scenario zijn, gezien de beperkte marktbehoefte. We zien dat het vrijkomen van 
moderne kantoorpanden (bijvoorbeeld in het Stadshart) mogelijk een verhuisbeweging op gang kan 
brengen vanuit andere (minder courante) kantoorpanden in Lelystad, met als gevolg dat leegstand op deze 
andere locaties toeneemt (in praktijk is dit ook zichtbaar binnen het Stadshart en omgeving, waarbij 
eindgebruikers van verouderde naar nieuwe, moderne panden verhuizen). Dit moet worden meegenomen 
in de afweging en scenario's. 

Wat betekent dit voor Lelystad en de vastgoedstrategie? 
Voor Lelystad is het belangrijk dat de kantorenmarkt, die al flink onder druk staat, niet verder wordt belast 
(zie ook kernkeuze 3).Tegelijkertijd zien we in andere vastgoedmarkten ook beperkte behoefte of 
overaanbod in Lelystad. Het opnieuw invullen van de vrijkomende objecten vraagt om specifiek maatwerk 
en specifieke business cases, waarbij de toegevoegde waarde van een nieuwe invulling scherp zal moeten 
beoordeeld (om er voor te zorgen dat ook wordt aangesloten bij overige kernkeuzes, zoals het behoud van 
werkgelegenheid). Het niet invullen van objecten is eigenlijk geen reële optie, daar dit de leefbaarheid van 
het gebied (maar ook de economische potentie) doet afnemen. De mogelijke koppeling met andere 
projecten in Lelystad, lijkt, door de beperkte marktkansen voor kantoorruimte, realistisch. 

3.3 Keuzes voor gebouw en gebied 

8: aanpak op gebiedsniveau heeft de voorkeur boven aanpak op pandniveau bij het 
voorkomen van leegstand 

Wat houdt dit in? 
Wanneer wordt gekeken naar nieuwe invulling van de vrijkomende objecten, dient bij voorkeur (ook) te 
worden gekozen voor een gebiedsstrategie. Nieuwe invulling van de (deels) vrijkomende objecten 
(omgeving Stationsgebied (of Stadshart), Lelycentre en Kustgebied/Bataviastad) heeft immers een directe 
invloed op het omliggende gebied en omliggende objecten. In het Stadshart gaat het daarbij om objecten 
die toonaangevend zijn voor de westkant van het station en bovendien een cluster vormen. Het gedeeltelijk 
vrijkomen van deze objecten heeft bovendien een flink effect op de sociaal-economische betekenis van de 
locatie (zie ook de EER Stadshart). Het Smedinghuis is beeldbepalend en heeft een dermate grote omvang 
dat het gewenste toekomstscenario (voor mogelijke invulling van een deel van het pand) zeker invloed 
heeft op de toekomst van de omgeving. Bovendien, in de directe omgeving van het Smedinghuis staan 
meerdere leegstaande kantoorpanden. Ook uit de Economische Effect Rapportage voor Lelycentre (voor 
kantoren en retail) blijkt dat de locatie momenteel ondergemiddeld scoort. Indien Rijkswaterstaat een deel 
van zijn activiteiten uit het Smedingshuis naar elders zou verplaatsen, zou dit kunnen leiden tot toename 

Onder alternatieve invulling verstaan we een tot dusver niet gangbare bestemming voor vrijkomende gebouwen, die echter 
wel een duurzame gebruiksmogelijkheid belooft. Het zoeken naar een levensvatbare vorm van alternatief gebruik (en de 
daaraan verbonden gebruikers/ondernemers) maakt deel uit van dit MlRT-onderzoek. 
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van de leegstand in het gebouw. Dit kan tot een verdere afname van de sociaal-economische en ruimtelijke 
kwaliteit van deze locatie leiden. Het gebouw van RCE Scheepsarcheologie, dat mogelijk vrijkomt, ligt 
naast Bataviastad en mogelijk ook in het plangebied van Batavialand. Deze locatie heeft potentie, zo blijkt 
uit de aantrekkingskracht op consumenten, maar ook uit onze Economische Effect Rapportage voor 
Bataviastad die bovengemiddeld hoog scoort. Door niet alleen naar het object te kijken maar ook naar het 
gebiedsniveau, kunnen (mogelijk) ook oplossingen gevonden worden voor andere, leegstaande panden in 
Lelystad. Hiermee kan het marktperspectief van Lelystad worden verbeterd en leegstand worden 
tegengegaan. 

Wat betekent dit voor Lelystad en de vastgoedstrategie? 
Dit betekent dat moet worden gekozen voor een bredere scope bij het komen tot scenariokeuzes / business 
cases voor de vrijkomende objecten. Naast een beoordeling van gebouwen, zal ook de locatie moeten 
worden meegenomen (in onze aanpak zijn hiervoor de Economische Effect Rapportages, zie bijlage, zeer 
geschikt). Daarnaast zal op gebiedsniveau worden geanalyseerd of samenwerkingsarrangementen/ 
verdienmodellen interessante mogelijkheden bieden voor waardecreatie. 

9: k o p p e l i n g l e g g e n m e t k a n s r i j k e (ande re ) p r o j e c t e n in L e l y s t a d 

Wat houdt dit in? 
Naast het vanuit markttechnisch perspectief kijken naar de gebiedsontwikkelingen om het Stadshart, de 
omgeving van het Smedinghuis en het kustgebied / Bataviastad (RCE gebouw) op korte en (middel)lange 
termijn zo sterk mogelijk te maken, is het goed om ook een koppeling te maken met andere strategische 
gebieden in Lelystad. Hierbij denken we aan Flevokust, Luchthaven Lelystad, OMALA, de Warande en 
Batavialand. Mogelijk kunnen, door deze projecten bij het onderzoek te betrekken, betere resultaten bereikt 
worden in het licht van de doelstellingen, samengevat in de kernkeuzes 1, 2 en 3. 

Wat betekent dit voor Lelystad en de vastgoedstrategie? 
Door de belangrijke kernkeuzes (zoals werkgelegenheid, leefbaarheid en leegstand) direct al scherp mee te 
nemen bij de scenario's voor de vrijkomende objecten, kan snel worden geconcludeerd of volledig aan 
deze kernkeuzes wordt voldaan. Zo niet, lijkt het goed om andere kansrijke projecten in Lelystad direct te 
betrekken. 

10 : t h i n k b i g , ac t s m a l l 

Wat houdt dit in? 
Net als bij andere grote projecten is het belangrijk om te kiezen voor een 
stap-voor-stap-aanpak, binnen een algemeen gedeeld eindbeeld. Dat beeld 
wordt gerealiseerd via een vastgoedstrategie, waarin iedere stap op 
haalbaarheid en realiteit wordt beoordeeld. Bij de herontwikkeling van de 
vrijkomende objecten wordt zoveel mogelijk gestreefd naar waardebehoud 
cq. waardeontwikkeling en daarmee dus gericht op toekomstige behoefte. 

Wat betekent dit voor Lelystad en de MIRT strategie? 
Cruciaal is dat de termijn (tijdsspanne) tussen de kosten en de baten bij 
grootschalige herontwikkeling (bijvoorbeeld van het Stadshart) zo klein als 
mogelijk is. Visionair denken, maar klein en stapsgewijs handelen is hierbij 
het sleutelbegrip. (Financiële) risico's worden daarmee ook hanteerbaar en 
dus aanvaardbaar, tevens is bijsturing permanent mogelijk. Dit betekent ook dat een heldere en realistische 
fasering moet worden gehanteerd. 
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Management sumnnary 
Marktbeeld vastgoedsegmenten Lelystad 
Hieronder wordt een overzicht gegeven van het kwantitatieve en kwalitatieve marktbeeld per 
vastgoedsegment in Lelystad. Al met al valt op dat de vastgoedopgave van Lelystad een sterke 
gebiedsgerichte component heeft. Een deel van de opgave lijkt, op basis van onze eerste analyses, gericht 
te moeten zijn op het verder aanpakken van flankerend beleid en acties om vastgoedmarkten gezonder te 
maken (dit is overigens in lijn met de visie en beleid van Lelystad, regio (Plakeba/MRA) en provincie). 

Vastgoedsegment 
Wonen 

Bedrijventerreinen 

Kantoren 

Kwantitat ief 
Planvoorraad tot 2030 lijkt redelijk in 
overeenstemming met de 
bevolkings/huishoudensprognose. 
Echter, deze prognoses zijn 
ambitieus en laatste jaren meerdere 
keren gewijzigd. 

Meer dan voldoende planaanbod. Er 
wordt uitgegaan van 5 hectare vraag 
per jaar, terwijl er momenteel zo'n 86 
hectare direct uitgeefbaar is. De 
totale voorraad aan uitgeefbare 
terreinen bestaat uit zo'n 176 
hectare. De gemeente is, samen met 
de regio/Plabeka, actief met 
planreductie. 
Leegstand in bedrijfsruimte niet 
bovengemiddeld. 

Leegstand in (middel)grote en minder 
courante panden, 21,5% in Lelystad 
tegenover landelijk gemiddelde van 
16% (en zelfs het landelijk 
gemiddelde is problematisch) 
Er wordt gerekend met een 
nieuwbouwvraag van 2.500 tot 3.000 
m^ bvo per jaar tot 2040. 
Lelystad heeft planmeters geschrapt, 
waaronder in Hanzepark. Bovendien 
neemt de voorraad laatste jaren af. 

Er lijkt op termijn vooral behoefte aan 
levensloopbestendige woningen, 
(middel)dure huur en koopwoningen 
en appartementen. 
Veel van de woningen (zowel in de 
bestaande voorraad, als in de 
planvoorraad) in Lelystad zijn 
grondgebonden (koop)woningen. 
Weliswaar meer dan voldoende 
ruimte voor reguliere bedrijvigheid 
(meeste vraag), maar ook veel 
specifieke locaties (Bio Science, 
luchthaven et cetera). Behoefte is 
hier meer onzeker. 
Enkele locaties met mogelijke 
bovenregionale aantrekkingskracht, 
zoals Flevokust en OMALA, maar 
geen bewezen plekken. Dit neemt 
enig risico met zich mee. Door goed 
te faseren wordt hier slim op 

ingespeeld. 
Er is circa 85.000 m^ bvo 
planvoorraad (tot 2030) op de 
locaties Stadshart en Lelystad 
Airport. Dit is meer dan de behoefte. 
Of deze voorraad daadwerkelijk 
wordt gerealiseerd is onzeker. Met 
name in het Stadshart zal niet 
worden gekozen voor toevoegen van 
nieuwe kantoormeters. 
Bovendien, het is maar de vraag of 
ontwikkeling van een greenfield bij 
het vliegveld daadwerkelijk kansrijk 
is. Dit vraagt ook om uitstekende ov-
bereikbaarheid, multifunctionaliteit en 
dynamiek op de locatie. 
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Detailhandel • Ook in dit segment is de leegstand 
met circa 13% bovengemiddeld hoog. 

• Er is beperkte uitbreidingsbehoefte, 
dit is sterk afhankelijk van hoe 
bevolking zich ontwikkelt en 
koopkrachtbesteding. 

• Lelystad koert nu op een 
krimpscenario, waarbij geen 
winkelmeters worden toegevoegd, 
maar slechts worden onttrokken van 
de voorraad. 

• Er zijn enkele (zachte) plannen voor 
uitbreiding van detailhandel. Enige 
harde plan is voor het Stadshart, dit 
lijkt gezien de huidige leegstand 
weinig realistisch en past ook niet in 
de plannen voor verbetering van het 
Stadshart (en de acties vanuit de 
Taskforce Leegstand) 

• Batavia Stad heeft veel potentie, 
uitbreiding op deze locatie lijkt 
haalbaar. 

Leisure • Aanbod van leisure in Lelystad is nog 
ondergemiddeld. Hier is nog groei te 
verwachten. 

• Aantal bekende nationale spelers, 
waaronder Batavia Stad en 
Aviodome. 

• Er zijn plannen voor een maritiem 
themapark, Batavialand, langs de 
kustzone. 

Maatschappelijk vastgoed • Lelystad heeft ondergemiddelde 
voorraad van maatschappelijk 
vastgoed. Toekomstverwachtingen 
zijn echter dat maatschappelijk 
vastgoed afneemt. 

• Geen nieuwe locaties bekend, wel 
locaties die vrijkomen. 

Tien kernkeuzes MIRT vastgoedstrategie voor Lelystad 
Hieronder maken we een overzicht van de tien kernkeuzes voor de MIRT vastgoedstrategie voor Lelystad. 
We raden aan om een insteek te kiezen die gebiedsgericht is en uitdrukkelijk de samenhang met alle 
relevante vastgoedmarkten meeneemt (en dus niet alleen met de kantorenmarkt). Daarnaast moet de 
aanpak zeker gericht zijn op Lelystad als geheel en de samenhang tussen de verschillende gebieden in 
Lelystad meenemen. 

