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Voorwoord
Deze editie van ‘De Kracht van Delft’ is een lustrum uitgave: nummer vijf alweer. De economische situatie
in Delft wordt kort en helder in beeld gebracht en vergeleken met de landelijke ontwikkelingen. De
themastudie gaat dit jaar uitgebreid in op de wensen van het Delftse bedrijfsleven ten aanzien van het
ondernemersklimaat. De politieke partijen kunnen daar hun voordeel mee doen in het kader van de
gemeenteraadsverkiezingen in maart 2006. De Kracht van Delft is tot stand gekomen in nauwe
samenwerking tussen de Kamer van Koophandel Haaglanden (vestiging Delft) en Rabobank Delflanden,
samen met de Stafgroep Economisch Onderzoek van Rabobank Nederland.
Helaas, het gaat niet goed met de economie in Delft. Landelijk presteert onze economie al niet geweldig
en het niveau in Delft ligt daar zelfs nog onder. Dat geeft reden tot zorg. Verbetering van de voorwaarden
voor het functioneren van bedrijven komt dan als eerste naar voren als aandachtspunt. Een goed begin
voor de aanpak daarvan is de bron: de ondernemer in Delft. Waarbij uiteraard moet worden opgemerkt
dat de uitvoering van het beleid en de verbeterpunten uiteindelijk niet alleen bij die ondernemers zelf,
maar voor een groot deel ook bij de politiek en de ambtenaren van Delft ligt. De themastudie van dit jaar
is gebaseerd op de vraag aan de ondernemers: wat kan er beter? De resultaten daarvan zijn in een vroeg
stadium in grote lijnen reeds aan de afdelingen van de politieke partijen bekendgemaakt zodat deze
verwerkt konden worden in de verkiezingsprogramma’s. Dit rapport geeft de definitieve resultaten weer
en komt tijdig op tafel om een rol te kunnen spelen bij het opstellen van het nieuwe collegeprogramma
in 2006.
De Kamer van Koophandel Haaglanden en Rabobank Delflanden verwachten met deze studie dan ook
een levendige discussie los te maken in politiek en ondernemend Delft. Op die manier kunnen politiek en
bedrijfsleven samenwerken aan een sterke economie van Delft.

Namens Rabobank Delflanden,

Namens de Kamer van Koophandel Haaglanden,
Vestiging Delft,

H. Werner MBA
Algemeen directeur

Mr. R.C.N.M. van Wijngaarde
Vestigingsmanager
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Inleiding
In 2001 hebben de Kamer van Koophandel Haaglanden en Rabobank Delflanden het initiatief genomen
tot een jaarlijkse studie naar de Delftse economie. De studie getiteld ‘de Kracht van Delft’ heeft als doel
ondernemers en bestuurders in Delft en omgeving een goed beeld te geven van de Delftse economie en
haar ontwikkelingen. Dit is de vijfde editie van De Kracht van Delft. De studie bestaat uit twee delen: een
economische thermometer en een themastudie.
Thermometer
De thermometer geeft aan hoe het gaat met de economie in Delft door een waardering te geven in de
vorm van een cijfer. De meter waardeert de economie op de volgende twee onderdelen:
I Economische groeiprestaties
II Economische kracht
Deze twee onderdelen, in de thermometer ‘indicatoren’ genoemd, zijn op hun beurt weer opgebouwd uit
een aantal variabelen. Iedere variabele krijgt een score die tot stand komt door de uitslag van Delft te
vergelijken met het gemiddelde van alle Nederlandse regio’s. Als de uitkomst van Delft rond dat
Nederlandse gemiddelde ligt, krijgt de stad een zes. Des te hoger de score van Delft daarboven uitkomt,
des te hoger wordt de thermometerstand. Een ver beneden gemiddelde uitkomst leidt tot een waardering
onder de zes.
Ter vergelijking van de resultaten van de thermometer over 2004 zijn ook de uitkomsten van de
voorafgaande jaren vanaf 1999 opgenomen. Door de meting jaarlijks te herhalen ontstaat een beeld door
de tijd van het economisch presteren van de Delftse economie.
Themastudie
Naast de thermometer wordt in deze rapportage een speciaal economisch thema aangesneden. Dit jaar is
gekozen voor het thema ‘Ondernemerswensen’.
De resultaten van de themastudie worden apart behandeld in het tweede deel van dit rapport.
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Delft in cijfers
Stand: januari van het betreffende jaar
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42,3
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9,3%
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Bron: CBS, LISA, Stadsgewest Haaglanden

Figuur 1 Ontwikkeling van de bevolking in Delft, 1999-2004
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Figuur 2 Bedrijven en werkzame personen in Delft, 1999-2004
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Deel I
Economische Thermometer Delft
I-1. Thermometerstand 2004
Belangrijkste uitkomsten
Delftse economie presteert onder landelijk gemiddelde
Economische groei op dieptepunt
● Economische kracht op landelijk niveau
● Thermometerstand per saldo gedaald
●
●

Ook het Delftse bedrijfsleven heeft in 2004 wederom de gevolgen van de algehele economische teruggang
ondervonden. De economische thermometer zakt naar een 5,6. De economische ontwikkeling in 2004 is
dus minder dan gemiddeld in Nederland. De thermometerstand voor groei neemt -evenals die van
kracht- af.
Op de volgende pagina’s worden de prestaties op het gebied van economische groei (I-2) en economische
kracht (I-3) nader toegelicht.
Figuur 4 Economische Thermometer Delft, 1999-2004
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I-2. Economische groei
De economische groeiprestatie wordt gemeten aan de hand van de scores op vier variabelen:
groei van de werkgelegenheid, de omzet, de export en de winst ten opzichte van het voorgaande jaar.
Figuur 5 Scores op de variabelen voor economische
groeiprestaties, 1999-2004
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winstgroei

ver benedengemiddeld

gemiddeld

ver bovengemiddeld

Bron: Kamer van Koophandel Haaglanden, Rabobank Nederland

w Meterstand 2004
De score op de indicator economische groei komt uit op een 5,3. Een daling ten opzichte van de 5,6 in
2003 en wederom onder het landelijk gemiddelde. Hoe heeft iedere variabele hieraan bijgedragen?
w Werkgelegenheidsgroei 1
Op het gebied van de werkgelegenheidsgroei heeft Delft het niet zo goed gedaan. Het aantal arbeidsplaatsen nam minder sterk toe dan gemiddeld in de Nederlandse regio’s. De score op de thermometer
kwam dan ook uit op een 5,3. Een lichte verbetering ten opzichte van de 4,8 uit 2003. In geen enkele
sector in Delft vond banengroei plaats; in alle sectoren nam de werkgelegenheid af. Het sterkst was dit in
absolute aantallen het geval bij de sector Onderwijs, relatief in de sector Landbouw en Visserij.
w Omzetgroei
De thermometerstand voor de omzetgroei laat in 2004 na een aanvankelijke stijging een forse daling zien.
Na een stijging van 6,5 in 2002 naar 7,0 in 2003 komt deze met 4,0 in 2004 onder het landelijk
gemiddelde uit.
Binnen het Delftse bedrijfsleven zijn grote en kleine bedrijven in ongeveer gelijke mate voor de omzetdaling verantwoordelijk. Terwijl landelijk de grote bedrijven meer dan de kleine voor de omzetgroei
hebben gezorgd. Dit in tegenstelling tot het voorgaande jaar, waarin voornamelijk de grote bedrijven
meer dan landelijk verantwoordelijk waren voor het herstel. De omzetontwikkeling van zowel het
kleinbedrijf als het grootbedrijf wijkt in het Delftse in negatieve zin af van de landelijke ontwikkeling:
voor het kleinbedrijf is dit resp. –1,5 en +0,3, voor het grootbedrijf –1,3 en +2,0. De toegenomen export
bij de grote bedrijven levert dit jaar een belangrijke bijdrage in de beperking van de omzetdaling. In 2004
is sprake van een grote toename van de export bij de grote bedrijven, terwijl we te maken hebben met een
daling van de export van klein- en grootbedrijf samen.

