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Voorwoord
De economische prestaties in de gemeenten Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg zijn
ook dit jaar weer uitgebreid onderzocht en vergeleken met andere regio’s in ons land.
Daarnaast geeft de themastudie dit jaar ruim aandacht aan het onderwerp bedrijfshuisvesting.
Het vestigingsklimaat voor bedrijven is in deze tijden van extra groot belang.
Niet alleen voor bestaande bedrijvigheid maar ook voor nieuw te vestigen ondernemingen.
Dit belang wordt ook vanuit de lokale overheden onderkend. Vandaar dat wij hen dit jaar als
partners in De kracht van de ondernemer aan u mogen presenteren.
Ook dit jaar is het rapport weer het resultaat van een intensieve en vruchtbare samenwerking
van partijen die graag een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van de economie in
beide gemeenten. Met vereende krachten en met vertrouwen in de toekomst werken wij
samen met het bedrijfsleven aan een gezonde economie.
Wij zijn er trots op dat wij nu de inmiddels derde editie van De kracht van de ondernemer
in Leidschendam-Voorburg en Zoetermeer aan u mogen presenteren en wensen u veel
leesplezier.
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Inleiding

De Kracht van de Ondernemer in Vlietstreek-Zoetermeer

2. Het economisch presteren
Evenals de vorige twee edities bestaat De kracht van de ondernemer dit jaar uit twee

Dit hoofdstuk gaat in op de economische prestaties van het bedrijfsleven in de regio

onderdelen: de Economische Thermometer en een themastudie. De Economische Ther-

Vlietstreek-Zoetermeer. Alvorens in te gaan op de prestaties in 2008 beschrijft de eerste

mometer is weer op dezelfde wijze ingezet en geeft inzicht in de economische presta-

paragraaf de macro-economische context waarin het regionale bedrijfsleven in 2008

ties van het bedrijfsleven in de regio Vlietstreek-Zoetermeer in 2008 (hoofdstuk 2).

heeft geopereerd. Afsluitend besteden we in de laatste paragraaf beknopt aandacht
aan de economische ontwikkelingen in 2009.

Met de themastudie besteden we dit jaar aandacht aan het thema bedrijfshuisvesting. Hiermee bieden we inzicht in de huisvestingswensen van het bedrijfsleven in de regio Vlietstreek-

2.1 2008: de recessie doet zijn intrede

Zoetermeer en de mogelijkheden deze wensen te faciliteren om zo het bedrijfsleven ook in de

Na een aantal jaren van economische groei deed in 2008 de kredietcrisis zijn intrede. In het

toekomst aan de regio te binden.

najaar van 2008 leidde dit tot een sterke afkoeling van de reële economie. De eerste helft van
2008 was er nog sprake van een gezonde groei, in de tweede helft van het jaar kwam de eco-

Hoofdstuk 3 geeft een inleiding op het thema bedrijfshuisvesting waarna we in hoofdstuk 4 in-

nomische groei tot stilstand1.

gaan op de stand van zaken rondom bedrijfshuisvesting in het onderzoeksgebied. Hierbij gaat
het om het aanbod van bedrijfshuisvesting in de regio en het beleid dat beide gemeenten in

In slechts een jaar tijd is de zeer uitbundige groei van de Nederlandse economie omgeslagen

dit kader voeren. De informatie is verkregen door deskresearch, het bestuderen van beleidsdo-

in een forse krimp en is aan de periode van hoogconjunctuur - die in 2004 was begonnen –

cumenten en interviews met vertegenwoordigers van de twee gemeenten. Bij deze interviews

abrupt een einde gekomen. In 2004 werd, na twee jaar stilstand, de Nederlandse economie

is ingegaan op de visie van de gemeenten op de huisvesting van het bedrijfsleven en wat de

aangezwengeld door de versnelling van de groei van de wereldeconomie. De toename van

gemeenten doen om het bedrijfsleven hierin te faciliteren. Ook is aandacht besteed aan plan-

de export zorgde voor meer bedrijvigheid en werkgelegenheid. In de jaren daarna waren extra

nen en ontwikkelingen rondom bedrijfshuisvesting en de aansluiting hiervan op de huisves-

investeringen nodig om aan de toegenomen vraag te kunnen voldoen en nam de consumptie

tingswensen van het bedrijfsleven.

toe als gevolg van gunstige arbeidsmarktontwikkelingen en hogere inkomensgroei. Net als in
2004 is de buitenlandse economische ontwikkeling ook eind 2008 bepalend voor de Neder-

Om inzicht te krijgen in de belangrijkste vestigingsplaatsfactoren van het regionale bedrijfsle-

landse economische groei maar nu in negatieve zin. Een schok in grondstoffenprijzen en vooral

ven en hun wensen ten aanzien van hun toekomstige huisvestingssituatie, is een telefonische

de kredietcrisis heeft wereldwijd tot een sterke groeivertraging en recessie geleid. De vraag naar

enquête gehouden. De resultaten hiervan geven we weer in hoofdstuk 5. Om deze huisves-

in Nederland geproduceerde goederen neemt daardoor af en de terugval in de wereldhandel

tingswensen in een breder perspectief te plaatsen en inzicht te bieden in de mogelijkheden om

leidt tot minder wederuitvoer en doorvoer. De forse krimp in het vierde kwartaal werd gedre-

deze wensen ook werkelijk te faciliteren, zijn aanvullend drie interviews gehouden met regio-

ven door een afname van de voor de export gevoelige industriële productie, handel en trans-

nale deskundigen rondom dit thema. De studie sluit af met de conclusies in hoofdstuk 6.

port.2 De volledige effecten hiervan zullen pas echt te zien zijn in de economische prestaties
van het bedrijfsleven in 2009.

In dit rapport staat de regio Vlietstreek-Zoetermeer centraal. Deze regio bestaat uit de gemeenten Leidschendam-Voorburg, Zoetermeer en de plaats Benthuizen. Vanwege het ontbreken

Het beeld van de regionale economische prestaties verschilde in 2008 ook van dat van voor-

van data op het niveau van individuele plaatsen is Benthuizen in het onderzoek buiten be-

gaande jaren. Dit jaar is het niet de Randstad die goed presteert, maar juist de perifeer ge-

schouwing gelaten. Voor meer informatie over de gemeente Rijnwoude (waartoe Benthuizen

legen gebieden deden het in 2008 relatief goed. Zo bleek uit de jaarlijkse Regio Top 40 van

behoort) willen we verwijzen naar de Rabobank-studie De kracht van de Rijnstreek die naar ver-

de Rabobank dat Delfzijl samen met een aantal andere noordelijke regio’s in 2008 tot de best

wachting begin 2010 wordt gepubliceerd.

6

1 Bron: Economisch

presterende gebieden van Nederland behoorde. Aan de andere kant vielen veel regio’s in de

Kwartaalbericht, Rabobank,

Randstad terug in de lijst vanwege de lage economische groei. De agglomeratie ’s-Gravenhage

juni 2009.

- waar ook Leidschendam-Voorburg en Zoetermeer toe behoren - was een van de regio’s die

2 Bron: Economisch

sterk terugviel op de ranglijst. De regio was in 2008 op de voorlaatste plaats van de ranglijst

Kwartaalbericht, Rabobank,

terug te vinden.

maart 2009.
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2.2 De economie in Vlietstreek-Zoetermeer
Productiestructuur

In Leidschendam-Voorburg zijn in 2008 circa 400 bedrijven gestart (9%), 215 bedrijven opgericht

De dienstensector bepaalt in hoge mate de regionale economie van Vlietstreek-Zoetermeer.

kleiner dan in Zoetermeer en ongeveer gelijk aan die van het totale Nederlandse bedrijfsleven.

(4,5%) en 300 bedrijven opgeheven (6%). Hiermee is de dynamiek in Leidschendam-Voorburg

Uit figuur 2.1 blijkt dat in de gemeenten Leidschendam-Voorburg en Zoetermeer de zakelijke
en overige dienstverlening goed is voor zo’n 30% van het totale aantal banen. In Leidschendam- Voorburg neemt de zorgsector een relatief groot deel van de werkgelegenheid voor haar
rekening. Dit is onder meer te danken aan de aanwezigheid van het MCH Antoniushove in

Figuur 2.2 Bedrijfsdynamiek, 2008

12%

Leidschendam en het Diaconnessenhuis in Voorburg. De industrie en bouw, landbouw en lo-

10%

gistiek/ communicatie zijn relatief minder van belang voor de werkgelegenheid in de twee

8%

gemeenten. Hoewel Benthuizen buiten de scope van dit onderzoek valt maar wel tot de regio
Vlietstreek-Zoetermeer behoort, is ook van deze plaats de sectorstructuur (uit 2007) in de figuur

Zoetermeer
Nederland

6%

opgenomen. Deze plaats kenmerkt zich door een totaal andere sectorstructuur waarbij juist

4%

de industrie en bouw, de handel en horeca en de sector logistiek en communicatie sterk zijn

2%

vertegenwoordigd.

LeidschendamVoorburg

Bron: Kamer van
Koophandel,
bewerking Rabobank

0%

Figuur 2.1 Productiestructuur, banen per sector als % van het totaal, 2008

Starters

Oprichtingen

Opheffingen

Uit de gegevens over bedrijfsmigratie blijkt verder dat beide gemeenten in 2008 een licht ver-

Landbouw

LeidschendamVoorburg
Zoetermeer

Industrie en bouw

Benthuizen

trekoverschot van bedrijven kenden. In totaal zijn in Zoetermeer in 2008 ruim 500 bedrijven
verhuisd en in Leidschendam-Voorburg 335. In figuur 2.3 is te zien waar deze bedrijven naar toe
zijn gegaan. Dan blijkt dat bijna de helft van de verhuisde bedrijven in Leidschendam-Voorburg
binnen de gemeente is verhuisd en een kwart naar Den Haag is vertrokken. In Zoetermeer ligt
het aandeel verhuizers dat binnen de eigen gemeentegrenzen is gebleven iets hoger, namelijk

Handel en horeca
Nederland
Logistiek en communicatie

Bron: LISA, bewerking
Rabobank

op 56%. Bedrijven uit Zoetermeer zijn minder geneigd om naar Den Haag te verhuizen (13%).
Ten slotte is ongeveer 6% van de verhuisde bedrijven in Zoetermeer in 2008 naar Lansingerland
vertrokken. Dit wordt verklaard door het vertrek van ruimte-intensieve bedrijvigheid naar bedrijventerrein Prisma.

Zakelijke dienstverlening

Overheid en onderwijs
Figuur 2.3 Bedrijfsmigratie, 2008
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Bedrijfsdynamiek
Een sterke vertegenwoordiging van diensten gaat vaak samen met een grote dynamiek van het
bedrijvenbestand. Dit zien we vooral terug in de bedrijfsdynamiek in Zoetermeer waar zowel

Zoetermeer

Leidschendam-Voorburg

het aandeel starters, overige oprichtingen en opheffingen hoger ligt dan in het totale Nederlandse bedrijfsleven. In totaal zijn er in Zoetermeer in 2008 767 bedrijven gestart (11%), vonden
3

De aantallen zijn hierbij

afgezet tegen het totale

8

aantal bedrijven.

er 341 oprichtingen door reeds bestaande bedrijven plaats (4,5%) en werden er 538 bedrijven
opgeheven (7%).3
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Werkgelegenheidsontwikkeling

De economische prestatie van een regio waarderen we met een rapportcijfer. Voor elke varia-

Figuur 2.4 geeft de geïndexeerde werkgelegenheidsontwikkeling in de regio sinds 1996 weer.

bele zetten we de gemiddelde waarde in Nederland op een zes. Stel dat de gemiddelde winst-

Hieruit blijkt dat de werkgelegenheid in Zoetermeer tot 2003 fors is gegroeid en daarna twee

groei in Nederland 10% bedraagt, dan krijgt een regio met een gemiddelde winstgroei van

jaar daalde. Sinds 2005 zit de werkgelegenheid in Zoetermeer weer in de lift. Leidschendam-

10% een waardering van een zes. Op het moment dat het cijfer boven de zes ligt, betekent dit

Voorburg laat een heel ander beeld zien. Van 1999 tot 2004 is de werkgelegenheid in deze

dat de regio een hogere winstgroei heeft gekend. Een waardering met een cijfer onder de zes

gemeente redelijk stabiel geweest. Sinds 2004 is het aantal banen gedaald tot in 2008 de werk-

duidt op een minder dan gemiddelde score en wordt daarom als onvoldoende beoordeeld.4

gelegenheid weer terug was op het niveau van 1998. Dit is mede veroorzaakt door het vertrek

Het rapportcijfer voor ‘economische groei’ en ‘economische kracht’ is het ongewogen gemid-

van enkele grote werkgevers als het AIVD en het CBS. De werkgelegenheid in Leidschendam-

delde van de rapportcijfers voor respectievelijk de vier groeien de vier krachtvariabelen. Het

Voorburg heeft zich de afgelopen jaren dan ook een stuk ongunstiger ontwikkeld dan de regio

rapportcijfer voor de economische prestatie is het ongewogen gemiddelde van de cijfers voor

Haaglanden en Nederland als geheel.

groei en kracht.
De rapportcijfers zijn berekend op basis van verschillende bronnen. Dit zijn onder andere de

Figuur 2.4 Werkgelegenheidsontwikkeling (index 1996 = 100)

MKB-database en de Monitor Bedrijfsactiviteit van de Rabobank, de financiële jaarrekeningen

135

LeidschendamVoorburg

130

van het CBS en de werkgelegenheidscijfers uit het zogenoemde LISA-bestand (Landelijk Informatie Systeem Arbeidsorganisaties). De rapportcijfers worden ieder jaar opnieuw berekend met

Zoetermeer

de meest actuele gegevens. Hierdoor kunnen er verschillen ontstaan tussen de cijfers die wij

125

dit jaar over 2008 presenteren en de cijfers die wij komend jaar over hetzelfde jaar presenteren.

Nederland
120

Deze verschillen hebben te maken met actualisatie van het bronmateriaal.

Regio Haaglanden

115

2.4 Thermometerstand: het kwik is gedaald

Bron: Lisa, bewerking
Rabobank

110

Het bedrijfsleven in de regio Vlietstreek-Zoetermeer heeft in 2008 een 5,4 behaald voor de

105
100

economische prestaties. De regio heeft hiermee beduidend minder gepresteerd dan de rest
1996
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1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

van Nederland. De lage score komt vooral voort uit de economische groei waarop Vlietstreek-

2008

Zoetermeer slechts een 4,9 heeft behaald. De economische kracht is met een 5,9 redelijk op
niveau gebleven.

2.3 Over de thermometer
De Economische Thermometer meet de economische prestaties van Nederlandse regio’s en

Figuur 2.5 Economisch presteren Vlietstreek-Zoetermeer, 2007 en 2008

vergelijkt die met het Nederlandse gemiddelde. De prestaties worden gemeten aan de hand

6,5

van acht variabelen. Deze acht variabelen zijn ondergebracht bij twee indicatoren: ‘economi-

6,1
6

sche groei’ en ‘economische kracht’. Samen vormen zij de score voor de ‘economische presta-

5,7

tie’. In de onderstaande figuur wordt de opbouw van het model weergegeven. In bijlage I zijn
De rapportcijfers variëren

van 3 tot 9. De mate
Investeringsgroei
Arbeidsvolumegroei
Productiegroei
Winstgroei

waarin de regionale score

Rendement op Eigen Vermogen

afwijkt van het

Arbeidsproductiviteit

gemiddelde van alle re

Werkgelegenheidsfunctie
Groei

Kracht

Prestatie

10

Investeringsratio

gio’s (de standaarddevia

2008
Bron: Rabobank, EIM

4,9

5
4

5,9
5,4

5,5

de definities van de acht variabelen opgenomen.