Basiskeuzes/hoofddoelen 
1. Behoud van werkgelegenheid (en van banen voor hoogopgeleiden in het bijzonder) belangrijk voor 

economie van Lelystad 
2. Inzetten op maximaal behoud van (hoogopgeleide) inwoners voor Lelystad 
3. Groei van leegstand op de kantorenmarkt (en andere marktsegmenten) in Lelystad voorkomen 

6e/e/ds/ceuzes 
4. Meer marktspanning is essentieel voor succesvolle business cases 
5. Kiezen voor het hanteren van meer marktconforme prognoses en meer vraaggericht ontwikkelen 
6. Meer focus op bestaand (al dan niet leegstaand) vastgoed 
7. Invullen van leegkomend rijksvastgoed met (alternatieve en) kansrijke doelgroep(en) 

Keuzes voor gebouw en gebied 
8. Aanpak op gebiedsniveau heeft de voorkeur boven aanpak op pandniveau bij het voorkomen van 

leegstand 
9. Koppeling leggen met kansrijke (andere) projecten in Lelystad 
10. Think big, act small 
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ANALYSE RELEVANTE BELEIDSDOCUMENTEN 

MIRT Projectenboek 2014 

Hoofdopgaven MIRT (Noord-Holland, Utrechten Flevoland): 
Economie: optimaal vestigingsklimaat (tegengaan leegstand, clustering bedrijvigheid, herstructurering, 
intensivering en transformatie van bedrijventerreinen). 
Verstedelijking: duurzame woningbouwontwikkeling (binnen bestaand stedelijk gebied, verdichting 
rondom OV- knooppunten). 
Bereikbaarheid: goed functionerend vervoersnetwerk (multimodaal, ontwikkeling knooppunten). Het 
verbeteren en ruimtelijk zeker stellen van de bereikbaarheid, waarbij de gebruiker voorop staat. 
Water, robuust watersysteem 
Natuur en Landschap: aantrekkelijk landelijk gebied en groen in en om de stad (landschappelijke en 
cultuurhistorische kwaliteiten en structuren behouden en versterken, toegankelijkheid en 
beleefbaarheid gebieden). 

• Energie: verduurzaming energievoorziening; o.a. door duurzaam renoveren bestaande 
woningvoorraad. 

Een MIRT Onderzoek voor Lelystad Airport is uitgevoerd omtrent de bereikbaarheid van de luchthaven 
(MOBLA). Binnenkort wordt gestart met de verkenning. 

Gebiedsagenda Noord-Holland Utrecht Flevoland (2013) 

Woningbouw 
• Lelystad heeft tot 2040 plek voor de bouw van 15.000 woningen, waarvan tweederde op de locatie 

Warande. 

Werklocaties 
• Lelystad heeft voldoende ruimte voor het accommoderen van substantiële ruimtelijke ontwikkelingen. 

Lelystad Airport kan vanaf 2015 niet mainportgebonden vliegtuigbewegingen van Schiphol 
accommoderen. 

Leisure 
• Op toeristisch gebied liggen er kansen dankzij onder meer BataviaStad, BataviaHaven en de 

Oostvaardersplassen. 

Actualisatie Structuurplan Lelystad 2015 (2013) 

Woningbouw 
• Focus op bestaande stad. 
• Woningbouw richten op Hanzepark en eerste deelgebied van Warande. 
• Focus op reeds in bezit zijnde (en geheel of gedeeltelijk bouwrijpe) bouwgrond. 
• Lelystad biedt een suburbaan woonmil ieu. 
• De ruimte in de groene en blauwe randen van de stad kan worden benut om niches te faciliteren die de 

diversiteit in het woningaanbod bevorderen. 
• Het werken aan grootschalige uitbreidingslocaties in de komende 5 jaar moet worden voorkomen. 

Werklocaties 
• Dreigend overaanbod op de kantorenmarkt tegengaan. Er zijn afspraken gemaakt om de planvoorraad 

op elkaar af te stemmen en de voorraad terug te brengen door plannen te schrappen, uit te faseren of 
te transformeren door sloop en/of herbestemming. Ten aanzien van de bedrijventerreinenmarkt is een 
deel uitgefaseerd. 

• Zorgen voor voldoende aanbod aan werklocaties voor de kansrijke sectoren (industrieel-logistiek 
profiel), waaronder Flevokust (binnenhaven, containerterminal, havenindustrieel-complex). 

• Ontwikkeling Lelystad Airport/Airport Garden City als regionale luchthaven van nationale betekenis. 
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• Herstructureringsinitiatieven vanuit de markt (transformatie , onttrekking kantoorruimte, herprofilering, 
facelifts) faciliteren. 

Leisure 
• Onderzoeken welke recreatieve mogelijkheden in relatie tot Marker Wadden kansen bieden nabij 

Trintelhaven. 
• Faciliteren functieverbreding van jachthavens om Lelystad als vaardoel aantrekkelijk te maken. 
• Aan de recreatieve ontwikkeling van de kust moet prioriteit worden gegeven. 
• De vijf toeristisch-recreatieve knooppunten duidelijk markeren: Marker Wadden, Batavia Stad, 

Oostvaardersplassen, Aviodrome en Natuurpark. 

Voorzieningen 
• Het voeren van een actief leegstandsbeleid, waarbij het optimaal inzetten van de bestaande 

huisvesting voor het toevoegen van nieuwe voorzieningen gaat, tenzij sprake is van 
uitbreidingsgebieden en vervangende nieuwbouw. 

Gebiedsagenda Lelystad: Bestuurlijke agenda voor gemeente Lelystad en provincie Flevoland (2014) 

• De Gebiedsagenda Lelystad omvat programma's en projecten die op het kruispunt liggen van 
kerntaken van de provincie en van hetgeen de gemeente Lelystad wil bereiken voor de lokale 
samenleving. 

Belangrijke criteria vanuit de Gebiedsagenda: 
Gebruik maken van de kernkwaliteiten ruimte, rust, groen en water: hiermee wordt een 
onderscheidend woon-, werk- en recreatieklimaat aangeboden. 
Kiezen voor een kwalitatieve groeidoelstelling. Verdere groei van de bevolking draagt bij aan 
versterking en differentiatie van de (bovenlokale) stedelijke voorzieningen en kwaliteiten, waarbij 
welvaart en welzijn van de bewoners van Lelystad en de regio centraal blijven staan. 
Benutten van de strategische ligging van Lelystad als 'stepping stone' voor ontwikkelingen die de 
schakelfunctie tussen de Randstad, Midden, Noord en Oost-Nederland versterken. 
Bezien van de ruimtelijke-economische ontwikkeling van de stad, samen met Almere, meer op een 
regionaal schaalniveau als onderdeel van het 'daily urban system' van de Metropoolregio Amsterdam 
(MRA) en in de toekomst mogelijk ook met Zwolle en de regio Utrecht. 
Samenwerking op verschillende manieren samen binnen de gemeente Lelystad en met andere 
gemeenten, de provincie Flevoland, de MRA, de IJsseldelta, het Rijk en andere gebiedspartners. 

In de Gebiedsagenda worden projecten gedefinieerd naar doelstellingen, gewenste effecten, 
samenwerkingspartners en financiële inzeL Per project worden eveneens de bestuurlijke duo's en 
ambtelijke trekkers genoemd. Het betreft de volgende projecten: 

Lelystad Airport 
Flevokust 
Markermeer IJmeer 
Batavialand 
Nieuwe natuur 
Concentratie Rijksvastgoed 
Regiovariant versterking Houtribdijk 

Structuurvisie Locatiebeleid 2013-2025 (2014) 

Werklocaties 
• Er is sprake van specialisatie van de lokale economie van Lelystad. Zo wordt er groei voorzien in de 

sectoren " industr ie", "bouwnijverheid", "handel" en "vervoer en communicatie", terwijl het aandeel 
van "zakelijke- en publieke dienstverlening" relatief af zal nemen. Hierdoor zal Lelystad zich steeds 
meer in de richting van een goederengerichte economie bewegen.. Het verschil ten opzichte van het in 
2003 gekozen profiel zit vooral in de relatieve afname van de dienstverlening, zowel zakelijk als publiek. 
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• Prognoses laten een structureel minder hoge groei zien, waarop ingespeeld dient te worden. Voor 
Lelystad betekende dit dat verschillende plannen uitgefaseerd zijn tot na 2040 om een bijdrage te 
leveren aan de vermindering van overaanbod in de regio. 

• Aanpassing van het kantorenprogramma betekent allereerst het schrappen van een aantal plannen om 
daarmee de planvoorraad terug te brengen. Daarnaast is besloten om een deel van het programma uit 
te faseren tot na 2030, al dan niet in combinatie met reductie van structurele leegstand door sloop, 
transformatie en/of herbestemming. Om diversiteit in het aanbod te houden en ook in de toekomst te 
kunnen voldoen aan de eisen vanuit de markt (vervangingsvraag) is besloten om een aantal kansrijke 
nieuwbouwlocaties in het programma te houden. 

Detailhandel 
• Aandacht voor actuele trends en ontwikkelingen binnen de detailhandelssector en het effect hiervan 

op de Lelystadse detailhandelstructuur, alsmede het verbeteren van het economisch functioneren van 
de verschillende detailhandelslocaties. Hierbij is specifieke aandacht nodig voor webshops en 
afhaalpunten, grootschalige retailparken, bazaars, woonboulevards, detailhandel op 
bedrijventerreinen en perifere locaties en handhaving. 

Ladder voor duurzame verstedelijking 

Het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) bepaalt dat de treden van de ladder doorlopen moeten worden als 
basis voor een goede ruimtelijke ordening. De Ladder voor duurzame verstedelijking is opgenomen in de 
Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) van het Rijk en per eind 2012 als motiveringseis in het 
Besluit Ruimtelijke Ordening (Bro). 

Overheden moeten op grond van het Bro alle nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen (inclusief wijzigingen van 
bestaande bestemmingsplannen, bijvoorbeeld bij functiewijziging) motiveren aan de hand van de drie 
treden van de Ladder. De Ladder is geënt op de oude 'SER- Ladder' uit 1999 die al langer gebruikt wordt bij 
de afweging voor nieuwe bedrijventerreinen. De Ladder voor duurzame verstedelijking is verankerd in het 
Bro in de artikelen 1.1.1. en 3.1.6. De tekst uit het Bro luidt als volgt: 

'De toelichting bij een bestemmingsplan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, 
voldoet aan de volgende voorwaarden: 

a. er wordt beschreven dat de voorgenomen stedelijke ontwikkeling voorziet in een actuele 
regionale behoefte; 
b. indien uit de beschrijving, bedoeld in onderdeel a, blijkt dat sprake is van een actuele regionale 
behoefte, wordt beschreven in hoeverre in die behoefte binnen het bestaand stedelijk gebied van de 
betreffende regio kan worden voorzien door benutting van beschikbare gronden door 
herstructurering, transformatie of anderszins, en; 
c. indien uit de beschrijving, bedoeld in onderdeel b, blijkt dat de stedelijke ontwikkeling niet binnen 
het bestaand stedelijk gebied van de betreffende regio kan plaatsvinden, wordt beschreven in 
hoeverre wordt voorzien in die behoefte op locaties die, gebruikmakend van verschillende middelen 
van vervoer, passend ontsloten zijn of als zodanig worden ontwikkeld. ' 

Figuur 1: schematisch overzicht Ladder voor duurzame verstedelijking 

Trede 1 Is er een regionale 
behoefte? 

I — * Nee, stop met de procedure of pas uw plan zodanig 
aan dat het past bij de regionale behoefte 

I y )au ga naar trede 2 

1 
Trede 2 Is {een deel van) de regionale behoefte op te 

vangen binnen het bestaand steddijk gebied 

Ja. u bent (voor dit deel) klaar 
met de motivering 

Nee, ga naar trede 3 

1 Bron: Ministerie van l&M, 2012 
Trede 3 zoek een locatie die multimodaal 

ontsloten is of kan worden voor 
de resterende regionale behoefte 
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Economische 
Effectrapportage 
Stadshart 
Voor u ligt öe economische effectrapportage voor 
kantorenlocatie Stadshart. Dit is een model dat inzicht biedt 
in de (sociaal-)economische waarde van kantoorlocaties. 
Hiermee wordt een scherp en objectief beeld van de 
economische toegevoegde waarde van Stadshart voor de 
gemeente Lelystad en de bredere regio weergegeven. Zo 
geeft de EER onder andere inzicht in het (potentiële) effect 
van Stadshart op werkgelegenheid en vestigingen (omvang en 
ontwikkeling) en ruimtelijke kwaliteit (inclusief leegstand). 

Het model is ontwikkeld met meerdere Kamers van 
Koophandel en daarna uitgerold over veel regio's in 
Nederland. De EER is een bewezen model om de (sociaal-
)economische prestaties van een kantoorlocatie in kaart te 
brengen. 

EER-waarde van Stadshart gemiddeld 
De huidige waarde van kantoorlocatie Stadshart is uitgedrukt in een score. 
Deze score geeft - op basis van objectief meetbare indicatoren - een oordeel 
over het (economische) presteren van de kantoorlocatie op dit moment. Voor 
Stadshart is deze economische waarde gemiddeld: 0,52 (of 52% van de totale 
score). 

Ter vergelijking: de score in de EER voor een gemiddeld bestaande locatie in 
Nederland ligt tussen de 45 en 55%. De werkgelegenheid in het Stadshart is 
toegenomen, er is sprake van een bovengemiddelde arbeidsproductiviteit en 
de bereikbaarheid (met name via openbaar vervoer) is uitstekend. Daarentegen 

is de opnamedynamiek laag, de leegstand vrij hoog en het aantal vestigingen 
is niet toegenomen. Vandaar heeft Stadshart een gemiddelde score. 

F iguu r 1 : Sco reove rz i ch t S tadsha r t 

100% 
90% 
80% 
70% 
60% 
50% 
40% 
30% 
20% 
10% 
0% 

A: Banen en B: Marktwaarde C: Ruimtel i jke Totale 
Vest igingen en vastgoed kwali tei t gemiddelde 

waarde 

Deze score is bepaald door de locatie te vergelijken met de regionale cijfers op 
het gebied van werkgelegenheid en marktwaarde, maar ook op ruimtelijke 
kwaliteit De score per hoofdindicator wordt bepaald door een aantal 
subindicatoren die elk een eigen score kennen ten opzichte van een vooraf 
gestelde benchmark. 