1

De thermometerstanden voor de variabele ’werkgelegenheidsgroei‘ zijn berekend op basis van het LISA
Werkgelegenheidsregister Nederland. In vorige edities werd nog uitgegaan van cijfers uit de Enquête Regionale
Bedrijfsontwikkeling (ERBO) van de Kamers van Koophandel. Het LISA-bestand geeft een completer beeld, omdat hierin
ook eenmansbedrijven in de land- en tuinbouw en de non-profitsector zijn meegenomen. Deze ontbreken in ERBO. Alle
jaargangen zijn nu herberekend met LISA-cijfers, met kleine afwijkingen ten opzichte van de thermometerstanden in
vorige edities tot gevolg.
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w Exportgroei 2
Evenals in 2000, 2001 en 2003, blijft de exportgroei in Delft in 2004 onder het landelijk gemiddelde. Dit
resulteert in een dalende thermometerstand van een 5,8 in 2003 naar een 5,0 in 2004. Dit is de laagste
score sinds 1999, het eerste jaar dat de thermometer werd opgesteld. De exportgroei draagt daarmee bij
aan de daling van de stand voor economische groei. Ondanks een stagnerende economie (mondiaal en
binnen de eurozone) neemt de Nederlandse export totaal gezien toe met 3,3%. In Delft hebben we te
maken met een daling van 1%. Voor de landelijke stijging is voornamelijk het grootbedrijf verantwoordelijk; in Delft is het kleinbedrijf geheel verantwoordelijk voor de afname van het totaal. Het aandeel van
de bedrijven dat exporteert in Delft is relatief klein, namelijk 9% tegenover een landelijk percentage van
13%. Het aantal bedrijven dat exporteert blijkt in 2004 wel te zijn toegenomen.
w Winstgroei
De winstgroei is de groeivariabele die de hoogste thermometerstand laat zien. De 5,3 in 2002 daalt naar
een 4,8 in 2003 maar stijgt weer naar een 6,8 in 2004. De score die in 2003 onvoldoende was, is in 2004
dus weer beduidend hoger. Dit openbaarde zich in Delft voornamelijk in de sectoren Industrie,
Groothandel en Diensten meer dan landelijk. De toenemende winstgevendheid blijkt maar beperkt
invloed te hebben op de economische kracht van het bedrijfsleven (zie § I-3).
w Conclusie
Het Delftse bedrijfsleven heeft in 2004 een -met uitzondering van de winstgroei- op alle punten slechte
groeiprestatie geleverd, met name qua omzet- en exportgroei. Achter deze cijfers gaan dus minder
positieve ontwikkelingen schuil. De teruggang op het gebied van werkgelegenheid komt eveneens op
conto van alle sectoren. Zowel de publieke als de marktsector zag de werkgelegenheid over vrijwel de
gehele linie krimpen. De exportgroei beperkte zich tot een aantal bedrijven in de sectoren Industrie,
Bouw en Diensten. In tegenstelling tot de geconstateerde daling van de omzet blijkt de winst te zijn
toegenomen. Toch levert de combinatie van genoemde variabelen een tot nu toe laagst gemeten stand op.
Het beeld voor het Delftse bedrijfsleven is dus niet erg gunstig.

2

Bij dit cijfer past de volgende kanttekening: het meten van de exportgerichtheid bij met name kennisintensieve
bedrijvigheid is een lastige zaak. Hoe meet je de export van hun kennis(producten)? Dit algemene statistische probleem
raakt Delft harder omdat de stad relatief veel kennisintensieve bedrijvigheid bezit. Een deel van de werkelijke
(kennis)export is om deze reden waarschijnlijk aan de meting voorbij gegaan en niet verwerkt in de hier gebruikte cijfers.
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I-3. Economische kracht
De indicator economische kracht is samengesteld uit vier variabelen die iets zeggen over de economische
vitaliteit van Delft: investeringsanimo, exportgerichtheid, economische structuur en turbulentie van het
bedrijfsleven.
Figuur 6 Scores op de variabelen voor economische kracht, 1999-2004

2004
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investeringsanimo

exportgerichtheid

economische structuur

turbulentie bedrijfsleven

ver benedengemiddeld

gemiddeld

ver bovengemiddeld

Bron: Kamer van Koophandel Haaglanden, Rabobank Nederland

w Meterstand 2004
Net als de groeiprestaties is de economische kracht van de bedrijven in de regio afgenomen. Na een
eenmalige stijging in 2003 daalt de thermometerstand weer van een 6,4 naar een 6,0 in 2004. De stand is
nu gelijk aan het gemiddelde van alle Nederlandse regio’s.
w Investeringsanimo
Het investeringsanimo, de mate waarin bedrijven investeringen plegen, zegt iets over het vertrouwen, de
toekomstige groeiverwachtingen en de vernieuwingsdrang van ondernemers. Dit animo is afgenomen.
De thermometerstand die in 2003 nog een forse stijging ten opzichte van 2002 van 4,8 naar 7,0
vertoonde, daalde dit jaar opnieuw naar een 5,3. Het investeringsanimo vertoont dus momenteel een
sterk neergaand verloop. Er is sprake van een dalende stand omdat de afname van het animo voor
investeringen in Delft veel groter was dan gemiddeld in het Nederlandse bedrijfsleven. In Delft van 63%
naar 56%, landelijk onveranderd op 59%. In tegenstelling tot 2003 heeft deze variabele dit jaar een
belangrijk aandeel geleverd aan het teruglopen van de stand voor economische kracht en de totale
thermometerstand. Het verschil tussen de Delftse ontwikkeling en die in de andere Nederlandse regio’s
richt zich voornamelijk op het kleinbedrijf. Het aantal kleine bedrijven dat investeerde lag dit jaar in Delft
op 56% en landelijk op 59%. In de voor Delft belangrijke kennissector overheerst nog steeds
voorzichtigheid als het gaat om investeren en dat zien we terug in de cijfers over 2004.
w Exportgerichtheid
De mate waarin het bedrijfsleven exporteert is een indicatie voor -de kwaliteit van- het ondernemerschap. Exporterende bedrijven benutten hun marktgroeimogelijkheden met extra inzet en grensverleggend ondernemen optimaal. Bij economische teruggang zal er minder aandacht zijn voor export.
Een exportgericht bedrijfsleven krijgt dan ook een gunstige waardering.
De thermometerstand loopt iets terug, van een 5,5 in 2003 naar een 5,0 in het afgelopen jaar.
De stagnerende mondiale economie heeft in 2004 nog niet tot een grote afname van de exportgerichtheid
geleid. Wel is het aandeel bedrijven dat exporteert in Delft gedaald terwijl dit landelijk niet het geval is.
In Delft gaat dit van 11% in 2003 naar 9% in 2004, landelijk blijft het percentage onveranderd op 13%.
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w Productiestructuur
Met de productiestructuur wordt de samenstelling van de bedrijvigheid naar branche bedoeld.
De gedachte daarbij is dat een economie met een sterke vertegenwoordiging van kansrijke, groeikrachtige
bedrijvigheid, zoals bijvoorbeeld de commerciële dienstverlening, hoog gewaardeerd wordt.
Een economie waarin stagnerende bedrijvigheid ruim aanwezig is, wordt minder gewaardeerd.
In 2002 viel voor het eerst een kleine verandering in de score waar te nemen. Na drie gelijkblijvende
metingen van 6,8 over de jaren 1999 tot en met 2002, vertoont deze nu drie jaar een constante van 7,0.
Het stabiele beeld is niet verwonderlijk. Een productiestructuur verandert niet zo snel. Zo blijven in Delft
kennisintensieve en dienstverlenende bedrijven een belangrijk aandeel innemen in deze structuur. De
medische en zorgsector zijn het afgelopen jaar fors gegroeid. Deze sector en bijvoorbeeld ook de zakelijke
dienstverlening wordt hoog gewaardeerd qua groeiperspectief. Daarom scoort Delft op dit punt dus
opnieuw een ruime voldoende. De Delftse economie is op dit punt behoorlijk consequent.
w Turbulentie van het bedrijfsleven
Deze variabele geeft aan hoeveel nieuwe bedrijvigheid de stad erbij krijgt door de vestiging van bedrijven
uit andere gebieden en starters. Een hoge turbulentie stimuleert de groei en vernieuwing van de economie
en kan daarom als positief worden aangemerkt.
Op turbulentie scoort Delft in 2004 opnieuw goed. De thermometerstand komt uit op een 6,8. Een
stijging ten opzichte van de 6,3 in 2003. Het aantal starters en het aantal vestigingen dat zich vanuit
andere regio’s in Delft vestigde nam toe. Het aantal vestigingen dat is opgericht als nevenvestiging of
dochteronderneming van een bestaand bedrijf is nagenoeg gelijk. Voor de beoordeling van de turbulentie
wordt gekeken naar de nieuwe bedrijvigheid. Dat het totale aantal bedrijven is afgenomen speelt hier
geen rol.
w Conclusie
De Delftse economie heeft in 2004 opnieuw iets aan kracht ingeboet. Delft heeft er het afgelopen jaar wel
veel nieuwe bedrijven bij gekregen en heeft een gunstige bedrijvenstructuur met veel kansrijke
activiteiten. Desondanks nam het aantal in Delft gevestigde bedrijven per saldo af. Het afgelopen jaar
waren er beduidend minder bedrijven met investeringen en minder exporterende ondernemingen,
waardoor de thermometerstand op het gebied van economische ‘kracht’ toch is teruggelopen. Deze ligt
momenteel op het landelijke niveau.
I-4. Eindconclusie
Met deze vijfde editie van ‘de Kracht van Delft’ wordt de thermometerstand van 2004 toegevoegd aan die
van 1999, 2000, 2002 en 2003. De thermometer signaleert in welke richting de Delftse economie zich
ontwikkelt.
Uit de economische thermometer 2004 en de vergelijking met voorgaande jaren kunnen de volgende
conclusies getrokken worden: Delft heeft over 2004 een minder gunstige thermometerscore behaald.
De waardering van de groeiprestaties is verder gedaald van 5,6 naar 5,3. Deze daling bevestigt een aantal
minder gunstige achterliggende ontwikkelingen. De gerealiseerde exportgroei vertoont de laagste score
sinds het initiatief tot ‘De Kracht van Delft’. Van werkgelegenheidsgroei is zowel in de marktsector als in
de non-profitsector momenteel geen sprake.
De Delftse economie heeft opnieuw aan kracht ingeboet en beweegt zich hiermee momenteel op landelijk
niveau. De stad scoorde in 2004 opnieuw goed op het gebied van nieuwe bedrijvigheid. Het aantal
ondernemingen dat zich van elders vestigde en de starters, maakt dat Delft zijn functie als
universiteitsstad en ‘kweekvijver’ nog steeds waarmaakt. Onder invloed van de groei in de zakelijke
dienstverlening en de medische en zorgsector is de lokale bedrijvenstructuur iets versterkt. De afnemende
exportgerichtheid en investeringsbereidheid van het bedrijfsleven hebben daarentegen een negatieve
invloed gehad op de economische kracht van Delft.
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Deel II
Themastudie: ondernemerswensen
Een signaal van Delftse ondernemers naar de lokale overheid
II-1. Inleiding
De conclusies uit het vorige hoofdstuk spreken boekdelen. De economie van Delft bevindt zich sinds 2000
in een neergaande lijn. De ontwikkelingen zijn zorgwekkend en vragen om ingrijpen, want potentiële
kracht heeft de economie van Delft voldoende. Er moet alles aan gedaan worden door overheden en
ondernemers om deze kracht te benutten. Met de gemeenteraadsverkiezingen in het vooruitzicht is het
daarom interessant om de Delftse ondernemers te vragen naar hun wensen ten aanzien van het
gemeentelijk beleid. Door middel van een enquête onder Delftse ondernemers is een duidelijk beeld
geschetst van deze wensen. De enquête is uitgezet door de Kamer van Koophandel Haaglanden in
samenwerking met Rabobank Delflanden.
In dit rapport worden de wensen van ondernemers ten aanzien van het ondernemersklimaat in Delft
gepresenteerd. De doelstelling van dit rapport is het voeden van lokale politieke partijen voor het
opstellen van de partijprogramma’s ten behoeve van de gemeenteraadsverkiezingen in 2006. Daarom zijn
de aanbevelingen in dit rapport vooral gericht op de lokale politiek. De Kamer van Koophandel
Haaglanden en Rabobank Delflanden beseffen uiteraard dat voor veranderingen ten aanzien van het
ondernemingsklimaat, de inzet van ondernemers onmisbaar is.
De wensen van ondernemers zijn geïnventariseerd door middel van een enquête onder 252 Delftse
ondernemers1. De eerste resultaten zijn reeds besproken met vertegenwoordigers van ondernemersverenigingen in Delft (zie bijlage).
Het rapport is als volgt opgebouwd: allereerst wordt in hoofdstuk 2 een typering gegeven van de
gemeente en een beschrijving van het Delftse gemeentebeleid ten aanzien van het ondernemingsklimaat.
Daarna wordt beschreven hoe de Delftse ondernemers aankijken tegen het ondernemingsklimaat en de
lokale overheid. Deze analyses zijn voor het overgrote deel gebaseerd op de uitkomsten van de enquête.
In het laatste hoofdstuk vindt u de conclusies en aanbevelingen.
II-2. De Delftse overheid en het bedrijfsleven
w Delft als woon- of werkgemeente?
De gemeente Delft is typisch een werkgemeente en in mindere mate een woongemeente. Delft heeft
namelijk een werkgelegenheidsfunctie van 1,04. De verhouding tussen banen en beroepsbevolking in
Delft is in het voordeel van de banen. Delft trekt veel pendelaars naar de gemeente toe en het aantal
starters in Delft is ook groot. Kortom, Delft is een ondernemende stad. Desondanks vinden ondernemers
dat er in de lokale politiek nog onvoldoende aandacht wordt besteed aan ondernemen en het
ondernemingsklimaat. De gemeentelijke overheid vertegenwoordigt een veelvoud van belangen en soms
zijn deze belangen tegenstrijdig. Om een goede afweging tussen deze verschillende belangen te maken is
het belangrijk in kaart te brengen wat de verschillende belangengroepen precies wensen van de lokale
overheid.
w De lokale overheid en het vestigingsklimaat voor ondernemers
De lokale overheid kan het ondernemingsklimaat beïnvloeden door ondernemersinitiatieven te
ondersteunen, investeringen te plegen en goede infrastructuur te verzorgen. Ook kan zij ondernemers een
scala aan ondersteuningsmogelijkheden bieden. In dit kader is een aantal ontwikkelingen in Delft
interessant die het vestigingsklimaat beïnvloedt: het kennisstadbeleid, het technostartersbeleid, het
promotie- en marketingbeleid van Delft als toeristisch-recreatieve trekpleister, het autoluwbeleid van de
binnenstad, de aanleg van de spoortunnel en het doortrekken van de A4. De eerste drie betreffen het
economisch beleid van de gemeente en de overige drie hebben voornamelijk te maken met het verkeeren parkeerbeleid. Naast deze onderwerpen bepalen ook de gemeentelijke dienstverlening en de
1
2