2007
5,9

4,5
4
3,5
3

Groei

Kracht

Prestatie

tie) vertaalt zich in punten
die de regio meer of

De prestaties van het bedrijfsleven in de regio zijn in sterke mate afhankelijk van de prestaties

minder krijgt toebedeeld

van het bedrijfsleven in de gemeente Zoetermeer. Dit blijkt uit figuur 2.6 waarin staat welk aan-

dan dat landelijke gemid

deel de beide gemeenten hebben in de brutowinst, de bruto toegevoegde waarde, de inves-

delde: een zes.

teringen, het aantal bedrijfsvestigingen en het arbeidsvolume. Dan blijkt dat bijna tweederde
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van de brutowinst en de bruto toegevoegde waarde die in de regio wordt gerealiseerd, zijn

Tabel 2.1 Rapportcijfer economische prestatie en positie gemeenten regio Haaglanden (2007 en 2008)

oorsprong vindt bij het Zoetermeerse bedrijfsleven. Van de regionale investeringen vindt maar
Gemeente 2008

liefst driekwart plaats in Zoetermeer.
Figuur 2.6 Verdeling bedrijfsindicatoren Leidschendam-Voorburg en Zoetermeer, 2008

Positie 2008

Prestatie 2008

Positie 2007

Presetatie 20076

Bodegraven

1

7,0

1

6,9

Alphen aan den Rijn

2

6,6

4

6,5

Voorschoten

3

6,5

22

5,6

LeidschendamVoorburg

Lansingerland

4

6,5

3

6,6

Zoetermeer

Delft

5

6,5

10

6,1

Rijnwoude

6

6,4

13

5,9

Jacobswoude

7

6,2

27

5,3

Leiderdorp

7

6,2

25

5,5

Oegstgeest

9

6,1

16

5,9

Wassenaar

10

6,0

6

6,0

Midden-Delfland

11

5,9

12

6,0

Westland

12

5,9

24

5,5

Als we de prestaties van het bedrijfsleven in Vlietstreek-Zoetermeer vergelijken met die van het

Katwijk

13

5,9

7

6,1

bedrijfsleven in de regio Den Haag5 blijkt dat Vlietstreek-Zoetermeer niet echt voorop loopt.

Noordwijk

14

5,8

2

6,6

Hier gedefinieerd als het

Zoetermeer neemt de twintigste positie in op de ranglijst van 28 gemeenten en is hiermee

Rijswijk

15

5,7

8

6,1

werkgebied van de Kamer

ruim tien plaatsen gedaald ten opzicht van 2007. Leidschendam-Voorburg is dit jaar zelfs op de

Pijnacker-Nootdorp

16

5,7

15

5,9

van Koophandel Den Haag.

laatste plaats in de gemeenteranglijst van de regio Den Haag geëindigd.

Teylingen

17

5,6

20

5,7

Zoeterwoude

18

5,5

18

5,8

Alkemade

18

5,5

14

5,9

Zoetermeer

20

5,5

9

6,1

Boskoop

21

5,4

23

5,6

Noordwijkerhout

22

5,4

19

6,6

Leiden

23

5,4

21

5,6

Nieuwkoop

24

5,4

11

6,0

Lisse

25

5,2

5

6,2

‘s-Gravenhage

26

5,2

17

5,8

Hillegom

27

5,2

28

5,3

Leidschendam-Voorburg

28

5,0

26

5,5

Brutowinst
Bruto toegevoegde
waarde
Investeringen

Bron: Rabobank, EIM

Aantal bedrijfsvestigingen
Arbeidsvolume

0%

5

20%

40%

60%

80%

100%

Bron: Rabobank, EIM

6

In de tabel staan de

2.5 Economische groei

afgeronde rapportcijfers

Uit de vorige paragraaf bleek dat de economische groei in de regio Vlietstreek-Zoetermeer in

en daardoor lijken verschil

2008 is achtergebleven bij de groei in de rest van Nederland. Beide gemeenten hebben boven-

lende gemeenten hetzelfde

dien een lager rapportcijfer voor economische groei dan het jaar ervoor.

rapportcijfer te hebben.

12

De gemeenten zijn echter

Groei

gerangschikt op basis van

Zoetermeer

5,0

21

5,9

17

onafgeronde rapport

Leidschendam-Voorburg

4,6

25

5,2

25

cijfers.

Bron: Rabobank, EIM

Rapportcijfer 2008

Positie 2008

Rapportcijfer 2007

Positie 2007
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In Zoetermeer daalde het rapportcijfer van een 5,9 naar een 5,0. Zoetermeer staat daarmee in
2008 op de 21ste positie in de ranglijst van gemeenten in de regio Den Haag. In LeidschendamVoorburg gaat het om een daling van een 5,1 naar een 4,6. Leidschendam-Voorburg staat hiermee op de 25ste plek van de 28 Haaglandse gemeenten.
Uit figuur 2.7 blijkt dat beide gemeenten op alle indicatoren voor economische groei lager
scoren dan gemiddeld.
Figuur 2.7 Rapportcijfers economische groei
2008

2007

5,2
4,7
4,9

Winstgroei

5,6
5,9
5,8

LeidschendamVoorburg
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Productiviteits-

5,2
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5,1

groei

5,7
6,0
5,9

3,4
4,4
4,1

investeringsgroei

arbeidsvolume-

Totaal
Bron: Rabobank, EIM

3,4
5,4
4,9

Investeringsgroei neemt minder sterk toe dan landelijk

5,7

groei
5,3
3

4

5

Hoewel de bedrijfsinvesteringen in Vlietstreek-Zoetermeer in 2008 met ongeveer 5% zijn ge-

6,2
6,4
6,3

4,6

6

7

8

9

3

4

5

6

groeid, ligt het rapportcijfer voor de investeringsgroei toch flink onder het Nederlandse gemid7

8

9

delde. De investeringsgroei in Vlietstreek-Zoetermeer kon de groei in de rest van Nederland
(met 5,9%) niet evenaren. Dit geldt voor nagenoeg alle sectoren in de regio. De sterke landelijke

Winstgroei lager dan landelijk gemiddelde

groei is te danken aan het historisch hoge producentenvertrouwen bij aanvang van 2008 en

De winstgroei wordt berekend door het totale bedrijfsresultaat van alle bedrijven in de regio af

een hoge bezettingsgraad van de productie.

te zetten tegen het bedrijfsresultaat in het voorgaande jaar. In tegenstelling tot vorig jaar valt
de winstgroei voor Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg een stuk lager uit dan het Neder-

Vertraging van de groei van het arbeidsvolume

landse gemiddelde waardoor ze beiden een onvoldoende scoren op deze indicator. Bij het

Zowel landelijk als in Vlietstreek-Zoetermeer is een vertraging van de groei van het arbeidsvolu-

bedrijfsleven in de regio is de winst in 2008 2,1% gedaald terwijl deze in Nederland met 2,4%

me waar te nemen. Terwijl het arbeidsvolume in Nederland in 2007 nog met ruim 2% groeide, is

is gegroeid. Oorzaak voor deze daling is het geboekte bedrijfsresultaat in het grootbedrijf dat

de groei in 2008 tot 1,4% afgezwakt. Vlietstreek-Zoetermeer laat een nog iets gematigder groei

voor de twee gemeenten meer dan 10% lager lag dan in 2007, terwijl er landelijk nog sprake was

zien van 0,9% in Leidschendam-Voorburg en 1,3% in Zoetermeer. De bouw, handel en zakelijke

van een lichte groei. Het MKB deed het met een winstgroei van 1,5% wat dat betreft beter dan

dienstverlening hebben alle een lagere groei van het arbeidsvolume gerealiseerd dan in de rest

het grootbedrijf, maar ook minder goed dan landelijk.

van Nederland. Het arbeidsvolume bij overheids- en onderwijsinstellingen is juist relatief sterk
gegroeid. Hetzelfde geldt voor de logistieke sector, die overigens ook op alle andere groeivari-

Minder productiegroei dan in Nederland

abelen mooie resultaten heeft laten zien.

Productiegroei wordt gemeten door de omvang van de bruto toegevoegde waarde te vergelijken met die in het voorgaande jaar. Dan blijkt dat in beide gemeenten de productiegroei in

2.6 Economische kracht

2008 is achtergebleven bij die in Nederland als geheel (4% versus 5% in Nederland). Dit heeft

De economische kracht van het bedrijfsleven in Vlietstreek-Zoetermeer is in 2008 met een 5,9

voor beide gemeenten geleid tot het rapportcijfer 5,1. De lage productiegroei vindt zijn oor-

net iets onder het landelijk gemiddelde gedaald. Zoetermeer is dit jaar met een 6,0 op de tiende

sprong in de zakelijke dienstverlening. Deze sector heeft in 2008 een lagere productiegroei

plek terug te vinden op de ranglijst van gemeenten in de regio Den Haag en staat daarmee net

gerealiseerd dan de concurrentie in de rest van Nederland (3,2% versus 5,8%). Aangezien deze

boven Den Haag en Delft. Leidschendam-Voorburg heeft met een 26ste plaats en een 5,5 als

sector een belangrijk deel uitmaakt van de regionale economie in Vlietstreek-Zoetermeer drukt

rapportcijfer alleen Pijnacker-Nootdorp en Oegstgeest onder zich.

dit de totale productiegroei van de regio behoorlijk.
Kracht

14

Rapportcijfer 2008

Positie 2008

Rapportcijfer 2007

Positie 2007

Zoetermeer

6,0

10

6,3

6

Leidschendam-Voorburg

5,5

26

5,7

18

Bron: Rabobank, EIM
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De verschillende indicatoren die leiden tot de genoemde economische krachtprestaties zien

beidsproductiviteit van de industrie in de beide gemeenten ook nog eens achter bij de gemid-

we in figuur 2.8. Hieruit blijkt dat Zoetermeer het in alle opzichten beter doet dan Leidschen-

delde arbeidsproductiviteit in deze sector.

dam-Voorburg.

Werkgelegenheidsfunctie en pendel
De werkgelegenheidsfunctie van een regio geeft de verhouding weer tussen het arbeidsvoFiguur 2.8 Rapportcijfers economische kracht

lume en de potentiële beroepsbevolking (personen in de leeftijd van 15-65 jaar) in een gebied.

2008

2007

6,8
7,0
6,9

Rentabiliteit op
eigen vermogen

6,0

Dit geeft een indicatie van het belang van een regio als werkverschaffer. Vooral stedelijke gebie-

LeidschendamVoorburg

6,8
6,5

den hebben doorgaans een hoge werkgelegenheidsfunctie terwijl landelijke regio’s vooral een

Zoetermeer
5,4

Arbeidsproductiviteit

5,6

5,3
5,1

5,5

functie die lager is dan het Nederlandse gemiddelde en zelfs lager dan gemiddeld in sterk ste-

6,6

7,9
7,7

6,3

4

5

6

Nadat de werkgelegenheidsfunctie van Zoetermeer een aantal jaren onder de 600 banen per
1.000 potentiële arbeidskrachten (inwoners van 15-65 jaar) lag, is deze verhouding vorig jaar

4,9
5,3
5,2

4,4
4,9
4,7
3

delijke gemeenten (figuur 2.9).

Bron: Rabobank, EIM

7,4

Werkgelegenheidsfunctie

is zelfs zeer sterk stedelijk maar beide worden toch gekenmerkt door een werkgelegenheids-

Totaal

5,3

Investeringsratio

woonfunctie hebben. Zoetermeer is een sterk stedelijke gemeente en Leidschendam-Voorburg

4,5

7

8

9

3

4

weer gestegen. Daarmee lijken de inspanningen van de gemeente Zoetermeer op dit vlak nu
5

6

7

8

hun vruchten af te werpen. In Leidschendam-Voorburg is de werkgelegenheidsfunctie lager

9

dan in Zoetermeer; zij schommelt rond de 550 banen per 1.000 potentiële arbeidskrachten.

Hoge rentabiliteit op eigen vermogen

Figuur 5.9 Aantal banen per duizend potentiële arbeidskrachten

De rentabiliteit op het eigen vermogen (REV) geeft de verhouding weer tussen de gerealiseerde winst en het eigen vermogen waarmee deze winst is verkregen. Beide gemeenten hebben

Bron: Lisa,
bewerking Rabobank

Sterk stedelijk

een goed rapportcijfer gescoord op deze indicator. De regio als geheel heeft een score van 6,9

Nederland

behaald. Vooral de landbouw, horeca en overige dienstverleners in de regio hebben een relatief
hoge rentabiliteit op het eigen vermogen weten te realiseren.

Zoetermeer

Groot verschil in investeringsratio

Leidschendam-Voorburg

De investeringsratio is dat deel van de bruto toegevoegde waarde dat wordt geïnvesteerd. Dit
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kengetal geeft een indruk van de mate waarin het bedrijfsleven bereid is om te investeren. Uit
de figuur blijkt dat het bedrijfsleven in Zoetermeer duidelijk een hogere investeringsratio heeft

De relatief kleine werkgelegenheidsfunctie van beide gemeenten wordt bevestigd door het

gerealiseerd dan de rest van het Nederlandse bedrijfsleven terwijl Leidschendam-Voorburg hier

negatieve pendelsaldo. In Leidschendam-Voorburg weet het lokale bedrijfsleven een kleine

juist fors bij achterblijft. Het zijn vooral de zakelijke dienstverleners en financiële instellingen7 in

30% van de werkende beroepsbevolking van een baan te voorzien, terwijl de gemiddelde Ne-

Leidschendam- Voorburg die een lagere investeringsratio hadden. Vanwege het grote belang

derlandse gemeente 48% van de werkende beroepsbevolking aan de eigen gemeente weet te

van deze sectoren heeft dit zijn weerslag op de totaalscore van de gemeente.

binden. In Zoetermeer ligt dit aandeel op 40%. De relatief lage binding van de beroepsbevolking is een gevolg is van de ligging nabij Den Haag, dat een belangrijke werkgelegenheidsfunc-

Achterblijvende arbeidsproductiviteit

tie vervult voor de regio. Drie op de tien arbeidskrachten uit Vlietstreek-Zoetermeer heeft een

Twee indicatoren waar beide gemeenten minder goed op scoren zijn de arbeidsproductiviteit

baan in Den Haag.8

en de werkgelegenheidsfunctie. Om de arbeidsproductiviteit in de regio’s te meten is de bruto
toegevoegde waarde gedeeld door het totale arbeidsvolume. Gemiddeld lag de arbeidsproductiviteit in Nederland in 2008 op € 88.000 per FTE. In Zoetermeer lag de arbeidsproductiviteit
7

16

Dit zijn juist twee sectoren

op € 81.000 per FTE en in Leidschendam-Voorburg op € 78.000. Doorgaans ligt de arbeidspro-

waarin ook landelijk een

ductiviteit vooral hoog in de industrie vanwege de sterke mate van automatisering in deze

hoge investeringsratio

sector. De industrie is in Vlietstreek-Zoetermeer slechts zeer beperkt aanwezig wat zijn weerslag

wordt behaald.

heeft op de arbeidsproductiviteit die in de regio wordt gerealiseerd. Bovendien bleef de ar-

8

Bron: CBS, 2005.
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Tabel 2.2 Bedrijfsdynamiek 1e helft 2008 en 2009

De Nederlandse economie maakt momenteel de diepste recessie sinds de Tweede Wereldoorlog door. Vooral in het eerste kwartaal van 2009 liet de economie een ongekende krimp

			Leidschendam-Voorburg		

(van 2,7%) ten opzichte van het kwartaal ervoor zien. Het tweede kwartaal liet, door stimu-

Starters

leringsmaatregelen van de overheid en het (her)opbouwen van bedrijfsvoorraden, een licht

1e helft 2008

202

398

trendbreuk zien met een krimp van 0,9% ten opzichte van eenkwartaal eerder. Hiermee lijkt de

2e helft 2009

204

333

ergste krimp achter de rug. Niettemin was de krimp van de reële economie 5,1% ten opzichte

Overige oprichtingen

van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De verwachte krimp voor de economie in 2009 ligt ook

1e helft 2008

106

161

rond dit niveau. Dit komt onder meer doordat de stimuleringsmaatregelen en het aanvullen

1e helft 2009

92

201

van de voorraden slechts voor een tijdelijke opleving zorgen. Toename van de investeringen en

Opheffingen

de consumptie zouden deze opleving een positief vervolg kunnen geven, maar deze factoren

1e helft 2008

134

271

lijken voorlopig nog niet te herstellen. Zo dalen de investeringen in de private sector dit jaar met

1e helft 2009

143

277

15%, wat maar deels wordt gecompenseerd door de overheidsinvesteringen die 2% hoger zijn.
Daarnaast hebben consumenten in het eerste halfjaar van 2009 gemiddeld 2,5% minder be-

Zoeteremeer

Bron: Kamer van Koophandel, bewerking Rabobank

steed dan een jaar eerder.9 In het verlengde hiervan wordt in 2009 en 2010 een verdere stijging
van de werkloosheid verwacht.