Op de volgende pagina volgt een locatieprofiel van het Stadshart als 
kantorenlocatie waarna dieper wordt ingegaan op de scores voor de diverse 
indicatoren van het model. 
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Locatieprofiel Stadshart 

Kantorenlocatie Stadshart ligt centraal in Lelystad. Het is het gebied rondom 
Station Lelystad Centrum. Het is een zeer gemengd gebied, dat naast vele 
sectoren, ook verschillende vastgoedmarkten herbergt. Naast kantoorruimte is 
er ook veel winkelruimte en zijn er enkele maatschappelijke voorzieningen in 
het gebied aanwezig. We focussen in deze rapportage op het Stadshart als 
kantorenlocatie. 

Figuur 3: Afbakening Stadshart 

Figuur 2: Ligging Stadshart in Lelystad 

Stadshart heeft als 
kantorenlocatie een 
totale voorraad van 
circa 60.000 m^. Een 
aantal grote 
kantoorvestigingen 
rondom het station zijn 
de Rechtbank, 
Provincie Flevoland, 
het UWV-werkbedrijf, 
Openbaar Ministerie 
en KPN. Er zijn dus 
overwegend publieke 
functies gevestigd. 

Gezamenlijk bieden de in totaal 87 vestigingen in het gebied werk aan 3.415 
personen. De belangrijkste sectoren voor de werkgelegenheid zijn openbaar 
bestuur en de gezondheidszorg. Wat betreft aantal vestigingen zijn de zakelijke 
dienstverlening en gezondheidszorg de grootste sectoren. 

Het Stadshart bestaat grofweg uit het gebied tussen de Agorabaan, de 
Lindelaan, de Ziekenhuisweg en de Stationslaan plus de kantoren rondom het 
Provinciehuis en de kantoren rondom de Rechtbank (zie figuur 3). 

ïiÊCÉ 

Het Stadshart kent dankzij de ligging rondom station Lelystad Centrum een 
uitstekende ov-bereikbaarheid. Daarnaast ligt de A6 op zo'n 5 autominuten. De 
ringweg van Amsterdam ligt op ongeveer 30 minuten rijden. 

Figuur 4: samenstelling vestigingen en werkgelegenheid naar sector 

arbeidsplaatsen 

vestigingen 

0% 
• industrie 
• vervoer en opslag 

gezondheidszorg 

20% 40% 60% 80% 100% 
• bouw • handel en reparatie 

dienstverlening • openbaar bestuur 
overige 

Bron: Provincie Flevoland, 2014; Bewerking: Stee Groep, 2014 
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Indicator A: Banen & Vestigingen 

Toelichting score 
Kantorenlocatie Stadshart heeft een benedengemiddelde score op de indicator 
banen & vestigingen. Deze score wordt bepaald door een aantal subindicatoren 
die elk een eigen score kennen ten opzichte van een vooraf gestelde 
benchmark. De subindicatoren voor Stadshart kennen de volgende scores: 
• een bovengemiddeld aandeel in de totale werkgelegenheid van de 

gemeente; 
• een gemiddeld indirect werkgelegenheidseffect; 
• een stijging in aantal arbeidplaatsen en een gelijkblijvend aantal 

vestigingen. 

In onderstaande figuur de score op de indicator banen en vestigingen: 

0,43 

0,6 0,8 1 

Analyse van score 
• Op kantorenlocatie Stadshart zijn 3.415 personen werkzaam. De grootste 

sectoren op de locatie zijn openbaar bestuur (41%) en de gezondheidszorg 
(33%). Een aantal grote werkgevers zijn de Gemeente Lelystad, Provincie 
Flevoland en de Rechtbank Midden-Nederland. Wat betreft aantal 
vestigingen is de zakelijke dienstverlening (35%) samen met de 
gezondheidszorg (27%) de grootste sector. 

• Binnen de gemeente is het gebied van groot belang voor de 
werkgelegenheid. Zo'n 8% van de arbeidsplaatsen in de gemeente is 
gevestigd in het Stadshart Als we het alleen vergelijken met kantoorbanen 
is het aandeel van het Stadshart 29%, terwijl de voorraad kantoorruimte op 
de locatie 26% is van de totale kantorenvoorraad in Lelystad. Wat dat 
betreft scoort het gebied dus goed. 

• Bedrijven op Stadshart kennen een gemiddeld multipliereffect van 1,39. Dit 
staat voor één arbeidsplaats bij de bedrijven zelf die leidt tot 0,39 
arbeidsplaatsen bij andere bedrijven. Bij deze indirecte werkgelegenheid 
kan gedacht worden aan arbeidsplaatsen in bijvoorbeeld dienstverlenende 
sectoren, zoals schoonmaak, administratie, onderhoud en beheer of 

horeca. We hebben berekend dat het bedrijventerrein goed is voor circa 
1.300 indirecte arbeidsplaatsen. 

• Het aantal vestigingen is tussen 2009 en 2013 gelijk gebleven. In dezelfde 
periode nam het aantal vestigingen in zowel Lelystad als Flevoland met 
zo'n 20% toe. 

• Het aantal banen steeg ten opzichte van 2009 met circa 8% (250 banen). In 
Lelystad nam in dezelfde periode de werkgelegenheid met 27% toe en in 
Flevoland als geheel met slechts 2%. 

• Het valt op dat de groei in werkgelegenheid voor het grootste deel wordt 
veroorzaakt door twee (semi-)publieke sectoren: openbaar bestuur en 
gezondheidszorg. Ten opzichte van 2009 groeiden deze sectoren met 
respectievelijk 116 en 370 arbeidsplaatsen. De zakelijke dienstverlening is 
de grootste krimpsector. In de afgelopen v i j f jaar liep het aantal 
arbeidsplaatsen in deze sector met 232 terug, een daling van 26%. 

Figuur 5: ontwikkeNng werkgelegenheid en vestigingen Stadshart naar sector 2009-2013 (LISA, 2014) 
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Bron: Provincie Flevoland, 2014; Bewerking: Stee Groep, 2014 
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Indicator B: Marktwaarde & Vastgoed 

Toelichting score 
Op de indicator marktwaarde & vastgoed heeft Stadshart een gemiddelde 
score. Deze score wordt bepaald door een aantal subindicatoren die elk een 
eigen score kennen ten opzichte van een vooraf gestelde benchmark. De 
subindicatoren voor Stadshart kennen de volgende scores: 
• een gemiddelde huurprijsontwikkeling; 
• een beperkt aandeel in de totale opname binnen de gemeente (ten opzichte 

van de voorraad); 
• een gemiddelde leegstand (aanbod) ten opzichte van de gemeente; 
• een bovengemiddelde arbeidsproductiviteit. 

In onderstaande figuur de score op de indicator marktwaarde en vastgoed: 

0,44 

r-

O I 0,2 0,4 0,6 0,8 1 

Analyse van score 
• Voor kantoorruimte is de huurprijsontwikkeling op basis van gerealiseerde 

transacties moeilijk te analyseren, omdat er een beperkt aantal transacties 
bekend is. Duidelijk is echter wel dat de prijzen voor kantoorruimte in het 
gebied enigszins onder druk staan, maar dat op deze locatie nog altijd de 
hoogste huurprijzen gevraagd worden in Lelystad. Gemiddeld wordt er 
zo'n €115 tot €125 per m^ bvo kantoorruimte betaald, terwijl dit voor 
Lelystad €95 tot €100 is (op basis van bureauexpertise, 
vastgoedrapportages en gegevens van Funda in Business en PropertyNL). 

• Tussen 2009 en 2013 is er zo'n 1.500 m^ kantoorruimte opgenomen op 
locatie Stadshart, wat slechts 2,6% van de totale voorraad is. In de 
gemeente Lelystad als geheel ging het in de periode 2009 tot 2013 om circa 
8.000 m2, 3,4% van de voorraad. Van de totale opname in Lelystad was het 
aandeel van het Stadshart 19%. 

• Er wordt momenteel 10.200 m^ aangeboden via Funda in Business (17% 
van de totale voorraad). Dit is ruim boven frictieleegstand. In de gemeente 
Lelystad ligt het leegstandspercentage rond de 21,5%. De leegstand in het 
Stadshart is dus redelijk gemiddeld (ervan uitgaande dat er ook sprake is 

van verborgen leegstand). Het grootste leegstaande pand is op dit moment 
Stationsplein 14, een pand van 3.100 m^. 

• De toegevoegde waarde per arbeidsplaats en vestiging is op Stadshart 
bovengemiddeld. Het gaat om een gemiddelde arbeidsproductiviteit rond € 
88.000. In de regio is dit gemiddeld rond € 80.000. Hoewel er veel 
arbeidsplaatsen in de (semi-)publieke sector zitten (sectoren met een 
relatief lage arbeidsproductiviteit), wordt de score van Stadshart versterkt 
door de sector zakelijke dienstverlening. Deze sector kent in de regio een 
toegevoegde waarde van bijna € 237.000 per arbeidsplaats en is op 
Stadshart goed voor 649 banen. Daar merken we echter bij op dat het 
aantal arbeidsplaatsen in deze sector de laatste jaren sterk is gekrompen en 
daarmee ook de toegevoegde waarde van Stadshart. Alsnog wordt op 
Stadshart een toegevoegde waarde gecreëerd van zo'n € 300 mil joen. 

Figuur 7: Aanbod kantoorruimte Stadshart naar grootteklasse 
vergeleken met gerealiseerde transacties in Lelystad 2009-2013 

O - 250 m2 250 - 500 500 - 2.000 m2 > 2.000 m2 

• Aanbod Stadshart Transacties Lelystad 

Bron: PropertyNL, 2014 & Funda in Business, 2014; Bewerking: Stee Groep, 2014 
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Figuur 8: Aanbod kantoorruimte Stadshart 
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Indicator C: Ruimtelijke kwaliteit 

Toelichting score 
Op de indicator ruimtelijke kwaliteit heeft Stadshart een bovengemiddelde 
score. Deze score wordt bepaald door een aantal subindicatoren die elk een 
eigen score kennen ten opzichte van een vooraf gestelde benchmark. De 
subindicatoren voor Stadshart kennen de volgende scores: 
• gemiddelde autobereikbaarheid; 
• uitstekende OV-bereikbaarheid; 
• goede gebruiksmogelijkheden en uitstraling; 
• gemiddeld aantal extra voorzieningen. 

In onderstaande figuur de score op de indicator ruimtelijke kwaliteit: 

0,6£ I 
0,2 0,4 0,6 0,8 1 

Analyse van score 
• Stadshart ligt vanaf het Stationsplein op circa 5 minuten rijden van de A6, 

op ruim 4 kilometer. Dit is voor een kantoorlocatie niet heel dichtbij, maar 
voor een centrumlocatie daarentegen vrij gebruikelijk. Er zijn daarnaast 
over het algemeen voldoende parkeermogelijkheden bij de grotere 
kantoren aanwezig. 

• Het Stadshart is gelegen rondom station Lelystad Centrum, waardoor de 
ov-bereikbaarheid uitstekend is. Vanaf dit station rijden er treinen richting 
Den Haag/RotterdamA/lissingen, Amsterdam, Zwolle en 
Groningen/Leeuwarden. Van en naar het station rijden verschillende lokale 
en regionale buslijnen. 

• De gebouwkwaliteit en uitstraling van het gebied zijn van redelijk niveau. 
De gebouwen van de Rechtbank Midden-Nederland (foto 2 in figuur 9), het 
Openbaar Ministerie en de Raad voor de kinderbescherming zijn allemaal 
na 2000 gebouwd en zijn van prima kwaliteit. Daarnaast is het 
Provinciehuis (foto 3) in 2007 gerenoveerd. Rond 2005 zijn aan de 
Zilverparkkade een aantal nieuwe grootschalige panden gebouwd, waarin 
ook kleinschalige kantoorunits te vinden zijn. Deze wand heeft een zeer 

moderne uitstraling en een mooie ligging aan het Zilverpark (foto 5). De 
kantoren aan de oostkant van het station (foto 1 en 4) zijn over het 
algemeen wat ouder en van mindere kwaliteit, hoewel ook het 
Gemeentehuis een opknapbeurt heeft gehad. 

• Mede dankzij het sterk gemengde karakter van het gebied zijn er een aantal 
extra voorzieningen aanwezig. Zo zijn er genoeg horecagelegenheden 
aanwezig en zijn er sportvoorzieningen (fitness). Ook is bijvoorbeeld het 
Zilverpark op loopafstand. De organisatiegraad in het gebied lijkt echter vrij 
laag te zijn. 

Figuur 9: impressie kantoren Stadshart 
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Indicator D: Toekomstwaarde 
Naast een aantal harde indicatoren die inzicht geven in het economisch 
presteren van de locatie kijken we bij deze indicatoren naar de toekomstwaarde 
van de locatie. We gaan daarbij in op de (ruimtelijke) potentie van een gebied 
om nieuwe vastgoedontwikkeling te faciliteren. Ook geven we inzicht in waar 
de locatie zich bevindt op de lijn van de levenscyclus van kantorenlocaties. Aan 
deze indicator hangt geen score vast. 

• Stadshart is zo'n 60.000 m^ in omvang. Daarvan staat al zeker 10.000 m^ 
leeg. Nieuwe ontwikkelingen achten we onverstandig en onwaarschijnlijk. 
De toekomst van Stadshart ligt niet in het creëren van meer kantoorruimte 
om uitbreidingswensen van bedrijven te stimuleren maar eerder in het 
opzoeken en benutten van kansen om herontwikkeling van bestaand 
vastgoed. Daarbij moet goed geanalyseerd worden voor welke functies er 
nog marktruimte is. 

• Het Stadshart als kantoorlocatie bestaat feitelijk uit verschillende 
deelgebieden. Als we kijken naar de levenscyclus voor kantorenlocaties 
bevinden niet alle deelgebieden zich in dezelfde fase. We bespreken de 
fase van de levenscyclus per deelgebied: 

1. De rijkskantoren rondom de Rechtbank zijn alle drie zeer moderne 
kantoorgebouwen op een goede locatie en allen na 2000 gebouwd. Dit 
deelgebied bevindt zich dan ook pas aan het einde van fase 1. 

