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Gedachtewisseling met de raad voor het opstellen van een
geactualiseerd economisch beleid in het Politiek Forum van22
maarl202L

Geachte leden van het presidium,

Gedachtewisseling met de gemeenteraad
Per 2O2L loopt het economisch beleidsplan 20t4-202O'Ondernemend Leiderdorp'
af. Wij willen de gemeenteraad in een vroeg stadium betrekken bij het opstellen van
een geactualiseerd economisch beleid. Graag willen wij met de gemeenteraad
bespreken wat de uitgangspunten en randvoorwaarden voor deze economische
visie 2O2L-2026 kunnen zijn. Ook zijn wij geïnteresseerd in de ideeën van de
gemeenteraad voor de Leiderdorpse economie. Welke kansen en bedreigingen,
sterktes en zwaktes heeft de Leiderdorpse economie? Dit willen wij bespreken in
het Politiek Forum. Daarom verzoeken wij u dit te agenderen in het Politiek Forum
van22 maart2O2L.

Op22 maart 2021willen wij een korte toelichting geven op de evaluatie van het
huidige beleidsplan en willen wij de op te stellen economische visie met het Politiek
Forum bespreken aan de hand van de volgende drie vragen:

Welke kansen en bedreigingen, sterktes en zwaktes ziet het Politiek Forum voor
de Leiderdorpse economie?
Welke uitgangspunten geeft het Politiek Forum ons mee voor de op te stellen
econom ische beleidsvisie 2O2L-2026?

Welke randvoorwaarden geeft het Politiek Forum ons mee voor de op te stellen
econom ische beleidsvisi e 2O2L-2O26?

Evaluatie economisch beleidsplan 2014-2020'Ondernemend Leiderdorp'
Als start van het formuleren van een economische visie 2O2L-2O26 heeft een
evaluatie plaatsgevonden van het huidige economische beleid. Dit heeft geleid tot
een door ons vastgesteld evaluatiedocument en factsheet. Deze documenten treft u

in de bijlage aan en z'rjn bedoeld als 'onderlegger'voor het gesprek in het Politiek
Forum. Wij vragen u deze stukken, inclusief deze brief waarin onze vragen aan het
Politiek Forum zijn geformuleerd, dan ook door te geleiden naar de gemeenteraad.
Ook zijn wij bezig met het opstellen van een SWOT-analyse waarvoor wij tijdens de
interactieve sessie ook graag input bij u ophalen.071 54 58 500

INFO@LEIDERDORP.N L
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Vervolgproces
De uitkomsten van het gesprek met het Politiek Forum vormt input voor de op te
stellen economische beleidsvisie 2O2t-2O26. Deze visie willen wij voor het
zomerreces 2Q27ter besluitvorming aan de gemeenteraad aanbieden.
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Bijlagen:
- Evaluatiedocument economisch beleidsplan 2014-2020'Ondernemend

Leiderdorp'
- Factsheet: economische veerkracht van Leiderdorp
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Evaf uatie economisch beleid 2OL4 -2O2O Leiderdorp, 'Ondernemend Leiderdorp'

Aanleiding en doel
evaluatie

Het economisch beleid 2OL4-2020 Leiderdorp, 'Ondernemend Leiderdorp' loopt in 2020 af .

Startpunt voor het formuleren van het economisch beleid 2021 -2O26is een evaluatie van het
huidige beleidsplan. ln dit document worden de resultaten van deze evaluatie als volgt weergegeven.
- ln overzicht 1 worden de strategische doelen en thema's weergegeven, zoals geformuleerd in het

economisch beleidspla n 20!4-2020.
- ln overzicht 2 wordt weergegeven of de strategische doelen en thema's zijn behaald en of de

acties zijn uitgevoerd.
- ln overzicht 3 wordt een nader beeld geschetst van de acties per thema.