In Leidschendam-Voorburg blijkt het aantal starters stabiel te zijn gebleven terwijl in Zoetermeer gedurende de eerste helft van 2009 16% minder bedrijven gestart zijn dan in dezelfde

Regio’s verschillen in de mate waarin zij de effecten van de crisis ondervinden. Om een en ander

periode vorig jaar. Zoetermeer wijkt hiermee in negatieve zin af van Nederland als geheel, waar

inzichtelijk te maken, is door Rabobank Nederland de Regionale Recessie Barometer ontwikkeld.

het aantal starters in deze periode slechts 1% lager lag. Aan de andere kant was het aantal ove-

Hiermee kan een prognose worden gegeven van de ontwikkeling van de werkgelegenheid en

rige oprichtingen in Zoetermeer beduidend hoger dan een jaar eerder (+25%) waarmee de ge-

de werkloosheid in regio’s en individuele gemeenten. In het model is rekening gehouden met

meente een stuk beter presteerde dan Leidschendam-Voorburg (-13%) en Nederland (+1%). Bij

de sectorstructuur in de betreffende gemeente of regio, de ontwikkeling van de beroepsbevol-

“overige oprichtingen” gaat het om bestaande ondernemingen die een nieuwe economische

king en de pendelstromen die in het gebied plaatsvinden. De werkloosheid in een gemeente

activiteit beginnen (voornamelijk nevenvestigingen en dochterondernemingen).

is immers niet alleen afhankelijk van de ontwikkelingen bij het lokale bedrijfsleven maar hangt
ook af van de werkgelegenheid bij bedrijven in andere gemeenten waar de beroepsbevolking

De toename in het aantal opheffingen blijkt in beide gemeenten mee te vallen. In Leidschen-

werkzaam is. Zo speelt voor Vlietstreek-Zoetermeer de werkgelegenheidsontwikkeling in Den

dam-Voorburg zijn in de eerste helft van 2009 7% meer bedrijven opgeheven dan in de eerste

Haag een belangrijke rol.

helft van 2008 en in Zoetermeer waren dit er 2% meer. In Nederland als geheel is in deze periode het aantal opheffingen met 15% toegenomen.

Uit de Regionale Recessie Barometer blijkt dat de werkgelegenheid (in aantal arbeidsplaatsen)
in de regio Vlietstreek-Zoetermeer in 2009 minder sterk zal dalen dan in Nederland als geheel

Ten slotte blijkt dat in 2009 (tot oktober) 17 bedrijven in de gemeente Zoetermeer failliet zijn

(-1,4%). Dit is zowel in de gemeente Leidschendam-Voorburg (-0,6%) als in de gemeente Zoe-

gegaan terwijl dat er in dezelfde periode in 2008 drie waren. Ondanks dat het in absolute zin

termeer (-0,5%) het geval.10

niet om zeer grote aantallen gaat, is de toename ten opzichte van vorig jaar fors te noemen. In

Naast de werkgelegenheidsontwikkeling is de ontwikkeling van de werkloosheid relevant. Voor

Leidschendam-Voorburg is het aantal faillissementen toegenomen van drie in 2008 naar zeven

de regio Vlietstreek-Zoetermeer wordt aan het eind van 2009 een werkloosheid van 7,3% ver-

in 2009.

wacht, wat net iets meer is dan de landelijke werkloosheid van 7%. In Leidschendam-Voorburg
zal naar verwachting eind 2009 10% van de beroepsbevolking werkloos zijn terwijl de gepro9

Bron: Economisch kwar

taalbericht. Rabobank,

De toename van de werkloosheid in de beide gemeenten is voor een groot deel toe te schrij-

september 2009.

ven aan de bestaande pendelstromen. In de prognoses blijkt dat ongeveer driekwart van de

10

18

gnosticeerde werkloosheid in Zoetermeer met 5,7% lager ligt dan landelijk.

In deze prognose is de

mensen die hun baan kwijtraken buiten de woongemeente werkt.

komst van het Libanon-

Behalve op de ontwikkeling van de werkgelegenheid heeft de recessie zijn weerslag op de be-

tribunaal en de werkgele

drijfsdynamiek. Tabel 2.2 biedt inzicht in het aantal starters, overige oprichtingen en het aantal

genheid die dit genereert,

opheffingen in Leidschendam-Voorburg en Zoetermeer in de eerste helft van 2009 en de

niet verwerkt.

eerste helft van 2008.
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….en sector

3. Bedrijfshuisvesting in Nederland

De ‘markt’ waarin een onderneming opereert, is voor de huisvesting minstens zo belangrijk
als de omvang of levensfase. De ruimte die een bedrijf nodig heeft, wordt in eerste instantie
bepaald door het productieproces. Deze ruimte kan zich in of aan het huis van de ondernemer
bevinden maar ook in een bedrijfsverzamelgebouw. Tevens kan het een zelfstandige bedrijfsruimte zijn. Bedrijven die zijn gericht op de consument stellen andere (hogere) eisen aan be-

Als introductie op het thema van deze studie besteden we in dit hoofdstuk aandacht

reikbaarheid, uitstraling van pand en omgeving en de locatie van concurrenten dan business-

aan enkele algemene inzichten rondom bedrijfshuisvesting. Hierbij kijken we naar

tobusinessondernemingen.

de rol van huisvesting voor bedrijven en de rol van gemeenten in het spanningsveld
van vraag naar en aanbod van bedrijfshuisvesting. Het betreft algemene inzichten die

Productie-, handels- en transportbedrijven investeren vaak in specifieke huisvesting en uitrus-

voortkomen uit landelijke onderzoeken die dus niet specifiek betrekking hoeven te

ting. Bovendien zijn de grondkosten op bedrijventerreinen relatief laag. Daardoor is voor deze

hebben op Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg.

sectoren sprake van hoge verhuiskosten en is de verhuismobiliteit veelal gering. De dienstverlening kent doorgaans juist weinig specifieke investeringen. Grotere bedrijven in deze sector
zijn veelal gehuisvest in relatief dure kantoren terwijl kleine bedrijven vaak in of aan huis zitten

3.1 Het belang van huisvesting voor bedrijven

waardoor ze een sterke verhuismobiliteit kennen.

Huisvesting is voor een onderneming een noodzakelijke voorwaarde voor het uitvoeren van
bedrijfsprocessen. Bovendien is het financiële belang van bedrijfshuisvesting groot. Huisvesting

Uitbreiding ter plekke of verhuizing

is voor de meeste ondernemingen, na de personeelslasten, de tweede kostenpost. Veel onder-

Verhuizing naar een grotere of kleinere locatie duidt erop dat de huisvesting niet (meer) voldoet

nemingen zijn dan ook actief met hun huisvestingssituatie bezig.11

aan de eisen die het productieproces er aan stelt. Andere manieren om proces en huisvesting

Aan de andere kant is de huisvesting voor een onderneming doorgaans een afgeleide van het

(opnieuw) op elkaar af te stemmen zijn uitbreiding ter plekke, de opening van een nevenvesti-

productieproces. Huisvesting is weliswaar een cruciale voorwaarde voor het productieproces,

ging of fusie met een andere onderneming. Ruimtegebrek is doorgaans de belangrijkste aanlei-

maar het is voor de meeste ondernemingen geen doel op zichzelf. Bedrijven hebben daarom

ding om uit te breiden. Ook spelen de kwaliteit en de ligging van de locatie een rol. Het vinden

slechts weinig aandacht voor de waarde van het vastgoed en de invloed van het ruimtegebruik

van geschikte ruimte en de eisen die vanuit de regelgeving worden gesteld, zijn bij verhuizing

op kosten en opbrengsten. Dit verklaart het ‘gemak’ waarmee bedrijven zich ruimer huisvesten

de belangrijkste knelpunten. Hoge verhuiskosten zijn vaak een reden waarom verhuisplannen

dan strikt noodzakelijk is.

toch worden afgeblazen.

Huisvestingsbehoefte afhankelijk van levensfase,…

De emotionele waarde van huisvesting

De huisvesting van een onderneming vormt doorgaans een afspiegeling van de levensfase

Huisvesting wordt over het algemeen rationeel benaderd. Voor veel ondernemers in het MKB heeft

waarin zij verkeert. Startende en jonge bedrijven bevinden zich, om de kosten te drukken, vaak

de huisvesting van hun bedrijf echter ook een sterk emotionele kant. De huisvesting biedt niet alleen

letterlijk ‘op zolder’, terwijl bedrijven die de fase van starter zijn ontgroeid meestal over zelfstan-

onderdak aan de bedrijfsprocessen, maar is ook een uiting van succes en trots. Eigendom wordt vaak

dige huisvesting beschikken. Huisvesting is voor ‘volwassen’ bedrijven vaak niet alleen ‘pro-

om deze reden geprefereerd boven huur. Eigendom van het bedrijfspand wordt bovendien gezien

ductieruimte’ maar geeft ook uitdrukking aan trots en succes. In mindere tijden wordt vaak

als ‘zekerheid’, als basis voor de pensioenvoorziening of als erfenis voor de kinderen.

bespaard op het onderhoud van huisvesting in eigendom. Bedrijven die huren, nemen in zo’n
11

Bron: Bedrijfshuisvesting

periode vaak ‘een maatje kleiner’.

ben hun huisvesting relatief vaak in eigendom. In deze sectoren is het bedrijfspand een belangrijk

MKB: van kostenpost naar
strategisch bedrijfsmiddel.

…omvang,…

deel van (het gezicht van) de onderneming. Ondernemer en bedrijf zijn hier minder nauw aan elkaar

Rabobank, 2003.

Kleine ondernemingen kennen doorgaans een minder ver doorgevoerde taakspecialisatie dan

verbonden dan in de dienstverlening. Bij het beeindigen van de activiteiten kan hij de onderneming

Onder ‘grootbedrijf’ wordt

grote. Veel taken zijn er in één hand belegd. Naarmate een onderneming groter wordt, neemt

dan ook overdragen aan zijn kinderen. Bedrijfsoverdracht vindt in deze sectoren vrijwel altijd plaats

hier verstaan: bedrijven met

het aantal ondersteunende activiteiten en het ruimtebeslag dat daarmee gepaard gaat, toe.

tussen ouder en kind. In de dienstverlening is veel minder sprake van eigendom van de bedrijfshuis-

twintig werkzame personen

Zo beschikken ook grote productiebedrijven doorgaans over een aanzienlijk kantooroppervlak

vesting. Ondernemer en bedrijf zijn hier doorgaans veel nauwer aan elkaar verbonden dan in de

of meer. Het MKB bestaat in

om de ‘administratieve functie’ te huisvesten, terwijl in kleinere bedrijven het ruimtebeslag van

productie en de distributie. De ondernemer is als het ware zelf de onderneming en als de onderne-

deze visie uit bedrijven met

de administratie vaak beperkt blijft tot enkele werkplekken. Niettemin is het aandeel van be-

mer zijn activiteiten beëindigt, eindigt in een groot aantal gevallen ook de onderneming. Weliswaar

minder dan twintig werk

drijfshuisvesting in de totale investeringen bij het MKB bijna anderhalf maal zo hoog als bij het

is ook in dit geval huisvesting van belang voor het imago van de onderneming.

zame personen.

grootbedrijf12.

12

20

Bedrijven in de productie (bouwnijverheid en industrie) en in de distributie (handel en vervoer) heb-
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3.2 De rol van de overheid
Wet-en regelgeving

Overproductie van kantoorruimte

Uit onderzoeken blijkt telkens weer dat wet- en regelgeving een groot knelpunt kunnen vor-

meter kantoorruimte, wat neerkomt op tweehonderdduizend werkplekken. Een aanzienlijk deel

men bij huisvesting voor bedrijven. Verschillende bestuurslagen voeren het ruimtelijke orde-

van de leegstand is structureel. Leegstand wordt vaak gezien als een falen van de markt. Vol-

ningsbeleid uit (rijk, provincie, gemeente, WGR-plus- of stadsregio’s) en hebben alle hun eigen

gens de Universiteit van Amsterdam wordt vaak vergeten dat gemeenten ook bijdragen aan de

bevoegdheden op dit gebied. Zij oefenen daarmee grote invloed uit op de huisvestingsmoge-

leegstand doordat ze verdienen aan de uitgifte van de grond. Gemeenten nemen daarom vaak

lijkheden van bedrijven. De uitvoerige wet- en regelgeving rond het (ver)bouwen van panden,

zoveel mogelijk lucratieve kantoormeters op in hun plannen. Bovendien zetten veel gemeenten

zoals vereisten voor een bouwvergunning, ruimtelijke voorschriften en milieuvoorschriften,

in op dezelfde ontwikkelingen en concurreren zij zo met hun buren om grondinkomsten. De

vormt een van de grootste knelpunten bij aanpassing van bedrijfshuisvesting. Vooral voor het

haalbaarheid van deze plannen wordt vaak niet getoetst en men gaat uit van te rooskleurige

MKB werkt dit vaak erg belemmerend.13

groeicijfers. Dit versterkt de kantorenoverproductie van de markt. Volgens de Universiteit van

In Nederlandse steden staat gemiddeld 12% van de kantoren leeg. Dit is vijf miljoen vierkante

Amsterdam kan de leegstand alleen worden bestreden als gemeenten dit inzien.

Tekort kleinschalige huisvesting
Bovendien sluit het aanbod van bedrijfshuisvesting kwalitatief niet goed aan op de marktvraag.

Voor de eigenaar is leegstand vaak de veiligste en goedkoopste oplossing. Renovatie is duur

Landelijk bestaat er een groot overschot aan grootschalige en verouderde bedrijfshuisvesting

en het is onzeker of de investering wordt terugverdiend. Door geluidshinder en luchtkwali-

en een structureel tekort aan kwalitatief goede, kleinschalige panden. Het MKB moet steeds

teitseisen zijn panden vaak ongeschikt voor wonen. Voor bedrijven is een nieuw pand dat aan

vaker genoegen nemen met de minder aantrekkelijke locaties en minder courante panden.

alle eisen voldoet aantrekkelijker dan het hergebruiken van een bestaand pand, zeker in een

Vanwege de beperkte schaalvoordelen is de markt voor kleinschalige kantoor-, bedrijfs- en win-

overvloedige – en dus goedkope – markt. Voor de gemeenten is het aantrekkelijk grond voor

kelruimte vaak niet interessant voor beleggers, makelaars en projectontwikkelaars.

nieuwe kantoorontwikkeling uit te geven en een ontwikkelaar verdient meer met een nieuw

Volgens ING moeten de verschillende overheidslagen de ontwikkeling van hoogwaardige, klein-

pand. Juist door het overvloedige aanbod worden oudere panden gemakkelijk afgedankt. Zo

schalige bedrijfshuisvesting stimuleren om voldoende ruimte te bieden aan ondernemerschap,

ontstaat een zichzelf versterkend effect.

groei en innovatie. Gemeenten zouden, als belangrijkste lokale en regionale bestuurslaag, actiever overleg moeten voeren met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, woningcorporaties,

Zowel de gemeente als de markt heeft op korte termijn baat bij de instandhouding hiervan. Op

de Kamer van Koophandel, ontwikkelaars, vastgoedeigenaren en beleggers. De gemeenten

lange termijn ontstaat een collectief verlies. De huurprijzen dalen, wat de concurrentiepositie

zullen de marktvraag in kaart moeten brengen om vervolgens de benodigde ruimtelijke voor-

van de steden schaadt. Het leggen van de Zwarte Piet bij alleen de markt lost het probleem niet

waarden te kunnen scheppen.14

op. Gemeenten moeten volgens de universiteit ook de hand in eigen boezem steken. Juist hun
onderlinge concurrentie en het te ruimhartig plannen van kantoorlocaties wakkert de overproductie van kantoren aan. Regionale afspraken over de uitgifte van nieuwe gronden zijn nodig.
Het aanbod moet sterker aan de vraag worden gekoppeld. Door het inperken van het aanbod
wordt herontwikkeling van bestaande panden aantrekkelijker met als gevolg dat de leegstand
afneemt.
Internationale ervaringen laten zien dat het aanboren van de creativiteit van de markt vruchten
kan afwerpen. Een ontwikkelaar van een x aantal nieuwe kantoormeters moet bijvoorbeeld aantoonbaar een x aantal verouderde kantoormeters structureel opruimen. Op deze manier wordt
de ontwikkelaar van nieuwe panden medeverantwoordelijk voor de oplossing. Deze verplichting maakt het financieel aantrekkelijker leegstaande kantoren om te bouwen tot bijvoorbeeld
woningen.
De universiteit geeft aan dat de huidige crisis mogelijkheden biedt om de kantorentragedie
duurzaam te bestrijden. De steden en de markt moeten deze uitdaging aangaan.15

13

groei. ING, februari 2008.
14

22

Bedrijventerreinen

Bron: Bedrijfshuisvesting en
Bron: Bedrijfshuisvesting en

groei. ING, februari 2008.