2. Het provinciehuis is in de jaren '80 gebouwd, maar is in 2007 in zijn 
geheel gerenoveerd. Rondom het provinciehuis zijn ook veel 
kleinschalige kantoorunits te vinden, wat goed aansluit op de markt. Er 
is echter sprake van enige veroudering. De leegstand rondom deze 
locatie is beperkt. Dit deelgebied bevindt zich halverwege fase 2. De 
kans is groot dat zonder ingrijpen de markt- en gebruikswaarde van de 
locatie naar de toekomst verder afneemt. Daar staat tegenover dat het 
provinciehuis dus al geheel gerenoveerd is. 

3. De kantoren ten oosten van het station (waaronder het gemeentehuis) 
bevinden zich in fase 2. Veel van de kantoren die in dit gebied staan 
zijn gebouwd in de jaren '80 en er hebben de laatste jaren weinig 
nieuwe ontwikkelingen plaats gevonden. De leegstand in het Stadshart 
bevindt zich ook voornamelijk in dit deelgebied. Hier staan een aantal 
grotere panden leeg zoals Agoraweg 2 en Stationsplein 14. 

Daartegenover staat de ontwikkeling van kantoorunits in de gebouwen 
aan de Zilverparkkade. Deze gebouwen zijn gebouwd rond 2005 en 
bevatten voornamelijk kleinschalige moderne kantoorunits, wat dus 
goed aansluit op de markt. Nog niet alle units zijn verhuurd. Ook is het 
gemeentehuis recentelijk gerenoveerd. 

Figuur 9: score van Stadshart In de levenscyclus van kantoorlocaties 
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Economische 
Effectrapportage 
Retail - Stadshart 
Voor u ligt de economische effectrapportage voor retail in het 
Stadshart Lelystad. Dit is een model dat inzicht biedt in de 
(sociaal-)economische waarde van retaillocaties. Hiermee 
wordt een scherp en objectief beeld van de economische 
toegevoegde waarde van Stadshart voor de gemeente 
Lelystad en de bredere regio weergegeven. Zo geeft de EER 
onder andere inzicht in het (potentiële) effect van Stadshart 
op werkgelegenheid en vestigingen (omvang en ontwikkeling) 
en ruimtelijke kwaliteit. 

Het model is ontwikkeld met meerdere Kamers van 
Koophandel en daarna uitgerold over veel regio's in 
Nederland. De EER is een bewezen model om de 
(sociaal)economische prestaties van een retaillocatie in kaart 
te brengen. 

EER-waarde van Stadshart gemiddeld 
De huidige waarde van het Stadshart (voor retail) is uitgedrukt in een score. 
Deze score geeft - op basis van objectief meetbare indicatoren - een oordeel 
over het (economische) presteren van de retaillocatie op dit moment. Voor 
Stadshart is deze economische waarde bovengemiddeld: 0,53 (of 53% van de 
totale score). 

Ter vergelijking: de score in de EER voor een gemiddeld bestaande locatie in 
Nederland ligt tussen de 45 en 55%. Het feit dat het Stadshart gegroeid is in 
vestigingen en zeer licht in arbeidsplaatsen, in combinatie met de centrale 
ligging en bereikbaarheid plus de nieuwe vastgoedontwikkelingen biedt 

perspectief voor de locatie. Een aantal deelgebieden kent echter ook sterke 
problemen, met name op het gebied van ruimtelijke kwaliteit. Vandaar dat het 
Stadshart op een gemiddelde score uit komt. 

F iguu r 1 : Scoreoverz ich t S tadsha r t 

A: Banen en B: Marktwaarde C: Ruimtel i jke Totale 
Vestigingen en vastgoed kwali teit gemiddelde 

waarde 

Deze score is bepaald door de locatie te vergelijken met gemeentelijke en 
regionale cijfers op het gebied van werkgelegenheid en marktwaarde, maar 
ook op ruimtelijke kwaliteit. De score per hoofdindicator wordt bepaald door 
een aantal subindicatoren die elk een eigen score kennen ten opzichte van een 
voorafgestelde benchmark. 

Op de volgende pagina's wordt eerst het locatieprofiel van Stadshart 
beschreven, waarna dieper wordt ingegaan op de scores voor de diverse 
indicatoren van het model. 
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Locatieprofiel Stadshart 
Het Stadshart is het centrum van Lelystad. Het is een zeer gemengd gebied, dat 
naast vele sectoren, ook verschillende vastgoedmarkten herbergt. Naast 
winkelruimte is er ook veel kantoorruimte en zijn er enkele maatschappelijke 
voorzieningen in het gebied aanwezig. We focussen in deze rapportage op het 
Stadshart als retaillocatie. 

Figuur 2: Ligging Stadshart 

Stadshart bestaat momenteel uit ruim 200 vestigingen (exclusief wonen, zorg 
en kantoor), waarvan zo'n 130 vestigingen als detailhandel te classificeren zijn. 
De rest betreft dienstverlenende bedrijven zoals kappers, nagelsalons, 
uitzendbureaus, geldwisselkantoren en hypotheekadviseurs (oftewel bedrijven 
die zich over het algemeen in een vergelijkbaar pand als winkeliers vestigen) 
en cultuur, horeca en leisure. In totaal bieden de ruim 200 vestigingen in het 
gebied werk aan 1.685 mensen (data over 2013). Daarvan werkt ruim de helft in 
de detailhandel. Ruim een kwart werkt bij dienstverlenende bedrijven, zo'n 16% 
in de horeca en 5% in cultuur en recreatie. 

Het Stadshart kent dankzij de ligging rondom station Lelystad Centrum een 
uitstekende ov-bereikbaarheid. Station Almere ligt op 15 minuten reizen met de 
trein, Amsterdam Centraal op een kleine 40 minuten, Dronten op 12 minuten 

en Zwolle op een klein half uur. Daarnaast ligt de A6 op zo'n 5 autominuten. De 
ringweg van Amsterdam ligt op ongeveer 30 minuten rijden. Almere en 
Dronten liggen op zo'n 20 minuten rijden. Harderwijk op zo'n 25 minuten en 
Kampen op een half uur. 

Figuur 3: Uitsnede bestemmingsplan Stadshart 

In f iguur 3 is een uitsnede te zien 
van het bestemmingsplan voor het 
Stadshart, waarin te zien is welke 
functies er zijn toegestaan. Paars 
geeft de functie kantoor aan, 
panden met een 
donkerrode/bruine kleur hebben 
een maatschappelijke functie, geel 
betreft woningen en oranje is 
bestemd voor centrumdoeleinden 
(de panden waar we in deze 
rapportage op focussen). 

Figuur 4: Samenstelling arbeidsplaatsen en vestigingen naar sector; Stadshart, 2013 
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Bron: Provincie Flevoland, 2014; Bewerking Stee Groep, 2014 
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Indicator A: Banen & Vestigingen 
Toelichting score 
Stadshart heeft een gemiddelde score op de indicator banen & vestigingen. 
Deze score wordt bepaald door een aantal subindicatoren die elk een eigen 
score kennen ten opzichte van een vooraf gestelde benchmark. 

In onderstaande figuur de score op de indicator banen en vestigingen: 

0,50 I 
0,2 0,4 0,6 0,8 1 

Analyse van de score 
• In en rondom Stadshart werken 1.685 mensen (in 2013). Als we puur kijken 

naar de werkgelegenheid in detailhandel, werken er 873 menen. De sector 
handel en reparatie (in dit geval voor het grootste gedeelte detailhandel) is 
de grootste sector met 5 1 % van de arbeidsplaatsen. De tweede grootste 
sector is zakelijke dienstverlening (24%), waarin relatief veel 
werkgelegenheid bij uitzendbureaus te vinden is. De sector horeca is goed 
voor 15% van de arbeidsplaatsen. 

• In het Stadshart zijn 214 vestigingen, waarvan 127 in de detailhandel. Van 
het totaal is 58% actief in handel en reparatie. 19% van de vestigingen 
betreft horeca en 12% valt onder overige dienstverlening. Dit betreffen 
voornamelijk kapperszaken en schoonheidssalons. 

• De werkgelegenheid op Stadshart is 4,7% van de totale werkgelegenheid in 
de gemeente Lelystad. Om het belang van Stadshart als retaillocatie beter 
te beoordelen kijken we naar de werkgelegenheid in de detailhandel in het 
Stadshart als aandeel in het aantal detailhandelsbanen in Lelystad. Dit is 
zo'n 24%. Aangezien het aantal verkooppunten in het Stadshart circa 3 1 % 
van het totale aantal verkooppunten in Lelystad is, scoort de locatie 
hiermee dus matig. 

• We hebben berekend dat Stadshart goed is voor circa 475 indirecte 
arbeidsplaatsen (uitgaande van een gemiddelde multiplier van 0,28 voor 
detailhandel). Bij deze indirecte werkgelegenheid kan gedacht worden aan 
arbeidsplaatsen in bijvoorbeeld dienstverlenende sectoren, zoals 
schoonmaak, administratie, onderhoud, maar ook bijvoorbeeld in 
productie en transport. 

• Het aantal arbeidsplaatsen in het Stadshart steeg in de periode 2009-2013 
met 0,7%. In diezelfde periode bleef de werkgelegenheid ook in Lelystad 

nagenoeg gelijk. Het aantal vestigingen steeg in het Stadshart met 16%. In 
Lelystad nam het aantal vestigingen toe met 20%. 

• De sector handel en reparatie kende in de periode 2009-2013 een sterke 
ontwikkeling in werkgelegenheid met een toename van 114 
arbeidsplaatsen (+ 15%). Ook in de horeca nam het aantal banen toe (31 
arbeidsplaatsen, -i- 14%). In de sectoren zakelijke dienstverlening (- 57 
arbeidsplaatsen, - 12%) en overige dienstverlening (- 41 arbeidplaatsen, -
22%) nam de werkgelegenheid juist af. Ook wat betreft vestigingen zijn de 
handel en reparatie en horeca het sterkst toegenomen. We zien dus dat de 
detailhandel en horeca zich goed hebben ontwikkeld, terwij l 
dienstverlenende bedrijven zoals uitzendbureaus en bijvoorbeeld 
kapperszaken in aantal afnemen. 

Figuur 5: Ontwikkeling vestigingen en arbeidsplaatsen Stadshart, 2009 - 2013 
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Bron: Provincie Flevoland, 2014; Bewerking Stee Groep, 2014 
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Stadshart 

Indicator B: Marktwaarde & Vastgoed 
Toelichting score 
Stadshart heeft een gemiddelde score op de indicator marktwaarde & 
vastgoed. Deze score wordt bepaald door een aantal subindicatoren die elk een 
eigen score kennen ten opzichte van een vooraf gestelde benchmark. 

In onderstaande figuur de score op de indicator marktwaarde en vastgoed: 

0,45 I 
0,2 0,4 0,6 0,8 1 

Analyse van de score 
• De huurprijsontwikkeling in het Stadshart is sterk beïnvloed door de 

ontwikkeling en toevoeging van nieuwe winkelruimte. Langs de Promesse 
en de Dukaatpassage, twee belangrijke winkelstraten, is veel nieuwe 
winkelruimte ontwikkeld. Er is een groot verschil in kwaliteit van 
winkelvastgoed binnen het gebied, wat ook terug te zien is in de 
huurprijzen. 

• Op basis van PropertyNL is in de periode 2009-2013 is de totale opname 
van winkelruimte in het Stadshart zo'n 7.600 m^. Dit is zo'n 87% van de 
totale opname aan winkelruimte in Lelystad. Daarbij moet opgemerkt 
worden dat niet geheel duidelijk is wat de totale opname op Batavia Stad is 
en dat het aandeel van het Stadshart daardoor een vertekend beeld kan 
geven. 

• Het aanbod aan winkelruimte in Stadshart is zo'n 5.500 m^ (bron: Funda in 
Business, oktober 2014), 52% van het totale aanbod aan winkelruimte in 
Lelystad. Van de totale voorraad in het Stadshart wordt zo'n 10% 
aangeboden. 

• Wat betreft branchemix scoort het Stadshart redelijk. In figuur 6 is te zien 
hoe de verdeling van branches in het gebied is op basis van aantal winkels. 
De dagelijkse sector (levensmiddelen -i- persoonlijke verzorging) maakt 32% 
uit van het aantal winkels, wat relatief aan de hoge kant is. 

• Uit de nota detailhandelsbeleid van Lelystad (2010) blijkt dat er voor het 
Stadshart zeker nog terrein te winnen is. De koopkrachtafvloeiing is in de 
niet-dagelijkse sector vrij hoog, vooral in de kleding-, mode- en 
schoenenbranche (met name richting Almere en Amsterdam) maar 
bijvoorbeeld ook in bruin- en witgoed (13% naar Almere). De 
koopkrachttoevloeiing in Lelystad bedraagt 5% in de dagelijkse sector en 
14% in de niet-dagelijkse sector. Toch zal het lastig zijn voor het Stadshart 

om zich als regionaal winkelcentrum te profileren, gezien Dronten een 
nieuw/gerenoveerd winkelcentrum heeft en ook Almere over een relatief 
groot eigen winkelcentrum beschikt. 

Figuur 6: Branchemix Stadshart 
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Bron: Provincie Flevoland, 2014; Bewerking Stee Groep, 2014. 



stee 
groep 

Economische Effectrapportage Retail • 
14.177 

Stadshart 

Indicator C: Ruimtelijke kwaliteit 
Toelichting score 
Op de indicator ruimtelijke kwaliteit heeft Stadshart een bovengemiddelde 
score, met name door de uitstekende (ov-)bereikbaarheid en de mix van 
functies. Deze score wordt bepaald door een aantal subindicatoren die elk een 
eigen score kennen ten opzichte van een vooraf gestelde benchmark 

In onderstaande figuur de score op de indicator ruimtelijke kwaliteit: 

0,2 0,4 0,6 0,8 1 

Analyse van de score 
• De autobereikbaarheid van Stadshart is redelijk. De locatie ligt op 5 a 10 

minuten van de A6. De ringweg van Amsterdam ligt op ongeveer 30 
minuten rijden. Almere en Dronten liggen op zo'n 20 minuten rijden. 
Harderwijk op zo'n 25 minuten en Kampen op een half uur. 

