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Inleiding
Terwijl de wereld in de greep is van de economische
crisis begint Delft aan grootschalige bouwwerkzaamheden
in de spoorzone en de ontwikkeling van een ambitieus
sciencepark. Voor Delft zijn die twee projecten al grote
uitdagingen. En er zijn er nog meer. Daar komen we
in deze Kracht van Delft op terug. In de afgelopen
jaren stonden in De Kracht van Delft diverse thema’s
centraal, zoals De toegevoegde waarde van kennis,
Technopolis Innovation Park, Kennis delen in Delft,
Ondernemerswensen en Citymarketing. In deze Kracht van
Delft valt op dat de thema’s van de eerste acht edities van
De Kracht van Delft weinig aan actualiteitswaarde hebben
verloren.
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We behandelen deze onderzoeksvragen in vier
hoofdstukken.

Het stadsgewest Haaglanden speelt bijvoorbeeld een
belangrijke rol.

1 Hoe presteert het bedrijfsleven van Delft in 2008?
In het eerste hoofdstuk gaan we in op de economische
prestatie van het Delftse bedrijfsleven. Dit doen we aan
de hand van de economische thermometer, gebaseerd
op uniek bronmateriaal. De economische prestatie van
het Delftse bedrijfsleven wordt gemeten aan de hand
van ‘economische groei’ en ‘economische kracht’. De
uitkomsten voor 2008 vindt u in het eerste hoofdstuk.

4 Hoe gaat Delft met de grote uitdagingen om?
Het vierde hoofdstuk gaat in op de vraag wat het
Delftse gemeentebestuur, stakeholders en bedrijfsleven
kunnen doen om de economische crisis zo goed
mogelijk het hoofd te bieden en de concurrentiepositie
van de stad te versterken. Op basis van interviews
met vertegenwoordigers van de gemeente, de TU

Doel
Het doel van deze studie is tweeledig. Het eerste doel is
inzicht geven in economische ontwikkelingen en regionale
verbanden. De Kamer van Koophandel en de Rabobank
beogen met deze kennis bij te dragen aan de versterking
van de lokale en regionale economie. Het tweede doel van
deze studie is een inhoudelijke bijdrage leveren aan de
visievorming van een nieuw College in de periode na de
raadsverkiezingen van 2010.

2H
 oe raakt de huidige recessie de lokale economie
van Delft?
Het tweede hoofdstuk geeft inzicht in de recente
economische ontwikkeling in Delft. Heeft Delft ook last
van een gure economische tegenwind? Of merkt de stad
eigenlijk maar weinig van de crisis? Er zijn verschillende
indicatoren voor de economische ontwikkeling in Delft die
we onder de loep nemen. Denk daarbij aan oprichtingen
en beëindigingen van bedrijven, verwachtingen van
ondernemers, maar ook volumemutaties op zakelijke
rekeningen in Delft. We vergelijken vooral hoe Delft in
de eerste helft van 2009 presteert ten opzichte van
Nederland.

Onderzoeksvragen
In de themastudie van De Kracht van Delft staan vier
onderzoeksvragen centraal:
1. Hoe presteert de economie van Delft in 2008?
2.	Hoe raakt de huidige recessie de lokale economie
van Delft?
3.	Wat is de samenhang tussen Delft en de haar
omringende gemeenten?
4.	Op welke punten kunnen partijen in Delft maatregelen
nemen om de negatieve gevolgen van de recessie
zoveel mogelijk tegen te gaan en zich zodanig te
versterken dat zij optimaal kunnen profiteren van
een verbetering van de conjunctuur?

3 Hoe is Delft verbonden met haar omgeving?
Het derde hoofdstuk gaat in op de verbindingen die Delft
op economisch en bestuurlijk vlak heeft met omliggende
gemeenten. Bezoekersbewegingen, pendelstromen
en migratiepatronen laten zien met welke gemeenten
Delft sterk verbonden is. In tijden van crisis blijken de
pendelstromen van belang voor het werkeloosheidsniveau.
In paragraaf 3.2 geven we een prognose van het
werkloosheidsniveau dat de stad Delft kan verwachten
in de komende jaren. Het bestuur van Delft heeft op
verschillende vlakken te maken met andere gemeenten.
De gemeente neemt deel aan samenwerkingsverbanden
met omliggende gemeenten en hogere overheden.

De Kracht van Delft

Delft en Science Port Holland en verschillende
ondernemersverenigingen zijn vijf grote uitdagingen voor
Delft geformuleerd. Wat zijn de uitdagingen voor Delft?
Kan de gemeente zich voorbereiden op economisch herstel
zodat de stad optimaal profiteert van een opleving?
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Deel I Economische thermometer 2008
1.1	De thermometer meet
		 groei en kracht
De economische thermometer vat de economische
prestatie van het Delftse bedrijfsleven samen in één
rapportcijfer. Dit cijfer voor economische prestatie is
gebaseerd op rapportcijfers voor economische groei en
kracht. Deze cijfers zijn gemiddelden van vier verschillende
indicatoren. Het cijfer voor de economische groei is
gebaseerd op de winst-, productie-, investerings- en
arbeidsvolumegroei van het Delftse bedrijfsleven in 2008.
De score voor economische kracht van het bedrijfsleven
wordt bepaald aan de hand van de rentabiliteit op
eigen vermogen (REV), de investeringsratio, de
arbeidsproductiviteit en de omvang van het arbeidsvolume ten opzichte van de Delftse beroepsbevolking.
In figuur 1.1 wordt de opbouw van de thermometer
weergegeven.
Figuur 1.1: Toelichting economische thermometer
Winst

Rentabiliteit op eigen vermogen

Investeringen

Investeringsratio

Productie

Arbeidsproductiviteit

Arbeidsvolume

Regionale verschillen
Het rapportcijfer voor Delft staat voor een vergelijking
met het Nederlands gemiddelde. Voor elke variabele zet
de thermometer de gemiddelde waarde in Nederland op
een 6. Een waardering met een cijfer onder de 6 duidt
op een minder dan gemiddelde score en wordt daarom
als onvoldoende beoordeeld. Een cijfer boven de 6 is een
goede prestatie, want dat is beter dan gemiddeld.
De prestaties van het Delftse bedrijfsleven
De thermometercijfers zijn afgeleid van kengetallen uit
de balansen en winst- en verliesrekeningen van bedrijven.
Dat is uniek materiaal waarmee op een directe manier
wordt gemeten. Deze informatie is afkomstig van de
MKB-database en de Monitor Bedrijfsactiviteit van de
Rabobank, die ook aan de basis staat van de periodieke
publicaties van Rabobank Cijfers & Trends1. Daarnaast zijn
bronnen voor de thermometer de financiële jaarrekeningen
van het CBS en de werkgelegenheidscijfers van het
zogenaamde LISA bestand (Landelijk Informatie Systeem
Arbeidsorganisaties).
>>

Arbeidsvolume tov beroepsbevolking
Groei

Kracht
Presteren

Bron: Rabobank/EIM
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1.2 Algemeen beeld 2008

1.3 Thermometerstand Delft

De Nederlandse economie is vooral vanaf 2004 tot
2008 sterk gegroeid. De kredietcrisis leidt in het najaar
van 2008 echter tot een sterke afkoeling van de reële
economie. De eerste helft van 2008 is er nog sprake van
een gezonde groei, in de tweede helft van het jaar komt
de economische groei tot stilstand2.

Delft scoort boven het landelijk gemiddelde
Met een score van 6,5 scoort Delft boven het landelijke
gemiddelde van een 6. Dit positieve resultaat is te danken
aan de relatief sterke economische groei die het Delftse
bedrijfsleven heeft aan het begin van 2008. De goede
score voor de economische groei betekent een duidelijke
verbetering ten opzichte van 2007. Dat maakt dat de score
voor groei voor het tweede jaar op rij stijgt. Het cijfer voor
kracht gaat in 2008 ook omhoog. Met economische kracht
bevindt Delft zich in 2008 precies op het Nederlandse
gemiddelde, beter dan vorig jaar toen Delft een 5,7
scoorde3 (zie figuur 1.2).

Periferie wint dit jaar van de Randstad
Het beeld van de regionale economie in Nederland
verschilt in 2008 van voorgaande jaren. Dit jaar is het
niet de Randstad die goed presteert, maar juist perifeer
gelegen gebieden doen het in 2008 relatief goed. Delfzijl
is in 2008 de best scorende regio. Opvallend is dat ook
andere noordelijke regio’s in 2008 tot de besten
behoren, terwijl zij traditioneel onderin de regionale
top 40 voorkomen. De belangrijkste oorzaak hiervoor is
dat de daar gevestigde procesindustrie zeer goed
presteert aan het begin van 2008.
Delft/Westland stijgt in de lijst
Veel regio’s in de Randstad vallen terug in de lijst, mede
door de lage economische groei in de desbetreffende
regio’s. Een traditionele topper zoals Utrecht zakt van
een tweede plaats in 2007 naar een negende positie.
Agglomeratie Den Haag zakt naar de 39ste plaats, nog
net voor de hekkensluiter Gooi en Vechtstreek. De regio
Delft/Westland doet het beter dan Den Haag en is in de
Randstad een uitzondering. De regio is wel gestegen in
de top 40. Delft/Westland is nu op de vijftiende plaats
terug te vinden. In 2007 bezette de regio nog de dertigste
positie.
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Delft stijgt ook in ranglijst gemeenten
Met het hogere rapportcijfer van een
6,5 stijgt Delft ook in de ranglijst
van Nederlandse gemeenten. Delft
is nu nummer 61 op een lijst van
441 gemeenten, terwijl de stad vorig
jaar op de 129ste plaats stond. Qua
economische groei behoort Delft zelfs
tot de top 50 gemeenten in 2008,
waar het vorig jaar al blij mocht zijn
met een 84ste plaats. Op kracht
komt Delft in 2008 tot de 187ste
plaats, ook hoger dan in 2007.

6,8
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6,4
6,2
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Kracht
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2007

Bron: Rabobank/EIM

Het provinciale gemiddelde
Zuid-Holland scoort in 2008 een 6,1 voor prestatie. Dat is
het gemiddelde van een 6,3 voor kracht en een 5,9 voor
groei. In Zuid-Holland liggen de scores voor economische
groei en economische kracht dit jaar lager dan vorig jaar,
terwijl de score in Delft is gestegen. Vorig jaar scoorde
Delft nog gelijk aan Zuid-Holland op prestatie. Dit jaar
scoort Delft aanmerkelijk hoger.

Landbouw en visserij
Industrie en openbaar nut
Bouw
Handel en reparatie
Horeca
Vervoer, opslag en
communicatie
Financiele instellingen
Zakelijke dienstverlening
Overheid en onderwijs
Gezondheidszorg
Overige dienstverlening
%0

Figuur 1.2: Economisch presteren Delft 2008
7,0

Figuur 1.3: Sectorstructuur in 2008, Arbeidsvolume en
Toegevoegde Waarde (TW)
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Sectorstructuur verklaart deel van hoge cijfers
De sector zakelijke dienstverlening presteert in Delft
relatief goed. Voor de totale economie van Delft is dat
van groot belang. De sector is de grootste werkgever van
Delft. Daarnaast is de sector goed voor 22% van de bruto
toegevoegde waarde in Delft. Alleen de sector industrie en
openbaar nut heeft een groter aandeel, van 28%, in de
Delftse productie. De industrie van Delft valt op met aan
de ene kant een groter aandeel in de toegevoegde waarde
dan gemiddeld in Nederland, maar aan de andere kant
een kleiner aandeel van het arbeidsvolume dan gemiddeld.
De arbeidsproductiviteit van de industrie in Delft is dus
hoger dan gemiddeld. Delft kenmerkt zich verder door een
relatief grote sector ‘overheid en onderwijs’. De invloed
van deze sectorstructuur op de groei en kracht komt in de
volgende paragraaf aan de orde.
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1.4 Economische groei
Delft scoort vooral hoog op arbeidsvolumegroei
In figuur 1.4 zien we de verschillende indicatoren
die hebben geleid tot de genoemde groeiprestaties.
Hieruit blijkt dat de positieve score van Delft voor
economische groei grotendeels te danken is aan de sterke
arbeidsvolumegroei in de gemeente.4 Deze groei heeft
zich het sterkst voorgedaan in de grootste sector in Delft,
de zakelijke dienstverlening. Het arbeidsvolume in deze
sector groeit met 5,7%, terwijl het hierbij landelijk om
3,2% gaat. Ook de Delftse bouwbedrijven zorgen voor
veel extra werkgelegenheid (3,4% groei in Delft versus
2,9% landelijk).