In totaal zijn 1.000 enquêtes uitgezet en er zijn er 252 geretourneerd. Dat levert een responspercentage op van 25%.
Delft kent 47.328 banen en een werkzame beroepsbevolking van 45.299 personen in 2004.
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communicatie, hoe ondernemers het vestigingsklimaat beoordelen. Het betreft hier voornamelijk factoren
die de gemeente zelf beleidsmatig kan beïnvloeden.
+ Collegeprogramma 2002-2006 legt nadruk op continuïteit in beleid
Het huidige beleid van de gemeente Delft is vooral een continuering van wat het vorige College reeds aan
beleid heeft ingezet. Het collegeprogramma heet dan ook ‘Voortzetten en Doorzetten’. De nadruk ligt dus
op continuïteit. Deze continuïteit kan de vaart ten aanzien van besluitvorming en realisering van
projecten in Delft stimuleren. Helaas heeft de continuïteit in Delft ook enkele tegenvallers gekend.
Het opstappen van een aantal wethouders en de burgemeesterswisseling heeft de continuïteit van het
bestuur geen goed gedaan.
+ Bestuurlijke vernieuwing heeft slagkracht van lokale overheid doen afnemen
Daarnaast geven de vertegenwoordigers van de verschillende Delftse ondernemersverenigingen aan dat de
bestuurlijke vernieuwing niet heeft geleid tot meer bestuurlijke slagkracht. Er is juist meer onduidelijkheid ontstaan over de rol van Burgemeester en Wethouders en de Raad. Het feit dat verschillende
wethouders één portefeuille delen versterkt dit nog eens. Voor de ondernemer is het hierdoor niet
duidelijk wie het aanspreekpunt is voor een bepaald probleem of onderwerp. Toch heeft het huidige
College een aantal belangrijke ontwikkelingen voortgezet of in gang gezet. Zo is de autoluwe binnenstad
een feit, het bedrijvenpark Technopolis in ontwikkeling en zal de spoortunnel worden aangelegd.
+ Speerpunt Delft Kennisstad mag niet ten koste gaan van andere bedrijvigheid
Afgezien van deze belangrijke ontwikkelingen wordt er in het collegeprogramma ‘Voortzetten en
Doorzetten’ kort aandacht besteed aan het ondernemingsklimaat en de stimulering daarvan. Deze
aandacht concentreert zich grotendeels op Delft Kennisstad en het stimuleren van technostarters.
Ondanks deze aandacht wordt de potentie van Delft Kennisstad nog onvoldoende benut. Zoals reeds in
de vorige editie van ‘de Kracht van Delft’ is geconstateerd, is de mate waarin de kennisinstituten en het
Delftse bedrijfsleven met elkaar samenwerken nog gering. Het huidige College heeft in haar kennisstadbeleid aandacht besteed aan deze samenwerking. Gezien de noodzakelijke grote omslag in het denken en
doen van kennisinstituten om meer marktgericht te werken heeft dit tijd nodig. Dit beleid verdient dus
een vervolg, maar ook periodieke evaluaties van de resultaten.
+ Zorg ervoor dat ‘bestaande’ bedrijven in Delft willen en kunnen blijven
De stimulering van technostarters is een voorbeeld van de wijze waarop Delft momenteel de band tussen
bedrijfsleven en kennisinstituten probeert te vergroten. Dit beleid is van groot belang voor de lokale
economie. Echter, gezien het relatief grote vertrekoverschot van bedrijven uit Delft is het wellicht nog
belangrijker om ervoor te zorgen dat ook de ‘bestaande’ bedrijven in Delft blijven. Een faciliterend beleid
waarbij evenredig aandacht wordt besteed aan ‘bestaande’ bedrijvigheid is van groot belang voor de lokale
economie.
Het stimuleren van kennisbedrijvigheid zal het speerpunt moeten blijven in het Delftse economisch
beleid, maar ook andere, niet kennisgerelateerde bedrijvigheid zal meer onder de aandacht moeten
komen. ‘Slechts’ éénderde van de bedrijvigheid in Delft draagt het stempel ‘kennisintensief’ en bovendien
is een groot deel van de werkgelegenheid geconcentreerd in een klein aantal grote spelers (onder andere
TU Delft en TNO). Daarom mag de vraag worden gesteld of kennisbedrijven en technostarters niet te
veel aandacht krijgen in Delft. Juist nu alles in de Nederlandse economie lijkt te draaien om de
kenniseconomie bestaat het gevaar dat het belang van andere, niet kennisgerelateerde bedrijvigheid uit
het oog verloren wordt. Reeds in de eerste editie van de Kracht van Delft is daarover de volgende
aanbeveling gedaan die nog steeds actueel is:
‘Het zou geen goede zaak zijn alle energie in de kennissector te steken. Delft moet ervoor oppassen geen
economische monocultuur te worden. Een brede economische structuur is gewenst om ervoor te zorgen
dat:
● risico’s over voldoende markten en bedrijfsactiviteiten gespreid zijn;
● een breed aanbod van banen ten goede komt aan zowel technische als niet-technische en aan zowel lager
als hoger geschoolde Delftenaren;
● geen branches verdwijnen die ondersteunend werken aan andere (kennisintensieve) branches of
waarvan die branches zelfs afhankelijk zijn.’
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w Veel toeristische potentie Delft nog onbenut
+ Verdere versterking van verblijfstoeristisch imago en aanbod gewenst
Delft heeft een grote aantrekkingskracht op toeristen. Jaarlijks bezoeken zo’n miljoen toeristen Delft.
Met zijn historische binnenstad en musea heeft Delft veel te bieden. De toeristisch-recreatieve sector is
ook vanuit economisch oogpunt tot een interessante sector uitgegroeid. In 2003 werd er in totaal 79,5
miljoen euro in Delft besteed door toeristen. Categorieën die in positieve zin opvallen, zijn het bezoek aan
dagrecreatiegebieden, musea en bezienswaardigheden. Toch moet geconstateerd worden dat het
toeristisch verblijfsaanbod onvoldoende divers en nog zeer kleinschalig is (ZKA, 2005). Uit cijfers over de
economische impact van de toeristische sector in Zuid-Holland blijkt dat het verblijfstoerisme de
belangrijkste inkomstenbron is voor de economie. Het dagtoerisme levert een geringer aandeel aan
bestedingen en werkgelegenheid (Provincie Zuid-Holland, 2005). Een verdere versterking van het
verblijfstoeristisch imago en aanbod is vanuit economisch oogpunt gewenst.
Het huidige College van B&W in Delft heeft zich in 2002 voorgenomen om toerisme en specifiek het
aanbod aan verblijfsaccommodaties te versterken (Gemeente Delft, 2002). In de afgelopen jaren is bij de
A13 een nieuw hotel gerealiseerd. Drie nieuwe hotels staan in de planning: het Chinees hotel, het IKEA
hotel en het hotel bij de Maria Duistlaan. Het is echter nog te vroeg om de effecten van dit beleid te
meten. Dit College heeft er ook voor gezorgd dat het ‘Vermeercentrum’ wordt gerealiseerd, de Markt
opnieuw is ingericht en de binnenstad autoluw is. De laatste twee punten hebben de recreatieve sfeer in
de binnenstad verbeterd en de ruimte voor horecaterrassen vergroot.
II-3. Delftse ondernemers over Delft
In de enquête is ondernemers naar hun mening gevraagd over verschillende aspecten van het Delftse
ondernemingsklimaat. De belangrijkste thema’s die aan bod kwamen, zijn de bereikbaarheid, wet- en
regelgeving, veiligheid en criminaliteit en de communicatie met de gemeentelijke organisatie. Niet meer
dan 6% van de geënquêteerde ondernemers geeft aan dat de gemeente luistert naar de wensen van
ondernemers en 36% is er van overtuigd dat de gemeente dit niet doet. Toch is de algemene teneur onder
ondernemers gematigd positief, wanneer hen gevraagd wordt naar het ondernemersklimaat. Over de
bedrijfslocatie en het woon- en leefklimaat zijn de ondernemers het meest tevreden (resp. 73%; 53%).
De aspecten waarover ondernemers het meest ontevreden zijn, zijn de parkeermogelijkheden en de weten regelgeving (resp. 63%; 38%) (figuur 1).
Figuur 1 Mate van tevredenheid van ondernemers over het
ondernemingsklimaat in Delft
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Ondernemers die gevestigd zijn in Delftechpark en Schieoevers blijken meer tevreden over hun
bedrijfslocatie dan ondernemers elders in Delft. Maar liefst 90% van deze bedrijven is tevreden over de
bedrijfslocatie in Delftechpark en Schieoevers. De ontevredenheid over de bereikbaarheid en
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parkeermogelijkheden ligt ook lager op deze bedrijventerreinen (20% in Schieoevers en Delftechpark ten
opzichte van 40% gemiddeld). In de binnenstad is de ontevredenheid onder ondernemers weer hoger op
het gebied van bereikbaarheid (32%) en parkeren (70%).
w Bereikbaarheid
Door de toenemende verkeersstromen is bereikbaarheid één van de belangrijkste thema’s op de
beleidsagenda’s van gemeenten, provincies en het Rijk. Het te voeren verkeersbeleid in de gemeenten
wordt vaak sterk gedomineerd door politieke keuzes. Enerzijds zetten gemeentebestuurders in op het
zoveel mogelijk terugdringen van de auto uit de binnenstad en het stimuleren van het gebruik van
openbaar vervoer en andere modaliteiten. Anderzijds is het belang van een goede bereikbaarheid voor
economische ontwikkeling onmiskenbaar. Dit betekent dat gezocht moet worden naar oplossingen voor
toenemende verkeersstromen en het zorgdragen voor voldoende parkeervoorzieningen.
+ LVVP houdt te weinig rekening met (toekomstige) economische groei
Delft is een zeer bedrijvige gemeente. Dat heeft tot gevolg dat er sprake is van veel inkomende pendel
naar Delft. Het ideaalbeeld is dat iedereen dicht bij zijn werk woont, zodat het woon-werkverkeer tot een