• Er zijn voldoende parkeerplekken in het StadsharL Het uurtarief voor 
parkeren in het Stadshart is €1,80. 

• De ov-bereikbaarheid van Stadshart is uitstekend dankzij de ligging direct 
naast Station Lelystad. Station Almere ligt op 15 minuten reizen met de 
trein, Amsterdam Centraal op een kleine 40 minuten, Dronten op 12 
minuten en Zwolle op een klein half uur. 

• De kwaliteit van het vastgoed in het Stadshart verschilt sterk Dankzij 
nieuwe ontwikkelingen is de kwaliteit vooral aan de stationszijde de laatste 
jaren sterk verbeterd. In figuur 7 is een impressie gegeven van het 
Stadshart, waarbij de eerste drie foto's (van links naar rechts, van boven 
naar beneden) het nieuwe gedeelte weergeven en de onderste drie foto's 
de verouderde gebieden aan de rand van de hoofdwinkelstructuur. Het 
verschil in kwaliteit en uitstraling is duidelijk zichtbaar. 

• Op het gebied van verblijfskwaliteit scoort Stadshart gemiddeld. Ook hier is 
het verschil tussen 'oud' en 'nieuw' zichtbaar. In het nieuwe gedeelte is 
aandacht besteed aan de (kwaliteit van) de openbare ruimte, terwijl in de 
verouderde aanloopstraten het onderhoud en de kwaliteit ondermaats is. 
Deels heeft dit te maken met de functie van de deelgebieden. Zo is 
bijvoorbeeld de Nering passage voor een groot deel gericht op de 
dagelijkse boodschappen, mensen komen hier doelgericht winkelen. De 
Promesse is op niet-dagelijks gericht (veelal mode), waardoor de bezoekers 

ook bepaalde eisen stellen aan de verblijfskwaliteit omdat een gedeelte van 
de bezoekers daar komt om te 'funshoppen'. 
Naast de winkelfunctie zijn er ook andere functies te vinden in en om 
Stadshart. Er zijn ruim voldoende horecagelegenheden aanwezig op en om 
de locatie. Ook zijn er enkele culturele functies te vinden. 
De organisatiegraad in Stadshart is redelijk. Er is een Stichting 
Ondernemers Stadshart, die ook een eigen website heeft waar veel info te 
vinden is over bijvoorbeeld openingstijden en evenementen. 

F i g u u r ? : Impress ie S tadshar t 
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Stadshart 

Toekomstwaarde 
Naast een aantal harde indicatoren die inzicht geven in het economisch 
presteren van de locatie kijken we bij deze indicatoren naar de 
toekomstwaarde van de locatie. We gaan daarbij in op de (ruimtelijke) potentie 
van een gebied om nieuwe vastgoedontwikkeling te faciliteren. Ook geven we 
inzicht in waar de locatie zich bevindt op de lijn van de levenscyclus van 
retaillocaties. Aan deze indicator hangt geen score vasL 

• Het Stadshart is duidelijk in ontwikkeling. De laatste jaren is met nieuwe 
vastgoedontwikkelingen geprobeerd om het gebied een nieuwe impuls te 
geven. In de ontwikkeling van werkgelegenheid, maar vooral in het aantal 
vestigingen is dit goed terug te zien. Het aantal detailhandelsvestigingen 
heeft een sterker aandeel gekregen in het Stadshart. 

• Daartegenover staat dat het verschil tussen verschillende deelgebieden in 
het Stadshart erg groot is. De gebieden buiten de hoofdwinkelstructuur, de 
(A2- en) B-locaties, kennen een matige tot slechte ruimtelijke kwaliteit en 
hier is ook veel incourant winkelvastgoed te vinden. 

• De resultaten van de EER analyse zijn samen te vatten in de positie van 
Stadshart in de economische levenscyclus van retaillocaties (zie figuur 8). 
Stadshart bevindt zich in fase 2 van de levenscyclus. Dit betekent dat er 
sprake is van (lichte) veroudering en dat de kwaliteit op bepaalde plekken 
sterk terugloopt. Vanuit kostenoptiek is deze fase relatief onaantrekkelijk 
voor ingrijpen, omdat het vastgoed vaak nog een relatief hoge 
economische waarde heeft. 

Figuur 8: Score van Stadshart in de levenscyclus van retaillocaties 
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Economische 
Effectrapportage 
Lelycentre 
Voor u ligt de economische effectrapportage voor 
kantorenlocatie Lelycentre. Dit is een model dat inzicht biedt 
in de (sociaal-)economische waarde van kantoorlocaties. 
Hiermee wordt een scherp en objectief beeld van de 
economische toegevoegde waarde van Lelycentre voor de 
gemeente Lelystad en de bredere regio weergegeven. Zo 
geeft de EER onder andere inzicht in het (potentiële) effect 
van Lelycentre op werkgelegenheid en vestigingen (omvang 
en ontwikkeling) en ruimtelijke kwaliteit (inclusief leegstand). 

Het model is ontwikkeld met meerdere Kamers van 
Koophandel en daarna uitgerold over veel regio's in 
Nederland. De EER is een bewezen model om de 
(sociaal)economische prestaties van een kantoorlocatie in 
kaart te brengen. 

EER-waarde van Lelycentre sterk benedengemiddeld 
De huidige waarde van kantoorlocatie Lelycentre is uitgedrukt in een score. 
Deze score geeft - op basis van objectief meetbare indicatoren - een oordeel 
over het (economische) presteren van de kantoorlocatie op dit moment. Voor 
Lelycentre is deze economische waarde sterk benedengemiddeld: 0,28 (of 28% 
van de totale score). 

Ter vergelijking: de score in de EER voor een gemiddeld bestaande locatie in 
Nederland ligt tussen de 45 en 55%. Het feit dat zowel de werkgelegenheid als 
het aantal vestigingen daalt op het Lelycentre, er een zeer lage 
opnamedynamiek is, de locatie een lage arbeidsproductiviteit kent en de 

bereikbaarheid voor een kantoorlocatie matig is, maakt dat de score voor 
Lelycentre zeer laag is. 

F iguur 1 : Scoreover7 ich t Le lycen t re 
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Deze score is bepaald door de locatie te vergelijken met de regionale cijfers op 
het gebied van werkgelegenheid en marktwaarde, maar ook op ruimtelijke 
kwaliteit De score per hoofdindicator wordt bepaald door een aantal 
subindicatoren die elk een eigen score kennen ten opzichte van een vooraf 
gestelde benchmark. 

Op de volgende pagina volgt een locatieprofiel van het Lelycentre als 
kantorenlocatie waarna dieper wordt ingegaan op de scores voor de diverse 
indicatoren van het model. 
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Locatieprofiel Lelycentre 

Verouderde en sterk gemengde locatie in stedelijk gebied 
Kantorenlocatie Lelycentre ligt ten noordoosten van het stadscentrum van 
Lelystad. Het gebied is het historische oude centrum van Lelystad, gebouwd 
eind jaren zestig. Het is een zeer gemengd gebied, dat naast vele sectoren, ook 
veel vastgoedmarkten herbergt Naast kantoorruimte is er namelijk ook veel 
winkelruimte en woonruimte in het gebied aanwezig. 

Figuur 2: Ligging Lelycentre in Lelystad 
Het gehele gebied (tussen 
de Houtribdreef, 
Zuigerplasdreef, 
Polderdreef en Parkdreef) 
bestaat uit zo'n 85.000 m^. 
We focussen ons in deze 
rapportage echter alleen op 
Lelycentre als 
kantoorlocatie. De voorraad 
kantoorruimte van de 
kantorenlocatie is circa 
67.000 m^. Er zijn een aantal 
grote organisaties 
gevestigd, zoals de Politie 
Verkeershandhaving, 
Centraal Bureau SKL 
(Stichting Kinderopvang), 
Rijkswaterstaat Waterdienst 
en een aantal afdelingen 
van de GGD. 

In figuur 3 is een uitsnede te zien van het vigerende bestemmingsplan. Daarin 
is te zien dat het kantorengedeelte (paars) zich concentreert aan de zuidkant 
van het gebied, langs de Polderdreef en aan het Zuiderwagenplein. Ten 
noorden daarvan bevindt zich winkelcentrum Lelycentre (lichtrood/roze). Aan 
de oostkant van het gebied bevinden zich zowel woon- als 
gezondheidszorgfuncties (geel en oranje). De westkant van het gebied bestaat 
volledig uit woonfuncties, waarbij in het zuidwestelijke deel in de afgelopen 
jaren het kantorencomplex Waterwijzer is gesloopt (hierin zaten (het 
voormalige) Domeinen -i- Belastingdienst) en plaats heeft gemaakt voor wonen. 

Gezamenlijk bieden de in totaal 37 vestigingen in het kantorengedeelte werk 
aan 1.858 personen. De belangrijkste sectoren qua werkgelegenheid zijn 
gezondheidszorg, openbaar bestuur en zakelijke dienstverlening. Wat betreft 
aantal vestigingen is de gezondheidszorg de belangrijkste sector. 

Figuur 3: Overzicht van de locatie Lelycentre 

Lelycentre is omringd door de wegen Houtribdreef, Zuigerplasdreef, 
Polderdreef en Parkdreef. De Houtribdreef en Zuigerplasdreef zijn binnen 
Lelystad belangrijke doorgaande wegen, maar het gebied kent eigenlijk geen 
zichtlocaties voor kantoren. Voor een kantorenlocatie is de bereikbaarheid 
matig; de A6 ligt op circa 10 minuten rijden. 

Figuur 4: samenstelling vestigingen en werkgelegenheid naar sector 
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Indicator A: Banen & Vestigingen 

Toelichting score 
Kantorenlocatie Lelycentre heeft een sterk benedengemiddelde score op de 
indicator banen & vestigingen. Deze score wordt bepaald door een aantal 
subindicatoren die elk een eigen score kennen ten opzichte van een vooraf 
gestelde benchmark. De subindicatoren voor Lelycentre kennen de volgende 
scores: 
• een beperkt aandeel in de totale werkgelegenheid van de gemeente; 
• een benedengemiddeld indirect werkgelegenheidseffect; 
• een daling in zowel aantal arbeidplaatsen als aantal vestigingen. 

In onderstaande figuur de score op de indicator banen en vestigingen: 

Analyse van score 
• Op kantorenlocatie Lelycentre zijn 1.858 personen werkzaam. De grootste 

sector op de locatie is openbaar bestuur (59%) en de gezondheidszorg 
(39%). Er zijn zes vestigingen met meer dan 100 werknemers die 
gezamenlijk zo'n 90% van de werkgelegenheid voor hun rekening nemen. 
Dit zijn de Politie Verkeershandhaving, Rijkswaterstaat Waterdienst, 
Centraal Bureau SKL, GGD, Rijkswaterstaat IJsselmeergebied, De Uiterton 
en Bureau Jeugdzorg. Wat betreft aantal vestigingen is de 
gezondheidszorg de grootste sector (65%). 

• Binnen de gemeente is het gebied van beperkt belang voor de 
werkgelegenheid. Bijna 5% van de arbeidsplaatsen in de gemeente Is 
gevestigd op Lelycentre. Het aantal kantoorbanen op Lelycentre als 
aandeel van het totaal aantal kantoorbanen in Lelystad is een stuk lager 
(15%) dan de voorraad kantoorruimte op Lelycentre als aandeel in de totale 
kantorenvoorraad in Lelystad (29%). Wat dat betreft scoort het gebied 
aanzienlijk lager dan het gemiddelde. 

• Bedrijven op Lelycentre kennen een benedengemiddeld multipliereffect 
van 1,36. Dit staat voor één arbeidsplaats bij de bedrijven zelf die leidt tot 
0,36 arbeidsplaatsen bij andere bedrijven. Bij deze indirecte 

werkgelegenheid kan gedacht worden aan arbeidsplaatsen in bijvoorbeeld 
dienstverlenende sectoren, zoals schoonmaak, administratie, onderhoud 
en beheer of horeca. We hebben berekend dat de kantorenlocatie goed is 
voor circa 680 indirecte arbeidsplaatsen. 

• Het aantal vestigingen is tussen 2009 en 2013 gedaald van 40 naar 37. Het 
aantal banen daalde ten opzichte van 2009 met circa 12% (258 banen). 

• Het valt op dat de sectoren op de locatie zonder uitzondering krimpen qua 
werkgelegenheid. Openbaar bestuur is de grootste krimpsector. In de 
afgelopen vijf jaar liep het aantal arbeidsplaatsen in deze sector met 142 
terug, een daling van zo'n 11%. Ook in de sectoren zakelijke 
dienstverlening (55 banen minder) en overige dienstverlening (54 banen 
minder) daalde de werkgelegenheid. 