Investeringsgroei blijft achter
De investeringen van het Delftse bedrijfsleven nemen in
2008 met 5,6% sterker toe dan in 2007. Delft scoort dit
jaar ook beter dan Zuid-Holland, maar nog steeds blijft
Delft hiermee achter bij het landelijke gemiddelde van
5,9%. De Delftse transport- en communicatiebedrijven
blijven qua investeringsgroei ver achter bij het landelijke
gemiddelde in die sector. De Delftse industrie, zakelijke
en overige dienstverlening laten in 2008 bovengemiddelde
cijfers zien.

Figuur 1.4: Economische groei Delft 2008
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Bron: Rabobank/EIM

Dalende groei
Hoewel Delft in 2008 beter scoort ten opzichte van
andere gemeenten, is de arbeidsvolumegroei kleiner
dan in 2007. In 2007 kwam Delft als geheel uit op
een arbeidsvolumegroei van 2,9% terwijl er in 2008
slechts een groei is van 2,5%. Voor 2009 zal de
arbeidsvolumegroei nog lager uitvallen en misschien zelfs
negatief zijn. Daarover leest u meer in paragraaf 3.2.
10
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Productiegroei iets groter dan vorig jaar
De productie van het Delftse bedrijfsleven is in 2008 sterk
gegroeid. In totaal neemt de toegevoegde waarde door
Delft toe met 5,8%, terwijl die in Nederland met 4,8%
toeneemt. De groei doet zich in praktisch alle sectoren
in Delft voor. Twee sectoren presteren echter beter dan
gemiddeld: de zakelijke dienstverlening en de industrie.
Evenals bij de arbeidsvolume- en winstgroei worden de
beste resultaten geboekt in de zakelijke dienstverlening.
Gemiddeld neemt de productie in deze sector met 7,8%
toe, tegenover 5,4% gemiddeld in ons land. De productie
in de Delftse industrie groeit met 6,8% ook sneller dan
gemiddeld.

1.5 Economische kracht
Kracht van Delft rond gemiddelde
De economische kracht van het Delftse bedrijfsleven
komt in 2008 voor het eerst in drie jaar op het gemiddelde
uit. In 2006 en 2007 bleef de score nog achter bij het
landelijke gemiddelde. Figuur 1.5 biedt inzicht in de
onderliggende indicatoren van de verbeterde score.

Figuur 1.5: Economische kracht Delft 2008

Zuid-Holland

Delft

Lage investeringsbereidheid
De achilleshiel van Delft is de relatief lage investeringsratio
(investeringen uitgedrukt als percentage van de bruto
toegevoegde waarde). Dit gaat het sterkst op in de
zakelijke dienstverlening en de industrie. Deze twee
sectoren zijn goed voor meer dan de helft van de
toegevoegde waarde in Delft. Hierdoor komt de lage
investeringsratio in die twee sectoren tot uitdrukking in
de investeringsratio voor heel Delft. Andere sectoren in
Delft kennen juist een relatief hoge investeringsratio.
Het goede nieuws is dat de investeringen gedaan door
zakelijke dienstverleners en industriële bedrijven in 2008
sterker groeien dan elders in Nederland. Per saldo is de
lage investeringsratio van 2007 iets verbeterd, maar Delft
scoort nog altijd onder het gemiddelde.
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APT: Arbeidsproductiviteit REV: Rentabiliteit op Eigen Vermogen
Bron: Rabobank/EIM

Rentabiliteit op eigen vermogen stijgt licht
De relatief lage rentabiliteit op het eigen vermogen (REV)
van vorig jaar is nu zo goed als verdwenen. De REV geeft
een waardering voor het niveau van de bedrijfsresultaten
die door het bedrijfsleven zijn geboekt. In Nederland zakt
de REV, terwijl die in Delft licht groeit. Hierdoor komt het
cijfer voor REV dit jaar net boven de zes. Ten opzichte van
Zuid-Holland, waar de REV zeer hoog is, scoort Delft nog
altijd laag.
Delft belangrijke werkverschaffer
Delft presteert goed op de verhouding tussen het
arbeidsvolume en de potentiële -in de stad woonachtigeberoepsbevolking. Deze variabele toont als het ware
de werkgelegenheidsfunctie van gebieden en daarmee
het belang van een regio als werkverschaffer. Landelijk
scoren vooral de stedelijke gemeenten goed op deze
variabele, terwijl de meer landelijke gemeenten hierop
wat achterblijven. De positieve score van Delft op deze
indicator maakt duidelijk dat de gemeente binnen de regio
een belangrijke functie als werkverschaffer vervult.
In 2008 is daar niet veel in veranderd.
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1.6 Conclusie
Voor het Nederlandse bedrijfsleven is 2008 een jaar
waarin sterke economische groei omslaat in krimp. De top
van de internationale conjunctuur wordt bereikt, waarna
de val naar beneden wordt ingezet. Conjunctuurgevoelige
sectoren als de zakelijke dienstverlening en de
bouwnijverheid boeken de beste resultaten omdat zij aan
het begin van het jaar nog sterk groeiden.
Ook Delft kent in 2008 een redelijk goed jaar, waarin
vooral de groei in het begin van 2008 doorklinkt. De
prestatie van Delft is verbeterd. Vooral in vergelijking
met Zuid-Holland heeft Delft een beter economisch

rapportcijfer gehaald dan in 2007. De sterke
vertegenwoordiging van de dienstverlening en de industrie
in Delft zorgt er mede voor dat de stad qua economische
groei ver boven het landelijk gemiddelde scoort.
Op economische kracht scoort Delft in 2008 een 6:
het gemiddelde van Nederland.
Vorig jaar werd in de Kracht van Delft gewaarschuwd
voor een minder goed jaar voor Nederland in 2008.
De economische groei is in het najaar van 2008 inderdaad
tot stilstand gekomen. De vraag was hoe Delft het in 2008
zou doen ten opzichte van Nederland. De economische
prestatie van Delft is sterker dan gemiddeld.

Deel II Crisis in Delft?
Het tempo waarmee de Nederlandse economie verslechtert
en de diepte van de recessie zijn ongekend. Het
bedrijfsleven heeft te maken met binnen- en buitenlandse
vraaguitval, terwijl huishoudens worden getroffen door
forse vermogensverliezen en oplopende werkloosheid.
Met een reële krimp van 5% gaat de economie in 2009
door een diep dal. Ook in 2010 krimpt de Nederlandse
economie waarschijnlijk nog, waardoor het totale verlies
aan inkomen per hoofd van de bevolking sinds het begin
van 2008 op ruim 7% uitkomt. In Delft ging het in 2008
minder slecht dan gemiddeld. Hoe gaat het in 2009? Het
aantal oprichtingen en opheffingen van bedrijven in de
eerste helft van 2009 is vergeleken met de regionale en
nationale ontwikkelingen. Daarna komt in paragraaf 2.2
een unieke indicator aan bod. De Rabobank biedt haar
eigen inzicht in lokale economische ontwikkelingen door
te kijken naar volumemutaties op zakelijke rekeningen.
Dit zegt iets over de productie van bedrijven. Als laatste
indicator laten we de ondernemers in Delft zelf aan
het woord. Zij zijn relatief optimistisch, zo blijkt in
paragraaf 2.3. Op basis van de indicatoren dynamiek,
volumemutaties en ondernemersverwachtingen is het
mogelijk om een vooruitblik op de uitkomsten van de
thermometer voor Delft van volgend jaar te geven. Dat
gebeurt in de conclusie van dit hoofdstuk.

2.1 Bedrijvendynamiek
Aantal starters en oprichtingen herstelt snel in Delft
In het eerste kwartaal van 2009 is er voor het eerst
een daling in het aantal starters6. In de KvK Den Haagregio7 is de jaar-op-jaar8 daling 7%, terwijl die in Delft
op 5% ligt. Het tweede kwartaal van 2009 is er weer
een groei van het aantal starters in Delft (11%), terwijl
het KvK Den Haag-gebied op een nulgroei uitkomt. KvK
Den Haag scoort daarmee slechter dan gemiddeld in
Nederland terwijl Delft betere prestaties laat zien. Het
aantal oprichtingen9 groeit eind 2008 al niet meer. Delft,
KvK Den Haag en Nederland hebben eind 2008 te maken
met een licht dalend aantal oprichtingen. In de eerste
helft van 2009 valt Delft op door een groei in het aantal
oprichtingen die niet te zien is in de rest van de KvK Den
Haag-regio of Nederland.
Aantal opheffingen stijgt en het migratiesaldo is negatief
In Delft ligt het aantal opheffingen in de eerste helft
van 2009 echter ook veel hoger dan in de eerste helft
van 2008. Daarbij komt dat Delft een gemeente is met
ruimtegebrek en een traditioneel negatief migratiesaldo10.
In 2008 komen 182 bedrijven Delft binnen en vertrekken
269 bedrijven uit de gemeente. Voor 2009 zijn nog geen
gegevens beschikbaar, maar het is te verwachten dat er
wederom een negatief migratiesaldo is voor Delft11.
>>
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Figuur 2.1: Bedrijvendynamiek in het tweede kwartaal
2009, t.o.v. totale bedrijvenbestand
2,5
Delft
KvK Den Haag
NL

2,0

1,5

1,0

2.2	Geldstromen als indicator
		 voor groei
De ontwikkeling van volumemutaties hangt samen met
de groei van de productie in een regio. Door het verloop
van de omvang van financiële transacties op zakelijke
rekeningen van Nederland te vergelijken met die in Delft
krijgen we dus een idee van de actuele economische
ontwikkeling. In figuur 2.2 is de ontwikkeling van
volumemutaties vanaf 1998 te zien, voor Nederland en
voor Delft.

0,5

Figuur 2.2: Volumemutaties op zakelijke rekeningen
courant, index 1998
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Per saldo: Delft heeft iets minder
last van de crisis dan gemiddeld
Al met al blijkt de crisis in Delft minder invloed te hebben
op het totaal aantal starters en oprichtingen dan in de rest
van Nederland. Ondanks een hoger aantal opheffingen, ligt
het saldo nog altijd hoger dan in de rest van Nederland.
Wellicht is dat positief voor de economische groei van
Delft, al hangt de uiteindelijke score voor groei in de
thermometer van veel meer af, waaronder de groei van de
productie in Delft.