minimum wordt beperkt. Dat is echter in Nederland nog ver te zoeken en zo ook in Delft. Meer dan de
helft van de banen in Delft wordt ingevuld door mensen die buiten Delft wonen (53%). Dit heeft
uiteraard grote consequenties voor de bereikbaarheid van de gemeente. Het huidige voorstel voor het
nieuwe Lokale Verkeers- en Vervoersplan (LVVP) van de gemeente Delft houdt weinig rekening met het
belang van een goede bereikbaarheid over de weg voor de economische ontwikkeling van Delft. Meer
aandacht voor bewegwijzering, parkeercapaciteit en de algehele bereikbaarheid over de weg is nodig om
de ambities van Delft voor wat betreft economische groei te faciliteren.
Figuur 2 Tevredenheid van
ondernemers over
bereikbaarheidsaspecten
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+ Ontevredenheid over bewegwijzering en parkeergelegenheid
In de waardering van de bereikbaarheid maken de ondernemers onderscheid tussen verschillende
aspecten van bereikbaarheid. De bereikbaarheid per fiets wordt praktisch door alle ondernemers in Delft
als positief ervaren (figuur 2). Ook over de bereikbaarheid over de weg zijn de meeste ondernemers te
spreken. Veel ondernemers roemen in dit kader de centrale ligging van Delft tussen Den Haag en
Rotterdam. Ondernemers uit de binnenstad zijn het minst positief over de bereikbaarheid over de weg.
Een belangrijk aspect dat de ondernemers in dit kader noemen is de slechte bewegwijzering naar de
binnenstad en de parkeergarages. Overigens heeft de gemeente de ANWB opdracht gegeven onderzoek
te doen naar de bewegwijzering in Delft en daar aanbevelingen voor te doen. Het rapport met aanbevelingen van de ANWB ligt er al enige tijd. Het wachten is op het omzetten van deze aanbevelingen in
maatregelen door de lokale overheid. De tevredenheid over de bereikbaarheid met het openbaar vervoer
is wisselend. De meeste ondernemers zijn hierover tevreden, de ondernemers uit Schieoevers en
Delftechpark vormen hierop een uitzondering. Een groter deel van de ondernemers op deze bedrijventerreinen is ontevreden over de bereikbaarheid per openbaar vervoer (37%).
w Parkeerproblematiek
Een specifiek aspect van bereikbaarheid is het parkeren. De parkeerproblematiek blijkt vooral voor
binnenstadondernemers een groot knelpunt te zijn. Sinds de gemeente het autoluwbeleid voor de
binnenstad heeft doorgevoerd is er voor de binnenstadondernemers veel veranderd op parkeergebied.
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Van de ondernemers uit dit stadsdeel zegt 69% ontevreden te zijn over de parkeermogelijkheden voor
hun klanten (figuur 3). Winkeliers en horecaondernemers klagen daarnaast over te weinig parkeermogelijkheden voor leveranciers en personeel.
+ Tevredenheid over autoluwheid binnenstad, ontevredenheid over wijze van invoeren
Bij de ondernemers overheerst het gevoel dat de gemeente de laatste jaren onvoldoende heeft
ondernomen om de bereikbaarheid van de binnenstad te verbeteren. Opvallend genoeg is het merendeel
van de binnenstadondernemers wel van mening dat de invoering van de autoluwheid in de binnenstad de
stad aantrekkelijker heeft gemaakt. De kritiek richt zich dan ook niet op de autoluwheid zelf, maar op de
wijze waarop deze is ingevoerd.
+ Aantal parkeerplekken voor bezoekers licht afgenomen
Vooral het aantal parkeerplaatsen voor bezoekers is de afgelopen jaren sterk afgenomen. In 2000 waren er
nog 2.829 parkeerplekken bereikbaar voor bezoekers. In 2003 was dat afgenomen tot 1.841 parkeerplekken3. Na de opening van de Zuidpoortgarage eind 2004 ligt het aantal parkeerplaatsen voor bezoekers
op 2.681. Een groot deel hiervan betreft echter mixplaatsen (958). Dat zijn parkeerplekken voor zowel
bezoekers als vergunninghouders. Op de piekmomenten van het binnenstadbezoek wordt een groot deel
van deze mixplaatsen bezet door vergunninghouders, ze zijn daardoor niet beschikbaar voor bezoekers.
Hierdoor valt het totaal aantal beschikbare plekken voor bezoekers lager uit dan 2.681 (BRO, 2004).
Het aantal parkeerplekken, dat beschikbaar is voor bezoekers, kan niet precies worden berekend, maar ligt
momenteel lager dan in het jaar 2000. Veel bezoekers zijn, door het drastisch afnemen van het aantal
parkeerplaatsen, gedwongen hun heil elders te zoeken. Het is maar zeer de vraag of deze bezoekers weer
terugkeren naar de binnenstad nu het aantal parkeerplaatsen weer is uitgebreid. Bovendien is met
Zuidpoort niet alleen een grote parkeergarage tot stand gekomen, maar ook de afronding van de
binnenstad met grootschalige winkels en culturele voorzieningen (onder andere bioscoop, bibliotheek en
theater). Kortom, het aantal voorzieningen is sterk toegenomen, terwijl het aantal parkeerplaatsen licht is
afgenomen.
+ Parkeersituatie in Delftse binnenstad wordt slecht beoordeeld door bezoekers
In het Koopstromenonderzoek Randstad 2004 is onder andere onderzocht wat bezoekers vinden van de
parkeersituatie in winkelcentra in de Randstad. De uitkomsten wijzen op een slechte beoordeling van de
parkeermogelijkheden en parkeertarieven door bezoekers van het centrum van Delft. In figuur 4 zien we
dat de bezoekers van het centrum van Delft de parkeermogelijkheden en tarieven als onvoldoende hebben
beoordeeld en tevens lager dan gemiddeld in de Randstad. De parkeertarieven worden door bezoekers die
voor dagelijkse boodschappen naar Delft Centrum toe komen zelfs met een 4,6 beoordeeld.
De waardering door bezoekers die voor niet-dagelijkse goederen komen is iets hoger (5,0). Dat geldt ook
voor de waardering van de parkeermogelijkheden. Deze ligt voor dagelijkse goederen op een 5,3 en voor
niet-dagelijkse goederen op een 5,7 (Goudappel Coffeng & Intromart, 2005).
Figuur 4 Beoordeling van de parkeermogelijkheden en -tarieven
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Het betreft hier het aantal parkeerplaatsen dat toegankelijk is voor bezoekers, vergunningenparkeerplaatsen zijn buiten
beschouwing gelaten.
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w Productiviteit van detaillisten in de niet-dagelijkse sector is verslechterd
In hoeverre heeft de negatieve beoordeling van de parkeersituatie in Delft de productiviteit van de
winkelvoorzieningen aangetast? Een indicatie kan worden gegeven door de ontwikkeling van de
productiviteit van de winkels in kaart te brengen. Gegevens uit het Koopstromenonderzoek Randstad
2004 maken het mogelijk om de vloerproductiviteit4 van de detaillisten in Delft te vergelijken met
detaillisten in de omliggende centra. De vloerproductiviteit van detaillisten in Delft Centrum en Delft
In de Hoven is vergeleken met Naaldwijk Centrum, Pijnacker Centrum, Rijswijk In de Boogaard en
Zoetermeer Centrum5. Bovendien wordt er onderscheid gemaakt tussen detaillisten in dagelijkse
goederen en detaillisten in niet-dagelijkse goederen6. De vloerproductiviteit van detaillisten in dagelijkse
goederen in Delft Centrum en Delft In de Hoven ligt op een zeer hoog niveau (figuur 5). De afgelopen
vijf jaar is deze productiviteit bovendien met 8% toegenomen7 (figuur 6).
+ Productiviteit van binnenstadsdetaillisten in niet-dagelijkse goederen afgenomen
Detaillisten in niet-dagelijkse goederen in Delft Centrum laten een beduidend lagere productiviteit zien
dan in veel van de omliggende centra (figuur 5). In de afgelopen vijf jaar is bovendien de
vloerproductiviteit met 14% afgenomen in het centrum van Delft (figuur 6). In Delft In de Hoven hebben
de detaillisten wel een sterke groei ondergaan. Door deze ontwikkeling hebben de winkeliers in dit
winkelcentrum, in tegenstelling tot 1999, een hogere vloerproductiviteit dan de winkeliers in het centrum
van Delft.
Figuur 5 Vloerproductiviteit van
winkeliers, 2004
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+ Bereikbaarheid afgenomen en winkelaanbod niet sterk verbeterd
Sinds de invoering van de autoluwe binnenstad is de situatie van detaillisten in niet-dagelijkse goederen
verslechterd. Delft Centrum heeft terrein verloren ten opzichte van onder andere winkelcentrum In de
Hoven. Het blijkt dat de koopkrachtbinding voor niet-dagelijkse artikelen sterk is afgenomen voor de
Delftse binnenstad (Goudappel Coffeng & Intromart, 2005; BRO, 2004). Dit is een opvallende
constatering aangezien in theorie juist de autoluwheid zou moeten bijdragen aan het recreatieve winkelen
(niet-dagelijkse artikelen) in de binnenstad van Delft. Door de autoluwe binnenstad is namelijk de sfeer
in de binnenstad verbeterd en is er meer ruimte voor terrassen en het lopende winkelpubliek. Dat,
ondanks deze verbeteringen, de koopkrachtbinding is afgenomen kan wellicht verklaard worden door de
tijdelijke sterke afname van het aantal parkeerplekken. Zoals reeds vermeld is het aantal parkeerplaatsen
voor bezoekers tot de oplevering van Zuidpoort zeer laag geweest. Een andere verklarende factor is het
verdwijnen van het gratis parkeren in en rondom de binnenstad. In de rond de binnenstad gelegen
woonwijken is namelijk bewonersparkeren ingevoerd. Kortom, aan één van de belangrijkste voorwaarden
voor een gezonde ontwikkeling van de binnenstad is niet voldaan. Die voorwaarde betreft de verbetering
of minimaal een gelijkblijvende bereikbaarheid (zowel over de weg als parkeergelegenheid).