Methode Deze evaluatie is tot stand gekomen door middel van gesprekken met economische stakeholders van
de economie in Leiderdorp, regio071 en Holland Rijnland. De volgende stakeholders zijn geinterviewd
- Bestuur Leiderdorpse Ondernemers Vereniging (LOV)
- Ondernemers gevestigd aan de Leiderdorpse bedrijventerreinen (Baanderij, Lage Zijde)
- Ondernemers(vertegenwoordigers) van de Leiderdorpse winkelgebieden (Santhorst, Winkelhof

en Wooon), Wereldhave
- Organisaties zorgcluster A4 (inclusief Alrijne ziekenhuis)
- Vertegenwoordigerhoreca
- Vertegenwoordigers regionale samenwerking (Economie071, Holland Rijnland, Leiden)
- ProvincieZuid-Holland

Ook is een bureaustudie gedaan naar de realisatie van de acties per thema (zie overzicht 3)

Leeswijzer De resultaten van de evaluatie worden weergegeven door middel van een 'stoplichtenmodel'

ln de evaluatie is primairgekeken of de hoofddoelstellingen perthema zijn gerealiseerd (overzicht 2).
Ook is per actie gekeken of het beoogd resultaat is behaald (overzicht 3). Het kan zijn dat de
doelstelling is gerealiseerd en het resultaat is behaald, zonder dat er door de gemeente actie is
ondernomen. Andersom kan het zijn dat de doelstelling en het resultaat niet zijn behaald, maar dat er
wel acties door de gemeente zijn ingezet. Daarom hebben we in het stoplichtenmodel gekeken naar
twee dimensies: 1) 'is de actie uitgevoerd?'2) 'is de doelstellinggerealiseerd?'. Dit is vervolgens op de
onderstaande manier gevisualiseerd.

..:i ; l:\ .t :::a .. . .. .ir,.,ì . .:j Acties uitgevoerd, doelstelling gerealiseerd

Acties niet uitgevoerd, doelstelling niet gerealiseerd

Acties uitgevoerd, doelstelling niet gerealiseerd. Vice versa

Essentie van de
evaluatie

Binnen elk thema van het economisch beleid 2014-2020 hebben acties door de gemeente
plaatsgevonden. Er is hiermee flinke energie gestoken in het behalen van de doelstellingen. Bij vier
thema's heeft dit geleid tot het behalen van de doelstellingen. Bij drie thema's is dit niet het geval.

De behaalde doelstellingen zijn:
- thema 3 'profilering bedrijventerreinen' ;
- thema 5 'lnvesteren in recreatie en toerisme';
- thema 6,'investeren in onderwijs-arbeidsmarktbeleid';
- thema 7 'de rol van de gemeente en de plek in de regio'

De doelstellingen die (gedeeltelijk) niet behaald zijn, zijn de volgende:
- thema L'Versterken van de 

^4zone 
in Leiderdorp';

- thema 2 'Versterken van het zorgcluster door intensievere samenwerking met de Leidse regio';
- thema 4 'investeren in (duurzame) economische structuur'.
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Het niet (geheel) behalen van de doelstellingen heeft verschillende oorzaken. Het ve

A4zone (thema 1) is niet geheel uit de verf gekomen: het uitvoeringsprogramma heeft beperkt

bijgedragen aan de realisatie van de gebiedsvisie, en er is sprake van een gebrek aan

organisatiegraad. Daarnaast heeft het vigerende bestemmingsplan de gemeente parten gespeeld om

een belevingsboulevard te creëren en waren de ontwikkelingen met betrekking tot het IKEA terrein

ongunstig voor de realisatie van de doelstellingen voor het gebied.

Met betrekking tot de versterking van het zorgcluster (thema 2) wordt geconcludeerd dat de

initiatieven van de gemeente beperkt hebben bijgedragen aan de realisatie hiervan. Ook is beperkt

ingezet op het verminderen van regeldruk (onderdeel van thema 4). Overigens geven ondernemers

aan niet direct regeldruk te ervaren van de gemeente.

Daar staat tegenover dat de profilering van de bedrijventerreinen (thema 3) is gerealiseerd door het

vaststellen van een gebiedsvisie op de Baanderij en op de Lage Zijde en door het vaststellen van de

regionale bedrijventerreinenstrategie inclusief een profiel per bedrijventerrein'

Ook is er volop geTnvesteerd in recreatie en toerisme door onder andere het leggen van (recreatieve)

fietsverbindingen (thema 5). Door middel van projecten op het n¡veau van de Leidse regio (door

EconomiegTl) en op het niveau van Holland Rijnland worden de voornemens met betrekking tot het

investeren in het onderwijs-arbeidsmarktbeleid gerealiseerd (thema 6)'

Ook blijkt dat Leiderdorp een stevige positie inneemt in de regio en dat ondernemers de relatie met

de gemeente als prettig ervaren. (thema 7).

rsterken van de
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Hoofddoel Het versterken van de economische structuur en het creëren van een aantrekkelijk economisch
klimaat in Leiderdorp, waarbij tot 2020 de focus ligt op het MKB, de (perifere) detailhandel en de zorg.