Nederland

*2009 is gebaseerd op januari tot en met mei.
Bron: Rabobank, mei 2009

De eerste vijf maanden van 2009 geven Nederland hoop
Voor Nederland is van 1998 tot 2007 een continu
stijgende lijn te zien. Dit betekent dat de hoeveelheid geld
die over de rekeningen van bedrijven heen ging continu
groeide tot 2007. In 2008 duikt de lijn naar beneden om
vervolgens in 2009 weer voorzichtig op te krabbelen. Het
cijfer voor 2009 is gebaseerd op de eerste vijf maanden
van 2009. In de overige zeven maanden moet nog

14

De Kracht van Delft

15

worden bezien of de volumemutaties in 2009 echt groter
worden dan in 2008. Voor Nederland leiden de eerste vijf
maanden in ieder geval tot een sprankje hoop.
Kleine volumemutaties voor Delft
De eerste maanden van 2009 zijn de volumes in Delft
echter nog klein. Dat is te zien in figuur 2.3. Naast de
gerealiseerde volumes staan de te verwachten volumes op
basis van een gemiddeld seizoenspatroon van 1998 tot
2008. In januari zijn de volumes hoger dan normaal, maar
in de overige maanden van 2009 is het volume lager. Dat
duidt op een slechte start van 2009 voor Delft. Uit de
verwachtingen van ondernemers blijkt dat Delft ondanks
de slechte start nog kans heeft op resultaten die beter zijn
dan het gemiddelde.
Figuur 2.3: Volumemutaties op zakelijke rekeningen
courant in Delft. De index 100 is gelijk aan het
gemiddelde over een periode van twee jaar.
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2.3 Verwachtingen van
		 ondernemers

Figuur: 2.4: Verwachte personeelsontwikkeling
2009 t.o.v. 2008
0,8

		“Stantvastich is Ghebleven
		 mijn Hert in Teghenspoet”
		 Willem de Zwijger
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De Conjunctuur Enquête Nederland vraagt ondernemers
ieder kwartaal naar resultaten en verwachtingen voor de
toekomst van hun eigen bedrijf12. Uit de resultaten van het
eerste kwartaal blijkt dat Delftse ondernemers niet zo goed
hebben gepresteerd. De omzet en productie van de meeste
ondernemers in Delft is niet gestegen. Velen hebben te
maken met een dalende omzet in het eerste kwartaal. Toch
blijven ondernemers in Delft ook het tweede kwartaal van
2009 optimistischer dan collega’s in Nederland. Reden
daarvoor is dat ondernemers in Delft vaker dan gemiddeld
een toename van het aantal orders zien. De productie zal
bij relatief veel ondernemers in Delft weer gaan uitbreiden.
Ruim 40% van de ondernemers in Delft verwacht in 2009
een toename van het aantal personeelsleden in het bedrijf.
Dit terwijl slechts 20% van de Nederlandse ondernemers
een toename verwacht. Het percentage bedrijven dat een
dalend aantal werknemers verwacht, is in Delft lager dan
in de rest van Nederland. Het saldo tussen ondernemers
die een stijging en daling verwachten is voor Delft dus veel
positiever dan gemiddeld.
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Ondernemers zijn ook over andere
ontwikkelingen relatief positief
In Delft geeft 8% van de ondernemers zelfs aan dat
personeelstekorten een probleem zijn. In Haaglanden
en Nederland heeft respectievelijk 5% en 3% van de
ondernemers een belemmerend personeelstekort. In deze
tijden kunnen personeelstekort en plannen voor uitbreiding
als positief worden beschouwd. De exportontwikkeling,
omzetontwikkeling en investeringsontwikkeling schatten
ondernemers in Delft ook veel positiever in dan collega’s
uit de rest van het land. In Nederland verwacht per saldo
5% van de ondernemers dalende investeringen in het
eigen bedrijf. In Delft verwacht per saldo 11% van de
ondernemers juist stijgende investeringen. Gezien de
huidige stand van de investeringsratio in de thermometer
kan Delft stijgende investeringen goed gebruiken.

2.4 Conclusie
Delft blijft een groeiend aantal bedrijven zien, zolang
er niet teveel verhuizen naar andere gemeenten. De
ondernemers in Delft zijn positiever gestemd dan
ondernemers elders in Nederland. Als Delftse ondernemers
aan hun eigen verwachtingen voldoen, dan zal de
thermometer volgend jaar hoger scoren op groei en op
kracht. De werkgelegenheidsfunctie zal, ten opzichte van
Nederland, verbeteren door aan de ene kant een kleinere
afname van het aantal banen dan gemiddeld of zelfs een
toename van het aantal banen en aan de andere kant een
minder snel groeiende beroepsbevolking dan gemiddeld.
De investeringen gaan minder achteruit dan in de rest van
het land, waardoor de score op investeringsgroei hoger
zal zijn. Dat betekent ook een relatieve verbetering van de
investeringsratio. Op die indicator scoort Delft nu nog niet
goed. Op productiegroei heeft het Delftse bedrijfsleven
geen goed begin gemaakt. Dat zou kunnen betekenen
dat Delft op productiegroei achterblijft en laag scoort.
Het is dus nog hard doorwerken om de relatief positieve
verwachtingen van ondernemers en enthousiaste starters
zwaarder te laten wegen dan de slechte start die blijkt uit
de volumetransacties.

Bron: Rabobank
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Deel III Verbindingen van Delft in de regio
Inwoners, bedrijven en bestuurders in Delft maken
deel uit van regionale, nationale en internationale
netwerken van productie en consumptie. Het economisch
reilen en zeilen van Delft hangt daardoor samen met
ontwikkelingen elders. Deze samenhang wordt hier aan
de hand van de binnenlandse migratie in kaart gebracht
voor de woningmarkt, door het woon-werkverkeer voor de
arbeidsmarkt en aan de hand van de doelstellingen en
plannen van de lokale en regionale overheden voor het
regionaal beleid. Een van de gevolgen van samenhang
is afhankelijkheid, wat blijkt uit paragraaf 3.2 waarin
een prognose voor de werkloosheid in Delft is gemaakt.
Een ander gevolg van samenhang is de noodzaak tot
samenwerking door gemeenten in de regio. In paragraaf
3.3 komt samenwerking in het stadsgewest Haaglanden
voor het voetlicht.

3.1 De regio trekt
		 inwoners uit Delft
Gemiddeld verhuist er 14.000 keer per jaar iemand in
Delft13. Een krappe meerderheid (51%) verhuist naar
een andere woning binnen Delft. De overige verhuizers
verlaten de gemeente en gaan voornamelijk in Den Haag,
Pijnacker-Nootdorp en Rotterdam wonen. Deze populaire
bestemmingen zijn allemaal gemeenten die dichtbij Delft
liggen en waar ook Vinexwijken zijn gebouwd. In totaal
verhuist 18% naar gemeenten binnen het stadsgewest
Haaglanden en nog eens 9% naar andere gemeenten in
Zuid-Holland.
Immigratie uit de regio is kleiner dan emigratie
Tegenover de emigratie naar gemeenten in de regio staat
een kleinere immigratie. Per saldo verhuizen dus meer
mensen naar gemeenten in de regio dan dat er vandaan
komen. Zonder immigranten uit andere gemeenten van
buiten Zuid-Holland zou de gemeente Delft leeglopen. Uit
verschillende grote steden in het land, maar ook uit allerlei
kleinere gemeenten verhuizen mensen naar Delft.
De aantrekkingskracht van Delft
reikt tot in het buitenland
De unieke opleidingen trekken ook mensen uit het
buitenland aan. Sinds 2000 is er een sterke groei van
het aantal buitenlandse studenten aan de Technische
Universiteit. In 2000 schreven 241 buitenlandse
studenten zich voor het eerst in aan de TU Delft, in 2008
zijn het er al 744. Niet alleen voor een opleiding, maar
ook om andere sociale, politieke en economische redenen
migreren mensen vanuit het buitenland naar Delft. Waar
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het binnenlandse migratiesaldo voor 25+ negatief is voor
Delft is het buitenlands migratiesaldo voor 25+ sterk
positief. Tussen 1997 en 2006 had Delft een gemiddeld
immigratiesaldo van 300 personen. Jaarlijks vertrokken
1.223 mensen naar het buitenland, terwijl er 1.525 in
Delft neerstreken. Net als in landelijke trends daalde het
aantal immigranten licht, terwijl het aantal emigranten
sterk toenam. In de laatste jaren heeft Delft dan ook een
negatief migratiesaldo.

Afstemming woningbouw in de regio ligt voor de hand
Per saldo trekt Delft dus mensen aan van verder weg
gelegen plaatsen in en buiten Nederland. Binnen de
stadsregio Haaglanden en de regio rond Rotterdam vindt
een groot deel van de verhuizers een nieuw huis. Voor een
deel heeft de emigratie uit Delft per saldo te maken met
het feit dat sommige woningtypen meer voorhanden zijn in
omliggende gemeenten dan in Delft zelf14. Afstemming van
woningbouwplannen binnen het stadsgewest en met de
gemeente Rotterdam liggen voor de hand.

Tabel 3.1: Gemiddelde migratie per jaar 1997-2006
Bestemming/ herkomst

Migratie NAAR Delft

Migratie UIT Delft

Saldo

Delft

7.182

7.182

0

Den Haag

1.009

1.138

-129

Rotterdam

370

489

-118

Pijnacker-Nootdorp

234

593

-359

Rijswijk

194

248

-55

Overig Zuid-Holland

1.268

1.270

-2

Rest van Nederland

2.055

1.820

235

Buitenland

1.525

1.223

302

Gemeentegrens overschrijdend

48%

49%

-126

Binnen Haaglanden excl. Delft

14%

18%

-587

Zuid-Holland excl. Delft

22%

27%

-663

13.837

13.963

-126

Totaal
Bron: CBS, bewerking Rabobank.
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3.2 De pendel is voornamelijk
		 op Den Haag gericht
In het algemeen geldt dat hoger opgeleiden vaker en over
grotere afstanden pendelen dan lager opgeleiden. Delft is
een relatief kleine stad, met twee grote steden in de buurt
en een hoog opgeleide bevolking. Het mag daarom geen
verrassing zijn dat een hoog aandeel van de Delftenaren

werkt buiten de gemeente (54%). Den Haag, Rijswijk en
Pijnacker-Nootdorp trekken dagelijks bijna een kwart van
de werkende Delftenaren naar zich toe. Per saldo werkt
77% van de Delftenaren in het stadsgewest Haaglanden,
inclusief Delft. De aangrenzende regio Groot-Rijnmond,
inclusief Rotterdam, biedt werk aan 12% van de Delftse
beroepsbevolking. In de gemeenten die nog wat verder van
Delft liggen, is 16% van de Delftenaren werkzaam.

Figuur 3.2: Mensen die werken in Delft komen uit:
Stadsgewest Haaglanden
10%
3%
1%
Den Haag
Zoetermeer

R

Figuur 3.1: Inwoners van Delft werken in:

P-N

Stadsgewest Haaglanden

Westland

10%
M-D

3%
1%

Den
Haag
Den Haag
R

Rotterdam

Zoetermeer

P-N
P-N

Westland
Westland

M-D: Midden Delfland P-N: Pijnacker-Nootdorp R: Rijswijk
Bron: CBS, 2005.

M-D
M-D

Rotterdam
Rotterdam

M-D: Midden Delfland P-N: Pijnacker-Nootdorp R: Rijswijk
Bron: CBS, 2005.

Het grote percentage Delftenaren dat buiten de stad
werkt zou de indruk kunnen wekken dat Delft een
slaapstad zonder werkgelegenheid is. Delft is echter
absoluut geen slaapstad. De stad heeft zelfs een hoge
werkgelegenheidsfunctie. Delft biedt banen aan mensen
uit verscheidene andere gemeenten. De helft van de
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Delftse banen wordt uitgevoerd door mensen uit andere
gemeenten. Hagenaren en Rijswijkers hebben 18% van de
banen in Delft. In totaal woont 78% van de mensen die
in Delft werken in het stadsgewest Haaglanden. Van de
overige 22% woont een derde deel in Rotterdam.