4
5
6
7

De vloerproductiviteit is de omzet per m2 winkeloppervlak.
Ten tijde van dit onderzoek was winkelcentrum Zuidpoort nog niet geopend.
Met dagelijkse goederen worden levensmiddelen en artikelen in de persoonlijke verzorging bedoeld. De niet-dagelijkse
goederen betreffen alle artikelen behalve levensmiddelen en persoonlijke verzorging.
Deze toename van de productiviteit kan onder andere verklaard worden door het verdwijnen van twee supermarkten uit
de binnenstad. De overgebleven detaillisten profiteren hiervan (tijdelijk).
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Zoals reeds is geconstateerd, ervaren zowel bezoekers als ondernemers dat de bereikbaarheid van de
binnenstad is verslechterd. Een andere voorwaarde voor het behoud en uitbouw van de koopkrachtbinding met de binnenstad is een divers en compleet winkelaanbod. Het blijkt dat het winkelaanbod van
niet-dagelijkse artikelen in de binnenstad zich praktisch niet heeft ontwikkeld in de afgelopen jaren. Waar
in concurrerende centra sprake is geweest van uitbreiding en verbreding van het aanbod, is deze trend in
Delft uitgebleven (BRO, 2005). De gemeente heeft reeds een brancheringsbeleid uitgewerkt. De toepassing
hiervan op de binnenstad moet leiden tot een meer kwalitatief en divers aanbod (Gemeente Delft, 2003c).
+ Brancheringsbeleid en VOM moeten kwaliteit en diversiteit in binnenstad verbeteren
In dit kader zijn de plannen om een Vastgoed Ontwikkelingsmaatschappij (VOM) op te richten van groot
belang. Deze VOM is een publiek-private samenwerking. De samenwerking heeft als doel het vastgoed dat
in de binnenstad vrijkomt een passende functie te geven. Dit zijn functies die het voorzieningenaanbod
verbreden en de kwaliteit van het aanbod verhogen. De gesprekken over de oprichting van de VOM
tussen gemeente en bedrijfsleven lopen al enige tijd, maar tot concrete afspraken is het nog niet gekomen.
Het is sterk aan te bevelen om de VOM op korte termijn op te richten, zodat het vrijkomende vastgoed in
de binnenstad optimaal wordt benut.
w Relatie tussen gemeente en ondernemer
De relatie tussen gemeente en ondernemer vormt een belangrijk aspect van het ondernemingsklimaat.
Door de verschillende belangen van gemeente en ondernemer staat deze relatie vaak onder druk.
Uit het benchmarkonderzoek naar het gemeentelijk ondernemingsklimaat van het Ministerie van
Economische Zaken blijkt dat de gemeentelijke dienstverlening volgens ondernemers veelal onder de
maat is. Ook gemeenten zien in dat hun dienstverlening vaak niet voldoet aan de wens van burger en
ondernemer. Daarom hebben veel gemeenten sinds een aantal jaren meer aandacht voor de gemeentelijke
dienstverlening. Vaak staat hierbij de één-loket-gedachte centraal. Het doel is hierbij om meer
vraaggericht te gaan werken en burgers en ondernemers niet van het kastje naar de muur te sturen.
Ook de gemeente Delft is actief bezig met haar dienstverlening. Begin 2004 heeft zij een meerjarenplan
dienstverlening uitgebracht met als ondertitel ‘Het gaat goed, dus het kan beter’. De titel is opvallend
optimistisch. De conclusie dat het goed gaat is gebaseerd op een onderzoek dat de gemeente via het Delft
Internet Panel (DIP) heeft uitgevoerd. De burger waardeert de gemeentelijke dienstverlening met een 6,8.
Dit cijfer heeft de gemeente vergeleken met een onderzoek van de Consumentenbond in tien andere
gemeenten, waar de gemeentelijke dienstverlening lager gewaardeerd zou worden. Deze vergelijking gaat
echter niet op gezien de verschillen in opzet van de twee onderzoeken8.
+ Betrek ondernemers bij de monitoring van de gemeentelijke dienstverlening
Toch is het een goed initiatief om via het DIP te achterhalen wat de burgers vinden en wensen van de
gemeente Delft. Het is echter ook van groot belang om in kaart te brengen wat ondernemers vinden en
wensen van de dienstverlening van de gemeente. Zij beïnvloeden voor een belangrijk deel de leefbaarheid
en de levendigheid in de stad en bovendien zorgen zij voor werkgelegenheid, voorzieningen en
investeringen in de omgeving. Daarom is het opvallend dat de gemeente Delft weinig aandacht heeft
besteed in haar Meerjarenplan Dienstverlening aan de wensen van ondernemers. Het is zeer aan te
bevelen om ook de ondernemers te betrekken bij het monitoren van de gemeentelijke dienstverlening.
In onze enquête onder ondernemers is een aantal algemene aspecten van de gemeentelijke dienstverlening
opgenomen. Allereerst is de ondernemers gevraagd naar de behulpzaamheid en de betrouwbaarheid van
de gemeente. Het aandeel ondernemers dat de gemeente als behulpzaam ervaart is net iets lager dan het
aandeel dat de gemeente als niet behulpzaam ervaart (resp. 21% en 22%, figuur 7). Een interessant
verschil is dat ondernemers in Schieoevers en Delftechpark minder te spreken zijn over de behulpzaamheid dan ondernemers in de binnenstad (30%).