15

Bron: Leegstand schuld

Verder blijkt dat veel bedrijventerreinen in Nederland worden gekenmerkt door versnippering,

gemeente. Volkskrant,

verrommeling en stagnatie van herontwikkeling. De ministeries van EZ en VROM hebben daar-

12 september 2009.

om begin 2008 een taskforce in het leven geroepen om te onderzoeken hoe deze problemen
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4. Bedrijfshuisvesting in Vlietstreek-Zoetermeer
Dit hoofdstuk biedt inzicht in de stand van zaken rondom bedrijfshuisvesting in Zoetermeer
en Leidschendam-Voorburg. Er is een inventarisatie gemaakt van het aanbod van bedrijfshuisvesting in de beide gemeenten. Hierbij is gekeken naar de aanwezige bedrijventerreinen en
kantorenlocaties en het aanbod van winkels en horeca. Bovendien besteden we aandacht aan
het beleid van de beide gemeenten met betrekking tot bedrijfshuisvesting en de plannen die
er rondom de huisvestingsmogelijkheden van het bedrijfsleven bestaan.

4.1

Bedrijfshuisvesting in Zoetermeer

De centrale ligging in de Randstad en de ontsluiting via de A12, het spoor en Randstadrail maken Zoetermeer een geschikte vestigingsplaats voor bedrijven. Daarnaast hebben de aanwijzing tot groeikern en de ontwikkeling van bedrijventerreinen aan de oostkant van de stad ervoor gezorgd dat de stad de ruimte kreeg om de mogelijkheden voor bedrijfshuisvesting sterk
te verbeteren. Zoetermeer heeft het bedrijfsleven in dat opzicht dan ook veel te bieden.

4.1.1

Bedrijventerreinen en kantorenlocaties

Zoetermeer telt in totaal zeven bedrijventerreinen die samen netto circa 200 hectare beslaan.
Op deze bedrijventerreinen was aan het eind van 2008 nog zo’n dertig hectare uitgeefbaar17. In
figuur 4.1 is te zien dat deze terreinen allemaal worden ontsloten door doorgaande wegen als
de Australiëweg en de Oostweg. Daarnaast heeft Zoetermeer meerdere kantorenlocaties. Kankunnen worden opgelost. In september 2008 zijn de resultaten gepresenteerd. De taskforce is

torenpark Rokkeveen ten zuiden van de A12, kantorenpark Afrikaweg (tussen het station Zoeter-

van mening dat de macht van gemeenten om naar eigen believen nieuwe bedrijfsterreinen uit

meer en het stadscentrum) en de kantoren in en rondom het Stadscentrum/Europaweg zijn

te geven aan banden moet worden gelegd. Provincies moeten hierover de regie krijgen. Ook

de grootste concentraties.

moeten er regionale ontwikkelingsbedrijven worden opgericht voor de aanpak van verouderde
en lege bedrijfsterreinen. Zo kan zuiniger met de ruimte worden omgegaan en de kwaliteit van

Figuur 4.1 Bedrijventerreinen en kantorenlocaties in Zoetermeer en omgeving (2008)

bedrijventerreinen worden verbeterd. Daarbij wordt geadviseerd om een tweesporenbeleid in

Bedrijventerreinen (netto hectare)
1 Lansinghage (69,1)
2 Rokkehage (9,9)
3 Rokkeveen-oost (10)
4 Brinkhage (20,6)
5 Hoornerhage (14,8)
6 Zoeterhage (34,2)
7 Dwarstocht

te zetten. Op de korte termijn ligt de nadruk op economische stadsvernieuwing, terwijl er op de
langere termijn wordt ingezet op de verzakelijking van de bedrijventerreinmarkt. Zo ontstaat op
termijn een ‘marktgestuurde bedrijventerreinmarkt’. Een strakkere planning bij het ontwikkelen
van terreinen moet leiden tot zuiniger gebruik van de ruimte en tevens versnippering tegengaan. Daarbij is volgens de taskforce een belangrijke rol weggelegd voor private ontwikkelaars

Kantoren (bruto m2)
1 Rokkeveen (136.000)
2 Afrikaweg (75.000)
3 Stadscentrum/
Europaweg (142.000)
4 Facility Point

en beleggers. De taskforce pleit ervoor hun een actievere rol te geven in de ontwikkeling en
het beheer. Zo kunnen de terreinen zich vervolgens ontwikkelen tot een ‘duurzaam product op
een volwaardige markt’. ‘Parkmanagement’ moet daarnaast leiden tot een duurzamer beheer
van de terreinen. De taskforce stelt dat de herstructurering van alle bedrijventerreinen in 2020
kan zijn afgerond. Voor het opknappen van verouderde bedrijventerreinen moeten gemeenten
regionaal meer samenwerken onder coördinatie van de provincie.16
16

24

Bron: VROM Totaal, 11

september 2008.

17

Bron: Monitor werkgele

genheid Haaglanden, 2008.

Nieuwe ontwikkelingen
1 Kwadrant
2 Prisma
3 Bedrijven Overheem
4 Bleizo (vanaf 2011)
Bron: Google Earth/Stadsgewest
Haaglanden, bewerking Rabobank
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Het kantorenpark Rokkeveen is bedoeld voor hoogwaardige, dienstverlenende bedrijven en ligt
direct ten zuiden van de A12. Het aanbod bestaat uit middelgrote moderne kantoren die zijn

Om de leegstand te beperken heeft de gemeente verschillende middelen. In de eerste plaats

terug te vinden in een aantal verschillende deelgebieden. In totaal bedraagt het bruto vloerop-

wordt pas een bouwvergunning afgegeven op het moment dat 60% verhuurd is. Bovendien

pervlak 150.000 m². Dit betekent dat er op een aantal plaatsen, zoals in de deelgebieden Sawa

onderzoekt de gemeente steeds vaker de mogelijkheden voor herbestemming. Er wordt dan

en Campus, nog (beperkte) mogelijkheden voor nieuwbouw zijn.

gekeken of een locatie bijvoorbeeld een woonbestemming kan krijgen of dat er mogelijkheden zijn om zorg of onderwijs te vestigen. Bovendien zijn bepaalde nieuwbouwplannen voor

De kantorenstrook aan de Afrikaweg strekt zich uit van het stadscentrum tot station Zoetermeer.

kantoorruimte uitgesteld. Maar uiteindelijk blijft de bezetting van kantoorruimte primair de ver-

In totaal is hier zo’n 122.000 m² kantoorruimte aanwezig. Het gebied wordt gekenmerkt door

antwoordelijkheid van de eigenaar en makelaar, aldus de gemeente.

middelgrote kantoorgebouwen waarvan het zuidelijke deel vanaf de A12 goed zichtbaar is.
Vanuit de markt wordt aangegeven dat de gemeente meer zou kunnen bijdragen door flexibel
In het stadscentrum en langs de Europaweg bevinden zich verspreid kantorenlocaties van ver-

om te gaan met wet- en regelgeving en bijbehorende procedures. Bovendien zouden bestem-

schillende grootten. De bestaande kantoorruimte bedraagt ongeveer 170.000 m²; hiervan was

mingsplannen en stedenbouwkundige uitgangspunten voor locaties beter kunnen worden

in 2008 143.000 m² in gebruik.

afgestemd op de marktvraag.

Behalve deze concentraties bevindt zich verspreid over de gemeente nog een aantal kantoren-

Zoals bleek uit paragraaf 3.2 zijn dit geen issues die alleen in Zoetermeer spelen maar doen

locaties dat goed is voor ongeveer 100.000 m². Hiervan was in 2008 ongeveer driekwart in ge-

deze zich landelijk voor.

bruik. Daarnaast beschikt de gemeente Zoetermeer over het Facility Point. Hier bevindt zich de
grootste concentratie van flexibele kantoorruimten voor de doelgroep startende en doorstar-

4.1.2

tende ondernemers. In totaal bestaat het complex uit vijftig kantoorunits met een oppervlakte

Naast de bedrijventerreinen en kantorenlocaties vormen de winkelcentra een derde concen-

van tussen de 10 m² en 100 m².

tratie van bedrijfsruimten. Om een idee te krijgen van de spreiding van deze op de consument

18

Winkels en horeca

gerichte bedrijfsruimten (detailhandel, horeca en consumentgerichte dienstverlening) in Zoe-

Leegstand

termeer is in figuur 4.2 het aantal verkooppunten (exclusief leegstand) per wijk weergegeven.

Op 1 januari 2008 stond 21,8% (130.500 m²) van de totale kantorenvoorraad in Zoetermeer leeg.

Ruim een kwart van de winkels in Zoetermeer is in het Stadshart gevestigd en ruim een vijfde

In de regio Haaglanden bedroeg op dat moment de leegstand (als aandeel van de totale voor-

in het oude centrum van Zoetermeer.

raad) ruim 9,7%. Voor een gezonde kantorenmarkt is markttechnisch een frictieleegstand gewenst van zo’n 5 tot 6% van de voorraad.
Ook in absolute zin is in Zoetermeer sprake van een ruim aanbod (leegstand) van kantoor-

Figuur 4.2 Aantal verkooppunten in Zoetermeer per wijk, 2008

ruimte. In 2007 nam hier het aanbod met 13% toe. Een deel hiervan was niet direct beschikbaar
waardoor de werkelijke leegstand circa 100.000 m² bedroeg (16,7%). Een groot deel van de aangeboden metrages in Zoetermeer bevindt zich in het kantorengebied Afrikaweg. Met name
hier bevindt zich een aantal grotere panden die soms in hun geheel, maar veelal gedeeltelijk
beschikbaar zijn. Ook in het Stadscentrum is het aanbod vanwege verhuizing van enkele grotere
partijen (tijdelijk) toegenomen. Het kleinere kantorensegment kent hier overigens sowieso vrij
veel dynamiek. Het aanbod in het kantorengebied Rokkeveen is naar verhouding sterk afgenomen, omdat in een aantal vrijgekomen panden nu weer nieuwe gebruikers zijn ingetrokken. Op
het bedrijventerrein Lansinghage en in Oosterheem bestaat het beschikbaar aanbod voorna18

Bron: www.zoetermeer.nl

19

Bron: Stadsgewest Haag

landen, Steenworp, januari

Volgens de gemeente Zoetermeer is de leegstand onder kantoren in de eerste helft van 2008

2008.

afgenomen. In totaal werd in deze periode ruim 26.000 m² kantoorruimte verhuurd of verkocht.

20

26

melijk uit kleinschalige kantoorruimten (100-500 m²).19

Bron:

Aan de andere kant zijn er slechts enkele kantoorpanden voor verhuur bijgekomen: ca. 6.000 m².

www.biszoetermeer.nl.

Per saldo betekent dat een afname van de kantorenleegstand van circa 20.000 m². De gemeente

Nieuwsbrief Economie

verwacht dat de leegstand verder zal afnemen gezien de verschillende partijen die in de markt

Zoetermeer, juli 2008.

zijn voor andere kantoorhuisvesting.20

Bron: Locatus,
bewerking Rabobank
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Als we het winkelaanbod in Zoetermeer vergelijken met dat in andere sterk stedelijke gemeenten valt op dat Zoetermeer in alle branches relatief weinig winkels per duizend inwoners heeft

4.1.3

(zie figuur 4.3). Ook het winkelvloeroppervlak (wvo) per duizend inwoners ligt lager dan gemid-

In Zoetermeer en omgeving zijn verschillende ontwikkelingen gaande waarbij op grote schaal

deld in een gemeente van deze stedelijkheidsgraad . Hierbij moet worden opgemerkt dat de

nieuwe bedrijfshuisvesting wordt gerealiseerd. De belangrijkste zijn Oosterheem, Prisma, het

situatie op dit moment een enigszins vertekend beeld geeft vanwege bestaande plannen om

Kwadrant en Bleizo.

21

Ontwikkelingen

het winkelaanbod uit te breiden. Het gaat om wijkwinkelcentrum Oosterheem en Cadenza in
Centrum Oost. De ontwikkeling van Oosterheem heeft veel vertraging opgelopen. De gemeen-

Oosterheem

te Zoetermeer heeft nu geld uitgetrokken om de bouw van het winkelcentrum alsnog dit jaar

Bij de aanleg van Vinexwijk Oosterheem is er langs de toegangsweg en aan de zuidkant (Oos-

te laten beginnen en het winkelcentrum versneld te ontwikkelen. Daarnaast zal het Stadshart

terhage) van de wijk rekening gehouden met de ontwikkeling van bedrijfsruimten. Inmiddels is

worden uitgebreid met Cadenza. Het centrum wordt hier grotendeels overdekt waarbij onder

hier een aantal kavels uitgegeven voor de ontwikkeling van nieuwe bedrijvigheid. Hierbij richt

één groot glazen dak kleine en bijzondere winkels en horecagelegenheden zullen worden ge-

de gemeente zich op het aantrekken van kleinschalige bedrijfsruimten met een kantoorachtige

realiseerd. Zodra deze plannen zijn gerealiseerd, zal er sprake zijn van meer balans in vraag en

uitstraling.

aanbod van winkelvoorzieningen in Zoetermeer.
Verder valt op dat Zoetermeer relatief weinig leisure-aanbieders telt terwijl dit juist een van de

Prisma

speerpuntsectoren van de gemeente is. Hierbij dient te worden opgemerkt dat deze branche

Ten zuiden van Oosterheem worden aan weerskanten van de A12 de bedrijvenparken Prisma,

overwegend wordt bepaald door horecavoorzieningen. In Zoetermeer wordt de horecasector

Hoefweg Noord en Hoefweg Zuid ontwikkeld. Deze ontwikkelingen vinden plaats op het

gekenmerkt door weinig vestigingen maar wel groot qua oppervlakte. Een gemiddelde hore-

grondgebied van de gemeente Lansingerland maar zoals in figuur 4.1 was te zien, sluiten ze

cagelegenheid in sterk stedelijke gemeenten telt circa 160 m² terwijl dit in Zoetermeer ruim 220

aan de westkant aan op de bestaande bedrijventerreinen in Zoetermeer. Uiteindelijk zal er in dit

m² is.

gebied ruimte zijn voor de uitgifte van 85 hectare netto bedrijventerrein..

22

Het Kwadrant

Figuur 4.3 Aantal verkooppunten per duizend inwoners per branchegroep, 2008

Aan de oostzijde van Zoetermeer wordt het Kwadrant ontwikkeld. In dit gebied rondom de
Diensten

kruising van de Australiëweg en de Oostweg zijn in de huidige plannen vier deelgebieden aan-

Zoetermeer

Leisure

gewezen waarin woningen, autoshowrooms, hoogwaardige bedrijven en leisurefaciliteiten zul-

Sterk stedelijk

Overige detailhandel

len worden ontwikkeld. In het vierde deelgebied moeten de komst van de Holland Hall (60.000
m² beurs-, theater- en muziekhallen, een grote bioscoop, winkels, horeca en een hoteltoren),

Bron: Locatus,
bewerking Rabobank

Scuba Planet en Adventure Island de leisure functie van Zoetermeer verder gaan versterken.

In en om het huis

Bleizo

Vrije tijd

Bleizo is een nieuw vervoersknooppunt rond de kruising van de spoorlijn Utrecht - Den Haag,
Mode & luxe

de A12 en de Verlengde Oosterheemlijn (Randstadrail). Naar verwachting zullen de eerste reizigers hiervan in de loop van 2011 gebruik kunnen gaan maken. Bij de realisering van het project

Dagelijks

werken de gemeenten Zoetermeer en Lansingerland samen met het Stadsgewest Haaglanden,
de Stadsregio Rotterdam en ProRail. Het doel is een bijdrage leveren aan de bereikbaarheid

Leegstand

van de Zuidvleugel van de Randstad waarbij het mogelijk wordt om makkelijk over te stappen
0

0,5

1

1,5

2

2,5

tussen verschillende vervoersmodaliteiten. Bleizo ligt centraal tussen de bestaande en toekom-

3

stige bedrijfsterreinen aan weerszijden van de A12, wat de bereikbaarheid van deze gebieden
ten goede zal komen. Daarnaast zullen in het stationsgebied op termijn diverse kantoorontwikDe afgelopen vijf jaar is het winkelaanbod (gemeten in winkelvloeroppervlak) in Zoetermeer

kelingen plaats gaan vinden23.

met ongeveer 20% gegroeid. Dit is vooral te danken aan de grootschalige winkelvoorzieningen
21

Bron: Bedrijfschap Horeca

en Catering, 2009.