Delftenaren hebben last van afnemende
werkgelegenheid elders in de regio
In 2010 zijn er ruim duizend minder Delftenaren met een
baan dan nu het geval is. Dat blijkt uit de ‘crisismeter’ van
het EIM. In de meter is toekomstige werkloosheid berekend
op basis van nationale sectorale groeivoorspellingen,
lokale productiestructuren en pendelstromen15. Het verlies
aan banen voor Delftenaren komt voor 51% door minder
arbeidsplaatsen in Delft en voor de overige 49% door het
verlies aan arbeidsplaatsen in de regio. Gemeenten met
een sterkere sectorstructuur blijven in de toekomst meer
pendelaars uit Delft trekken dan gemeenten met een
zwakke sectorstructuur. Gemeenten zoals het Westland,
Pijnacker-Nootdorp, Schiedam en Rotterdam hebben
een zwakkere sectorstructuur dan Delft en zij verliezen
meer werkgelegenheid dan Delft. Voor Delftse pendelaars

zal het belang van die gemeenten afnemen. Opgemerkt
moet worden dat het model van EIM geen rekening
houdt met opleidingsniveau. Gezien het gemiddeld hoge
opleidingsniveau van de Delftse beroepsbevolking kan het
verlies aan banen voor Delftenaren meevallen.
Delft presteert niet slecht vergeleken
bij de rest van Nederland
Per saldo neemt het aantal werklozen in Delft toe. Delft
komt in 2010 uit op een gemiddelde werkloosheid van net
boven de 7%, terwijl het niveau in 2008 op gemiddeld
5% ligt. Het werkloosheidsniveau in Delft blijft onder dat
van Den Haag, Rotterdam en het Nederlands gemiddelde.
Vooral het percentage werkloze Rotterdammers zal hoog
oplopen, zo blijkt uit figuur 3.3.
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Figuur 3.3: Raming van werkloze beroepsbevolking in %
totale beroepsbevolking, jaargemiddelden
12

Zolang gemeenten bestaan, werken ze al samen.
Samenwerking was van oorsprong vooral gericht op de
ruimtelijke planning van grensoverstijgende zaken. Vanaf
1990 spelen motieven als schaalvoordeel en efficiënte en
effectieve bedrijfsvoering een steeds belangrijkere rol in
gemeentelijke samenwerking16.
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Bron: Rabobank/EIM
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3.3 Samenwerking door de
		 gemeente

2010

Rotterdam

Nederland

Noodzaken tot samenwerking voor de gemeente
1.	Afstemming: De markt voor bedrijfsruimte, woningen
en voorzieningen zijn vooral regionale markten. Door
in de regio te zorgen voor complementariteit van de
gemeente wordt de regio aantrekkelijker voor bedrijven
en mensen. Om te komen tot complementariteit en
het juiste aanbod van woningen, bedrijfsruimte en
voorzieningen is coördinatie nodig.
2.	Best practice: Andere gemeenten of overheden in
Nederland en de rest van de wereld hebben vaak al
verschillende wielen uitgevonden waar Delft inspiratie
uit kan halen. Door een bezoek te brengen aan andere
gemeenten die met soortgelijke uitdagingen te maken
hebben als Delft kan de gemeente leren van de
ervaring van andere gemeenten.
3.	Samen problemen oplossen: Voor elk probleem is
een oplossing en voor elk probleem is ook een keuze
te maken voor een samenwerkingspartner die een
kracht heeft die Delft niet heeft. Zo heeft MiddenDelfland grond en de gemeenten Delft en Den Haag
hebben samen de financiële middelen om het nieuwe
bedrijventerrein Harnaschpolder te ontwikkelen.
4.	Schaalvoordelen behalen: Door samen met andere
gemeenten diensten te organiseren of aan te besteden,
kunnen de gemeenten kostenvoordelen behalen.
Voor de afvalverwerking is Delft nu bijvoorbeeld
aangesloten bij het bedrijf Avalex van de gemeenten
Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk,
Delft en Wassenaar.
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Bilaterale en multilaterale samenwerking
Per project zoekt de gemeente de best passende
projectpartners. De gemeente Delft heeft een groot aantal
projecten waarin sprake is van samenwerking. In de
bijlage vindt u een overzicht van grote projecten waarin de
gemeente samenwerkt met andere overheidsorganen. Veel
samenwerkingen vinden plaats binnen het stadsgewest

Haaglanden (zie Box). Soms zoekt de gemeente ook buiten
Haaglanden samenwerking op en dan is het vaak met
de gemeente of stadsregio Rotterdam. Samenwerkingen
buiten Haaglanden en stadsregio Rotterdam zijn
voornamelijk gericht op uitwisseling van ervaringen.

Box: Regionaal beleid - stadsgewest
Uit paragrafen 3.1 en 3.2 blijkt dat Delft vooral
interacteert met gemeenten in stadsgewest Haaglanden
en Rotterdam. Hoe de gemeenten in het stadsgewest en
daarbuiten samenwerken, weten veel ondernemers niet
precies. Het stadsgewest doet immers ook alleen zaken
met regionale bestuurders en komt niet of nauwelijks in
contact met burgers of bedrijven. Het doen en laten van
het stadsgewest heeft echter wel gevolgen voor bedrijven
en burgers.

Wat doet het stadsgewest Haaglanden?
Het stadsgewest zorgt voor afstemming van ontwikkelingen
in gemeenten. Dat doet zij op de gebieden van:
ruimtelijke ordening
verkeer en vervoer
wonen
milieu
groen
economische ontwikkeling
glastuinbouw/agribusiness
jeugdzorg

Figuur 3.4: Gemeenten in stadsgewest Haaglanden
Wassenaar

LeidschendamVoorburg

‘s-Gravenhage

Zoetermeer
Rijswijk
Westland
Delft
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PijnackerNootdorp
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•
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Het stadsgewest is geregeld door de Wet Gemeenschappelijke Regelingen - plus (WGR+) en kan daardoor direct
rijksgelden investeren in verkeer en vervoer, ruimtelijke
ordening en jeugdhulpverlening. Het stadsgewest is een
samenwerkingsvorm waarin gemeenten op een aantal
terreinen verplicht samenwerken17.
Hoe uit zich dat concreet? Een aantal voorbeelden:
	Stadsgewest Haaglanden maakt een Regionaal
Structuurplan (RSP), een plan voor de ruimtelijke
ordening van de regio, waarin de bestemmingsplannen
van de gemeente moeten passen. Het RSP zorgt ervoor
dat ruimtelijke ontwikkelingen in gemeenten op

•

3.4 Conclusie
Delft is een unieke stad. De uniciteit van Delft maakt
dat mensen van ver weg gelegen plaatsen in Nederland
en daarbuiten naar Delft verhuizen. Dat heeft de
stad te danken aan haar hoger onderwijs. Zonder de
topopleidingen zou Delft niet zo aantrekkelijk zijn voor
zoveel mensen van buiten de regio.

	elkaar aansluiten. Gemeenten in de regio vullen elkaar
dan aan zonder teveel met elkaar te concurreren. Zo
krijgt Delft bijvoorbeeld het Technologisch Innovatief
Complex Delft ‘toegewezen’. Planologisch bestuurlijk is
daarmee besloten dat Delft het technologisch centrum
is van Haaglanden.
	Het stadsgewest is verantwoordelijk voor investeringen
in infrastructuur: wegen, tramlijnen, fietspaden,
stations en haltes in de regio. Geld voor investeringen
haalt het stadsgewest grotendeels bij het Rijk.
	Het stadsgewest is de opdrachtgever van het openbaar
vervoer en bepaalt daarmee capaciteit, frequenties
en routes van OV-verbindingen. Daarnaast kiest het
stadsgewest ook voor investeringen in
sociale veiligheid, door camera’s, beveiligings
	personeel en nieuwe technieken zoals de OV-chipkaart.
HTM en Connexxion, maar ook ICT-bedrijven en
beveiligingsbedrijven zijn dus opdrachtnemers van het
stadsgewest.
	Met tijdreizen.nl heeft het gewest een site ontwikkeld
met een OV-, auto- en fietsreisplanner in één.
	Stadsgewest Haaglanden heeft Steenworp
Vestigingsadviseurs Haaglanden opgericht. Op
steenworp.nl staat een doorzoekbaar overzicht van
alle beschikbare bedrijfsruimten in Haaglanden. Het

•
•

Het stadsgewest Haaglanden beslaat het grootste deel
van de dagelijkse ruimte van mensen die in Delft wonen
of werken. Het is dan ook niet meer dan logisch dat
de gemeente Delft samenwerkt met gemeenten in het
stadsgewest Haaglanden. De gemeente Rotterdam speelt
daarnaast ook een belangrijke rol voor Delft.

doel van Steenworp is om vestigingsadvies te geven
aan starters en bedrijven die zich willen vestigen in
de regio. Bedrijven worden kosteloos en persoonlijk
begeleid.
	In stadsgewestverband overleggen bestuurders van de
deelnemende gemeenten over verschillende actuele
problemen en over de afstemming van ontwikkelingen.
Als een gemeente van plan is om een bedrijventerrein
om te vormen tot woonwijk moet zij ter compensatie
elders in de regio ruimte vinden voor bedrijven.

•

•
•

Bron: Stadsgewest Haaglanden
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Deel IV Uitdagingen die groter zijn dan Delft
Met ‘Delft’ bedoelen we bedrijven, instellingen en
inwoners van Delft en de gemeente. Samen geven zij
vorm aan de economie van Delft en samen staan zij
voor een aantal uitdagingen. Op basis van deskresearch,
de indicatoren uit de voorgaande hoofdstukken en tien
interviews over het vestigingsklimaat en de regionale
samenhang met vertegenwoordigers van verschillende
ondernemersverenigingen, de gemeente, de TU Delft
en Science Port Holland zijn vijf grote uitdagingen
geformuleerd. De geïnterviewden zijn gekozen omdat zij
juist degenen vertegenwoordigen die moeten zorgen voor
de investeringen en betere prestaties waar Delft baat bij
heeft. Zij hebben zicht op belemmeringen van het Delftse
bedrijfsleven. Soms hebben zij ook zicht op mogelijke
oplossingen.

Uitdaging 1: Verbouwing,
economische crisis en daarna
Uitgangspunt: crisis is van tijdelijke aard
Het tempo waarmee de Nederlandse economie verslechtert
en de diepte van de recessie zijn ongekend. Het bedrijfs
leven heeft te maken met binnen- en buitenlandse
vraaguitval, terwijl huishoudens worden getroffen door
forse vermogensverliezen en oplopende werkloosheid.
Op zijn vroegst eind 2010 bereikt de werkloosheid
haar top, wanneer meer dan 10% van de Europese
beroepsbevolking werkloos zal zijn. Het goede nieuws
is dat we naar verwachting de sterkste krimp van de
economie nu, halverwege 2009, inmiddels achter de
rug hebben18. De indicatoren voor lokale economische
ontwikkelingen in Delft wijzen erop dat de stad iets minder
onder te crisis te lijden heeft dan de rest van Nederland.
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De bedrijven presteren relatief goed en de komende tijd
zal het aantal werklozen in Delft stijgen maar toch lager
zijn dan gemiddeld. Zodra de wereldeconomie en de
Nederlandse economie weer gaan groeien, wil de Delftse
economie niet achter blijven. Sterker nog: Delft wil een
trekker van nieuwe economische groei zijn19. Dan moet de
stad wel aan een aantal voorwaarden voldoen.
Infrastructuur op orde voor uitbreiding
van werkgelegenheid (en pendel)
De gemeente Delft zal de komende jaren meer plaats
voor werkgelegenheid creëren. Enerzijds gebeurt dit
door op bestaande terreinen te streven naar een groter
aantal arbeidsplaatsen per hectare. Anderzijds zijn
nieuwe ontwikkelingen in gang gezet. Voorbeelden zijn
Technopolis, de Harnaschpolder, de Spoorzone en de
kantoren bij station Delft-Zuid. Zodra de economie weer
aantrekt en de Delftse werkgelegenheid groeit, nemen
de pendel, het zakelijk en recreatief toerisme weer toe.
De infrastructuur moet dus klaar zijn om de groei op te
vangen. Nodig zijn bijvoorbeeld verbeterde wegen, goede
OV-verbindingen en ook (studenten-)woningen voor
mensen die in Delft willen werken en wonen.
Druk uitoefenen
De gemeente en ondernemersverenigingen kunnen druk
uitoefenen voor realisatie van de A4, een verbeterde
Kruithuisweg, tram- en andere OV-verbindingen. Dit kan
door petities en lobby van bestuurders van de gemeente
en vertegenwoordigers van de verenigingen. Bestuurders
van het Rijk en Provincie voelen zich door een zichtbare
vraag naar verbeteringen gesterkt om te blijven werken aan
oplossingen.
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Omleidingen regelen en communiceren
De ontwikkeling van de Spoorzone, A4 en tramlijnen
zullen voor Delft een grote stap vooruit zijn. Tijdens
de bouwwerkzaamheden doet Delft juist een stap
achteruit. Om ervoor te zorgen dat de hinder van
bouwwerkzaamheden beperkt blijft, is het essentieel dat
omleidingen om bouwputten in Delft goed zijn geregeld
en gecommuniceerd. Het verdient daarbij aanbeveling
rekening te houden met extra problemen die in de praktijk
voorkomen: uitval van wegen of OV-verbindingen door
incidenten en vertraagde bouwwerkzaamheden. Naast
een primaire omleiding is een secundaire omleiding nodig.
Naast alternatief vervoer zijn direct inzetbare reserve
vervoermiddelen nodig.
Voorkom verpaupering terwijl de crisis voortduurt
Aan de ene kant houdt Delft zich bezig met de
ontwikkeling van grote projecten waar ‘nieuwe’ ruimte voor
bedrijven komt. Aan de andere kant zijn er bedrijfslocaties
die verouderen. Met het verstrijken van tijd neemt de
‘ruimtelijke kwaliteit’ van bedrijfslocaties vaak af. Deze
terreinen of winkelstraten hebben aandacht nodig.
De gemeente heeft haar verantwoordelijkheid, maar
daarnaast kunnen bedrijven zorgen voor verbetering van
het gezamenlijke. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van
park- of straatmanagement20. Op de nieuwe terreinen
(Technopolis, Spoorzone, Harnaschpolder) doen bedrijven
verplicht mee aan een vorm van parkmanagement. Op de
oudere terreinen en in de meeste winkelstraten is daarvan