8

Door verschillende vraagstelling, populaties, onderzoeksmethodiek en achtergrond van de onderzoeken van de
gemeente Delft en de Consumentenbond is het niet mogelijk om de resultaten van de onderzoeken met elkaar te
vergelijken. In het onderzoek van de Consumentenbond is het cijfer over de gemeentelijke dienstverlening gebaseerd op
een gemiddelde van acht indicatoren, terwijl in het DIP onderzoek het cijfer slechts op één vraag is gebaseerd.
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+ Ondernemers niet zeer te spreken over communicatie met gemeente
De mening van ondernemers over de betrouwbaarheid van de gemeente laat ongeveer hetzelfde beeld
zien. Het aandeel ondernemers dat de gemeente als een betrouwbare partner ziet is iets hoger dan het
aandeel dat aangeeft de gemeente onbetrouwbaar te vinden (resp. 28% en 24%, figuur 8). Ook is de
ondernemers gevraagd hoe zij de communicatie ervaren met de gemeente. Hier is wel een duidelijk
verschil waarneembaar, want het aandeel ondernemers dat de communicatie als positief ervaart is hoger
dan het aandeel dat de communicatie als negatief ervaart (resp. 23% en 14%, figuur 9).
Figuur 7
Is de gemeente
behulpzaam?

Figuur 8
Is de gemeente een
betrouwbare partner?

Figuur 9
Hoe ervaart u de
communicatie met de
gemeente?
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Bron: Kamer van Koophandel, Rabobank Nederland

Bij alle drie de vragen valt op dat het aandeel ondernemers, dat aangeeft neutraal te zijn, erg hoog is. Deze
groep ondernemers kan grofweg worden ingedeeld in ondernemers die praktisch nooit met de gemeente
in aanraking zijn gekomen en ondernemers die zowel goede als minder goede ervaringen hebben
opgedaan in hun relatie met de gemeente. Uit de open invulmogelijkheden in de enquête blijkt dat
minimaal de helft van de neutrale ondernemers wisselende ervaringen heeft opgedaan in haar relatie met
de gemeente. De belangrijkste verbeterpunten die de ondernemers aangeven ten aanzien van de
dienstverlening en communicatie zijn de volgende:
De gemeente werkt te traag. ‘Sneller spijkers met koppen slaan en procedures verkorten’;
Bereikbaarheid en aanspreekbaarheid van de gemeente moet beter;
● Er moet meer en duidelijker gecommuniceerd worden over plannen van de gemeente;
● Gemeente luistert te weinig naar ondernemers. Er is meer inspraak nodig;
● Gemeente mist flexibiliteit onder andere ten aanzien van uitvoering van regelgeving. De gemeente zou
meer moeten meedenken met ondernemer;
● Interne communicatie tussen afdelingen binnen de gemeentelijke organisatie moet beter;
● Kennis ontbreekt bij gemeente;
● Afspraken moeten beter worden nagekomen.
●
●

De belangrijkste strekking uit deze aanbevelingen is dat er meer en beter gecommuniceerd moet worden
tussen gemeente en ondernemers en ook binnen de gemeentelijke organisatie. Opvallend is overigens dat
binnenstadondernemers over het algemeen meer tevreden zijn over de communicatie met de gemeente
dan ondernemers op de bedrijventerreinen Schieoevers en Delftechpark.
w Wet- en regelgeving
+ Helft van alle ondernemers ervaart veel problemen met wet- en regelgeving
De Delftse ondernemers is ook gevraagd of gemeentelijke wet- en regelgeving voor hen problemen heeft
opgeleverd. Van alle ondernemers geeft 48% aan dat zij veel problemen ondervindt of heeft ondervonden
met één of meer aspecten van de gemeentelijke wet- en regelgeving. In figuur 10 is een overzicht gegeven
van de verschillende facetten van deze wet- en regelgeving en in hoeverre de ondernemers daarmee
problemen ondervinden of hebben ondervonden. In deze figuur zijn voor wat betreft de horeca
wetgeving alleen horeca ondernemers betrokken, aangezien deze wetgeving zich op deze specifieke
branche richt. Bij de andere facetten zijn alle ondernemers betrokken. Het blijkt dat 46% van alle horeca
ondernemers veel problemen ondervindt of heeft ondervonden met de gemeentelijke wet- en regelgeving
met betrekking tot de horeca. Wanneer we alle ondernemers in de analyse betrekken dan blijkt het
parkeerbeleid van de gemeente de meeste problemen op te leveren (32%). Vooral veel ondernemers in de
binnenstad ervaren deze problemen (34%). De ondernemers op de bedrijventerreinen Schieoevers en
Delftechpark geven aan vooral problemen te ondervinden met bestemmingsplannen (30%).
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Figuur 10 Mate waarin ondernemers problemen ondervinden met weten regelgeving ten aanzien van de volgende aspecten:
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Bron: Kamer van Koophandel Haaglanden, Rabobank Nederland

* Alleen horeca ondernemers zijn meegenomen in de analyse met betrekking tot horecabeleid
De belangrijkste verbeterpunten die ondernemers aangeven ten aanzien van de gemeentelijke wet- en
regelgeving zijn de volgende:
● minder regels
● snellere behandeling van vergunningaanvragen
● duidelijkere regels
● soepelere verstrekking van vergunningen
+ Cultuuromslag nodig voor flexibeler omgaan met en beperking van wet- en regelgeving
Beperking van de regelgeving staat reeds op de agenda van de lokale politiek in Delft, maar heeft veel
voeten in aarde. Het schrappen van en het flexibeler omgaan met regels heeft een cultuuromslag nodig in
de wijze van werken van het ambtenarenapparaat. Dit heeft enerzijds zijn tijd nodig, anderzijds moet dit
ook voldoende worden gestimuleerd en structureel worden aangepakt.
w Veiligheid en criminaliteit
Het bedrijfsleven in Nederland is sinds jaar en dag slachtoffer van criminaliteit. Winkels trekken kopers
en kijkers aan, maar ook mensen met minder goede bedoelingen. Iedere ondernemer is wel eens
geconfronteerd met vandalisme, agressie of diefstal. De schade kan flink oplopen en het gevoel van
veiligheid is soms ver te zoeken. Op bedrijventerreinen gaat het voornamelijk om diefstal, brandstichting
en vernieling.
Figuur 11 geeft het aantal aangiften per 10.000 inwoners weer in Delft, Den Haag, Rotterdam, de
provincie en Nederland. De cijfers geven een indicatie van de mate van criminaliteit in deze gebieden.
De criminaliteit in Delft ligt boven het landelijk en provinciaal gemiddelde, maar nog beneden het niveau
van grote steden als Den Haag en Rotterdam. Voor bedrijven blijken inbraak en winkeldiefstal de meest
voorkomende soorten misdrijven. Het blijkt dat het aantal aangiften van inbraak bij een bedrijf in Delft
relatief erg hoog ligt, namelijk 89 per 10.000 inwoners. Dit aantal ligt ver boven het landelijk niveau en is
ook hoger dan in grote steden als Rotterdam en Den Haag. Daarentegen valt het aantal aangiften van
winkeldiefstal, met 24 per 10.000 inwoners, relatief laag uit in Delft (figuur 12).
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+ Inbraak veroorzaakt vooral veel overlast op bedrijventerreinen
Van alle geënquêteerde Delftse ondernemers heeft 34% in de enquête aangegeven last te hebben (gehad)
van criminaliteit en onveiligheid. De mate waarin criminaliteit als overlast wordt beschouwd vertoont
geringe verschillen tussen de verschillende deelgebieden in Delft. Op de bedrijventerreinen Schieoevers en
Delftechpark is het aandeel met 35% iets hoger dan in de binnenstad (34%). Grotere verschillen bestaan
er tussen de soorten criminaliteit in de binnenstad en op de bedrijventerreinen (Schieoevers en
Delftechpark). Op de bedrijventerreinen ervaart 22% van de ondernemers overlast door inbraak, terwijl
dat in de binnenstad slechts 10% is. Ook vernieling en vandalisme wordt door ondernemers op de
bedrijventerreinen relatief vaker genoemd. De overlast van diefstal, geweld, agressie, bedreiging en
intimidatie concentreert zich daarentegen juist weer in de binnenstad (figuur 13).
Figuur 13 Aandeel ondernemers dat met criminaliteit in aanmerking is
gekomen naar soort criminaliteit
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Bron: Kamer van Koophandel Haaglanden, Rabobank Nederland