Figuur 5: ontwikkeling werkgelegenheid en vestigingen Lelycentre naar sector 2009-2013 
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Bron: Provincie Flevoland, 2014; Bewerking: Stee Groep, 2014 
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Indicator B: Marktwaarde & Vastgoed 

Toelichting score 
Ook op de indicator marktwaarde & vastgoed heeft Lelycentre een 
benedengemiddelde score. Deze score wordt bepaald door een aantal 
subindicatoren die elk een eigen score kennen ten opzichte van een vooraf 
gestelde benchmark. De subindicatoren voor Lelycentre kennen de volgende 
scores: 
• een benedengemiddelde huurprijsontwikkeling; 
• een zeer beperkt aandeel in de totale opname binnen de gemeente (ten 

opzichte van de voorraad); 
• een relatief lage leegstand (aanbod) ten opzichte van de gemeente; 
• een benedengemiddelde arbeidsproductiviteit 

In onderstaande figuur de score op de indicator marktwaarde en vastgoed: 

0,37 

0,25 0,5 0,75 1 

Analyse van score 
• Voor kantoorruimte is de huurprijsontwikkeling op basis van gerealiseerde 

transacties moeilijk te analyseren, omdat er een zeer beperkt aantal 
transacties bekend is. Duidelijk is echter wel dat de prijzen voor 
kantoorruimte in het gebied onder druk staan. Gemiddeld wordt er zo'n €85 
tot €90 per m^ bvo kantoorruimte betaald, terwijl dit voor Lelystad €95 tot 
€100 is (op basis van bureauexpertise, vastgoedrapportages en gegevens 
van Funda in Business en PropertyNL). De prijzen daalden op Lelycentre 
ten opzichte van 2009 met zo'n 25%, terwijl voor de gehele gemeente een 
daling van circa 20% te zien is. 

• Tussen 2009 en 2013 is er nauwelijks kantoorruimte opgenomen op locatie 
Lelycentre. Er is slechts één transactie van 240 m^ bekend. In de vijf jaar 
daarvoor werd er nog 4.300 m^ opgenomen. In de gemeente Lelystad als 
geheel ging het in de periode 2009 tot 2013 om circa 8.000 m^. Daaruit blijkt 
dat de aantrekkingskracht van Lelycentre als kantoorlocatie beperkt is. 

• Er wordt momenteel 5.500 m^ aangeboden via Funda in Business (8% van 
de totale voorraad). Dit is boven frictieleegstand, maar relatief gezien 

scoort de locatie daarmee niet slecht. Het leegstandspercentage in de 
gemeente ligt ronde 21,5%. We wil len er wel op wijzen dat er op Lelycentre 
sprake kan zijn van verborgen leegstand; ruimte die op dit moment niet via 
openbare kanalen en vastgoedwebsites wordt aangeboden, maar 
desalniettemin ongebruikt is. Zo gebruikt Rijkswaterstaat in het 
Smedinghuis op dit moment 24.700 m^ van het gehele pand (30.700 m^). 
De toegevoegde waarde per arbeidsplaats en vestiging is op Lelycentre 
benedengemiddeld. Het gaat om een gemiddelde arbeidsproductiviteit 
rond € 53.000. In de regio is dit gemiddeld rond € 80.000. De lage 
arbeidsproductiviteit voor het Lelycentre is te verklaren door het hoge 
arbeidsplaatsen in de (semi-)publieke sector zitten (sectoren met een 
relatief lage arbeidsproductiviteit). Alsnog wordt op Lelycentre een 
toegevoegde waarde gecreëerd van zo'n € 100 mil joen. 

Tabel 1: voorheelden leegstaande panden Lelycentre 

Maerlant 16 

Plaats 9 

Noorderwagenplein 6 

800 m'te huur 
£80 per per jaar 
Bouwjaar: 1971 - 1980 
Langer dan 6 maand aangeboden 

1.045 te huur 
€ 120 per per jaar 
Bouwjaar: 1991 -2000 
Langer dan 6 maand aangeboden 

2.405 m'te huur 
€ 85 per per jaar 
Bouwjaar: 1981 - 1990 
Langer dan 6 maand aangeboden 
Voormalig pand Inspectie voor Verkeer en 
Waterstaat 

Bron: Funda in Business, september 2014. 
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Figuur 6: Aanbod kantoorruimte Lelycentre 
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Indicator C: Ruimtelijke kwaliteit 

Toelichting score 
Op de indicator ruimtelijke kwaliteit heeft Lelycentre een licht 
benedengemiddelde score. Deze score wordt bepaald door een aantal 
subindicatoren die elk een eigen score kennen ten opzichte van een vooraf 
gestelde benchmark. De subindicatoren voor Lelycentre kennen de volgende 
scores: 
• matige autobereikbaarheid; 
• slechte OV-bereikbaarheid; 
• gemiddelde gebouwkwaliteit en uitstraling; 
• gemiddeld aantal extra voorzieningen. 

In onderstaande figuur de score op de indicator ruimtelijke kwaliteit: 

0,6 0,8 

Analyse van score 
• Lelycentre ligt vanaf het Zuiderwagenplein op circa 10 minuten rijden van 

de A6. Dit is voor een kantoorlocatie relatief ver, zeker gezien de regionale 
functie die een aantal gevestigde organisaties heeft. De N302 en N309 zijn 
binnen circa 5 minuten te bereiken. Daarnaast zijn er aan de zuidkant van 
Lelycentre voldoende parkeermogelijkheden, voornamelijk aan het 
Zuiderwagenplein. 

• Er bevinden zich meerdere bushaltes langs het gebied met in totaal tien 
buslijnen, waarvan de meesten twee keer per uur rijden. Een klein nadeel is 
dat de bushaltes zich aan de noord- en westkant van het gebied bevinden, 
terwij l de grotere kantoren zich aan de zuidoostkant bevinden (5 a 10 
minuten lopen). Het treinstation van Lelystad, met treinen richting Den 
Haag/RotterdamA/lissingen, Leeuwarden/Groningen, Amsterdam en Zwolle 
ligt op relatief grote afstand (vanaf het stationsplein naar Zuiderwagenplein 
is zo'n 2 kilometer). De OV-bereikbaarheid is dus slecht met name voor 
kantoren die een grote waarde hechten aan nabijheid van een station. 

• De gebouwkwaliteit en uitstraling van het gebied zijn van gemiddeld 
niveau. Het gebied is het historische centrum van Lelystad en gebouwd in 
de jaren zestig. De meeste kantoorpanden aan de zuidkant zijn gebouwd in 
de jaren zeventig. Dit is terug te zien in de kwaliteit en uitstraling van deze 
panden. Het Zuiderwagenplein is echter vrij recent heringericht en 
vanwege de relatief nieuwe panden aan de noordzijde van de 
parkeerplaatsen is de uitstraling hier wel verbeterd. Daarnaast is er rondom 
de kantoren relatief veel groen aanwezig. Het terrein kent overigens geen 
zichtlocaties. 

• Mede dankzij het sterk gemengde karakter van het gebied zijn er een aantal 
extra voorzieningen aanwezig. Zo zijn er genoeg horecagelegenheden 
aanwezig, zijn er sportvoorzieningen (fitness) en zijn er mogelijkheden voor 
kinderopvang. Ook is het stadspark op loopafstand. De organisatiegraad in 
het gebied lijkt echter vrij laag te zijn. 

Figuur 7: impressie kantoren Lelycentre 
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Indicator D: Toekomstwaarde 
Naast een aantal harde indicatoren die inzicht geven in het economisch 
presteren van de locatie kijken we bij deze indicatoren naar de toekomstwaarde 
van de locatie. We gaan daarbij in op de (ruimtelijke) potentie van een gebied 
om nieuwe vastgoedontwikkeling te faciliteren. Ook geven we inzicht in waar 
de locatie zich bevindt op de lijn van de levenscyclus van kantorenlocaties. Aan 
deze indicator hangt geen score vast 

• Lelycentre is zo'n 67.000 m^ in omvang. We achtten nieuwe 
kantoorontwikkeling, gezien de analyse voor Indicator B: Marktwaarde & 
Vastgoed, zeer onwaarschijnlijk en onverstandig. Dat blijkt ook uit het feit 
dat kantorencomplex Waterwijzer (aan de zuidwestkant van het gebied) 
recentelijk is gesloopt en een bestemmingswijziging naar wonen heeft 
gekregen. Verder geldt dat er ook veel leegstand (ruim boven frictieniveau) 
op de locatie aanwezig is (ook in de rest van het gebied, voornamelijk in 
het winkelcentrum). De toekomst van Lelycentre ligt niet in het creëren van 
meer kantoorruimte om uitbreidingswensen van bedrijven te stimuleren 
maar eerder in het opzoeken en benutten van kansen om herontwikkeling 
van bestaand vastgoed. Daarbij moet goed geanalyseerd worden voor 
welke functies er nog marktruimte is. 

• In het kort concluderen we dat Lelycentre als kantoorlocatie zich aan het 
einde van fase 2 van de levenscyclus bevindt (zie figuur 12). Lelycentre 
kampt immers met veroudering, een matige bereikbaarheid en een 
teruglopende werkgelegenheid en toenemende leegstand. De kans is groot 
dat zonder ingrijpen de markt- en gebruikswaarde van de locatie naar de 
toekomst dan ook verder afneemt 

Figuur 8: score van Lelycentre in de levenscyclus van kantoorlocaties 
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Economische 
Effectrapportage 
Lelycentre 
Voor u ligt de economische effectrapportage voor retaillocatie 
Lelycentre. Dit is een model dat inzicht biedt in de (sociaal-
)economische waarde van retaillocaties. Hiermee wordt een 
scherp en objectief beeld van de economische toegevoegde 
waarde van Lelycentre voor de gemeente Lelystad en de 
bredere regio weergegeven. Zo geeft de EER onder andere 
inzicht in het (potentiële) effect van Lelycentre op 
werkgelegenheid en vestigingen (omvang en ontwikkeling) en 
ruimtelijke kwaliteit (inclusief leegstand). 

Het model is ontwikkeld met meerdere Kamers van 
Koophandel en daarna uitgerold over veel regio's in 
Nederland. De EER is een bewezen model om de 
(sociaal)economische prestaties van een retaillocatie in kaart 
te brengen. 

EER-waarde van Lelycentre sterk benedengemiddeld 
De huidige waarde van retaillocatie Lelycentre is uitgedrukt in een score. Deze 
score geeft - op basis van objectief meetbare indicatoren - een oordeel over 
het (economische) presteren van de retaillocatie op dit moment. Voor 
Lelycentre is deze economische waarde sterk benedengemiddeld: 0,29 (of 29% 
van de totale score). 

bereikbaarheid matig is en zowel de werkgelegenheid als het aantal 
vestigingen licht dalen, maakt dat de score voor Lelycentre erg laag is. 

Figuur 1: 
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Deze score is bepaald door de locatie te vergelijken met de regionale cijfers op 
het gebied van werkgelegenheid en marktwaarde, maar ook op ruimtelijke 
kwaliteit. De score per hoofdindicator wordt bepaald door een aantal 
subindicatoren die elk een eigen score kennen ten opzichte van een vooraf 
gestelde benchmark. 

Op de volgende pagina's wordt eerst het locatieprofiel van Lelycentre 
beschreven, waarna dieper wordt ingegaan op de scores voor de diverse 
indicatoren van het model. 

Ter vergelijking: de score in de EER voor een gemiddeld bestaande locatie in 
Nederland ligt tussen de 45 en 55%. Het feit dat de kwaliteit van de openbare 
ruimte en het vastgoed laag is, er een zeer lage opnamedynamiek is, de 
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Locatieprofiel Lelycentre 

Verouderde en sterk gemengde locatie in stedelijk gebied 
Retaillocatie Lelycentre ligt ten noordoosten van het stadscentrum van 
Lelystad. Het gebied is het historische oude centrum van Lelystad, gebouwd 
eind jaren zestig. Het is een gemengd gebied, dat naast vele sectoren, ook veel 
vastgoedmarkten herbergt. Naast winkelruimte is er namelijk ook veel 
kantoorruimte en woonruimte in het gebied aanwezig. 

Figuur 2: Ligging Lelycentre in Lelystad 

We focussen in deze 
rapportage alleen op 
Lelycentre als retaillocatie. 
De voorraad winkelruimte 
van Lelycentre is circa 
10.000 m2. Er zijn bijna 50 
winkels te vinden, waarvan 
zo'n 30 winkels 
detailhandels-vestigingen 
betreffen. De rest is 
dienstverlenend (bv kappers, 
schoonheidssalon) en 
horeca. De grootste winkel is 
de Albert Heijn, wat 
daarmee ook de grootste 

trekker is in het winkelcentrum. 

In figuur 3 is een uitsnede te zien van het vigerende bestemmingsplan. Daarin 
is te zien dat het winkelcentrum (lichtrood/roze) zich aan de noordzijde bevindt, 
aan het Noorderwagenplein. Ten zuiden daarvan staan kantoorgebouwen. Aan 
de oostkant van het gebied bevinden zich zowel woon- als 
gezondheidszorgfuncties (geel en oranje). De westkant van het gebied bestaat 
volledig uit woonfuncties. 

Gezamenlijk bieden de vestigingen in het retailgedeelte werk aan bijna 300 
mensen. De belangrijkste sectoren qua werkgelegenheid zijn handel en 
reparatie (in dit geval dus vooral detailhandel), horeca en overige 
dienstverlening (hoofdzakelijk kapperszaken). 

Lelycentre is omringd door de wegen Houtribdreef, Zuigerplasdreef, 
Polderdreef en Parkdreet De Houtribdreef en Zuigerplasdreef zijn binnen 
Lelystad belangrijke doorgaande wegen. Direct tegenover het winkelcentrum, 
aan het Noorderwagenplein, ligt een groot parkeerterrein. Voor een 
retaillocatie is de ov-bereikbaarheid matig; Station Lelystad ligt op een kleine 
vijf minuten rijden. Er is wel een bushalte aan de Noorderwagenstraat. Vanaf 
het station rijdt er elke tien minuten een bus die in ongeveer een kwartier naar 
het Lelycentre rijdt. 