0p 19 augustus, twee dagen na de eerste bouwwerk
zaamheden aan de Spoorzone, kon tramlijn 1 niet
rijden vanwege een spoedreparatie aan de sporen die
nodig was door een verzakking. De NS hadden aan het
eind van de middag ook een stremming op het spoor
tussen Delft en Den Haag. Het alternatieve busvervoer
was toen niet voldoende voor de hoeveelheid
passagiers.
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(nog) geen sprake. Hier zullen individuele bedrijven op
vrijwillige basis tot een vorm van parkmanagement moeten
komen. Door ‘free-riding’21 komt parkmanagement op
bestaand terrein echter nauwelijks van de grond. Sinds mei
2009 kan de experimentele wet BedrijvenInvesteringZone
(BIZ) uitkomst bieden22. Voordat de gemeente van de
BIZ gebruik mag maken moet een meerderheid van de
bedrijven achter het plan voor een BIZ staan23. Hierin ligt
dus een taak voor ondernemers om elkaar te overtuigen
van het nut van een BIZ. De uitdaging is om een
gezamenlijk plan te maken waar bedrijven achter willen
staan.

Case: Schieoevers
Op Schieoevers zijn ongeveer driehonderd
ondernemers actief. Van de driehonderd zijn er nu
tachtig verenigd in een bedrijvenkring. De leden van
de kring richten zich op meer onderlinge business-tobusiness en op de kwaliteit van de openbare ruimte.
De bedrijvenkring wil gezamenlijk de beveiliging,
het openbaar groen, de energie, het afval et cetera
organiseren om (inkoop-)voordelen te behalen en het
terrein kwalitatief sterker te maken. De gemeente,
KvK en provincie ondersteunen het initiatief van
het bedrijvencollectief met een subsidie voor een
opstartfase. Een belangrijk argument voor de
gemeente en bedrijven om te helpen bij het opzetten
van een vorm van gezamenlijk terreinbeheer is dat
bedrijven zelf de regie kunnen gaan voeren. De
bedrijven kunnen beter zien wat er moet gebeuren
omdat zij ‘er boven op’ zitten en snel kunnen
handelen. Daarmee wordt verpaupering tegengegaan.

In de startfase helpt de overheid verder ook nog
inhoudelijk bij het opzetten van de visie. Nu kan de
bedrijvenkring een fulltime terreinbeheerder aannemen
om aan het werk te gaan met een driejarenplan en
meer ondernemers aan de bedrijvenkring binden.
In de startfase maakt de terreinbeheerder concrete
plannen voor verbetering van het bedrijventerrein.
Na de startfase zullen ondernemers met
contributies moeten zorgen voor de continuïteit
van het terreinbeheer.
Een mogelijke optie is de instelling van een Bedrijven
Investeringszone (BIZ). Daarmee is ‘free-riding’21
uitgesloten omdat alle bedrijven OZB moeten betalen
die direct naar het beheer van het terrein vloeit.
De gemeente kijkt nu naar mogelijkheden om van
Schieoevers een BIZ te maken. De uitdaging is om
de steun van genoeg ondernemers te vinden voor de
BIZ23. Bij het zoeken naar een oplossing is de BIZ een
interessante optie, maar gemeente en ondernemers
moeten meer opties open houden.

Conclusie
De huidige economische crisis zal op een gegeven moment
voorbij zijn. Terwijl Delft begonnen is aan een ‘grote
verbouwing’ moet de gemeente zich ook klaar maken voor
een opgaande conjunctuur. Een economische opleving
betekent meer werkgelegenheid in Delft en daarbij
horen grotere verkeersstromen. De gemeente en alle
stakeholders in de gemeente kunnen samen druk zetten
op hogere overheden om investeringen in infrastructuur
op koers te houden. Tijdens de bouw moet de gemeente
goede plannen maken voor omleidingen waarin worst case
scenario’s zijn verwerkt. Tijdens de economische crisis is
het gevaar van verloedering van oude bedrijventerreinen
groter dan normaal. Bedrijven op verouderende terreinen
moeten zich verenigen. De gemeente kan hen daarbij
zoveel mogelijk ondersteunen.
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Uitdaging 2:
Delft is te klein voor Delft
De beperkte ruimte in Delft blijkt uit een blik op de
kaart. Delft is zo goed als volgebouwd. De gemeente
heeft een hoge bevolkingsdichtheid en een hoge
werkgelegenheidsdichtheid.
Zorgen over bedrijfsruimte in Delft
Ondernemers maken zich zorgen over de ruimte voor
bedrijvigheid. De gemeente heeft veel aandacht voor de
ontwikkeling van Technopolis, maar voor ondernemers is
het onduidelijk hoe het staat met de ruimte voor bedrijven
die niet aan het profiel van Technopolis voldoen.
Ruimte voor onderzoeksbedrijven in Technopolis
De gemeente en TU Delft kiezen op Technopolis voor
hoogwaardige bedrijven die onderzoek doen en een
samenwerkingsverband met de TU Delft of een andere
universiteit hebben. Op Technopolis wordt in totaal
een oppervlakte van 75 hectare bruto ontwikkeld
waarop 600.000 m2 bruto vloeroppervlak kan worden
gerealiseerd25. Samen met Schieveen in Rotterdam, dat
net zo groot is als Technopolis, kan Zuid-Holland ruimte
geven aan een van de grootste Science Parks in Europa.

Kantoorruimte bij de stations
In de Spoorzone zal vanaf 2015 ruimte beschikbaar
komen. Mits de bouw voorspoedig verloopt, komt dan
15.000 m2 kantoorruimte beschikbaar bij het station
Delft. Vanaf 2012 komt bij station Delft-Zuid 38.800 m2
kantoorruimte vrij en in latere stadia nog eens twee maal
48.000 m2 kantoorruimte26. Ten opzichte van de huidige
voorraad27 van 346.000 m2 betekent dat een totale
toename van 40% in tien à vijftien jaar tijd. Dit allemaal
in een tijd waarin de potentiële beroepsbevolking in ZuidHolland afneemt28. Het is van groot belang dat de nieuwe
kantoorruimte goed aansluit bij de bestaande vraag naar
ruimte door bedrijven.

goedkope huisvesting zijn er veel in Delft. Bureau Louter
heeft recentelijk aangetoond dat er een toenemende vraag
is naar bedrijfsruimte in verzamelgebouwen32. Daarnaast
is er door de sloop van een aantal gebouwen een
vervangingsvraag. Juist starters in de sectoren waarmee
Delft zich wil profileren, zijn sterk vertegenwoordigd in de
verzamelgebouwen. Op dit moment zijn er nog te weinig
plannen voor uitbreiding van de ruimte voor de starters die
op zoek zijn naar goedkope ruimte. Als de gemeente de
bedrijven wil behouden dan zal zij er ruimte voor moeten
vinden. De ondernemers uit de bedrijfsverzamelgebouwen
willen wel in Delft blijven, maar kunnen dat alleen als er
geschikte ruimte is.

Beperkte ruimte voor overige bedrijven
Net ten noorden van de Delftse gemeentegrens werkt
de gemeente Delft samen met de gemeenten MiddenDelfland en Den Haag aan een nieuw bedrijventerrein.
De drie gemeenten hebben in 2004 het Bedrijvenschap
Harnaschpolder opgericht29. Op het terrein is ongeveer
50 hectare aan kavels uit te geven vanaf 2006 tot aan
2015. Een deel van de ruimte is expliciet gereserveerd
voor Delftse bedrijven. De maximale milieuhindercategorie
is echter 3. Dat is te laag voor zware bedrijvigheid,
zoals afvalverwerking en autosloop. De vraag is nu waar
in de regio nog plaats is voor zulke bedrijven. Delft
heeft de enige terreinen in Haaglanden met categorie 5
(Rotterdamseweg Zuid, voormalig Calvé en DSM), maar
daar is geen ruimte uitgeefbaar30. Terreinen met categorie
vier waar nog plaats is, zijn te vinden in Den Haag
(Ypenburg), dichtbij Delft. Wellicht biedt ook (stadsregio)
Rotterdam uitkomst voor bedrijven met categorie 4 en
hoger.

Conclusie
De gemeente Delft heeft een keuze gemaakt voor bedrijven
in bepaalde sectoren, met lage milieuhinder en hogere
arbeidsintensiviteit. Het gevolg van die keuze is een gebrek
aan ruimte voor bedrijven met een grote milieuhinder.
Delft heeft sommige bedrijven met een hogere
milieuhindercategorie nodig binnen een beperkte afstand.
Hiervoor zal de gemeente dus toch ruimte moeten vinden.
In de gemeente zelf of in een nabij gelegen gemeente.
Startende ondernemers die op zoek zijn naar ruimte willen
zich graag in Delft vestigen. Door een gebrek aan ruimte in
bedrijfsverzamelgebouwen of andere passende goedkope
ruimte kijken de starters nu verder dan Delft. De keuze van
de gemeente voor creatieve kennisintensieve innovatieve
bedrijven betekent dat er meer passende ruimte moet
komen. Daarnaast kan de gemeente ondernemers beter
informeren over bestaande ruimte en ontwikkelingen in
Delft en de regio, zodat ondernemers zich op de gemeente
blijven oriënteren bij het zoeken naar nieuwe ruimte.

Uitdaging 3:
De creatief-technologische
toekomst van Nederland
Gezien de ambities van de Lissabon-agenda van
de Europese Unie moet Nederland investeren in
kennisintensiviteit. Delft draagt meer dan gemiddeld bij
aan het halen van de doelen uit de agenda. Met recht mag
Delft zich kennisstad noemen. De creatieve klasse in Delft
is relatief groot, onderwijs is een grote sector, het aantal
hoogopgeleiden is groot en Delft huisvest toonaangevende
kennisinstituten, waaronder TNO en de grootste
technische universiteit van Nederland33. De plannen voor
Science Port Holland zijn ambitieus en leiden tot een nog
veel sterkere positie als kennisstad. De verstevigde positie
komt er echter niet vanzelf.
Belang van technisch hoger onderwijs groot
Aan technici en ontwerpers is in Nederland een grote
behoefte. Nu en zeker in economisch betere tijden. Van de
tien opleidingen waarnaar eind 2008 de hoogste vraag is,
waren er acht technische opleidingen34. Delftse technici
werken niet alleen voor high-techbedrijven, ze vormen
ook de creatieve klasse die zorgt voor meerwaarde van
producten35. Bovendien richten de voormalig studenten