+ Ondernemers wensen meer ‘blauw op straat’
Van alle ondernemers, die overlast hebben ervaren van criminaliteit, geeft 46% aan dat de gemeente
onvoldoende onderneemt om criminaliteit en onveiligheid tegen te gaan. Onder ondernemers die geen
overlast hebben ervaren is dit percentage logischerwijs lager (figuur 14). Belangrijke verbeterpunten die
ondernemers aangeven ten aanzien van de aanpak van criminaliteit en onveiligheid zijn de volgende:
● meer blauw op straat (aangegeven door overgrote meerderheid);
● meer straatverlichting;
● cameratoezicht;
● harder optreden politie;
● betere samenwerking tussen gemeente en ondernemers op het gebied van veiligheid en criminaliteit.
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Figuur 14 Onderneemt de gemeente voldoende om criminaliteit en
onveiligheid tegen te gaan?
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+ Samenwerking nodig tussen ondernemers en overheid op het gebied van veiligheid en
criminaliteit
De wens om meer blauw op straat wordt veruit het meest genoemd. Een kleiner aantal ondernemers
noemt het verbeteren van samenwerking tussen ondernemers en overheid om criminaliteit tegen te gaan.
Deze samenwerking kan bijvoorbeeld plaatsvinden in trajecten in het kader van het Keurmerk Veilig
Ondernemen (KVO, zie box). In het Werkprogramma Integraal Veiligheidsbeleid van de gemeente Delft
werd tot voor kort geen aparte aandacht besteed aan veiligheidsissues voor ondernemers. Ondernemers
uit winkelcentrum In de Hoven en de binnenstad hebben reeds bij de gemeente aangegeven dat zij graag
het Keurmerk Veilig Ondernemen willen invoeren voor hun winkelgebied. De gemeente heeft inmiddels
in haar werkprogramma Integraal Veiligheidsbeleid aangegeven dat zij hier samen met ondernemers,
Kamer van Koophandel, politie en brandweer aan gaat werken.

w Keurmerk Veilig Ondernemen
Criminaliteit en onveiligheid in winkelgebieden en op bedrijventerreinen vormen al jaren een
probleem. Maar wiens verantwoordelijkheid is veiligheid nou eigenlijk? Is de gemeente aansprakelijk?
Moet de politie harder optreden? Natuurlijk is de rol van de overheid van groot belang. De ervaring
leert echter dat betrokkenheid van ondernemers zeker zo belangrijk is. Maar zij staan er niet alleen
voor. In samenwerking met gemeente, politie en brandweer kan het gemeenschappelijke probleem
worden aangepakt. Op basis hiervan is het Keurmerk Veilig Ondernemen ontwikkeld.
Het Keurmerk Veilig Ondernemen is een werkwijze die het mogelijk maakt gezamenlijk goede
veiligheidsmaatregelen te treffen. Uitgangspunt is duurzame samenwerking tussen ondernemers,
gemeente, politie, brandweer en andere betrokken organisaties. Gestreefd wordt naar veilige winkels,
een veilige winkelomgeving en vaste samenwerkingsafspraken (Centrum voor Criminaliteitspreventie
en Veiligheid; www.ccv.nu).
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w Lokale lasten
+ Lokale lasten zeer bepalend voor ‘imago’ van gemeente als vestigingsplaats
Ondernemers zijn over het algemeen kritisch over de hoogte van de lokale lasten. Wanneer een gemeente
de naam krijgt een ‘dure’ gemeente te zijn kan dit uiteindelijk het imago van de gemeente, en daarmee
ook de vestigingsplaatskeuze van bedrijven, beïnvloeden. Een slecht imago kan daardoor leiden tot
minder vestigende en meer vertrekkende bedrijven.
De hoogte van de lokale lasten is dus niet enkel voor bedrijven en burgers een belangrijk issue, ook de
lokale overheid moet een evenwicht zien te vinden in de hoogte van de lasten en de acceptatiegrens van
burgers en bedrijven. Heel belangrijk hierbij is de mate van transparantie over hoeveel geld er
binnenkomt bij de gemeente en weer geïnvesteerd wordt per bestemming. Veelal ontbreekt deze
informatie bij lokale overheden. Dit voedt de ontevredenheid bij burgers en bedrijven over de hoogte van
de lokale lasten.
Figuur 15 Zijn de lokale lasten in Delft acceptabel?
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Bron: Kamer van Koophandel Haaglanden, Rabobank Nederland

+ Lokale lasten liggen erg hoog in Delft
Ook in Delft zijn ondernemers kritisch ten aanzien van de lokale lasten. Slechts 8% van de ondernemers
in Delft vindt de lokale lasten acceptabel en maar liefst 58% vindt ze te hoog. Uit cijfers van de Kamer
van Koophandel blijkt dat de ondernemers in Delft veel lokale lasten afdragen in vergelijking met het
gemiddelde in de regio Haaglanden. Aangezien de hoogte van de lokale lasten per branche verschilt, is in
figuur 16 onderscheid gemaakt tussen modelbedrijven in 16 branches. De gemiddelde lasten per
modelbedrijf liggen in Delft in 15 van de 16 branches hoger dan gemiddeld in de regio. Alleen de lokale
lasten voor hotels liggen op het regionaal gemiddelde.
+ Meer transparantie en bevriezing van lokale lasten gewenst
De lokale lasten zijn de afgelopen jaren flink toegenomen. Aangezien veel ondernemers de afgelopen jaren
hun omzetten niet hebben zien stijgen maar de lasten wel, is dit voor veel van hen moeilijk te accepteren.
Ook de kostendifferentiatie tussen de lasten voor burgers en ondernemers stuit vaak op onbegrip van
ondernemers. Verdere stijging van de lokale lasten is ongewenst en er is meer transparantie nodig ten
aanzien van de bestemming van de lokale lasten.
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Figuur 16 Lokale lasten in Delft in vergelijking met het gemiddelde van
de regio Haaglanden (index Haaglanden = 100) per branche
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II-4. Conclusies en aanbevelingen
Delft heeft de afgelopen tien jaar een sterke economische groei doorgemaakt. Deze gouden tijden lijken
bij overheid en ook bij ondernemers te hebben geleid tot enige mate van gelatenheid. De tijden dat men
achterover kon leunen en kon toezien hoe de economische motor draaide zijn echter voorbij. Zoals reeds
geconstateerd laat de economische groei in Delft haperingen zien en langer wachten met ingrijpen kan
wel eens ten koste gaan van de inmiddels hoge economische welvaart in Delft.
In het kader van de komende gemeenteraadsverkiezingen in 2006 is door middel van een enquête aan
ondernemers gevraagd wat zij wensen van de lokale overheid. De nadruk in deze studie ligt dus op de rol
van de lokale overheid bij het stimuleren van het ondernemingsklimaat. Er zijn echter nog meer factoren
die het ondernemingsklimaat beïnvloeden en die buiten het bereik van de lokale overheid liggen. Veel
wordt bepaald door beschikbare ruimte, beleid en wetgeving van hogere overheden en conjuncturele
ontwikkelingen. Daarnaast is een rol weggelegd voor de ondernemers zelf. De mate van investeringsbereidheid, innovativiteit, omgevingsgerichtheid en participatiebereidheid van de ondernemers bepaalt
mede hoe ondernemers het vestigingsklimaat ervaren. De rol van de lokale overheid is dus beperkt, maar
wel essentieel. Daarom presenteren wij een wensenlijst van ondernemers ten aanzien van het beleid van
de lokale overheid. De achtergronden, redenen en het datamateriaal met betrekking tot deze wensen vindt
u in de eerdere hoofdstukken van deze rapportage.
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De komende jaren is veel bestuurlijke daadkracht nodig om als gemeente een bijdrage te kunnen leveren
aan een nieuwe impuls van de lokale economie. De volgende aanbevelingen geven aan hoe deze
daadkracht tot uiting moet komen in het gemeentelijk beleid:
1. Stimuleren van creatieve en kennisgerelateerde bedrijvigheid blijft speerpunt, maar geef de andere
vormen van (zittende en nieuwe) bedrijvigheid in het economisch beleid meer aandacht.
2. Herformuleer op korte termijn het economisch beleid in samenspraak met de ondernemersorganisaties in Delft. De geformuleerde doelstellingen van het beleid moeten SMART9 zijn. De
positie van de afdeling Economische Zaken binnen de gemeentelijke organisatie verdient upgrading.
3. Neem in alle belangrijke beleidsnota’s een EZ-toets op, waarmee bedoeld wordt dat de economische
gevolgen van deze beleidsnota’s voor Delft worden doorgerekend. Sluit de verschillende
beleidsvelden/afdelingen binnen de gemeentelijke organisatie goed op elkaar aan en laat ze elkaar
versterken.
4. Verbeter de communicatie tussen gemeente en ondernemer en binnen de gemeentelijke organisatie.
Realiseer de één-loket-benadering. Betrek ondernemers bij het monitoren van de gemeentelijke
dienstverlening. Maak zichtbaar en meetbaar of gedane suggesties daadwerkelijk leiden tot
kwaliteitsverbetering van de dienstverlening en loketfunctie.
5. Minder regels en meer flexibiliteit in de uitoefening van de gemeentelijke wet- en regelgeving.
Verminder het aantal regels met 25% binnen drie jaar. Halveer de doorlooptijd van
nieuwbouwprojecten.
6. Intensiveer de aanpak van veiligheid en criminaliteit onder regie van de gemeente. Meer ‘blauw op
straat’ en goede communicatie tussen ondernemers, gemeente, politie en brandweer. Geef de
voornemens voor KVO-trajecten (= Keurmerk Veilig Ondernemen) in winkelcentra en op
bedrijventerreinen een duidelijke plaats in de gemeentelijke plannen voor de komende jaren.
7. Verbeter de (concurrentie)positie van Delft als aantrekkelijke vestigingsplaats aanzienlijk. Voer
gedurende drie jaar geen verdere stijging van lokale lasten voor ondernemingen door. Verbeter de
transparantie van de besteding van bestaande lokale lasten aantoonbaar. Intensiveer de promotie,
stadsmarketing en acquisitie van bedrijven.
8. Zorg voor een meer divers en kwalitatief winkelaanbod in de binnenstad. Vul het initiatief voor een
Vastgoed Ontwikkeling Maatschappij op zeer korte termijn in.
9. Verbeter de bewegwijzering in en naar Delft. Met name richting het centrum en de parkeergarages
moet een inhaalslag worden gemaakt. Voer de aanbevelingen van de ANWB op korte termijn uit.
Evalueer iedere twee jaar of verbeteringen gewenst zijn.
10. Breid de parkeergelegenheid rondom de autoluwe binnenstad uit. De ring van parkeergarages moet
worden afgerond met de bouw van een garage van behoorlijke capaciteit aan de noordkant.
Stimuleer bouw van ondergrondse parkeervoorzieningen op nieuwbouwlocaties in de binnenstad.
De gemeente staat niet alleen in haar taak om het economisch klimaat in Delft te versterken. Een
belangrijk deel van de ondernemers is trots op zijn stad en heeft in de enquête aangegeven zelf ook een
bijdrage te willen leveren aan de realisatie van de aangegeven wensen. Een dergelijke houding is nodig,
want alleen door samen te werken in een constructieve omgeving en door open te staan voor elkaars
meningen en ideeën kan resultaat worden behaald.