Figuur 3: Overzicht van de locatie Lelycentre 

Figuur 4: samenstelling vestigingen en werkgelegenheid naar sector 
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Indicator A: Banen & Vestigingen 

Toelichting score 
Retaillocatie Lelycentre heeft een sterk benedengemiddelde score op de 
indicator banen & vestigingen, vooral vanwege een afname in zowel banen als 
vestigingen. Deze score wordt bepaald door een aantal subindicatoren die elk 
een eigen score kennen ten opzichte van een vooraf gestelde benchmark. De 
subindicatoren voor Lelycentre kennen de volgende scores: 

In onderstaande figuur de score op de indicator banen en vestigingen: 

0,6 0,8 1 

Analyse van score 
• Op retaillocatie Lelycentre zijn 296 personen werkzaam. De grootste sector 

op de locatie is handel en reparatie (detailhandel) met 74% van de 
arbeidsplaatsen. Daarnaast zit zo'n 16% van de werkgelegenheid in de 
horeca en zo'n 7% in overige dienstverlening (hoofdzakelijk kapperszaken). 
35% van de werkgelegenheid op Lelycentre (102 arbeidsplaatsen) wordt 
gecreëerd door de drie supermarkten in het winkelcentrum (Albert Heijn, 
LidI en DekaMarkt). 

• Binnen de gemeente is de locatie van beperkt belang voor de 
werkgelegenheid. Nog geen 1% van de arbeidsplaatsen in de gemeente is 
gevestigd op Lelycentre. Het aantal retailbanen op Lelycentre als aandeel 
van het totaal aantal retailbanen in Lelystad is 7%. Dat is redelijk in 
verhouding met de omvang: de omvang van de locatie (in oppervlakte) is 
circa 8% van de totale winkelvoorraad van Lelystad. Wat dat betreft scoort 
het gebied gemiddeld. 

• Lelycentre is goed voor circa 80 indirecte arbeidsplaatsen (uitgaande van 
een gemiddelde multiplier van 0,28 voor detailhandel). Bij deze indirecte 
werkgelegenheid kan gedacht worden aan arbeidsplaatsen in bijvoorbeeld 
dienstverlenende sectoren, zoals schoonmaak, administratie, onderhoud 
en beheer, maar ook bijvoorbeeld in productie en transport. 

• Het aantal vestigingen is tussen 2009 en 2013 gedaald van 56 naar 47 (-
16%). In Lelystad als geheel steeg het aantal vestigingen juist met bijna 
20%. 

• Het aantal banen daalde ten opzichte van 2009 met circa 10% (34 banen). In 
Lelystad als geheel bleef de werkgelegenheid ongeveer op het zelfde 
niveau. 

• Het valt op dat de afname in werkgelegenheid en vestigingen voor het 
grootste deel voor rekening komt van de detailhandel. Het aantal 
vestigingen nam in deze sector met 30% af (11 vestigingen) en het aantal 
arbeidsplaatsen met 13% (33 arbeidsplaatsen). Het aantal horecazaken en 
dienstverlenende bedrijven bleef nagenoeg gelijk. 

Figuur 5: ontwikkeling werkgelegenheid en vestigingen Lelycentre naar sector 2003-2013 
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Bron: Provincie Flevoland, 2014; Bewerking: Stee Groep, 2014 
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Indicator B: Marktwaarde & Vastgoed 

Toelichting score 
Ook op de indicator marktwaarde & vastgoed heeft Lelycentre een 
benedengemiddelde score. Deze score wordt bepaald door een aantal 
subindicatoren die elk een eigen score kennen ten opzichte van een vooraf 
gestelde benchmark. De subindicatoren voor Lelycentre kennen de volgende 
scores: 

In onderstaande figuur de score op de indicator marktwaarde en vastgoed: 

0,30 

0,2 0,4 0,6 0,8 1 

• Wat betreft branchemix scoort Lelycentre licht benedengemiddeld. Dat 
komt vooral door het hoge aandeel 'dagelijks'. Bijna de helft van de 
detailhandelsvestigingen valt binnen de categorie dagelijks. Voor een 
retaillocatie heeft Lelycentre naar verhouding weinig vestigingen uit de 
modebranche en de consumentenelectronica. Als locatie is Lelycentre het 
best te typeren als een grootschalig wijkwinkelcentrum. 

• Opvallend is dat er nauwelijks vastgoedontwikkelingen hebben 
plaatsgevonden in het gebied (zie f iguur 7). Het winkelcentrum is sterk 
verouderd (gebouwd in de jaren '60) en dit is terug te zien in de kwaliteit en 
uitstraling van het gebied en het vastgoed. Dit komt de verhuurbaarheid 
van de winkelruimte niet ten goede. 

Figuur 6: Branchemix Lelycentre 

Analyse van score 
• Er is de afgelopen vijf jaar geen enkele transactie geregistreerd op 

Lelycentre. Het is daardoor lastig om de huurprijsontwikkeling in kaartte 
brengen. Duidelijk is wel dat de prijzen voor winkelruimte op Lelycentre 
onder druk staan. Dit heeft ook te maken me t recente ontwikkelingen in 
het Stadshart van Lelystad, waar veel nieuw en modern winkelvastgoed is 
toegevoegd aan de voorraad. De vraagprijs voor winkelruimte in het 
winkelcentrum ligt momenteel rond € 155 per vierkante meter, terwijl dit in 
het Stadshart gemiddeld zo'n € 190 - € 200 is. 

• Tussen 2009 en 2013 is er nauwelijks winkelruimte opgenomen op locatie 
Lelycentre. Er is zoals gezegd geen enkele transactie bekend. Er zijn 
vermoedelijk wel enkele units verhuurd zonder dat deze gemeld zijn, maar 
de opname van winkelruimte is dus beperkt. 

• Er wordt momenteel circa 500 m^ aangeboden via Funda in Business, zo'n 
5% van de totale voorraad. Dit is rond frictieleegstand. De leegstand is 
lager dan gemiddeld in Lelystad, waardoor de locatie hierop goed scoort. 
We willen er wel op wijzen dat er op Lelycentre sprake kan zijn van 
verborgen leegstand; ruimte die op dit moment niet via openbare kanalen 
en vastgoedwebsites wordt aangeboden, maar desalniettemin ongebruikt 
is. 

Figuur 7: Vastgoedontwikkeling: 
panden gebouwd na 2000 
Bron: BAG-viewer, 2014 
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Indicator C: Ruimtelijke kwaliteit 

Toelichting score 
Op de indicator ruimtelijke kwaliteit heeft Lelycentre een benedengemiddelde 
score, met name als gevolg van de lage gebiedskwaliteit beperkte uitstraling 
van het vastgoed en matige bereikbaarheid. De eindscore wordt bepaald door 
een aantal subindicatoren die elk een eigen score kennen ten opzichte van een 
vooraf gestelde benchmark 

In onderstaande figuur de score op de indicator ruimtelijke kwaliteit: 

Analyse van score 
• Lelycentre ligt op circa 10 minuten rijden van de A6. Dit maakt de 

winkellocatie slecht via de weg omsloten voor de regionale consument. De 
N302 en N309 zijn binnen circa 5 minuten te bereiken. Voor de inwoner van 
lelystad is de winkellocatie als gevolg van haar ligging aan de Houtribdreef 
wel goed bereikbaar. 

• Lelycentre biedt voldoende parkeermogelijkheden, het grootste 
parkeerterrein is het Noorderwagenplein dat zich bevindt ten noorden van 
Lelycentre. Het parkeertarief bedraagt €1,60 per twee uur of een dagkaart 
voor €3,00. 

• Er bevinden zich meerdere bushaltes langs het gebied met in totaal tien 
buslijnen, waarvan de meesten twee keer per uur rijden. Het merendeel 
van de buslijnen is binnen 2 minuten te bereiken, een drietal lijnen ligt op 5 
minuten lopen. Het treinstation van Lelystad, met treinen richting Den 
Haag/RotterdamA/lissingen, Leeuwarden/Groningen, Amsterdam en Zwolle 
ligt op relatief grote afstand (vanaf het stationsplein naar Zuiderwagenplein 
is circa 2 kilometer). De OV-bereikbaarheid is dus matig en met name 
gericht op de lokale consument de bereikbaarheid via trein is beperkt. 

• De ruimtelijke kwalileit en uitstraling van het gebied is van laag niveau. 
Lelycentre is het historische centrum van Lelystad en dateert uit 1967. 

Hoewel er in het gebied geïnvesteerd is blijft een gedateerde uitstraling 
zichtbaar. Het winkelcentrum kent weinig groene structuren en 
laagwaardige openbare ruimte en bebouwing. Ook veel omringende 
gebouwen (wonen, kantoren) zijn gebouwd in de jaren '70 en zijn van 
beperkte kwaliteit Genoemde factoren maken het een voor de funshopper 
minder interessant gebied. Hieraan draagt bij dat het winkelcentrum weinig 
filiaalbedrijven huisvest evenals weinig bedrijven in de mode- en 
luxebranche. 

• Als gevolg van het sterk gemengde karakter van het gebied zijn er een 
aantal extra voorzieningen aanwezig. Zo krijgt het winkelcentrum aanloop 
vanuit de omliggende kantoorlocaties, zijn er een heel aantal 
horecagelegenheden aanwezig en bevinden zich sport- en 
zorgvoorzieningen (fitness, dans, huisarts, tandarts) in het gebied. Ook het 
stadspark bevindt zich op loopafstand. 

• De organisatiegraad binnen Lelycentre is redelijk. Er bestaat een 
winkeliersvereniging die organisatorische zaken regelt en zo nu en dan 
evenementen organiseert. Zij is tevens beheerder van de website. 

Figuur 8: impressie retaillocatie Lelycentre 
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Figuur 9: score van Lelycentre in de levenscyclus van retaillocaties 

Indicator D: Toekomstwaarde 
Naast een aantal harde indicatoren die inzicht geven in het economisch 
presteren van de locatie kijken we bij deze indicatoren naar de toekomstwaarde 
van de locatie. We gaan daarbij in op de (ruimtelijke) potentie van een gebied 
om nieuwe vastgoedontwikkeling te faciliteren. Ook geven we inzicht in waar 
de locatie zich bevindt op de lijn van de levenscyclus van retaillocaties. Aan 
deze indicator hangt geen score vast 

• Retaillocatie Lelycentre is zo'n 10.000 m^ in omvang. Het gebied is redelijk 
bereikbaar voor de locale consument en het leegstandspercentage bevind 
zich op frictieniveau. 

• Er kan worden geconcludeerd dat het gebied zich in een neerwaartse 
ontwikkeling bevindt Sinds haar bouw in de jaren '60 vonden er nauwelijks 
vastgoedontwikkelingen plaats en ook de openbare ruimte is verouderd. 
Het aantal detailhandelsvestigingen in Lelycentre neemt af evenals het 
aantal arbeidsplaatsen. Ook de marktbeweging is beperkt; er vonden de 
laatste v i j f jaar nauwelijks vastgoedtransacties plaats. 

• De resultaten van de EER analyse zijn samen te vatten in de positie van 
Lelycentre in de economische levenscyclus van retaillocaties (zie figuur 9). 
Retaillocatie Lelycentre bevindt zich aan het einde van fase 2 van de 
levenscyclus. De locatie kampt met veroudering. Daarnaast zien we een 
licht teruglopend aantal detailhandelsvestigingen en afnemende 
werkgelegenheid. Zonder ingrijpen zal de markt- en gebruikswaarde van 
het gebied verder afnemen, maar vanuit kostenoptiek is het in deze fase 
relatief onaantrekkelijk om in te grijpen met gezien de nog relatief hoge 
vastgoedwaarden. 
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EGonomisGhe 
EffeGtrapportage 
Batavia Stad 
Voor u ligt de economische effectrapportage voor Batavia 
Stad. Dit is een model dat inzicht biedt in de 
(sociaal)economische waarde van dit retailcentrum. Hiermee 
wordt een scherp en objectief beeld van de economische 
toegevoegde waarde van Batavia Stad voor de gemeente 
Lelystad en de bredere regio weergegeven. Zo geeft de EER 
onder andere inzicht in het (potentiële) effect van Batavia 
Stad op werkgelegenheid en vestigingen (omvang en 
ontwikkeling) en ruimtelijke kwaliteit. 

Het model is ontwikkeld met meerdere Kamers van 
Koophandel en daarna uitgerold over veel regio's in 
Nederland. De EER is een bewezen model om de 
(sociaal)economische prestaties van een retaillocatie in kaart 
te brengen. 

EER-waarde van Batavia Stad sterk benedengemiddeld 
De huidige waarde van retaillocatie Batavia Stad is uitgedrukt in een score. 
Deze score geeft - op basis van objectief meetbare indicatoren - een oordeel 
over het (economische) presteren van de retaillocatie op dit moment. Voor 
Batavia Stad is deze economische waarde bovengemiddeld: 0,69 (of 69% van 
de totale score). 

combinatie met een prima uitstraling en ruimtelijke kwaliteit maakt dat de 
score voor Batavia Stad bovengemiddeld is. 

Figuur 1: Scoreoverzicht Batavia Stad 

A: Banen en B: Marktwaarde C: Ruimtel i jke Totale 
Vest igingen en vastgoed kwali tei t gemiddelde 

waarde 

Deze score is bepaald door de locatie te vergelijken met gemeentelijke en 
regionale cijfers op het gebied van werkgelegenheid en marktwaarde, maar 
ook op ruimtelijke kwaliteit. De score per hoofdindicator wordt bepaald door 
een aantal subindicatoren die elk een eigen score kennen ten opzichte van een 
vooraf gestelde benchmark. 

Op de volgende pagina's wordt eerst het locatieprofiel van Batavia Stad 
beschreven, waarna dieper wordt ingegaan op de scores voor de diverse 
indicatoren van het model. 

Ter vergelijking: de score in de EER voor een gemiddeld bestaande locatie in 
Nederland ligt tussen de 45 en 55%. Het feit dat Bataviastad sterk is gegroeid in 
vestigingen en arbeidsplaatsen, maar ook in bezoekersaantallen en omzet in 
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Locatieprofiel Batavia Stad 
Batavia Stad is een factory outlet center b]] Lelystad aan het Markermeer. Het 
was het eerste outlet center in Nederland, geopend in 2001. In 2008 en 2009 is 
het uitgebreid met een tweede en derde fase. Het outlet center is in privaat 
eigendom en bestaat momenteel uit zo'n 100 winkels. Er zijn plannen voor een 
nieuwe uitbreiding van circa 8.000 m^. 