Delft heeft ook veel goedkope bedrijfsruimte nodig
Uit een overzicht van kantoorruimteaanbod en -opname
in Haaglanden blijkt in Delft voornamelijk een behoefte
aan kleine eenheden31. Kennisintensieve, creatieve,
innovatieve startende bedrijven met behoefte aan
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ook zelf nieuwe bedrijven op36. Zo draagt hoger onderwijs
via de studenten bij aan meer gebruik van kennis in de
economie. Bedrijven kunnen ook direct gebruik maken
van de kennis binnen de TU Delft en kennisinstellingen.
Dankzij het valorisatiecentrum van de TU Delft kunnen
MKB-bedrijven steeds makkelijker banden met de TU Delft
aangaan en aan kennis komen. Grote bedrijven hebben
vaak directe banden met faculteiten of financieren een
leerstoel37.
Kennisstad staat onder druk
Science Port Holland, Technopolis en de TU Delft staan
onder druk. De belangrijkste bron van inkomsten voor de
TU Delft is de bijdrage die het ministerie van Onderwijs
levert. In 2006 bereikte deze bijdrage een voorlopig
hoogtepunt, terwijl het aantal studenten stijgt38. De
verdiensten uit derde geldstromen nemen nog toe, maar
steeds minder snel. De ontwikkeling van Science Port
Holland kan verder zorgen voor een nieuwe groei van de
inkomsten. Science Port Holland moet alle mogelijke
steun krijgen van de gemeente en hogere overheden om
ontwikkelingen op gang te krijgen. Denk alleen al aan het
bestemmingsplan van Schieveen dat nog aangepast moet
worden, maar ook aan de aanleg van OV-, wegverbindingen
en snelheid bij het verlenen van (bouw)vergunningen.
De gemeente en hogere overheden hebben hun intenties
uitgesproken voor het doorzetten van ontwikkelingen op
Technopolis. Nu komt het nog aan op uitvoeren, maar ook
op het behoud van draagvlak.

binnen een aantal clusters: Water en Delta, Life & Health
Sciences, Sensor- & Nano-technologie, Aerospace &
composieten39. Verder zijn de clusters ICT en Creatieve
Industrie relevant. Deze twee zijn echter niet exclusief voor
Delft van belang, maar voor alle steden in de provincie
Zuid-Holland. Stadsgewest Haaglanden heeft Delft
erkend als Technologisch Innovatief Complex, waarin
de sectoren witte biotechnologie, water en life sciences
de kern vormen40. De gemeente Delft behandelt in haar
economische visie het Technologisch Innovatief Complex
uitvoerig en de gemeente is zelf partner in Technopolis en
Science Port Holland.
Bij Delftse ondernemers blijft scepsis bestaan
De meeste geïnterviewde ondernemers zijn van mening
dat Delft zich te ambitieus opstelt met de ontwikkeling
van Technopolis en Schieveen (Science Port Holland).
Technopolis omvat bijna de helft van de totaal uitgeefbare
oppervlakte in Haaglanden41. De selectiecriteria en het
profiel van het terrein sluiten volgens de ondernemers
niet aan bij de vraag van het bedrijfsleven. De criteria
houden nu in dat bedrijven onderzoeksbanden met de
TU Delft of een andere universiteit moeten hebben42.
De selectiecriteria zijn volgens ondernemers te smal en
het karakter van Technopolis moet niet hoogwaardig en

Planologisch is Technopolis goed verankerd
Op verschillende niveaus zijn er overheidsinstanties die
zich met het technisch cluster in de gemeente Delft
bemoeien. De EU heeft de Lissabon-agenda opgesteld
en kan een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van
Technopolis via het INTERREG IVB programma. Het
Rijk heeft programma’s waarvan bijvoorbeeld Pieken
in de Delta, Zuidvleugel, regionaal georiënteerd is. De
provincie Zuid-Holland ziet Delft als belangrijke plaats
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duur zijn omdat Delftse bedrijven juist moeten kunnen
experimenteren in goedkope ruimte. Voor ondernemers is
de verleiding om het terrein voor andere doeleinden dan
voor kennistechnologiebedrijven met een hoogwaardige
uitstraling te gebruiken groot. De gemeente Delft, de TU
Delft en dus Science Port Holland zullen zich sterk moeten
houden en goed kunnen uitleggen waarom Technopolis
geen gewoon bedrijventerrein wordt43.
De marketing is versnipperd
Toepassingen van Delftse vindingen zijn overal op en
zelfs buiten de aarde terug te vinden. De stichting ‘Delft
Kennisstad’, samenwerking van tien partijen, moet ervoor
zorgen dat Delftse innovaties bekend komen te staan
met een Delfts ‘label’. Zij heeft de slogan ‘Center of
Technology’ toegevoegd aan de marketing van de stad.
De gemeente Delft heeft recentelijk de slogan ‘Creating
History’ ontwikkeld. De slogan staat voor geschiedenis,
technologie, creativiteit en innovatie. De TU Delft,
Rabo Bouwfonds, ING vastgoed en de gemeente Delft
hebben samen de vereniging Technopolis Innovation Park
opgericht die het gelijknamige bedrijventerrein beheert.
Science Port Holland NV is ingesteld om ervoor te zorgen
dat de acquisitie voor het terrein versnelt. Science Port
Holland omvat naast Technopolis ook Schieveen in de
gemeente Rotterdam. In de toekomst vormen de twee
terreinen samen het grootste sciencepark van Nederland.
De term Science Port Holland mag meer omvatten dan
alleen de bedrijven op de twee terreinen. De organisatie
zoekt nadrukkelijk de samenwerking met kennispartijen in
de regio die een meerwaarde kunnen bieden aan het park.
Denk bijvoorbeeld aan DSM, Erasmus Medisch Centrum
en de Erasmus Universiteit. Science Port Holland werkt
in de acquisitie samen met de NFIA (Netherlands Foreign
Investment Agency) en de WFIA (West-Holland Foreign
Investment Agency) om internationale bedrijven te trekken.
Hoe meer partijen meewerken aan de promotie van Delft,
hoe beter. Een centrale regie door één partij is echter ook
nodig om een krachtige boodschap over te brengen44.
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Conclusie
Delft heeft een goede uitgangspositie voor haar ambitie
een sterke techniekstad te worden. De stad heeft een grote
creatieve klasse, hoogopgeleide bevolking en interessante
instellingen binnen de gemeentegrenzen. In plannen
van verschillende bestuurslagen is de techniekstad goed
verankerd. Het concept van een technologisch creatief
Delft moet worden gedragen door meer dan de gemeente
Delft zelf. De doelgroepen voor de marketing van de
techniekstad zijn potentiële vestigers en partijen waar
meer draagvlak nodig is: Delftse inwoners, ondernemers
en de rijksoverheid. Om Technopolis gevuld te krijgen
moeten veel bedrijven en mensen naar Delft worden gelokt
om hier te werken. De bedrijven die zich zullen vestigen
op Technopolis zijn voornamelijk starters en doorgroeiers
uit eigen gemeente, regio en land, maar ook bedrijven
uit het buitenland. De uitdaging waar de gemeente,
kennisinstellingen en technologische bedrijven in Delft voor
staan, is de organisatie van een goede marketing. De regie
van de acquisitie en marketingactiviteiten komt idealiter
bij één partij te liggen. In ieder geval moeten de betrokken
partijen het eens worden over de omvang, omschrijving
en benaming van de aanwezige clusters. Alleen dan kan
‘Delft’ de boodschap met kracht brengen.

Uitdaging 4: Delft interessanter
maken voor bezoekers
De geïnterviewde ondernemers hebben zich ook
uitgesproken over de andere sterke kant van Delft. Behalve
een techniekstad is Delft een historische stad met goede
voorzieningen.
Delft heeft wereldwijde aantrekkingskracht
De Oude en Nieuwe Kerk, de Porceleyne Fles en Delftse
Pauw zijn ieder goed voor meer dan honderdduizend
bezoekers per jaar, van over de hele wereld. Toeristen
en touroperators kiezen voor Delft. Dat moet natuurlijk
zo blijven in tijden van verbouwing. Daarnaast is het
de uitdaging om toeristen zo goed en lang mogelijk te
vermaken in Delft. Ook zakelijke bezoekers kunnen worden
verleid meer gebruik te maken van Delftse horeca en
hotels.
Delft heeft een regionale voorzieningenfunctie
Bezoekers uit omringende gemeenten komen op de
binnenstad en voorzieningen van Delft af. Van alle
bewegingen gericht op voorzieningen in Delft komt 89%
uit het stadsgewest Haaglanden. Vooral inwoners van

Pijnacker-Nootdorp, Midden-Delfland en het Westland
maken veel gebruik van voorzieningen in Delft. Het totaal
aantal bezoekers is hoog voor een gemeente met het
formaat van Delft.
Capaciteit goed benutten
De meeste mensen bezoeken Delft in het hoogseizoen.
Door evenementen buiten het hoogseizoen te organiseren,
kan men de capaciteit van de stad beter benutten. De
bezoekerspieken in het hoogseizoen worden iets lager en
minder belastend. In het midden- en laagseizoen leveren
evenementen juist bezoekers op die Delft graag wil en
goed kan ontvangen.
Technologie in de stad
DOK maakt techniek in Delft zichtbaarder door de
modernste bibliotheek ter wereld te zijn. Het technische
karakter van Delft kan op nog meer manieren in de stad
en bij de entrees tot de stad zichtbaar worden gemaakt.
Ondernemers hebben verschillende ideeën. Met een
beetje aanmoediging vanuit de gemeente kunnen zij mooie
projecten realiseren. De gemeente kan zelf het voortouw
nemen door bijvoorbeeld de gebruikte techniek bij de
bouw van de Spoorzone te etaleren. De techniek zichtbaar
maken in de stad slaat twee vliegen in één klap. De stad
wordt aantrekkelijker voor bezoekers en de zichtbaarheid
van techniek in de stad steunt de marketing van de
techniekstad.
Conclusie
Delft is al een aantrekkelijke stad voor Nederlandse en
buitenlandse bezoekers. Dat sterke punt kunnen bedrijven
en gemeente verder uitbouwen door evenementen
goed te plannen, door knelpunten die ontstaan tijdens
werkzaamheden te minimaliseren en door samen met
ondernemers techniek in de stad te etaleren.
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Uitdaging 5: Communicatie
bedrijfsleven en gemeente
Marketing van Delft als toeristische stad, onzekerheid over
bouwplannen, onzekerheid over ruimte voor bedrijvigheid
in de stad, onduidelijkheid over het nut van een
hoogwaardig Technopolis, het zijn slechts voorbeelden van
problemen waarbij een goede communicatie zou bijdragen
aan de oplossing, zo blijkt uit interviews met ondernemers,
Science Port Holland, TU Delft en gemeente.
Overzicht over alle plannen en overzicht
binnen de plannen
De verschillende projecten in Delft zijn ondergebracht
in aparte entiteiten. Zo zijn er het bedrijvenschap
Harnaschpolder, ontwikkelingsbedrijf Spoorzone Delft,
projectbureau Technopolis Innovation Park en de
NV Science Port Holland. In Delft bestaat dus een
verzameling entiteiten die gaat over de ontwikkeling van
verschillende deelgebieden in Delft. De gemeente moet
ervoor zorgen dat er een samenhang in alle projecten blijft.
De samenhang moet ook zichtbaar worden gemaakt voor
ondernemers. De visie kan beter worden gedeeld, in meer
dan een brochure of website. Een goed communicatieplan
dat de gemeente ruim van te voren opstelt, met een
planning van momenten waarop de gemeente ondernemers
benadert, kan daarbij helpen.
Communicatie over omleidingen, bereikbaarheid en
compensatieregelingen
Ondernemers hebben een grote behoefte aan duidelijkheid
over de werkzaamheden in Delft. De gemeente moet
planningen van werkzaamheden, tijdelijke oplossingen voor
goede bereikbaarheid en regelingen zoals de planschadeen nadeelcompensatie duidelijk communiceren. Het
geplande informatiecentrum in de Barbarasteeg zal deels
in de informatiebehoefte voorzien. Daarnaast zijn er
websites zoals www.bereikbaardelft.nl en
www.spoorzonedelft.nl die specifieke informatie geven.
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Op de algemene websites van de gemeente, namelijk
www.delft.nl en www.gemeentedelft.info, staan
verwijzingen naar de specifieke sites. De twee algemene
sites informeren allebei inwoners en bedrijven. De twee
sites behandelen bovendien gelijke thema’s, waarbij de
informatie op beide sites niet makkelijk is te vinden en
soms ook is verouderd.47 Voor de gemeente ligt er een
kans om de informatievoorziening te verbeteren door de
twee sites te verenigen en de informatie duidelijker te
maken. Van een creatieve high-techstad is te verwachten
dat er binnenkort een mooie site online gaat die past bij
het karakter dat Delft zich graag aanmeet.