28

22

Bron: www.bleizo.nl

(Praxis en Groenrijk) aan de Olof Palmelaan. Verder is in Zoetermeer relatief weinig leegstand,

Transformatie kantoorlocaties

wat doorgaans een signaal is van een goed functionerende detailhandel. In het begin van 2009

Eind 2008 heeft de gemeente Zoetermeer een studie uit laten voeren naar de mogelijk te boe-

stond ongeveer 3% van het totale verkoopvloeroppervlak in Zoetermeer leeg, terwijl dat in
vergelijkbare gemeenten ongeveer 7% is.

ken ruimtewinst bij functieverandering van kantoorlocaties. Eveneens is onderzocht of een deel
23

Bron: www.bleizo.nl

van het bestaande en geplande kantorenprogramma binnen de gemeente Zoetermeer als het
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ware “geschoven” kan worden naar Bleizo. Daarmee kan de ontwikkeling van Bleizo een impuls

goed mogelijk moet zijn afgestemd op de eigen beroepsbevolking. Met de capaciteit die wordt

krijgen en kunnen de minder courante locaties binnen Zoetermeer mogelijk worden vrijge-

gegenereerd met de realisatie van Oosterheem en Bleizo wordt een bijdrage geleverd aan het

speeld voor andere functies zoals woningbouw, voorzieningen, leisure en dergelijke.

streven van de gemeente naar een evenwichtige woon-werkbalans.25

Uit het onderzoek blijkt dat er in potentie ruimtewinst te boeken valt bij het transformeren van

Kantoor-en bedrijfspanden

kantoorlocaties. Door geplande kantoorontwikkelingen te concentreren in de zône rond de

Op de kantorenmarkt kan Zoetermeer voldoende voorzien in de vraag. Er zijn genoeg locaties

A12 en door de bestemmingen van bestaande kantoorlocaties te verruimen of te wijzigen, kan

die nog kunnen worden ontwikkeld. Ondanks een hoge leegstand van kantoren blijven volgens

volgens het onderzoek de volgende ruimte worden vrijgespeeld voor benutting door andere

Jones Lang Lasalle (2007) nieuwbouwmogelijkheden voor kantoren noodzakelijk om de stad

functies:

aantrekkelijk te houden voor reeds gevestigde en nieuwe kantoorgebruikers. De huidige voor-

•

Transformatie bestaande kantoorlocaties: 50.000 m²

raad kantoor- en bedrijfspanden is grotendeels redelijk courant, modern en goed bereikbaar.

•

Transformatie nog te ontwikkelen kantoorlocaties: 80.000 m²

Anders dan in oudere steden is er weinig sprake van echt structurele leegstand. De keerzijde
daarvan is dat goedkope huisvesting in oudere panden voor startende bedrijven moeilijk is te

Het is echter niet eenvoudig om bestaande kantoorlocaties te transformeren naar andere func-

vinden. Een deel van de bestaande werkgebieden is toe aan een facelift om beter te beant-

ties, zoals wonen. Er blijken in Nederland nog maar weinig transformaties van kantoren naar

woorden aan de vestigingseisen van het bedrijfsleven. Bij de noordelijke bedrijventerreinen is

woningen te zijn gerealiseerd.

daarmee inmiddels gestart. 26

Dit heeft enerzijds te maken met de financiële haalbaarheid van deze projecten en anderzijds
Startersbeleid

met procedures en technische eisen zoals bepaald in het Bouwbesluit en de milieuwetgeving.

In het collegeprogramma Zoetermeer 2006 – 2010 heeft het college onder het speerpunt “SaTen aanzien van de transformatie van nog te ontwikkelen kantoorlocaties ligt het iets een-

men aan het werk” doelstellingen neergelegd voor enerzijds het verlagen van de werkloos-

voudiger. Transformatie kan vaak goedkoper en makkelijker worden gerealiseerd. Wel is hier

heid en anderzijds het verbeteren van het vestigingsklimaat voor ondernemers. Hierbij worden

voorwaarde dat de ruimtelijk-fysieke kenmerken van de locatie een andere invulling mogelijk

startende bedrijven en nieuwe initiatieven van groot belang geacht voor een voortdurende

maken.

prikkeling van de economische ontwikkeling. In dit kader krijgen het transformeren van verouderde bedrijfsgebouwen in starterscentra en het toevoegen van meer woon-werkeenheden

Het vervolg en de uitwerking van de transformatiestudie vindt plaats in het stedenbouwkundig

de aandacht. Doel is om goede en betaalbare huisvesting te creëren voor verschillende typen

plan Bleizo, in de bestemmingsplannen die in 2009 en verder worden vastgesteld en mogelijk in

startende bedrijven door het verbeteren van vestigingsmogelijkheden van starters in de wijk en

een plan van aanpak voor transformatie dat kan worden uitgewerkt in het kader van de Stads-

de doorstart van het Facility Point Zoetermeer aan het Croesinckplein. Het aantal starterseen-

visie. De studie geeft daarbij wel aan dat daadwerkelijke transformatie van kantoorlocaties een

heden zal moeten groeien van 65 naar 115 en het aantal woon-werkeenheden van 60 naar 100.

complex en langdurig proces kan zijn. Er wordt een stapsgewijze, meerjarige aanpak voorge-

Ook zullen circa 80 broedplaatsen (zeer eenvoudige bedrijfsruimten) worden gerealiseerd.

steld waarmee optimaal kan worden aangesloten bij natuurlijke momenten en kan worden
Het algemene beeld binnen de gemeente is dat het aanbod aan kleinschalige bedrijfsruim-

geprofiteerd van de opgedane ervaring.24

ten in bedrijfsverzamelgebouwen kwantitatief gezien heel behoorlijk is, maar dat een grotere

4.1.4

Gemeentelijk beleid

diversiteit, met name naar zeer kleine (tot 50 m²) en meer thematisch gegroepeerde ruimten,

In haar beleid maakt de gemeente keuzes die bepalend kunnen zijn voor de groei, spreiding en

wel wenselijk is. Er zijn verkennende gesprekken gevoerd met gespecialiseerde marktpartijen

kwaliteit van het aanbod van bedrijfsruimte binnen de gemeentegrenzen. In deze subparagraaf
staat een korte beschrijving van het beleid van de gemeente Zoetermeer met betrekking tot

Bron: Stadsvisie 2030.

nemers. En ten behoeve van de kennisintensieve starters zou in het kader van het programma

bedrijfshuisvesting.

Gemeente Zoetermeer,

Kenniseconomie en Innovatie (KIZ) een haalbaarheidsonderzoek worden uitgevoerd naar de

november 2008.

realisatie van een gethematiseerd bedrijvencentrum voor die doelgroep.27

Economisch beleid

26

Kantoren – Quick scan

ICT (kennis), leisure en belangenbehartiging (bestuur & belang) zijn de boegbeelden van de

Gemeente Zoetermeer,

Los van de huisvestingsbehoefte heeft de gemeente Zoetermeer (in samenwerking met de

functieverandering van

Zoetermeerse economie. In de gewenste economische structuur zet de gemeente dan ook

november 2008.

Kamer van Koophandel) ondertussen de nodige slagen gemaakt als het gaat om het stimuleren

kantoorlocaties Zoetermeer.

in op deze boegbeelden. Zoetermeer wil zich verder ontwikkelen tot leisurestad. Dit betekent

27

Bron: Stimulering starten

van startend ondernemerschap. Zo is er een starterscoördinator aangesteld die startende on-

Gemeente Zoetermeer/

dat de Leisure-as verder wordt ontwikkeld met het Van Tuyll-leisurepark en doorgroei van Big

de bedrijvigheid en nieuwe

dernemers via een stappenplan op weg helpt met onder andere het zogenaamde starterstra-

afdeling Stadsontwikkeling,

Five (Snowworld, Ayers Rock, Burggolf, Dutch Water Dreams en PWA Silverdome) naar Activ8.

initiatieven. Gemeente

ject, adviesgesprekken en eventuele begeleiding door coaches. Het starterstraject is een subsi-

oktober 2008.

Voor wat betreft de werkgelegenheid geeft de gemeente aan dat deze qua aard en omvang zo

Zoetermeer, juni 2008.

die voor diensten en producten van de Kamer van Koophandel. Seminars, adviesgesprekken en

24

30

op het gebied van (her)ontwikkeling van kantooren bedrijfshuisvesting voor startende onder25

Bron: Transformatiestudie

Bron: Stadsvisie 2030.
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handelsnaamonderzoek komen in aanmerking voor subsidie. Daarnaast is de Coachpool Zoe-

Op de bedrijventerreinen van Leidschendam-Voorburg is alle beschikbare ruimte uitgegeven.

termeer opgericht. Recent gestarte ondernemers in Zoetermeer kunnen in aanmerking komen

Op de kantorenlocaties is de situatie anders. Hier stond begin 2008 ongeveer 12% van de be-

voor coaching bij hun bedrijfsactiviteiten. Doel is om de kwaliteit van het ondernemerschap te

schikbare oppervlakte leeg. Zo verloor Leidschendam-Voorburg het AIVD aan Zoetermeer en

verhogen en de overlevingskansen te vergroten met behulp van externe coaches.28

zag de gemeente het CBS vertrekken naar de nieuwbouwontwikkeling ’s Gravendreef in Den
Haag. Er is nog niet bekend wat er met het gebouw van het CBS gaat gebeuren. De Rijksgebou-

Ondernemersklimaat

wendienst heeft in het verleden aangegeven dit gebouw een andere bestemming te willen

In de Benchmark Ondernemersklimaat beoordelen ondernemers het ondernemersklimaat in

geven. Het voormalige gebouw van de AIVD heeft met het Libanon-tribunaal inmiddels een

dertig grote Nederlandse gemeenten. Uit deze Benchmark (TNS NIPO 2009) blijkt dat in Zoe-

nieuwe bestemming gekregen. Deze bestemming vloeit voort uit de rol die Den Haag speelt in

termeer negen op de tien ondernemers over voldoende ruimte beschikt. Over de beschik-

het internationale recht. Het tribunaal is dit jaar gestart en stopt waarschijnlijk in 2014.30

baarheid van geschikte bedrijfslocaties oordeelt de Zoetermeerse ondernemer met een 6,8
positiever dan gemiddeld (6,3). Ook met betrekking tot de ontwikkeling en herstructurering

Om te peilen hoe de verschillende bedrijvenlocaties in Leidschendam-Voorburg functioneren,

van bedrijfslocaties krijgt de gemeente met een 6,4 duidelijk meer waardering van haar onder-

hebben de gemeente en de Kamer van Koophandel in 2008 onderzoek laten doen. Hieruit

nemers dan de gemiddelde gemeente (6,1).

bleek dat een aantal van de locaties in de gemeente (deels) niet meer goed functioneert. De
bebouwing is enigszins gedateerd. Op deze locaties bevindt zich vooral kleinschalige en lokaal-

4.2

Bedrijfshuisvesting in Leidschendam-Voorburg

gebonden bedrijvigheid. Het aanbod is zeer divers en loopt uiteen van schildersbedrijven tot

Door de ontsluiting van Leidschendam-Voorburg via het spoor, de A12 en de A4 en de nabijheid

transportbedrijven. De ondernemers waarderen de locaties wel voldoende tot goed. De loca-

van Den Haag vormt de gemeente een aantrekkelijke locatie voor bedrijven. Het aanbod van

ties hebben toekomstperspectief mits gerichte maatregelen worden genomen. De gemeente

bedrijven- en kantorenlocaties in de gemeente is echter beperkt, kleinschalig en verspreid. Hoe-

en de ondernemers zijn inmiddels in gesprek over kortetermijnmaatregelen die gericht zijn op

wel Leidschendam-Voorburg in de eerste plaats een woongemeente is, krijgt de economische

verbetering van de openbare ruimte op de betreffende terreinen. Binnenkort wordt voor de

versterking van de gemeente nadrukkelijk de aandacht.

bedrijventerreinen Essesteijn, ’t Loo en de Star een plan van aanpak gepresenteerd.

4.2.1 Bedrijventerreinen en kantorenlocaties

4.2.2 Winkels en horeca

In figuur 4.4 zijn de locaties van de verschillende grotere bedrijventerreinen en kantorenloca-

Om een idee te krijgen van de spreiding van de op de consument gerichte bedrijfsruimten

ties weergegeven. In totaal beschikt Leidschendam-Voorburg over dertien hectare netto be-

(detailhandel, horeca en consumentgerichte dienstverlening) in Leidschendam-Voorburg is in

drijventerrein.29 Daarnaast telt de gemeente ongeveer 400.000 m² bruto kantooroppervlak. De

figuur 4.5 het aantal verkooppunten (exclusief leegstand) per wijk weergegeven. Een kwart van

grootste concentraties van kantoren zijn: Klein Plaspoelpolder, ’t Loo, rondom winkelcentrum

de verkooppunten in de gemeente bevindt zich in winkelcentrum Leidsenhage. Dit winkelge-

Leidsenhage en Overgoo. Daarnaast zijn er verspreid over de gemeente verschillende kleinere

bied heeft een functie voor de hele regio. Nog eens een kwart bevindt zich in het historisch

kantoorunits, kantoorvilla’s en kantoorgebouwen.

centrum van Voorburg.

Figuur 4.5 Aantal verkooppunten in Zoetermeer per wijk, 2008
Figuur 4.4 Bedrijventerreinen en kantoorlocaties in Leidschendam-Voorburg en omgeving (2008)

28

Bron: Kamer van Koop

handel Den Haag, 2009.
29

32

Bron: Monitor werkgele

genheid Haaglanden, 2008

Bedrijventerreinen (netto hectare)
1 ‘t Loo (1,4)
2 De Star (3,1)
3 Essensteyn (1,9)
4 Huyssitterweg (1,4)
5 Klaverblad (1,4)
6 Parnashofweg (5 ha. bruto)
7 Utrechtsebaan (2,3)
8 Westeinde (1,9)
Kantoren (bruto m2)
1 Klein Plaspoelpolder (50.000)
2 Leidsenhage e.o. (47.000)
3 Overgoo (40.000)
4 Sytwende/Oosteinde (16.000)
5 Voorburg Centrum (26.000)
6 Voorburg Station (9.000)
Nieuwe ontwikkelingen
1 Binckhorst
2 Forepark
3 Overgoo
Bron: Google Earth/Stadsgewest
Haaglanden, bewerking Rabobank

30

Bron: Het Grote Gemeen

teboek. PropertyNL, 2009.
Bron: Locatus,
bewerking Rabobank
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De verhouding tussen het aantal verkooppunten en de bevolkingsomvang in Leidschendam-

en de A4: uitstekende ‘zichtlocaties’ voor bedrijven. Zo kunnen deze gebouwen ook een buffer

Voorburg ligt rond het gemiddelde van zeer sterk stedelijke gemeenten31. Vraag en aanbod

vormen tussen de wegen en de achterliggende woningen.34

lijken in dit opzicht dus redelijk in balans te zijn. Opvallend is dat ook in Leidschendam-Voorburg

Ten slotte zijn voor de detailhandel de plannen rondom Leidsenhage van belang. De gemeente

het aantal leisure-aanbieders (vooral horeca) fors achterblijft bij het gemiddelde. Bovendien is

heeft voor dit winkelcentrum drie mogelijke toekomstperspectieven ontwikkeld (Winkelpara-

het aanbod kleinschaliger dan een gemiddelde horecagelegenheid in zeer sterk stedelijk ge-

dijs, Inspirerend Podium en Buitenplaats). Hiervan lijken de eerste twee de meeste potentie

meenten (103 versus 149 m²).32 De gemeente heeft dan ook geen echt uitgaansgebied voor

te hebben en het best te passen bij het huidige winkelcentrum. De concrete invulling van de

jongeren. Wel is er sprake van een redelijke clustering van restaurants in Oud-Voorburg.

plannen moet nog worden uitgewerkt.35 Verder vindt in het winkelgebied Damlaan in het oude
centrum van Leidschendam, een grootschalige herontwikkeling plaats.