Figuur 3: Afbakening Batavia Stad 

Figuur 2: Ligging Batavia Stad 
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In totaal zijn er 116 
bedrijfsvestigingen in het 
gebied (inclusief Bataviawerf 
e tc) , die werk bieden aan zo'n 
890 mensen (data over 2013). 
De grootste sectoren wat 
betreft werkgelegenheid zijn 
detailhandel en horeca. 

Batavia Stad ligt langs de 
N302 die aansluit op de A6. De 
oprit naar de snelweg ligt op 
zo'n 5 a 10 minuten rijden, 
Almere op zo'n 30 minuten en 
Amsterdam op zo'n drie 
kwartier. Vanaf Station 
Lelystad rijden twee buslijnen 
(3 en 7) rechtstreeks, in ruim 
10 minuten, naar Batavia Stad. 

Figuur 4: Samenstelling arbeidsplaatsen en vestigingen naar sector Batavia Stad 

Batavia Stad bestaat momenteel uit zo'n 26.000 m^ winkelruimte en richt zich 
met name op het duurdere en luxe segment. Vrijwel alle winkels vallen onder 
de modebranche of zijn daar aan gerelateerd. Rondom Batavia Stad zijn nog 
een aantal andere voorzieningen op het gebied van leisure en cultuur, zoals de 
Bataviawerf (waar onder meer een replica van een VOC-schip te zien is) en het 
Nieuw Land Erfgoedcentrum (over het cultureel erfgoed van Flevoland). 
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Bron: Provincie Flevoland, 2014; Bewerking Stee Groep, 2014 
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Indicator A: Banen & Vestigingen 
Toelichting score 
Batavia Stad heeft een bovengemiddelde score op de indicator banen & 
vestigingen, vooral vanwege de sterke ontwikkeling van de werkgelegenheid. 
Deze score wordt bepaald door een aantal subindicatoren die elk een eigen 
score kennen ten opzichte van een vooraf gestelde benchmark. 

In onderstaande figuur de score op de indicator banen en vestigingen: 

Analyse van de score 
• In en rondom Batavia Stad werken 889 mensen (in 2013). Als we alleen 

kijken naar de werkgelegenheid die gerelateerd is aan Batavia Stad (dus 
het outlet center zelf plus cultuur, horeca en leisure daaromheen), werken 
er 835 menen. De handel en reparatie (in dit geval voor het grootste 
gedeelte detailhandel) is de grootste sector met 67% van de 
arbeidsplaatsen. De tweede grootste sector is horeca (21%). 

• In en rondom Batavia Stad zijn 116 vestigingen, waarvan 105 gerelateerd 
aan Batavia Stad. Daarvan is 76% actief in de handel en reparatie en 11% in 
horeca. 

• De werkgelegenheid op Batavia Stad is 2,3% van de totale 
werkgelegenheid in de gemeente Lelystad. In dat opzicht is het aandeel van 
Batavia Stad vrij beperkt. Om het belang van Batavia Stad als retaillocatie 
beter te beoordelen kijken we naar de werkgelegenheid van Batavia Stad 
als aandeel in het aantal retailbanen in Lelystad. Dit is zo'n 23%. Aangezien 
de winkelvoorraad op Batavia Stad (in m^ wvo) circa 2 1 % van de totale 
winkelvoorraad in Lelystad is, scoort de locatie hiermee goed. 

• We hebben berekend dat Batavia Stad goed is voor circa 230 indirecte 
arbeidsplaatsen (uitgaande van een gemiddelde multiplier van 0,28 voor 
detailhandel). Bij deze indirecte werkgelegenheid kan gedacht worden aan 
arbeidsplaatsen in bijvoorbeeld dienstverlenende sectoren, zoals 
schoonmaak, administratie, onderhoud, maar ook bijvoorbeeld in 
productie en transport. 

• Het aantal arbeidsplaatsen steeg in de periode 2009-2013 met 12%. In 
diezelfde periode bleef de werkgelegenheid in Lelystad nagenoeg gelijk. 
Het aantal vestigingen steeg op Batavia Stad met 14%. In Lelystad nam het 
aantal vestigingen toe met 15%. 

• De groei in werkgelegenheid is in de sectoren detailhandel en horeca in 
aantal gelijk (56 banen), maar voor de sector horeca dus relatief sterker (+ 
43% tegenover + 10%) vanwege de kleinere omvang. Bij indicator B 
(Marktwaarde & Vastgoed) gaan we verder in op welke branches 
vertegenwoordigd zijn op Batavia Stad. 

Figuur 5: Ontwikkeling vestigingen en arbeidsplaatsen Batavia Stad, 2009 - 2013 
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Bron: Provincie Flevoland, 2014; Bewerking Stee Groep, 2014 
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Indicator B: Marktwaarde & Vastgoed 
Toelichting score 
Batavia Stad heeft een bovengemiddelde score op de indicator marktwaarde & 
vastgoed, vooral vanwege de lage leegstand en sterke stijging in omzet en 
bezoekersaantallen. Deze score wordt bepaald door een aantal subindicatoren 
die elk een eigen score kennen ten opzichte van een vooraf gestelde 
benchmark. 

In onderstaande figuur de score op de indicator marktwaarde en vastgoed: 

0,65 I 
0,2 0,4 0,6 0,8 1 

Analyse van de score 
• Batavia Stad is een ontwikkeling van Stable International en is in privaat 

eigendom bij één eigenaar. De verhuur van winkels wordt centraal 
aangestuurd, waardoor er weinig transacties in de landelijke databases 
bekend zijn. De exacte huurprijsontwikkeling is daardoor moeilijk in beeld 
te brengen. Wel is duidelijk dat de huurprijs in Batavia Stad deels variabel 
is. Het variabele deel bedraagt 10 procent van de omzet per vierkante 
meter. De vaste huurprijs bedraagt minimaal 350 euro per vierkante meter 
en er is geen maximum (Bron: vastgoedjournaal.nl). De omzet steeg in de 
afgelopen zeven jaar met 140%. De totale oppervlakte is ook gegroeid, 
maar in verhouding niet zo sterk. De huurprijs heeft dus een positieve 
ontwikkeling doorgemaakt. 

• Op basis van PropertyNL is in de periode 2009-2013 de totale opname van 
winkelruimte zo'n 1.200 m^. Echter, vanwege de zelfde reden als hierboven 
is genoemd, lijkt dit niet een realistisch beeld weer te geven. Er is in 2009 
nog een uitbreiding van zo'n 6.000 m^ geweest en Batavia Stad is bijna 
volledig verhuurd. 

• Er is momenteel geen aanbod aan winkelruimte in Batavia Stad (bron: 
Funda in Business, oktober 2014). Mogelijk dat lege winkelunits op Batavia 
Stad niet worden aangeboden via Funda in Business. Uit de plattegrond 
van Batavia Stad blijkt echter dat vrijwel alle units verhuurd zijn. 

• De bezoekersaantallen voor Batavia Stad zijn de afgelopen jaren flink 
gestegen. In 2007 bezochten 1,6 miljoen mensen Batavia Stad en in 2009 
2,2 miljoen mensen, een stijging van 35%. De omzet steeg in die periode 
met 140%). 

• Wat betreft branchemix is Bataviastad een relatief eentonige retaillocatie. 
76% van de winkels valt onder de branche mode. 1 1 % valt onder educatie 
en vrije ti jd, maar het grootste deel hiervan betreft sportwinkels 
(bijvoorbeeld Adidas en Nike), wat deels ook gerelateerd is aan mode. Een 
outlet center is natuurlijk een vrij specifiek type retaillocatie en in dit geval 
is de concentratie modemerken juist één van de krachten van de locatie. 

• Bataviastad kent een mix van merken in het luxesegment met algemeen 
bekende merken. Er zijn zo'n 250 merken vertegenwoordigd, waarvan een 
groot aantal internationaal bekende (top)merken die de aantrekkingskracht 
van de retaillocatie ten goede komt 

Figuur 6: Branchemix Batavia Stad 
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Bron: Provincie Flevoland, 2014; Bewerking Stee Groep, 2014. 
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Indicator C: Ruimtelijke kwaliteit 
Toelichting score 
Op de indicator ruimtelijke kwaliteit heeft Batavia Stad een bovengemiddelde 
score, met name door de goede uitstraling en onderhoud van de locatie en de 
aanwezigheid van andere functies. Deze score wordt bepaald door een aantal 
subindicatoren die elk een eigen score kennen ten opzichte van een vooraf 
gestelde benchmark 

In onderstaande figuur de score op de indicator ruimtelijke kwaliteit: 

0,75 I 
0,2 0,4 0,6 0,8 1 

Analyse van de score 
• De autobereikbaarheid van Batavia Stad is redelijk. De locatie ligt vrijwel 

direct aan de N302. Via de N302 is de A6 in 10 minuten te bereiken. Almere 
ligt op een half uur rijden en Amsterdam op zo'n drie kwartier. 

• Batavia Stad beschikt over een ruim parkeerterrein van meer dan 2.000 
parkeerplekken. Een dag parkeren kost €3, wat relatief goedkoop is. Het 
uurtarief voor parkeren in het Stadshart van Lelystad is €1,80. 

• De ov-bereikbaarheid van Batavia Stad is niet optimaal. De locatie is niet 
nabij een station gelegen. Vanaf Station Lelystad lopen buslijnen 3 en 7 in 
circa 10 minuten naar Batavia Stad. De bus stopt recht voor de ingang. 

• De kwaliteit van het vastgoed in Batavia Stad is goed. Het gehele outlet 
center is in één stijl gebouwd, namelijk als een soort vestingdorp. Daardoor 
is er eenheid in kwaliteit en uitstraling, wat de beleving van de bezoeker 
ten goede komt 

• Op het gebied van verblijfskwaliteit scoort Batavia Stad ook goed. Er is 
voldoende straatmeubilair en verlichting en de locatie ligt aan het 
Markermeer. Er is veel aandacht besteed aan de (kwaliteit van) de 
openbare ruimte. Het voornaamste doel van bezoekers van Batavia Stad is 
ook 'funshoppen'; mensen komen er voor een lang verblijf en/of een 'dagje 
uit'. 

• Naast de winkelfunctie zijn er ook andere functies te vinden in en om 
Batavia Stad. Er zijn ruim voldoende horecagelegenheden aanwezig op en 
om de locatie. Ook zijn er culturele functies te vinden voor verschillende 
doelgroepen. Zo is de Batavia Werf direct naast Batavia Stad gelegen (zie 
foto links onder in figuur 7). Dit is een scheepswerf waar oude schepen uit 
de Gouden Eeuw worden nagebouwd en waar het hele jaar door 

evenementen georganiseerd worden. Daarnaast is ook het Nieuw Land 
Erfgoedcentrum naast Batavia Stad gevestigd (zie foto rechts onder in 
figuur 7). Dit is het erfgoedcentrum van Flevoland met tentoonstell ingen en 
evenementen maar ook educatieve programma's. Ook is de afdeling 
Scheepsarcheologie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) 
nabij het winkelgedeelte te vinden (dit is ook een van de objecten die wordt 
meegenomen in deze MIRT studie). 
De organisatiegraad in Batavia Stad is erg hoog, doordat al het vastgoed in 
handen is van één eigenaar. Eigenaar en huurders werken goed samen om 
de locatie tot een succes te maken. De (deels) omzetgerelateerde huur 
zorgt er daarnaast voor dat eigenaar en huurder hetzelfde belang dienen. 
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Toekomstwaarde 
Naast een aantal harde indicatoren die inzicht geven in het economisch 
presteren van de locatie kijken we bij deze indicatoren naar de toekomstwaarde 
van de locatie. We gaan daarbij in op de (ruimtelijke) potentie van een gebied 
om nieuwe vastgoedontwikkeling te faciliteren. Ook geven we inzicht in waar 
de locatie zich bevindt op de lijn van de levenscyclus van retaillocaties. Aan 
deze indicator hangt geen score vast 

• Batavia Stad omvat zo'n 26.000 m^ winkelruimte. De leegstand is beperkt 
en de locatie is sterk gegroeid in bezoekersaantallen en omzet. De 
verwachting/planning is om nog eens 8.000 m^ winkelruimte toe te voegen. 

• Batavia Stad is één van de drie Factory Outlet Centers die Nederland telt 
(naast Roermond en Roosendaal). Het heeft dankzij de centrale ligging een 
groot bereik binnen Nederland. In 2020 zullen in de ochtendspits zo'n 1,4 
miljoen mensen Batavia Stad binnen een uur rijden kunnen bereiken, in de 
daluren zo'n 5,7 miljoen (zie figuur 7). 

De resultaten van de EER analyse zijn samen te vatten in de positie van Batavia 
Stad in de economische levenscyclus van retaillocaties (zie figuur 8): 
• Batavia Stad bevindt zich in fase 1 van de levenscyclus. De kwaliteit van de 

locatie is goed tot uitstekend, er is weinig leegstand en er zijn 
uitbreidingsplannen naar aanleiding van de goede prestaties van de 
locatie. Batavia Stad is de afgelopen jaren zowel gegroeid in aantal 
vestigingen als in arbeidsplaatsen. Ingrepen zijn in deze fase van niet 
noodzakelijk. 

Figuur 7: Reistijden per auto tijdens de ochtendspits en daluren in 2020 (indicatief) naar 
postcodegebied Bataviastad 
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Bron: bereikbaarheidskaart.nl, Bewerking: Stee Groep, 2014. 
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Figuur 8: Score van Batavia Stad in de levenscyclus van retaillocaties 
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