Dan blijkt achteraf niet dat de gemeente beloftes niet kan
nakomen. De gemeente moet vragen van ondernemers
serieus nemen en snel beantwoorden. Dit geldt zeker in
een tijd waarin veel op de schop gaat en ondernemers in
onzekerheid zijn over hun bereikbaarheid.
Conclusie
De gemeente heeft een visie op de toekomst van Delft
en werkt aan verschillende projecten. De visie en
daaruit volgende werkzaamheden hebben gevolgen voor

ondernemers in de stad. De visie die de gemeente heeft,
is in het gunstigste geval een visie waar ondernemers
grotendeels achter staan en in geloven. Door de
ondernemers te betrekken bij de ontwikkelingen en door
een goede communicatie over plannen en werkzaamheden
kan de gemeente veel onzekerheid wegnemen bij de
ondernemers. Nu is de communicatie nog niet voldoende.
Samen en in overleg met de ondernemersverenigingen kan
daaraan worden gewerkt.

‘Haalinformatie’ is niet genoeg
Goede communicatie is er alleen als de zender met
zijn informatie ook het beoogde doel bij de ontvanger
realiseert. De gemeente moet haar plannen en oplossingen
voor knelpunten dus goed presenteren op het juiste
moment en om feedback vragen van de ontvangers. De
ontvangers, de ondernemers, moeten ook actief op zoek
gaan naar informatie en actief feedback geven. Voor
ondernemers is het niet te doen om de sites dagelijks bij
te houden op zoek naar nieuws. De gemeente moet de
informatie brengen naar de ondernemers. Parallel aan een
bouwproject loopt dus idealiter een communicatietraject,
waarin op de relevante momenten relevante informatie aan
relevante inwoners en bedrijven wordt geboden. Als dat via
de pers gebeurt, komen er weleens tegenstrijdige berichten
aan bij de ondernemers48. De gemeente kan scherper
letten op wat er via de pers bekend wordt en reageren als
het nodig is.
Neem ondernemersorganisaties serieus
De verschillende ondernemersorganisaties kunnen een rol
spelen door oplossingen voor knelpunten aan te dragen
of bestaande oplossingen te communiceren naar de
achterban. Beloftes en afspraken moeten alle partijen dan
wel nakomen. Beperkingen voor de gemeente, budgettair
en wettelijk, kan zij duidelijk en van te voren aangeven.
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Conclusies en aanbevelingen
Relatief goede prestaties in 2008
Het Delftse bedrijfsleven presteert in 2008
bovengemiddeld en haalt een hoger rapportcijfer dan
in 2007. Het arbeidsvolume en de toegevoegde waarde
groeien sneller dan elders in Nederland. Vooral de zakelijke
dienstverlening en de industrie dragen bij aan de goede
groeiprestaties. Op kracht blijven de investeringen achter,
hoewel minder dan vorig jaar. Het Delftse bedrijfsleven
heeft in 2008 nog weinig last van de economische crisis.
Begin 2009 komt daar pas verandering in.
Gedaalde omzet maar relatief
goede verwachtingen voor 2009
De eerste helft van 2009 krijgt de financiële crisis reële
economische gevolgen. Delft lijkt last te hebben van de
crisis, maar iets minder dan de rest van Nederland. De
omzet van Delftse bedrijven is de eerste helft van 2009
lager dan mag worden verwacht aan de hand van het
seizoenspatroon. De ondernemers in Delft blijven echter
relatief optimistisch. De bedrijven hebben alweer orders in
de portefeuille en ondernemers verwachten nog mensen
aan te nemen. Daarnaast is het aantal starters in Delft
nog altijd hoger dan gemiddeld. Na aftrek van het aantal
opheffingen blijft ook het groeisaldo sterk positief. Het
aantal bedrijven dat naar de stad toe verplaatst is al
jaren lager dan het aantal bedrijven dat verplaatst over
de gemeentegrenzen heen. Daarbij gaan de banen en
sommige werknemers de gemeentegrens over.
Regionale economie verzwakt:
ook meer werklozen in Delft
Bijna de helft van de Delftenaren met een baan werkt
buiten de gemeente. Vooral Den Haag en Rotterdam
bieden veel werkgelegenheid aan mensen uit Delft. Als
het in die gemeenten slecht gaat met de economie, dan
verliezen ook inwoners van Delft hun baan. De economie
in de regio heeft dus direct invloed op de werkloosheid
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in Delft. De andere helft van de werkende Delftenaren
heeft een arbeidsplaats in de eigen gemeente en is
afhankelijk van de lokale economie. Om twee redenen zal
het werkloosheidsniveau onder Delftenaren meevallen.
Ten eerste gaat het in Delft economisch relatief goed. Ten
tweede heeft de Delftse beroepsbevolking een relatief
hoog opleidingsniveau waardoor ook buiten de gemeente
Delftse werkkrachten aantrekkelijk blijven voor bedrijven
en instellingen.
Delft heeft een hoge werkgelegenheidsfunctie. Mensen van
buiten de gemeente hebben bijna de helft van de banen in
Delft. Voor economisch minder presterende gemeenten is
het een voordeel dat mensen werken in Delft. De mensen
uit omliggende gemeenten die werken in Delft behouden
relatief vaker hun baan dan mensen die werken in de eigen
gemeente.
Keuze maken voor duidelijke rol in de regio
De gemeente Delft kiest ervoor om zich verder te richten
op technologie en creativiteit als drijfveren van de
lokale economie. Daarmee kiest zij voor een langdurige
ontwikkeling waarin de economie zich nog verder
zal specialiseren. Omliggende gemeenten en hogere
overheden erkennen de unieke positie van Delft in hun
visies en plannen. In Delft is veel ruimte gereserveerd voor
hoogwaardige technologische bedrijven. Ondernemers met
bedrijven die niet passen in het profiel voor Technopolis
maken zich echter zorgen om een tekort aan ruimte en
aandacht van de gemeente. Voor de ondernemers is het
nog niet duidelijk waar zij in de toekomst terecht kunnen
als zij een vraag naar ruimte hebben. Een belangrijk
deel van de oplossing ligt in de regio waar op een aantal
terreinen ruimte is.
Oplossingen communiceren
Sommige oplossingen bestaan al, andere moeten samen
met de gemeenten in de regio nog worden gevonden. De
gemeente kan in ieder geval meer doen om ondernemers
te informeren over oplossingen die al wel zijn gevonden

in de regio. Bedrijven en gemeente kunnen samen ook
werken aan BedrijvenInvesteringZones op de verouderende
terreinen en straten van Delft.
Bouwprojecten hinderen verkeer
Ondernemers maken zich zorgen om andere plannen van
de gemeente en vooral over de uitvoering van de projecten.
Delft is begonnen aan een grootschalige verbouwing van
de Spoorzone. De bouw aan de spoortunnel is echter niet
het enige project in de gemeente. Op diverse punten zijn
verkeersstromen gehinderd door bouwprojecten.
Houd Delft hoe dan ook bereikbaar
Om Delft goed bereikbaar te houden, moet de gemeente
zorgen voor goede omleidingen en fail-safe oplossingen.
Als een omleiding of alternatief vervoer door een ander
bouwproject of een ongeluk buiten gebruik komt, zijn snel
in te zetten alternatieve routes of vervoersmiddelen nodig.
De gemeente kan bedrijven beter en actiever informeren.
Ondernemersverenigingen kunnen ook een rol spelen in
de informatievoorziening door informatie te geven aan de
achterban, maar ook door aan te geven welke vragen er
zijn bij ondernemers.
Voorzie bezoekers van goede
informatie en nieuwe attracties
De bouwwerkzaamheden en de keuze voor de ontwikkeling
van Technopolis zijn aanleidingen om op te roepen tot
betere communicatie met ondernemers in Delft. Voor
andere doelgroepen buiten de gemeente is ook goede
communicatie nodig. De marketing van Delft naar
bezoekers uit de regio, toeristen en touroperators blijft
belangrijk. Met goede oplossingen voor hinder door
bouwwerkzaamheden kunnen bezoekers Delft blijven
aandoen. Door in de stad op een creatieve manier
techniek zichtbaar te maken, kunnen bezoekers naast
het historische het creatief-technische karakter van Delft
ervaren.

Trek bedrijven aan met goede faciliteiten
Delft heeft ruimte voor hoogwaardige kennisintensieve
bedrijven. Het is nu nog de uitdaging om genoeg
bedrijven naar Delft toe te lokken en om ervoor te zorgen
dat bedrijven die starten in Delft ook naar Technopolis
verhuizen als het daar tijd voor is. Daarbij zijn een
goede infrastructuur, openbaar vervoerverbindingen en
kortdurende procedures voor vergunningen van belang.
Duidelijke marketing
De marketing van de stad moet op orde zijn. Zodra de
economie weer opleeft en bedrijven groeien, gaan zij vaker
op zoek naar een nieuwe vestiging. Het is nu dus zaak
voor de stad Delft om zich sterk te positioneren met een
eensluidende boodschap. De regie van de marketing van
Delft en de verschillende terreinen of kantoorlocaties komt
idealiter bij één partij te liggen die een strategie voor de
lange termijn bepaalt.
Kortom: komende jaren uitvoeren en communiceren
De komende jaren ligt de nadruk op het goed uitvoeren
van werkzaamheden en ervoor zorgen dat alle pijn zo klein
mogelijk blijft voor inwoners, bezoekers en ondernemers.
Communicatie in alle vormen is daarbij van belang.
Informatie over praktische zaken is nodig, maar ook
bespreking van problemen en oplossingen in Delft en
het naar buiten brengen van een krachtige eenduidige
boodschap.
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Interviews
Ten behoeve van de studie hebben interviews
plaatsgevonden, waarin de volgende personen hun visie
hebben uitgesproken over de uitdagingen voor Delft en de
rol van de gemeente in de regio:
-

Dhr. F. Bazelmans
VNO-NCW Kring Delft, voorzitter
Dhr. R. Dings		
ICT Kring Delft, bestuurslid
Dhr. P. van Genuchten	Stadsgewest Haaglanden,
hoofd Economische Zaken
Dhr. W. Hoondert	Gemeente Delft, hoofd Cultuur,
Kennis en Economie
Dhr. M. Joosten	Bedrijvenkring Schieoevers &
vestigingsmanager Makro
Dhr. M. Kraaijeveld MKB Delft, voorzitter
Dhr. J. Krul 		
TU Delft, College van Bestuur
Dhr. R. van Pelt
PKF Wallast, registeraccountant
Dhr. W. Trommels	Science Port Holland,
kwartiermaker
Dhr. J. Verhoeff	Koninklijke Horeca Nederland Delft, voorzitter
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De auteur, de Rabobank en de KvK danken hen voor de
medewerking aan het tot stand komen van het rapport.
Toelichting op de economische thermometer
De nieuwe economische thermometer (vanaf 2007) is
gebaseerd op een onderliggend model dat door Rabobank
Nederland (RN) en het EIM is ontwikkeld. Voor het
model wordt gebruik gemaakt van een database met de
jaarrekeningen van klanten van de Rabobank. Deze wordt
tevens gebruikt voor de publicatie Rabobank Cijfers &
Trends. Op basis van die jaarrekeningen, aangevuld met
macro-economische gegevens van onder meer het CBS en
LISA, wordt voor een regio (tot op gemeenteniveau) een
beeld geschapen van de regionale winst- en verliesrekening
en de regionale balans.
Op basis van de winst- en verliesrekening en de balans
kan de prestatie van de regionale economie worden
gewaardeerd. Dit doen we door het berekenen van
rapportcijfers. Daarbij is het cijfer dat een regio voor
een variabele krijgt toebedeeld, 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 zogenoemde
‘standaarddeviatie’) vertaalt zich in punten die een regio
meer of minder krijgt toebedeeld dan dat landelijke
gemiddelde: een zes. De berekeningswijze is voor alle
variabelen hetzelfde.
Toelichting op de crisismeter
Het EIM heeft samen met de Rabobank een model
ontwikkeld om de werkloosheid in de toekomst te
voorspellen. Het model berekent in drie stappen het aantal
werkende en niet-werkende inwoners van een gemeente.
De eerste stap is een nationale raming van sectorale
groeicijfers voor 2009, 2010 en 2011. Vervolgens is per
gemeente uitgerekend wat het effect is van de sectorale
groei op het aantal arbeidsplaatsen in een gemeente. Een
gemeente met bijvoorbeeld een hoog aandeel industrie zal
een grotere daling van het aantal arbeidsplaatsen kennen
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dan een gemeente met vooral zakelijke dienstverlening.
De derde stap maakt het model interessant. In deze stap
is rekening gehouden met de pendel. Mensen die in Delft
wonen maar elders werken, krijgen te maken met de
vermindering van arbeidsplaatsen in die andere gemeente.
Het model berekent vervolgens wat het uiteindelijke effect
is voor het werkloosheidsniveau in de gemeente.
In het model is geen rekening gehouden met
opleidingsniveau. Dit betekent voor Delft dat de
werkloosheid misschien lager uitvalt dan uit het
model blijkt, aangezien Delft een hoog opgeleide
beroepsbevolking heeft en de hoger opgeleiden minder
vaak werkloos worden dan lager opgeleiden, ook in
gemeenten buiten Delft.
Samenwerkingsprojecten
Spoorzone:
Rijk: Ministeries van V&W (MIRT) en VROM (BIRK)
Provincie Zuid-Holland
Stadsgewest Haaglanden (BOR en OV)
Gemeente Rijswijk
Technopolis/TU Delft-Zuid (incl. Samenwerking
Schieveen):
Rijk: Ministeries V&W (MIT) en EZ
Provincie Zuid-Holland
Stadsgewest Haaglanden
Gemeente Rotterdam
Gemeente Midden-Delfland
TU Delft en ov.Kennisinstituten w.o. Erasmus Universiteit
Harnaschpolder:
Gemeente Midden Delfland
Gemeente Den Haag
Reconstructieplan/Groenfonds Midden Delfland:
Gemeente Den Haag
Gemeente Midden Delfland