Figuur 4.6 Aantal verkooppunten per duizend inwoners per branchegroep, 2008

4.2.4 Gemeentelijk beleid
Economisch beleid

Diensten

LeidschendamVoorburg

Op het gebied van economie focust de rol van gemeente Leidschendam-Voorburg zich op het
zijn van een toegankelijke, dienstverlenende partij die zich onder meer richt op het bij elkaar

Leisure
Zeer sterk
stedelijk

Overige detailhandel

brengen van partijen (‘makelaarsfunctie’). In het economisch beleid van de gemeente uit dit
zich in het koesteren van de bestaande economische activiteiten en het - waar mogelijk - uit-

Bron: Locatus,
bewerking Rabobank

In en om het huis

bouwen daarvan. Deze ambitie richt zich met name op de toeristische en recreatieve sector, de
zorg en de detailhandel. Dit betekent ook dat de gemeente een actievere rol wil gaan spelen

Vrije tijd

op economisch gebied. Doelstelling in dat kader is minimaal het behoud van het huidige werkgelegenheidsniveau.36 Op dit moment werkt de gemeente Leidschendam-Voorburg aan een

Mode & luxe

economische visie.
Dagelijks

Ruimtelijke ontwikkeling

Leegstand

In de structuurvisie “Ruimte voor wensen” profileert Leidschendam-Voorburg zich als groene
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

woonstad. De schaarse ruimte die er is, zal in de eerste plaats worden benut voor woning-

4,5

bouw in plaats van het ontwikkelen van nieuwe grootschalige bedrijven- of kantorenlocaties.
Dit betekent dat in de gemeentelijke structuurvisie daarom een sterk accent ligt op verdichting

De afgelopen vijf jaar is het winkelaanbod (gemeten in winkelvloeroppervlak) in Leidschendam-

binnen het bestaande stedelijke gebied. Voor werken ligt het accent op kantoren waarbij Over-

Voorburg ongeveer gelijk gebleven. Daar waar in Leidschendam-Voorburg op sommige plek-

goo de belangrijkste ontwikkeling vormt. Door herstructurering en transformatie kan hier circa

ken nieuw winkelaanbod is toegevoegd, is in andere wijken het winkelaanbod juist afgenomen.

40.000 m² nieuwe kantoorruimte worden ontwikkeld. In de structuurvisie zijn ook voorstellen

Dit geldt bijvoorbeeld voor de Damlaan in Leidschendam en de wijk Essesteijn in Voorburg. De

gedaan om een aantal bestaande kantorenlocaties en bedrijventerreinen te transformeren naar

gemeente Leidschendam-Voorburg kan vanwege het ontbreken van fysieke ruimte grootscha-

woningbouwlocaties. Voorbeelden zijn de CBS-locatie bij ‘t Loo, Klein Plaspoelpolder en bedrij-

lige detailhandel niet accommoderen.

venterrein de Star.
33

Bron: Projectkrant Leid

De leegstand ligt in Leidschendam-Voorburg (6%) hoger dan in Zoetermeer maar nog steeds

schendam-Zuid

onder het gemiddelde van zeer sterk stedelijke gemeenten (8%).

34

Bron: Wereldcafé Leidsen

hage, 2 februari 2009.

31

Bron: Bedrijfschap Horeca

en Catering, 2009.
32

34

Noordelijke Randweg

Haagse Regio

De structuurvisie 2020 geeft aan dat de gemeente Leidschendam-Voorburg in de eerste plaats
een woongemeente is. Dit betekent echter niet dat het een slaapgemeente is. Het beleid van
de gemeente richt zich op het in stand houden van de huidige woon-werkbalans door vol
doende ruimte te bieden aan het lokale midden- en kleinbedrijf. Het midden- en kleinbedrijf

4.2.3 Ontwikkelingen

35

De belangrijkste ontwikkeling in Leidschendam-Voorburg op het gebied van bedrijfshuisves-

mische Beleid, Gemeente

nodig zijn voor een aantrekkelijke woonstad. Voor de lokale economische structuur is het mid-

ting is Overgoo. Op dit moment is Overgoo nog een tamelijk versnipperde buurt, met kantoren,

Leidschendam-Voorburg,

den- en kleinbedrijf van groot belang.37

bedrijven en volkstuinen. Een deel van de kantoren staat leeg. De grond wordt momenteel

2008.

niet erg efficiënt benut. Door te transformeren kan hier een aantrekkelijke woon- en werkbuurt

36

ontstaan. Volgens de gemeente en Stadsgewest Haaglanden kan Overgoo zich ontwikkelen

Gemeente Leidschendam-

specifieke locaties (zoals Overgoo, de stationsomgevingen en schakelzone Binckhorst), het toe-

tot een kantoren- en bedrijvengebied van regionaal belang. De nieuwe tramlijn 19 kan hier een

Voorburg, 2007.

passen van meervoudig ruimtegebruik en het geven van meerwaarde aan het buitengebied

halte krijgen. Het is wenselijk dat de kantoorbebouwing verder opschuift naar de Norah33 (N14)

Uitwerkingsplan Econo

Bron: Ruimte voor Wensen,

moet zorgen voor levendigheid in de gemeente en voor de noodzakelijke voorzieningen die

Andere uitgangspunten van de gemeente zijn de economische versterking of ontwikkeling van

door nieuw recreatief gebruik en verbeterde bereikbaarheid.
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Startersbeleid
In haar uitwerkingsplan van het economisch beleid (maart 2008) heeft de gemeente aange-

5. Huisvestingswensen in Vlietstreek-Zoetermeer

geven dat een van de belangrijkste onderdelen van een goed startersmilieu het aanbod van
passende bedrijfshuisvesting is. De beschikbaarheid van passende bedrijfsruimte is een voorwaarde voor startend ondernemerschap. Gegeven de schaarse ruimte in de regio - wat haar
weerslag heeft op het prijsniveau van huisvesting - kan het ontbreken van geschikte bedrijfsruimte een obstakel zijn voor starters. Daarnaast is volgens de gemeente een goede gemeen-

Dit hoofdstuk presenteert de resultaten van de telefonische enquête die heeft plaatsgevonden

telijke dienstverlening een belangrijke stimulerende factor. Het uitwerkingsplan geeft aan dat

onder het bedrijfsleven in Vlietstreek-Zoetermeer. De enquête had primair tot doel de huisves-

Leidschendam-Voorburg vrijwel het laagste aantal starters als aandeel van de beroepsbevolking

tingswensen van de bedrijven in beeld te brengen en heeft plaatsgevonden in de periode juni

van de vijftig grootste Nederlandse gemeenten kent. Aangezien gebleken is dat de vraag naar

en juli 2009. In totaal zijn ruim 500 enquêtes afgenomen waarmee circa 10% van het totale be-

kleinschalige bedrijfsruimte zeker aanwezig is, kondigt de gemeente in het uitwerkingsplan een

drijfsleven heeft deelgenomen. In de steekproef zijn beide gemeenten, de verschillende secto-

onderzoek aan naar de wijze waarop en op welke locatie in deze huisvestingsbehoefte kan wor-

ren en de verschillende grootteklassen voldoende vertegenwoordigd om over deze specifieke

den voorzien. Mogelijke oplossingen voor de huisvestingsbehoefte zijn bijvoorbeeld woon- en

groepen betrouwbare uitspraken te kunnen doen. De resultaten zijn gewogen op sectorniveau

werkcombinaties of een bedrijfsverzamelgebouw. 38

zodat de verschillende sectoren evenredig worden meegewogen in de totaalresultaten. Bijlage
II geeft de volledige responsverantwoording.

4.3

Samenvatting

Zoetermeer heeft een royaal aanbod van huisvestingsmogelijkheden voor bedrijven. De ge-

In dit hoofdstuk zal als eerste een typering worden gegeven van de huisvesting waarvan het

meente heeft de afgelopen jaren diverse bedrijventerreinen en kantorenlocaties ontwikkeld

bedrijfsleven in de regio gebruik maakt (paragraaf 5.1). Paragraaf 5.2 gaat in op de vestigingslo-

waar nog de nodige ruimte beschikbaar is. Bovendien worden er de komende jaren nog diverse

catie. Hierbij komen onderwerpen aan de orde als vestigingsplaatskeuze en tevredenheid over

locaties ontwikkeld. Ondanks dit ruime aanbod is er een tekort aan kleinschalige huisvesting

de huidige locatie. Paragraaf 5.3 besteedt aandacht aan de regio als woonplek voor de onder-

voor startende bedrijven. Kwantitatief is het aanbod behoorlijk maar de diversiteit schiet tekort

nemer en het personeel. Ten slotte gaat paragraaf 5.4 in op de plannen en wensen van onder-

waarbij de zeer kleine, goedkope en thematische bedrijfsruimten het onderspit delven.

nemers op het gebied van bedrijfshuisvesting.

Leidschendam-Voorburg profileert zichzelf als woonstad. Er zijn dan ook geen grootschalige
bedrijventerreinen of kantorenlocaties te vinden. Ook deze gemeente heeft te maken met een

5.1
Typering bedrijfshuisvesting
Veel bedrijven aan huis gevestigd

forse kantorenleegstand deels ten gevolge van het vertrek van het CBS. Voor wat betreft de

In het onderzoek is als eerste aan de bedrijven gevraagd van welke type huisvesting ze op dit

toekomst richt de gemeente zich in eerste instantie op het lokale midden- en kleinbedrijf.

moment gebruik maken. Hieruit blijkt dat meer dan de helft van de ondernemingen vanuit een
bedrijfsruimte in of aan huis werkt. Dit is opvallend veel. Zo blijkt uit onderzoek van EIM dat lan-

Op economisch gebied wil de gemeente een actievere rol gaan spelen waarbij het behoud

delijk ongeveer een kwart van de MKB-ondernemingen (tot 100 werkzame personen) in of aan

van werkgelegenheid een van de doelstellingen is. Bovendien wil de gemeente zich meer op

een woonhuis is gevestigd.39 Vanzelfsprekend zijn het vooral eenmanszaken die hun bedrijf in

starters richten en onderzoekt ze de mogelijkheid voor het realiseren van een bedrijfsverzamel-

of aan huis gevestigd hebben (zie figuur 5.1). Naarmate het personeelsbestand groeit, loopt dit

gebouw.

aandeel terug en gaan steeds meer bedrijven op zoek naar zelfstandige bedrijfsruimte.

Figuur 5.1 Type bedrijfsruimte naar grootteklasse

> 50 werknemers
38

derzoek naar de aard en de
kwaliteit van bedrijfslocaties
37

Uitwerkingsplan Econo

mische Beleid, Gemeente
Leidschendam-Voorburg,

36

2008.

van MKB-ondernemingen.
EIM, 2005.

aan huis

100%

Bron: MKB-locaties: On
10-50 werknemers 1% 30%

57%

12%

in huis
verzamelgebouw

5-9 werknemers 12% 1% 21%
2-4 werknemers 16%
1 werknemer

22%

30%

65%
10%
63%

1%
42%

2%

3% 9% 3%

zelfstandig
anders
Bron: Rabobank
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Behalve de bedrijfsgrootte vormt het relatief grote aantal dienstverlenende bedrijven in de regio

Meeste ondernemers eigenaar van bedrijfspand

een verklaring voor het grote aantal bedrijven dat in of aan huis is gevestigd. Zoals in figuur 5.2 te

Als we kijken naar de eigendomssituatie blijkt zes op de tien ondernemers eigenaar te zijn van

zien is, zijn de meeste ondernemers in de zakelijke en overige dienstverlening in of aan huis ge-

het bedrijfspand. In de landbouw40 en bij de financiële en zakelijke dienstverleners ligt het aan-

vestigd. Voor dienstverlenende activiteiten zijn immers meestal geen grote productiemiddelen of

deel met bijna 80% het hoogst. Ook dit heeft weer te maken met de aard van hun activiteiten

veel ruimte nodig waardoor ze prima vanuit een thuissituatie kunnen worden uitgevoerd.

die vaak vanuit huis worden gerund. In de horeca en detailhandel is het aandeel huurders juist
groot. Zij maken immers veelal gebruik van winkel- of horecapanden in winkelgebieden die in
het bezit zijn van vastgoedpartijen.

Figuur 5.2 Type bedrijfsruimte

9%
17%
31%

Aan huis

5.2

In huis

Bij de keuze voor een vestigingsgemeente kunnen veel zaken een rol spelen zoals bereikbaar-

Verzamelgebouw

heid, nabijheid van klanten, de beschikbaarheid van personeel en de woonplaats van de on-

Zelfst bedrijfsruimte

dernemer. Op het niveau van een specifieke locatie komen daar nog zaken bij als parkeergele-

Anders

genheid, opslagruimte, representativiteit en veiligheid. In de enquête is aan de ondernemers in

40%

9%

Vlietstreek-Zoetermeer gevraagd waarom zij voor de betreffende gemeente en locatie hebben

Bron: Rabobank

16%

gekozen en in hoeverre ze hierover nu tevreden zijn. Deze paragraaf gaat in op de resultaten.

2% 8%

3%
18%

14%

11%

25%

65%
52%

In dit kader is bovendien een casestudy gehouden waarbij een bedrijf - dat onlangs naar Vliet-

21%

10%

streek-Zoetermeer is verhuisd - onder de loep is genomen. Het gaat om Flynth Adviseurs en
Accountants uit Zoetermeer. De resultaten van de casestudy worden in deze paragraaf beschre-

65%

47%

Zakelijke diensten

Beoordeling vestigingsgemeente en locatie

ven.

Overige diensten

Detailhandel

Redenen voor de keuze van de vestigingsgemeente
In de regio beschikt ruim 30% van de bedrijven over zelfstandige bedrijfsruimte. In de detailhan-

Uit onderzoek van EIM blijkt dat voor veel startende ondernemers de vestigingsgemeente geen

del is dit type bedrijfsruimte vanzelfsprekend het sterkst vertegenwoordigd. Ten slotte is bijna

punt van discussie of zelfs van overweging is. De meeste startende ondernemers vestigen zich

10% van de bedrijven gevestigd in een bedrijfsverzamelgebouw. In Zoetermeer ligt dit aandeel

immers in de plaats waar ze wonen41 zonder dat daar veel andere overwegingen bij komen

een stuk hoger dan in Leidschendam-Voorburg (13% versus 3%) dankzij de beschikbaarheid van

kijken. Ook in Vlietstreek-Zoetermeer blijkt de belangrijkste reden waarom men hier gevestigd

dit type bedrijfsruimte in deze gemeente.

is het feit dat de ondernemer al in deze gemeente woonde. Bij maar liefst tweederde van de

Figuur 5.3 Verhouding huur/koop van bedrijfsruimte naar sector

Landbouw

Huur

Industrie

Koop

Bouw

Bron: Rabobank

Detailhandel en reparatie
Groothandel
Horeca
Logistiek
Financiële instellingen
Zakelijke diensten
Onderwijs
Gezondheidszorg
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Bron: MKB regionaal

bekeken. EIM, 2006.
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bedrijven in de regio Vlietstreek-Zoetermeer heeft dit een rol gespeeld in de gemeentekeuze.

Verder blijkt uit het onderzoek dat het merendeel van de ondernemers nog steeds achter de

Verder geldt: hoe kleiner het bedrijf hoe groter het belang van de woonplaats van de onderne-

keuze voor de vestigingsgemeente staat. In de beide gemeenten is ongeveer 85% van de on-

mer. Terwijl bij de middelgrote en grote bedrijven (>10 werkzame personen) de woonplaats van

dernemers tevreden met de gemeente als vestigingsgemeente. De bedrijven die niet tevreden

de ondernemer in een derde van de gevallen een rol heeft gespeeld, was dit bij de eenmans-

zijn, hebben hiervoor vooral als reden contacten met de gemeente op het gebied van vergun-

zaken maar liefst bij meer dan 80% het geval.

ningen, bereikbaarheidsproblematiek en het gebrek aan klandizie.

De traditionele vestigingsplaatsfactoren blijken in de overwegingen nauwelijks een rol te heb-

Redenen voor de keuze van de vestigingslocatie

ben gespeeld. In figuur 5.4 staan de traditionele vestigingsplaatsfactoren van bedrijven die

Behalve voor een bepaalde gemeente kan een bedrijf voor een specifieke locatie binnen de

bewust voor de gemeente hadden gekozen. Bij de meeste bedrijven heeft geen van deze ves-

gemeente kiezen. Bijna 80% van de bedrijven blijkt een bewuste keuze voor een specifieke

tigingsplaatsfactoren een rol gespeeld bij de gemeentekeuze. Voor de bedrijven die zich hier

vestigingslocatie te hebben gemaakt. Vooral de bedrijven in de groot- en detailhandel kiezen

wel door hebben laten leiden zijn de nabijheid van klanten, de bereikbaarheid en de geschikte

hun locatie vaak bewust (90%). Dit zijn dan ook sectoren die sterk afhankelijk zijn van een goede

woonomgeving het belangrijkst.

bereikbaarheid en de nabijheid van klanten, en vanuit dit perspectief bewust een locatie kiezen.
De landbouw is de sector waarin men het minst vaak bewust voor een specifieke locatie heeft

Figuur 5.4 Belang vestigingsplaatsfactoren (bij bewuste gemeentekeuze)

gekozen (57%). Voor deze sector is de ligging van het bedrijf dan ook veel minder belangrijk.
Bron: Rabobank

Bereikbaarheid
Nabijheid klanten

Ongeacht het feit of de locatie al dan niet bewust is gekozen, kunnen bij de keuze voor een
vestigingslocatie meer factoren een rol spelen. In de enquête is daarom aan de ondernemers

Geschikte grondprijzen

gevraagd welke factoren een rol hebben gespeeld bij de locatiekeuze. Ook dan blijkt dat het

Geschikte woonomgeving

merendeel van de ondernemers zich helemaal niet heeft bezig gehouden met de kenmerken

Beschikbaren bedrijfshuisvesting

van de specifieke bedrijfslocatie (net zoals dat de specifieke kenmerken van de gemeente nau-

Gemeentelijk beleid

welijks een rol hebben gespeeld).