Thema 1. Versterken
van de A4 zone
[eiderdorp.

De A4-zone is het gebied tussen lkea-WOOON-zorgboulevard. We beschouwen dit als een economisch
gebied met een verscheidenheid aan perifere detailhandel, kantoorlocaties en zorg. De ambitie is om
een belevingsboulevard te realiseren met een versterking van deze functies, aangevuld met een
versterkend thema, bijvoorbeeld leisure. De gemeente daagt de zittende marktpartijen in deze
gebieden uit om een integrale gebiedsvisie op te stellen.

Thema 2. Versterken
van het zorgcluster
door intensievere
samenwerking met de
Leidse regio.

De ambitie is om een sterk zorgcluster te realiseren en de samenwerking te intensiveren in de Leidse

regio. De belangrijke spelers in Leiderdorp, zoals het Rijnland Ziekenhuis, Activite, Cardea en het
Medisch Centrum Kinderwens, worden, samen met de LOV, betrokken om een Leiderdorps
zorgcluster op te zetten. Het opstellen van een business case moet leiden tot een structurele
samenwerking tussen de regionale zorginstellingen.

Thema 3. Profilering
bedrijventerreinen

De Leiderdorpse bedrijventerreinen, de Baanderij en de Lage Zijde, worden ontwikkeld tot
werklandschap. Een werklandschap is een gebied waarin het werken centraal staat, maar waarin
economische functies gemengd worden en eventueel gecombineerd worden met woon- en
groenfuncties. Voor de Baanderij willen we het profiel verruimen met andere economische functies
en wonen. Daarnaast zetten we in op starters, kleinschalige bedrijven en zelfstandigen. Voor de Lage

Zijde willen we het huidige type bedrijven behouden, zonder nieuwe functies toe te staan. De A4-zone
Leiderdorp scharen we ook onder een werklandschap. Voor deze locatie zien we een verruiming van
het aantal functies. De invulling van de werklandschappen wordt afgestemd met de gemeenten in de
Leidse regio.

Thema 4. lnvesteren in
(duurzame)
economische structuur

De randvoorwaarden voor ondernemers moeten op orde zijn. We willen de regeldruk verminderen en
de gemeentelijke regelgeving en vergunningprocedures vereenvoudigen. Dit pakken we op met de
ontwikkeling van het Serviceplein, waar de verbetering van de dienstverlening en de processen

centraal staan. Daarnaast faciliteren we glasvezel en actualiseren we de Nota ambulante handel waar
de regels over de markt en de standplaatsen staan.

Thema 5. lnvesteren in
recreatie en toerisme.

Een onderbelicht thema waar we de komende jaren in willen investeren is recreatie en toerisme. De
kunst is om de toerist te verleiden om na een museumbezoek in Leiden de Leiderdorpse polder in te
gaan om hier van de natuur te komen genieten. We willen investeren in het omvormen van het
HSL/44-informatiecentrum tot een groene hart recreatietransferium, het realiseren van doorgaande
vaarroutes, het realiseren van fietsverbindingen, het recreatief toegankelijker maken van de polder
Achthoven en de kansen benutten die zich voordoen van de Limes. De regionale samenwerking en de
samenwerking met private partijen wordt geintensiveerd.

Thema 6. lnvesteren in
onderwijs-
arbeidsmarktbele¡d.

Dit thema wordt opgepakt in nauwe samenwerking met de gemeenten in de Leidse regio. Om een

sterke positie te behouden in de top van de Europese kennisregio's is het van belang om voldoende
goed gekwalificeerd personeel te hebben. De aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt wordt
verstevigd door de samenwerking tussen overheid, ondernemers en onderwijs. Er wordt gewerkt aan
vijf voornemens: informatie delen en samen monitoren, werken aan een onderwijsaanbod dat
aansluit op de vraag van de arbeidsmarkt, een leven lang leren met doorlopende leerlijnen, voldoende
stages en leer-werkplekken en het streven naar een inclusieve arbeidsmarkt.

Thema 7. De rol van de
gemeente en de plek in
de regio.