9

SMART staat voor specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en transparant.
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Bijlagen
1. Toelichting op de Economische Thermometer
De thermometers voor economische groei en economische kracht zijn ontwikkeld door de Stafgroep
Economisch Onderzoek van Rabobank Nederland. Ze zijn primair bedoeld om indicatie te geven van het
reilen en zeilen van regionale economieën in ons land. Ze hebben daarom vooral een signalerende functie.
Bij beide thermometers is gekozen voor een viertal indicatoren die de economische groei respectievelijk
kracht aangeven. De thermometerstand is gebaseerd op de score van de regio ten opzichte van die van
andere regio’s in ons land. De mate waarin de regionale score afwijkt van het gemiddelde van alle regio’s
(de standaarddeviatie) vertaalt zich in punten die de regio meer of minder krijgt toebedeeld dan dat
landelijke gemiddelde: een zes. De berekeningswijze is voor alle indicatoren hetzelfde. Het rapportcijfer
voor economische groei en kracht is het evenredige gemiddelde van de vier bijbehorende indicatoren.
2. Lijst met geïnterviewde personen
Ten behoeve van de themastudie zijn interviews gehouden met de volgende sleutelpersonen in het Delftse
bedrijfsleven:
Dhr. J. van Dalen
Dhr. Ir. Th.A. Fransen
● Dhr. P.W.M. Meijkamp
● Dhr. J.N. Reus
● Dhr. Mr. R.C.N.M. van Wijngaarde
●
●

MKB Delft
VNO NCW, afdeling Delft
Koninklijk Horeca Nederland, afdeling Delft
Rabobank Delflanden
Kamer van Koophandel Haaglanden, vestiging Delft

De onderzoekers danken deze personen voor hun medewerking bij het tot stand komen van dit rapport.
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Ondernemerswensen
Een signaal van Delftse ondernemers naar de lokale overheid
Met de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 in het vooruitzicht heeft de Kamer van Koophandel
Haaglanden in samenwerking met Rabobank Delflanden de Delftse ondernemers gevraagd naar hun
wensen ten aanzien van het gemeentelijk beleid. Door middel van een enquête onder Delftse ondernemers is een duidelijk beeld geschetst van deze wensen. De aanbevelingen die daar uit voortkomen op
een rij:
1. Stimuleren van creatieve en kennisgerelateerde bedrijvigheid blijft speerpunt, maar geef de andere
vormen van (zittende en nieuwe) bedrijvigheid in het economisch beleid meer aandacht.
2. Herformuleer op korte termijn het economisch beleid in samenspraak met de ondernemersorganisaties in Delft. De geformuleerde doelstellingen van het beleid moeten SMART9 zijn. De
positie van de afdeling Economische Zaken binnen de gemeentelijke organisatie verdient upgrading.
3. Neem in alle belangrijke beleidsnota’s een EZ-toets op, waarmee bedoeld wordt dat de economische
gevolgen van deze beleidsnota’s voor Delft worden doorgerekend. Sluit de verschillende
beleidsvelden/afdelingen binnen de gemeentelijke organisatie goed op elkaar aan en laat ze elkaar
versterken.
4. Verbeter de communicatie tussen gemeente en ondernemer en binnen de gemeentelijke organisatie.
Realiseer de één-loket-benadering. Betrek ondernemers bij het monitoren van de gemeentelijke
dienstverlening. Maak zichtbaar en meetbaar of gedane suggesties daadwerkelijk leiden tot
kwaliteitsverbetering van de dienstverlening en loketfunctie.
5. Minder regels en meer flexibiliteit in de uitoefening van de gemeentelijke wet- en regelgeving.
Verminder het aantal regels met 25% binnen drie jaar. Halveer de doorlooptijd van
nieuwbouwprojecten.
6. Intensiveer de aanpak van veiligheid en criminaliteit onder regie van de gemeente. Meer ‘blauw op
straat’ en goede communicatie tussen ondernemers, gemeente, politie en brandweer. Geef de
voornemens voor KVO-trajecten (= Keurmerk Veilig Ondernemen) in winkelcentra en op
bedrijventerreinen een duidelijke plaats in de gemeentelijke plannen voor de komende jaren.
7. Verbeter de (concurrentie)positie van Delft als aantrekkelijke vestigingsplaats aanzienlijk. Voer
gedurende drie jaar geen verdere stijging van lokale lasten voor ondernemingen door. Verbeter de
transparantie van de besteding van bestaande lokale lasten aantoonbaar. Intensiveer de promotie,
stadsmarketing en acquisitie van bedrijven.
8. Zorg voor een meer divers en kwalitatief winkelaanbod in de binnenstad. Vul het initiatief voor een
Vastgoed Ontwikkeling Maatschappij op zeer korte termijn in.
9. Verbeter de bewegwijzering in en naar Delft. Met name richting het centrum en de parkeergarages
moet een inhaalslag worden gemaakt. Voer de aanbevelingen van de ANWB op korte termijn uit.
Evalueer iedere twee jaar of verbeteringen gewenst zijn.
10. Breid de parkeergelegenheid rondom de autoluwe binnenstad uit. De ring van parkeergarages moet
worden afgerond met de bouw van een garage van behoorlijke capaciteit aan de noordkant.
Stimuleer bouw van ondergrondse parkeervoorzieningen op nieuwbouwlocaties in de binnenstad.
De gemeente staat niet alleen in haar taak om het economisch klimaat in Delft te versterken. Een
belangrijk deel van de ondernemers is trots op zijn stad en heeft in de enquête aangegeven zelf ook
een bijdrage te willen leveren aan de realisatie van de aangegeven wensen.

Bron: de Kracht van Delft, uitgave september 2005
U kunt het rapport aanvragen bij de Kamer van Koophandel Haaglanden, Vestiging Delft,
Phoenixstraat 49, 2611 AL Delft, (070) 328 72 22 of bij Rabobank Delflanden, afdeling
Communicatie & PR, Buitenhofdreef 2, 2625 XR Delft, (015) 270 06 00.
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Dit jaarlijks terugkerende rapport wordt mogelijk gemaakt door de
samenwerking tussen Kamer van Koophandel Haaglanden en
Rabobank Delflanden.