Overname bestaand bedrijf
Anders

De ondernemers die hun bedrijf aan huis hebben gevestigd, kiezen vanzelfsprekend voor de
0%

5%

10%

plek waar ze wonen zonder dat daar echt andere overwegingen bij komen kijken. Bij de bedrijven die niet aan de woonplek zijn gekoppeld, wordt het meeste belang gehecht aan de bereik-

Middelgrote en grote bedrijven (> 10 werkzame personen) maken vanzelfsprekend vaker een

baarheid van de locatie (27%) gevolgd door het feit dat het bedrijf niet te ver van de woning

bewuste keuze voor een bepaalde gemeente dan kleine bedrijven. Zij moeten immers met

van de ondernemer is gevestigd (18%). Ook voor de ondernemers die hun bedrijf niet aan huis

meer factoren rekening houden, zoals personeel, bereikbaarheid en parkeergelegenheid voor

hebben, ligt er blijkbaar toch een sterke link met de thuissituatie op het moment dat er een

klanten en de beschikbare ruimte in een pand. De grote bedrijven hebben daarom ook meer

vestigingslocatie moet worden gekozen.

aandacht besteed aan de traditionele vestigingsplaatsfactoren bij de gemeentekeuze. De top 3

40

vestigingsplaatsfactoren van kleine en middelgrote en grote bedrijven ziet er als volgt uit:

Een en ander staat weergegeven in tabel 5.2

Tabel 5.1 Belang vestigingsplaatsfactoren (gemeentekeuze) naar bedrijfsgrootte

Tabel 5.2 Belang vestigingsplaatsfactoren (locatiekeuze) naar type bedrijfslocatie

Kleine bedrijven 			Middelgrote en grote bedrijven

Bedrijf in of aan huis 			 Bedrijf elders

1. Geschikte huisvesting (7%)

Bedrijfsruimte bij mijn huis (71%)

Bereikbaarheid (27%)

2. Nabijheid klanten (7%) 		2. Geschikte grond/huurprijzen (19%)

Bereikbaarheid (8%)

Bedrijfsruimte bij mijn huis (18 %)

3. Bereikbaarheid (5%)

Andere bedrijven in de buurt (4%)

Grootte bedrijfsruimte (7%)

1. Bereikbaarheid (19%)

3. Nabijheid klanten (11%)

Bron: Rabobank

Bron: Rabobank

De kleine bedrijven laten zich relatief sterk leiden door het pand zelf, terwijl voor de grotere

In de enquête is tevens de tevredenheid over de gekozen vestigingslocatie gepeild. Ook in dit

bedrijven de bereikbaarheid van de gemeente en de prijzen voor hun bedrijfsruimte de belang-

opzicht blijken beide gemeenten tevreden bedrijven gehuisvest te hebben. Negen van de tien

rijkste vestigingsplaatsfactoren zijn.

ondernemers geeft immers aan tevreden te zijn over de locatie van het bedrijf. Ter vergelijking:
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onderzoek van EIM (2005) laat zien dat 80% van de MKBondernemers tevreden is over zijn ves-

Figuur 5.5 Redenen voor tevredenheid over de woonsituatie42

tigingslocatie.42 Hoewel deze uitkomsten niet één-op-één vergelijkbaar zijn geeft het toch een
indicatie voor het feit dat de regio Vlietstreek-Zoetermeer het wat dat betreft niet slecht doet.

Voorzieningenniveau

De ondernemers zijn vooral te spreken over de bereikbaarheid van de vestigingslocatie. Bij on-

Wooningaanbod

dernemers die ontevreden zijn, ligt hiervoor vaak de oorzaak bij het gebrek aan ruimte op de
huidige locatie.

5.3

LeidschendamVoorburg
Zoetermeer

Bereikbaarheid

Woonsituatie ondernemer en personeel

Bron: Rabobank

Openbaar vervoer

In het voorgaande is gebleken dat wonen en werken bij het merendeel van de ondernemers

Anders

sterk met elkaar zijn verbonden en dat veel ondernemers de locatie van hun onderneming
laten bepalen door de plek waar ze wonen. Van de totale groep ondernemers woont ongeveer
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85% dan ook in dezelfde gemeente als waar het bedrijf is gevestigd. Vaak zijn deze ondernemers meer betrokken bij de lokale gemeenschap, wat tot uiting komt in nevenactiviteiten zoals
sponsoring van lokale activiteiten. Behalve de rol van werkgever hebben lokale bedrijven dus

Aan de ondernemers die niet in de vestigingsgemeente van hun bedrijf wonen, is gevraagd

een belangrijke maatschappelijke rol.

wat daarvoor de reden is. Sommige geven aan dat ze gewoon geen reden hebben om in de
vestigingsgemeente van het bedrijf te gaan wonen. Anderen zeggen dat ze er de mogelijkheid

Tevredenheid woongemeente

niet voor hebben. Een enkeling zegt wel in de vestigingsgemeente te wíllen wonen maar dat

In de enquête is aan deze ondernemers gevraagd of ze tevreden zijn over hun woongemeente.

nu niet doet omdat er geen woonruimte te vinden was. Van de ondernemers die niet in de

Dan blijkt dat van de ondernemers die in Leidschendam-Voorburg of Zoetermeer wonen en

vestigingsgemeente van het bedrijf wonen, woont overigens meer dan de helft in een aan-

werken circa 90% tevreden is over deze gemeente als woongemeente. Dit aandeel komt over-

grenzende gemeente (voornamelijk Den Haag). Van de ondernemers die niet in de vestigings-

een met de tevredenheid over de vestigingslocatie.

gemeente van het bedrijf wonen, woont overigens meer dan de helft in een aangrenzende
gemeente (voornamelijk Den Haag).

De belangrijkste redenen voor de tevredenheid zijn het voorzieningenniveau en de bereikbaarheid van beide gemeenten. Vooral in Zoetermeer is men tevreden over het voorzieningenaan-

Woonsituatie personeel

bod. De gemeente heeft dan ook een royaal aanbod aan winkels, horeca, scholen en zorginstel-

Indien een ondernemer grotendeels gebruik maakt van personeel dat in de vestigingsgemeen-

lingen. Het woningaanbod en het openbaar vervoer zijn in beide gemeenten minder vaak de

te woonachtig is, leidt dit veelal tot een sterkere binding van het bedrijf met de vestigingsge-

reden achter hun tevredenheid. Een en ander staat weergegeven in figuur 5.5.

meente. Een dergelijk bedrijf zal om deze reden wellicht ook minder snel geneigd zijn om te
verhuizen. Bovendien draagt het gunstig bij aan de woon-werkbalans van de gemeente en
beperkt het de pendelstroom wat de bereikbaarheid van de gemeente ten goede komt.
In de enquête is aan de ondernemers gevraagd een schatting te geven van het deel van het
personeel dat in dezelfde gemeente woont als waar het bedrijf is gevestigd. Volgens de schatting van de ondernemers is bij het Zoetermeerse bedrijfsleven een groter deel van het personeel woonachtig in de werkgemeente dan in Leidschendam-Voorburg. In Zoetermeer verwacht
tweederde dat meer dan de helft van het personeel in Zoetermeer woont. In LeidschendamOnder het voorzieningen

Voorburg geldt dit voor 40% van de ondernemers. Uit de pendelgegevens van het CBS blijkt

niveau vallen onder meer het

inderdaad dat deze ‘binding’ in Zoetermeer hoger is dan in Leidschendam-Voorburg. Van de

winkelaanbod, horecaaan

werknemers in het Zoetermeerse bedrijfsleven woont meer dan de helft in Zoetermeer ter-

bod, zorginstellingen en de

wijl dit in Leidschendam-Voorburg ongeveer een derde van de arbeidskrachten is. Dit is niet

groenvoorziening. Andere re

verrassend omdat Leidschendam-Voorburg deel uitmaakt van een groot aangesloten stedelijk

denen omvatten onder meer

gebied waarbinnen de nodige interactie plaatsvindt.

42

de (sociale) binding met de

42

41

EIM – MKB locaties, 2005

gemeente en de ligging van

Aan de ondernemers met personeel is bovendien gevraagd of ze het personeel stimuleren in

de gemeente in de Randstad.

de vestigingsgemeente te gaan wonen. Dit was bij 90% van hen niet het geval.
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5.4 Plannen en wensen
CASESTUDY: FLYNTH

Gedurende de levensloop van een onderneming kan het voorkomen dat de huisvesting niet

Flynth Adviseurs en Accountants is een bedrijf dat met 21 kantoren door het hele land actief is. Sinds juli 2007 heeft Flynth een kan-

meer voldoet aan de eisen. Dit kan voor de ondernemer een reden zijn om op zoek te gaan

toor op bedrijventerrein Lansinghage in Zoetermeer. Deze vestiging telt 62 medewerkers en is ontstaan vanuit de samenvoe-

naar iets nieuws. In de enquête is gevraagd of men verwacht binnen vijf jaar op zoek te gaan

ging van de kantoren in Berkel en Rodenrijs en Bleiswijk.  

naar nieuwe bedrijfshuisvesting. Een kwart van de bedrijven beantwoordt deze vraag bevestigend. De praktijk leert echter wel dat verhuisplannen uiteindelijk lang niet altijd worden uitge-

Waarom Zoetermeer?

voerd.44

Flynth heeft de keuze voor Zoetermeer als vestigingsplaats bewust gemaakt. De belangrijkste reden hiervoor was de omvang en ligging in het marktgebied. De vestiging in Zoetermeer is goed toegankelijk voor zowel de agrarische klanten in het Oostland als voor de (potentiële) MKB-klanten – die een steeds belangrijkere doelgroep voor Flynth vormen – in Zoetermeer. Boven-

Het aandeel bedrijven met verhuisplannen in Vlietstreek-Zoetermeer verschilt per sector (figuur

dien is uit onderzoek van Flynth gebleken dat er in Zoetermeer “marktruimte” aanwezig was voor een accountants- en adviesorgani-

5.6). De bedrijven in de groothandel en horeca zijn het meest verhuisgeneigd en in de land-

satie als Flynth.

bouw het minst. In absolute zin zijn het vooral bedrijven in de zakelijke dienstverlening die verhuisplannen hebben. Ruim 40% van de bedrijven die van plan zijn de komende vijf jaar op zoek

Locatie-eisen

te gaan naar nieuwe bedrijfshuisvesting, bevindt zich in deze grootste sector van de regio.

Voordat de keuze voor Zoetermeer werd gemaakt, zijn verschillende andere locaties overwogen. Deze zijn allemaal beoordeeld op basis van de eisen die Flynth stelde aan de toekomstige vestigingslocatie.  
Voor Flynth speelden de volgende locatie-eisen een rol:
1.

Bereikbaarheid en zichtbaarheid

2.

Nabijheid van (bestaande) agro- en (nieuwe) mkb-klanten. In dit kader heeft Flynth een onderzoek uit laten voeren on-

Figuur 5.6 Aandeel bedrijven met verhuisplannen per sector

3.

De kwaliteit van het pand  

4.

Voldoende parkeergelegenheid

5.

Nabijheid van (huidig en nieuw) personeel  

Bron: Rabobank

Landbouw

der de bestaande klanten naar de maximale afstand die zij bereid zijn af te leggen.

Industrie
Bouw
Detailhandel en reparatie
Groothandel

De door Flynth ingeschakelde makelaar heeft op basis van deze uitgangspunten verschillende potentiële bedrijfslocaties geselec-

Horeca

teerd. De locatie in Zoetermeer voldeed volledig aan alle eisen.

Logistiek
Financiële instellingen

Het zoek- en verhuisproces

Zakelijke diensten

Het hele proces heeft circa twee jaar in beslag genomen. Het zoekproces waarin Flynth de locatie-eisen heeft geformuleerd, de ma-

Onderwijs

kelaar op zoek is gegaan naar beschikbare bedrijfspanden en Flynth de huurovereenkomst heeft getekend is voorspoedig verlo-

Gezondheidszorg

pen. Daarna heeft het echter nog ruim een jaar geduurd totdat het bedrijf het nieuwe pand kon betrekken.  

Overige diensten

De belangrijkste oorzaak van deze vertraging is de wet- en regelgeving waarmee Flynth te maken kreeg. Het pand bleek name-

Totaal

lijk een andere bestemming te hebben dan waaronder het te huur werd aangeboden. Na een lang traject van overleg en een goe0%

de ondersteuning van de Kamer van Koophandel Den Haag is uiteindelijk een voor alle partijen bevredigende oplossing ge-
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vonden. Daarnaast heeft het beleid van de brandweer op basis van oude regelgeving geleid tot vertraging van ingebruikname van een van de ruimtes. Dankzij het proactieve handelen van Flynth, de architect en verschillende adviseurs die het bedrijf had in-

Tussen de twee gemeenten is het verschil in verhuisgeneigdheid niet groot. In Leidschendam-

geschakeld, is dit positief afgerond.   

Voorburg geeft 22% aan binnen nu en vijf jaar op zoek te gaan naar nieuwe bedrijfshuisvesting

Zoetermeer als vestigingsgemeente

terwijl dit in Zoetermeer 27% is. Verder hebben vooral de middelgrote en grote bedrijven (> 10

Volgens Flynth kan wet- en regelgeving en de strakke manier waarop deze soms wordt toegepast, tot hinder en frustra-

werkzame personen) plannen om op zoek te gaan naar iets nieuws (38%) terwijl eenmanszaken

ties leiden bij een bedrijfsverhuizing. Vooral voor kleinere bedrijven – die niet altijd over de middelen beschikken om hier effi-

de minste verhuisplannen hebben (20%).

cient mee om te gaan kan dit hinderlijk zijn en een verhuizing misschien zelfs wel in de weg staan.   

Aan de bedrijven met verhuisplannen is bovendien naar de reden achter deze plannen ge-

Desondanks ervaart Flynth Zoetermeer als een aantrekkelijke vestigingsplaats. De belangrijkste redenen hiervoor zijn het aanwezige arbeidspotentieel, de bereikbaarheid en de toegankelijkheid en zichtbaarheid van de gemeente voor het lokale bedrijfsleven. Al met al een gemeente met een zeer goed economisch klimaat van waaruit Flynth haar activiteiten nu volop verder kan ontplooien.  

44

Bron: Flynth Adviseurs en Accountants, 2009.

vraagd. De behoefte aan meer ruimte is daarbij veruit het belangrijkst, zoals is te zien in figuur
Bron: Bedrijfshuisvesting

5.7. Behalve redenen die te maken hebben met de huidige bedrijfslocatie spelen privéomstan-

MKB: van kostenpost naar

digheden ook nogal eens een rol. Zo vormt een verhuizing van de ondernemer zelf vaak ook de

strategisch bedrijfsmiddel.

aanleiding voor verhuizing van het bedrijf.
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Rabobank, 2003.
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Aan de eenmanszaken is bovendien de vraag voorgelegd of men geïnteresseerd is in de mo-

Figuur 5.7 Redenen voor de verhuisplannen

gelijkheid om ondersteunende faciliteiten voor de bedrijfsvoering ad hoc te kunnen huren.
Voorzieningenniveau

LeidschendamVoorburg

Woningaanbod

Zoetermeer

Bereikbaarheid

Bron: Rabobank

Ongeveer 11% van hen beantwoordt deze vraag bevestigend.