Windmolens Schie-A13:
Gemeente Pijnacker- Nootdorp
Provincie Zuid-Holland
Projecten Zwethzone:
Stadsgewest Haaglanden
Gemeente Midden Delfland
Gemeente Westland
Gemeente Rijswijk
Gemeente Den Haag
Delftse Hout, Bieslandsebos, Balijbos en Dobbeplas:
Groenservice Zuid-Holland
Staatsbosbeheer
Gemeente Pijnacker-Nootdorp
Regionaal groenbeleid:
Stadsgewest Haaglanden
Provincie Zuid-Holland
Bestuurlijk platform Zuidvleugel
Ministerie LNV

Fiets- en OV tunnel A13 ter hoogte van TU Delft-TNO:
Gemeente Pijnacker-Nootdorp
Stadsgewest Haaglanden
RWS-ZH
Tramlijn 19:
Stadsgewest Haaglanden
Gemeente Rijswijk
Gemeente Den Haag
Toerisme / Stadsmarketing:
Ontwikkeling (zakelijk) toerisme in de regio:Gemeente
Den Haag
Marketing van Westlandse producten: Gemeente Westland
Culturele planologie en archeologie
(inclusief CHER-planning, opbouw kennisbank):
Gemeente Pijnacker-Nootdorp
Gemeente Midden-Delfland
Gemeente Westland

Regionaal werkgelegenheidsbeleid:
Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Haaglanden

Maatschappelijke opvang en vrouwenopvang:
Gemeente Westland, Oostland
Preventie en nazorg van dak- en thuislozen:
Gemeente Westland, Oostland

Regionale beleidsafstemming wonen:
Gemeente Midden-Delfland
Gemeente Rijswijk
Gemeente Den Haag
Gemeente Pijnacker-Nootdorp
Stadsgewest Haaglanden

Wonen, zorg en welzijn:
Corporaties
Zorgaanbieders
Provincie Zuid-Holland

Sluipverkeer Delft-Zuid:
Deelgemeente Overschie
Gemeente Schiedam
Gemeente Vlaardingen
Gemeente Midden Delfland
Gemeente Pijnacker-Nootdorp

Regionaal structuurplan:
Stadsgewest Haaglanden,
Alle overige gemeenten binnen Haaglanden

43

Vierstedenland West:
Gemeente Den Haag
Gemeente Leiden
Gemeente Zoetermeer
Regionale nota mobiliteit,‘netwerk voor Haaglanden’,
LOB-traject:
Stadsgewest Haaglanden
Alle overige gemeenten binnen Haaglanden
SWINGH
Provincie Zuid-Holland
RWS Zuid-Holland
Gemeente Leiden
Private partijen
Regionaal bedrijfsterreinenbeleid:
Stadsgewest Haaglanden
Gemeente Rijswijk
Gemeente Pijnacker
Gemeente Rotterdam
Kantorenstrategie:
Stadsgewest Haaglanden
Gemeente Rijswijk
Gemeente Den Haag
Gemeente Rotterdam
Overleg detailhandel en leisurebeleid:
Stadsgewest Haaglanden
Gemeente Rijswijk
Gemeente Den Haag
Gemeente Rotterdam
Regionaal milieubeleid (Waterkader):
Stadsgewest Haaglanden
Alle overige gemeenten binnen Haaglanden
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Noten
1 	Rabobank biedt met Cijfers & Trends actuele
informatie over 80 branches in Nederland. Via www.
rabobank.nl/cijfersentrends is deze informatie gratis te
raadplegen.
2 	Rabobank Nederland (2009), Economisch
Kwartaalbericht Juni 2009.
3	De cijfers voor 2007 zijn verbeterd sinds de vorige
publicatie van de Kracht van Delft dankzij een groter
aantal waarnemingen.
4	Het arbeidsvolume is het aantal banen omgerekend
naar het aantal voltijdequivalenten (fte).
5	Economisch Kwartaalbericht, Rabobank Nederland,
september 2009.
6	Voortschrijdend jaargemiddelde,
Ondernemerschapsmonitor KvK Den Haag eerste
kwartaal 2009.
7	De KvK Den Haag is een fusie van KvK Rijnlanden
en KvK Haaglanden. Tot de gemeenten in het
gebied behoren: Alphen aan den Rijn, Bodegraven,
Boskoop, Delft, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk,
Lansingerland, Leiden, Leiderdorp, LeidschendamVoorburg, Lisse, Midden-Delfland, Nieuwkoop,
Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, PijnackerNootdorp, Rijnwoude, Rijswijk, s-Gravenhage,
Teylingen, Voorschoten, Wassenaar, Westland,
Zoetermeer en Zoeterwoude.
8	De cijfers van het eerste kwartaal van 2009 worden
dus vergeleken met de cijfers van het eerste kwartaal
van 2008 (in plaats van het vierde kwartaal van 2008)
waardoor seizoensinvloeden worden uitgesloten.
9	Oprichtingen van rechtspersonen.
10	o.a. Economisch Bericht, Gemeenten Delft, 2003.
11	Uit patroon van afgelopen jaren en Bureau Louter
(2009) Bedrijfsverzamelgebouwen, verleden, heden en
toekomst.

12	In jaarlijkse en 3-maandelijkse landelijke enquêtes
vragen de KvK, CBS, EIB, MKB-Nederland en VNONCW aan ondernemers om hun verwachtingen voor de
toekomst (COEN: Conjunctuurenquête Nederland).
13	Door het grote aandeel studenten in de bevolking
van Delft is het aantal verhuizers hoog. Deventer en
Alkmaar zijn steden van vergelijkbare grootte, maar
zonder universiteit. In deze steden verhuist slechts
tussen de 10.000 en 12.000 inwoners jaarlijks.
Daarbij verhuist vanuit Delft groter aandeel naar een
andere gemeente dan vanuit Alkmaar of Deventer.
14 Woonvisie Haaglanden, 2004.
15 Zie voor meer uitleg over de crisismeter de bijlage.
16	Vereniging Nederlandse Gemeenten, Samenwerking
tussen gemeenten op basis van de Wgr.
17 Het perspectief, Stadsgewest Haaglanden.
18	Kwartaalbericht, Rabobank Nederland, september
2009.
19 Strategienota Economie, Gemeente Delft.
20 J. Verhoeff, M. Joosten.
21	Free-riding is het genieten van de inspanningen van
een vereniging zonder zelf lid te wordenen bij te dragen
aan oplossingen.
22	Zie hiervoor de Kracht van het Westland, 2009, met
een uitgebreide toelichting op de BIZ.
23	Tenminste de helft van de bijdrageplichtigen
(pandbewoners binnen de beoogde zone) aan een
peiling moet meedoen en dat daarvan minstens
tweederde vóór de instelling van BIZ moet stemmen.
Van de vóórstemmers moet dan ook nog de som van de
WOZ waarde groter zijn dan de tegenstemmers.
24	Binnen Haaglanden is Delft na Den Haag het dichtst
bevolkt met 4.180 inwoners per km2.
25	Interview W. Trommels, Science Port Holland.
26 Steenworp Vestigingsadviseurs, www.steenworp.nl.
27 Monitor Kantorenmarkt Haaglanden, 2008.
28 PRIMOS prognose tot 2020 van 2006.
29 Harnasch polder bedrijvenschap,
www.harnaschpolder.nl.

30 Steenworp vestigingsadviseurs, augustus 2009.
31 Steenworp vestigingsadviseurs, augsutus 2009.
32	Bureau Louter (2009) Bedrijfsverzamelgebouwen in
Delft, Verleden, heden en toekomst.
33	Economische Monitor Delft, 2007, Marlet en
Woerkens, 2004.
34 Bureau Louter, Economische Monitor Delft 2008.
35 Marlet en Woerkens, 2004.
36 Kracht van Delft, 2008.
37 Kracht van Delft, 2008 & Interview Hans Krul &
www.tudelft.nl/samenwerken.
38	w ww.tudelft.nl -> financiën.
39	Economische Visie 2008, provincie Zuid-Holland
40	Regionaal Structuur Plan Haaglanden 2020,
Stadsgewest Haaglanden.
41	Steenworp vestigingsadviseurs, Stadsgewest
Haaglanden.
42	Interview W. Trommels, Science Port Holland; de
exacte criteria worden vlak na publicatie van deze
Kracht van Delft bekend gemaakt.
43 Kracht van Delft, 2003.
44 Kracht van Delft, 2007 ‘City marketing in Delft’.
45 Economische Monitor Delft, 2008.
46	Dat blijkt uit interviews en bijvoorbeeld:
VISIE ICT in de gemeente Delft in 2020.
47	Vooral op delft.nl lijkt informatie verouderd
(augustus 2009).
48 Interview J. Verhoeff.

45

Colofon
Titel
De Kracht van Delft, editie 2009
Datum
September 2009
Samengesteld door
drs. Tjaco Twigt (Oaser Onderzoek)
Eindredactie
Enrico Versteegh (Rabobank Nederland)
In opdracht van
Kamer van Koophandel Den Haag
Rabobank Zuid-Holland Midden

Contactadressen
www.dekrachtvandelft.nl
Kamer van Koophandel Den Haag
Kantoor Delft
Phoenixstraat 49, 2611 AL Delft
T. (070) 328 72 22
www.denhaag.kvk.nl
Rabobank Zuid-Holland Midden
Postbus 55, 2600 AB Delft
T. (015) 275 06 89
www.rabobankzuidhollandmidden.nl
Opmaak/vormgeving
Knijnenburg Producties
© 2009 Kamer van Koophandel Den Haag, Rabobank
Zuid-Holland Midden.
Het gebruik van cijfers en/of tekst als toelichting of ondersteuning in
artikelen, scripties en boeken is toegestaan mits de bron duidelijk wordt
vermeld. Vermenigvuldigen en/of openbaarmaking in welke vorm ook, is
uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van de opdrachtgevers. De
opdrachtgevers aanvaarden geen aansprakelijkheid voor drukfouten of andere
onvolkomenheden in deze publicatie.

46

De Kracht van Delft

47

De Kracht van Delft is een uitgave van Kamer van Koophandel Den Haag
kantoor Delft en Rabobank Zuid-Holland Midden.