Afhankelijk van de situatie zal de gemeente haar rol en positie moeten bepalen. De ene keer is de
gemeente regisseur, andere keren dienstverlener, uitvoerder, regelhandhaver of beleidsbepaler. Aan
ondernemers wordt zoveel mogelijk ruimte gegeven om te ondernemen en de gemeente faciliteert
initiatieven binnen de wettelijke kaders. Bij de beleidsontwikkeling en -uitvoering worden relevante
actoren betrokken. Dit draagt bij aan de gedachte van de gemeente als netwerkorganisatie. De

gemeente gaat vaker het gesprek aan met ondernemers, werkt intensiever samen in de (Leidse) regio
en wordt er meer ingezet op belangenbehartiging.
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Status ToelichtingThema

Thema 1. Versterken van de A4
zone Leiderdorp.
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Voor het gebied is samen met ondernemers een gebiedsvisie opgesteld. De

gebiedsvisie is beperkt tot uitvoering gekomen en heeft vooralsnog niet geleid tot
directe versterking van de A4 zone. ln essentie is de potentie van het gebied

onverminderd van kracht, maar is het niet gelukt om de verschillende gebieden

meer tot een geheel te maken en de A4 zone als geheel te versterken. De

gemeente heeft voora I vraaggestu u rd gehandeld. Het Uitvoeringsprogra m ma

heeft beperkt bijgedragen aan het realiseren van de doelstellingen van de

gebiedsvisie.

Een van de oorzaken is het besluit van de IKEA om geen vestiging in Leiderdorp te

bouwen. Met IKEA wordt momenteel gesproken over de mogelijke invulling van

het gebied. Voor de totale geb¡edsontwikkeling is de invulling van het IKEA-terre¡n

van grote invloed.
Een gebrekkige organisatiegraad is tevens mede debet aan het niet realiseren van

de doelstellingen.
Zorgpunt blijft het gebied Wooon. De mogelijkheden die vanuit het vigerend

bestemmingsplan worden geboden worden ook als verklaring genoemd dat een

belevingsboulevard niet goed tot ontwikkeling is gekomen.

li :. :...-

Er is sprake van een zorgcluster, waarbij het Alrijne ziekenhuis duidelijk de spil

vormt. Zorginstellingen in het gebied zijn gelieerd aan het Alrijne, maar van een

overall samenwerking ter versterking van het zorgcluster is slechts beperkt sprake'

De samenwerking is vooral functioneel van aard. De rol van de gemeente in de

afgelopen jaren in het versterken van het zorgcluster is beperkt geweest. De

gemeente heeft vooral vraaggestuurd gehandeld. Het Alrijne ziekenhuis heeft ook
geïnvesteerd in de locatie door deze uit te breiden en te vergroenen, waarmee het

ziekenhuis werkt aan haar toekomstbestendigheid.

Er zijn (in Economie0Tl verband) veel initiatieven geweest rondom het thema

zorg, maar die hebben niet geleid tot een gezamenlijke visie en samenwerking
zoals beoogd was in het economisch beleidsplan.

Een voorbeeld van intensievere regionale samenwerking is dat op l januari 2015

het Diaconessenziekenhuis onderdeel van het Alrijne ziekenhuis is geworden.

De rol van de gemeente in het realiseren van de doelstellingen is beperkt geweest'

Thema 2. Versterken van het
zorgcluster door intensievere
samenwerking met de Leidse
regio.

ln 2020 is de Ruimtelijke strategie bedrijventerreinen 2020-2030 door de raden

van de Economie 071 gemeenten vastgesteld. ln de strategie zijn de profielen voor

zowel de Baanderij als de Lage Zijde vastgelegd. Voor de Baanderij geldt dat het

oostelijk deel een matig gedifferentieerd profiel heeft. Het westelijk deel heeft een

breed gedifferentieerd profiel, waarbij werken, wonen en perifere detailhandel
gecombineerd kan worden. Dat heeft geleid tot een gebiedsvisie voor de totale
Baanderij die eind 2020 is vastgesteld door de raad. De Lage Zijde heeft een matig
gedifferentieerd profiel, die consoliderend van aard is. Het voormalig Vliko-terrein

krijgt een groene inrichting en landschappelijke inpassing passend bij het

buitengebied.
Het consoliderend karakter van bedrijventerrein de Lage Zijde maak dat

ondernemers mogelijk ervaren dat het gebied weinig aandacht krijgt van de

gemeente.

Thema 3. Profilering
bedrijventerreinen.