Gewenste locatie
Vervolgens is aan de ondernemers gevraagd wat de gewenste locatie is voor de toekomstige
bedrijfsruimte. Ook in dit opzicht bestaan er duidelijke verschillen tussen de ondernemers in

Openbaar vervoer

Leidschendam-Voorburg en Zoetermeer. Zo ligt de voorkeur voor de vestigingslocatie van ondernemers in Leidschendam-Voorburg bij locaties in een woonwijk terwijl de ondernemers in

Anders

Zoetermeer zich het liefst zouden willen vestigen op een kantorenlocatie. Ook dit heeft waar0%
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60%

schijnlijk te maken met het huidige type locatie waarvan het bedrijf gebruik maakt, waarbij in

70%

Leidschendam-Voorburg relatief veel bedrijven in een woonwijk zijn gevestigd terwijl Zoeter-

Gewenste bedrijfsruimte

meer veel bedrijven op kantorenlocaties telt.

De ondernemers met verhuisplannen is gevraagd aan welke eisen de toekomstige bedrijfshuisvesting moet voldoen. Hierbij is gevraagd welke wensen men heeft ten aanzien van het

Figuur 5.9 Gewenste type locatie

type bedrijfsruimte, de locatie, de grootte en de eigendomssituatie. Uit de resultaten blijken
de meeste ondernemers in de toekomst over zelfstandige bedrijfsruimte te willen beschikken.
Het zijn vooral de bedrijven die nu in een bedrijfsverzamelgebouw (65%) zitten of ook nu al
over zelfstandige ruimte beschikken (75%), die aangeven in de toekomst de voorkeur te hebben voor zelfstandige bedrijfsruimte. Ondernemers die hun bedrijf vanuit huis runnen (zonder

Op een industrieterrein

LeidschendamVoorburg

Op een kantorenlocatie

Zoetermeer

In een winkelcentrum

Bron: Rabobank

dat ze daar over een gescheiden bedrijfsruimte beschikken) zijn het minst geïnteresseerd in
In een woonwijk

zelfstandige bedrijfsruimte (30%).
Interessant is dat de behoefte aan zelfstandige bedrijfsruimte in Zoetermeer een stuk groter is

In het buitengebied

dan in Leidschendam-Voorburg (figuur 5.9). In Leidschendam-Voorburg blijkt dat ondernemers
juist relatief vaak behoefte hebben aan bedrijfsruimte in of aan huis. In de huidige situatie is het

Anders

aantal bedrijven dat vanuit huis of een ruimte aan huis werkt in Leidschendam-Voorburg ook

Geen wensen/
maakt niet uit

groter dan in Zoetermeer (waar juist veel bedrijven over een zelfstandige ruimte beschikken).
Een groot deel van de bedrijven (circa 40%) blijkt gewoon hetzelfde type bedrijfsruimte te zoe-
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ken als waar ze nu gebruik van maken.

Gewenste grootte en eigendom
Verder blijkt dat ongeveer een derde van de potentiële verhuizers op zoek is naar bedrijfsruimte

Figuur 5.8 Gewenste type huisvesting

van maximaal 50 m² bvo. Dit geldt zowel voor de bedrijven in Zoetermeer als in LeidschendamAan huis

LeidschendamVoorburg

In huis

Voorburg. In Zoetermeer is de vraag naar kleine bedrijfsruimte het grootst. Circa 60% van de
potentiële verhuizers in Zoetermeer zoekt bedrijfsruimte van minder dan 100 m².

Zoetermeer

Verzamelgebouw

Bron: Rabobank

Voor wat betreft de gewenste eigendomssituatie zijn de wensen ongeveer gelijk verdeeld
waarbij ongeveer 40% wil kopen en 40% wil huren (de rest weet het niet of geeft de voorkeur

Zelfst. bedrijfsruimte

aan een andere eigendomssituatie). In Leidschendam-Voorburg lijkt de wens voor het kopen
van een bedrijfspand iets groter te zijn dan in Zoetermeer (51% versus 38%). Dit hangt samen

Anders

met de voorkeur voor het type locatie en type bedrijfspand. Bij een bedrijfsruimte in of aan
Maakt niet uit

huis in een woonwijk zal het immers vaak gaan om koop (in tegenstelling tot een zelfstandige
0%
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bedrijfsruimte op een kantorenlocatie).
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5.5
Samenvatting
Vestigingsplaatskeuze

Figuur 5.10 Gewenst bvo in m2

>500

Bedrijven kiezen lang niet altijd weloverwogen voor een bepaalde gemeente of locatie. De be-

LeidschendamVoorburg

201 t/m 500

langrijkste reden om voor een gemeente te kiezen is het feit dat de ondernemer daar al woont.

Zoetermeer

101 t/m 200

Traditionele vestigingsplaatsfactoren spelen nauwelijks een rol bij de gemeentekeuze. Als men
wel een afweging maakt van vestigingsplaatsfactoren spelen de nabijheid van klanten, de be-

Bron: Rabobank

reikbaarheid en de geschikte woonomgeving de belangrijkste rol. Grote bedrijven houden zich
51 t/m 100

hier meer mee bezig dan kleine.

t/m 50

De keuze voor een specifieke locatie hangt vooral af van het feit of men het bedrijf in of aan
0%
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huis heeft of elders. Bedrijven die niet aan huis zijn gevestigd, hechten het meeste belang aan

35%

de bereikbaarheid van de locatie. Maar ook voor hen speelt de nabijheid van de woning een

Locatie belangrijkste kenmerk voor nieuwe bedrijfshuisvesting

belangrijke rol.

Afsluitend is aan de ondernemers gevraagd welk kenmerk het zwaarst weegt in de keuze voor

Negen van de tien bedrijven in Vlietstreek-Zoetermeer is tevreden over de vestigingslocatie.

een nieuwe bedrijfsruimte. Voor de ondernemers in Zoetermeer komt de locatie van de toekomstige huisvesting als belangrijkste kenmerk uit de bus (voor 40% van de ondernemers). De

Wonen in de gemeente

ondernemers in Leidschendam-Voorburg zijn in dit opzicht minder eenduidig. Voor een onge-

In aansluiting op bovenstaande constateringen blijkt het overgrote deel van de ondernemers

veer even groot deel (minimaal 15%) speelt de locatie (en bijbehorende kenmerken), de grootte

in dezelfde gemeente te wonen als waar het bedrijf is gevestigd. En ook in dit opzicht is men

van de bedrijfsruimte of de eigendomssituatie de belangrijkste rol.

tevreden over de gemeente. Het voorzieningenniveau en wederom de bereikbaarheid zijn belangrijke kenmerken die tot tevredenheid over de woongemeente stemmen. Ondernemers die
niet in de gemeente wonen, hebben hiervoor meestal geen specifieke reden. Voorts blijkt in

Figuur 5.11 Belangrijkste kenmerk toekomstige huisvesting

Zoetermeer een groter deel van het personeel ook in dezelfde gemeente te wonen dan in
Tyoe bedrijfspand

LeidschendamVoorburg

De grootte van
het bedrijfspand

Zoetermeer

Locatie

Bron: Rabobank

Leidschendam-Voorburg.

Plannen en wensen
Een kwart van de bedrijven verwacht binnen nu en vijf jaar te verhuizen. Dit aandeel ligt in
Zoetermeer iets hoger dan in Leidschendam-Voorburg. Vier van de tien bedrijven die willen
verhuizen zijn zakelijke dienstverleners. De behoefte aan meer ruimte is veruit de belangrijkste

Huur of koop

reden voor de verhuisplannen. In Zoetermeer valt de grote behoefte aan zelfstandige bedrijfs-

Maximale huur of koop

ruimte op terwijl in Leidschendam-Voorburg relatief veel bedrijven de voorkeur aan een aan
huis gebonden locatie geven. Een groot deel van de bedrijven zoekt hetzelfde type huisvesting

Overige kenmerken
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als waarvan ze nu gebruik maken.
Ook voor wat betreft het gewenste type locatie blijkt er een verband te zijn tussen de hui-

Ten slotte is ongeveer tweederde van de ondernemers met verhuisplannen van plan om de

dige en gewenste situatie. In Zoetermeer hebben relatief veel bedrijven een voorkeur voor een

nieuwe bedrijfsruimte in dezelfde gemeente te zoeken. De belangrijkste redenen hiervoor zijn

kantorenlocatie, terwijl ondernemers in Leidschendam-Voorburg een locatie in een woonwijk

het opgebouwde klantenbestand, de kennis van de lokale of regionale markt, de combinatie

prefereren. Met name voor de bedrijven in Zoetermeer speelt de locatie een cruciale rol bij de

van wonen en werken binnen dezelfde gemeente en de goede bereikbaarheid van de ge-

keuze voor toekomstige huisvesting. Veel bedrijven zijn op zoek naar kleine huisvesting.

meente. De bedrijven die van plan zijn naar een andere gemeente te verhuizen, geven hiervoor
vooral als reden dat de ligging of bereikbaarheid van Vlietstreek-Zoetermeer juist niet goed
genoeg is voor hun specifieke activiteiten. Opvallend is dat in Zoetermeer vooral de bedrijven
die op zoek zijn naar kleine bedrijfsruimte (< 50 m² bvo), aangeven in een andere gemeente op
zoek te gaan (circa 75% van hen).
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6. Conclusies
Economische prestaties
Binnen de regionale economie van Vlietstreek-Zoetermeer heeft Zoetermeer de belangrijkste rol. Hier bevinden zich de meeste bedrijven en banen en wordt het grootste deel van de
toegevoegde waarde gerealiseerd. In 2008 is de werkgelegenheid in de regio gegroeid. Deze
groei is volledig te danken aan de gunstige ontwikkeling van het aantal banen in Zoetermeer.
Leidschendam-Voorburg had juist te maken met een daling van de werkgelegenheid.
De economische prestaties van Vlietstreek-Zoetermeer blijven achter bij die van Nederland als
geheel en zijn gedaald ten opzichte van 2007. Ook binnen de regio Den Haag behoort Vlietstreek-Zoetermeer niet bij de best presterende gemeenten. Zoetermeer neemt de 20e plaats
van deze ranglijst in en Leidschendam-Voorburg gaat met de 28e positie zelfs als hekkensluiter
de boeken in. De economische kracht van de regio is in 2008 redelijk op peil gebleven. De
matige economische prestaties zijn vooral veroorzaakt door de achterblijvende economische
groei. Vooral de groei van de investeringen bleef in de regio in bijna alle sectoren achter. Maar
ook op alle andere groeivariabelen heeft Vlietstreek-Zoetermeer in 2008 slechter gepresteerd
dan het Nederlandse bedrijfsleven als geheel. Voor wat betreft de economische kracht van de
regio komt Vlietstreek-Zoetermeer nog redelijk uit de bus. Dit is vooral te danken aan de hoge
rentabiliteit op het eigen vermogen dat hier wordt gerealiseerd. De werkgelegenheidsfunctie
ligt nog altijd onder het gemiddelde wat de score op de economische kracht van de regio
drukt. Ten opzichte van een jaar eerder is de werkgelegenheidsfunctie van Zoetermeer in 2008
wel iets toegenomen.

Bedrijfshuisvesting
De regio Vlietstreek-Zoetermeer wordt door het aanwezige bedrijfsleven zeer gewaardeerd als
vestigingsregio. Bedrijven zijn vooral te spreken over de bereikbaarheid van het gebied. Bovendien wordt de regio als woonomgeving gewaardeerd. Dit laatste is niet onbelangrijk aangezien
veel bedrijven de vestigingslocatie van hun bedrijf hebben gekoppeld aan hun woonomgeving. Desondanks heeft een op de vier ondernemers plannen om te verhuizen. Deze plannen
worden veelal geboren uit ruimtegebrek op de huidige locatie. De vraag is of de twee gemeenten kunnen voldoen aan de verschillende wensen die deze bedrijven hebben met betrekking
tot een toekomstige vestigingslocatie. De indruk bestaat dat de bedrijven hier zelf nog niet
allemaal van overtuigd zijn. Een op de drie bedrijven met verhuisplannen is namelijk van plan
om de nieuwe huisvesting in een andere gemeente te gaan zoeken. Als gemeente is het natuurlijk onmogelijk om in ieders behoefte omtrent huisvesting te voorzien. En dat moet je ook
niet willen. Belangrijker is dat je je focust op een of meer doelgroepen en ervoor zorgt dat zij
in elk geval in jouw gemeente vinden wat ze zoeken. Zorg ervoor dat je deze bedrijven echt
meerwaarde biedt. Bovendien is het van belang dat de verschillende gemeenten binnen het
50

stadsgewest Haaglanden in dit opzicht complementair proberen te zijn.
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Zowel Zoetermeer als Leidschendam-Voorburg geven in hun beleid aan meer aandacht te willen besteden aan huisvesting voor starters. Het onderzoek bevestigt dat er inderdaad een grote
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Bijlage I Definities thermometer

behoefte is aan kleinschalige bedrijfshuisvesting. Wij verwachten dat hierin met name voor de
gemeente Leidschendam-Voorburg een kans is weggelegd. De gemeente zou zich kunnen
profileren als MKB-vriendelijke gemeente waar je als startende ondernemer volop huisvestingsen ontplooiingsmogelijkheden worden geboden. Dit kan door goedkope en/of kleinschalige

Algemeen

bedrijfshuisvestingsmogelijkheden of woon-werkcombinaties te realiseren. Voor Leidschen-

Arbeidsvolume

dam-Voorburg is het belangrijk nauw contact te houden met het bedrijfsleven en op deze ma-

Arbeidsvolume werknemers en zelfstandigen in arbeidsjaren

nier zelf grip te houden op de markt.

Bruto toegevoegde waarde
Loonkosten + afschrijvingen + financiële lasten + bedrijfsresultaat

Maar ook in Zoetermeer bestaat de bedrijvenpopulatie voor het grootste deel uit kleine be-

(= bruto winst – diensten van derden)

drijven. En ook voor Zoetermeer is het van belang deze groep niet uit het oog te verliezen en
het kleinbedrijf te binden door in zijn huisvestingsbehoefte te voorzien. Veel kantorenlocaties

Krachtvariabelen

in Zoetermeer zijn op dit moment grootschalig ingericht en sluiten niet goed aan bij de vraag

Arbeidsproductiviteit

vanuit de markt waar juist behoefte is aan meer kleinschalig aanbod. Voor Zoetermeer is het

Bruto toegevoegde waarde / arbeidsvolume

daarom van belang om goed te luisteren naar de markt en de bouw- en bestemmingsplannen

Rentabiliteit op eigen vermogen (REV)

en stedenbouwkundige uitgangspunten zoveel mogelijk daarop af te stemmen. Wees hierin

Bedrijfsresultaat als % van het eigen vermogen Investeringsratio

flexibel en creatief.

Investeringen als % van de bruto toegevoegde waarde
Werkgelegenheidsfunctie
Arbeidsvolume / beroepsbevolking

Groeivariabelen
Winstgroei
Bedrijfsresultaat 2008 / Bedrijfsresultaat 2007
Productiegroei
Bruto toegevoegde waarde 2008 / Bruto toegevoegde waarde 2007
Investeringsgroei
Investeringen 2008 / Investeringen 2007
Arbeidsvolumegroei
Arbeidsvolume 2008 / Arbeidsvolume 2007

52

53

De Kracht van de Ondernemer in Vlietstreek-Zoetermeer

Colofon
Bijlage II Responsverantwoording

Titel
De kracht van de ondernemer in Leidschendam-Voorburg en Zoetermeer
Ondertitel
Van zolder naar zakenpand

Gemeente

Populatie 		

Respons

Leidschendam-Voorburg

2.013

42%

208

41%

Zoetermeer

2.764

58%

299

59%

4.777

100%

507

100%

Totaal

Grootteklasse (werknemers)

Populatie 		

Respons 		

1 		

2.874

60%

247

49%

2 t/m 4

1.267

27%

159

31%

5 t/m 9

330

7%

56

11%

10 t/m 49

247

5%

37

7%

59

1%

7

1%

4.777

100%

506

100%

≥ 50
Totaal

Sector
A

Landbouw, bosbouw en visserij

D

Populatie 		

Respons

62

1%

26

5%

Industrie

152

3%

50

10%

F

Bouw

466

10%

53

10%

G

Detailhandel en reparatie (50 en 52)

621

13%

49

10%

G

Groothandel (51)

477

10%

51

10%

H

Horeca

192

4%

53

10%

I

Vervoer, opslag en communicatie

112

2%

43

8%

J

Financiële instellingen

90

2%

25

5%

K

Zakelijke dienstverlening

1.871

39%

56

11%

M

Onderwijs

76

2%

25

5%

N

Gezondheidszorg

108

2%

25

5%

O

Overige dienstverlening

550

12%

51

10%

4.777

100%

507

100%

Totaal
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