Vanuit de interviews komt het beeld dat ondernemers het contact met de

gemeente als prettig ervaren en ruimte krijgen van de gemeente om te
ondernemen. Zowel ambtelijk als bestuurlijk wordt meegedacht met ondernem

en treedt de gemeente faciliterend op.

Korte en informele lijnen worden gewaardeerd. Wel bestaat bij enkele

ers

e
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met deondernemers de behoefte aan meer structureel direct

Thema 4. lnvesteren in
(duu rzame) economische
structuur.
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en een meer proactieve houding vanuit de gemeente richting ondernemers.
De ondernemersbezoeken zijn een goed voorbeeld van meer proactief optreden
van de gemeente en die worden ook gewaardeerd.

Door de gemeente is beperkt ingezet op het verminderen van ervaren regeldruk.
Ondernemers geven in de interviews ook aan niet direct regeldruk vanuit de
gemeente te ervaren. Geconcludeerd kan worden dat ondernemers op
hoofdlijnen tevreden zijn over de dienstverlening vanuit de gemeente.

Thema 5. lnvesteren in recreatie
en toer¡sme.

De in de beleidsnota genoemde acties zijn vrijwel allemaal gerealiseerd en hebben
zeer waarschijnlijk bijgedragen aan het meer aantrekkelijk maken van Leiderdorp
voor de recreant en de toerist. Het is echter lastig om objectief meetbaar te maken
of de doelstellingen hiermee gerealiseerd zijn. Er worden geen metingen gedaan
van het aantal bezoekers /recreanten.

Zo zijn bijvoorbeeld het wandelknooppuntensysteem en diverse fietsverbindingen
aangelegd en zijn daarbij natuurvriendelijke oevers gerealiseerd en is de Polder
Achthoven daarmee meer toegankelijk gemaakt.

Thema 6. lnvesteren in
onderwijs-arbe¡dsmarktbeleid.

Vanuit het economische domein worden de vijf voornemens gerealiseerd door
deelname aan Economie071. Binnen EconomieOTl wordt in de kenniskring
aansluiting Onderwijs en Arbeidsmarkt informatie gedeeld door onderwijs,
ondernemers en overheid. De kenniskring wordt twee keer per jaar
georganiseerd. Voor de andere voornemens zijn diverse projecten gestart. Te
denken valt aan de oprichting van de ICT-praktijkacademie (onderwijsaanbod in
aansluiting op de arbeidsmarkt, levenslang leren), het project Talent op Maat
(inclusieve arbeidsmarkt, het matchen van vraag en aanbod via vaardigheden in
plaats van arbeidsverleden), het stagepact in oprichting (het creëren van
voldoende stageplekken).

Ook op de schaal van de arbeidsmarktregio Holland Rijnland wordt vanuit het
sociaal domein geinvesteerd in deze thema's. Bijvoorbeeld door het
leerwerkbedr'rjf. Uit interviews komt naar voren dat het economische domein en
het sociaal domein elkaar niet automatisch vinden.

Thema 7. De rol van de
gemeente en de plek in de regio.

Wat de rol van de gemeente betreft wordt verwezen naar hetgeen hierover
gezegd is bij thema 4.

Daarnaast participeert Leiderdorp volop in Economie0Tl verband en op hoger
schaalniveau in Holland Rijnland. De partners waarmee Leiderdorp binnen het
economisch domein samenwerkt, waarderen de samenwerking. Leiderdorp
participeert op een constructieve manier in de samenwerkingsverbanden. Uit de
evaluatie blijkt dat ondernemers de plek van Leiderdorp in de regio heel belangrijk
vinden en graag zien dat Leiderdorp een stevige positie hierin inneemt.

Eind 2020 is besloten om de samenwerking in Economie0Tl verband met twee jaar
te verlengen tot eind 2022. Resultaten van de Economie0Tl samenwerking zijn
onder andere de regionale retailvisie en de ruimtelijke strategie
bedrijventerreinen.

5
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3. Evaluatie concrete acties per thema

Thema 1. Versterken van de A4 zone leiderdorp

Status ToelActie resultaat
Een integrale
gebiedsvisie voor de A4-

zone. Het aantrekken
van nieuwe formules en

de herinrichting van het
openbaar gebied moet
leiden tot een

economisch sterke zone.

ln 2015 is een gebiedsvisie A4 zone vastgesteld. ln 2016 is

een uitvoeringsplan vastgesteld met daarin de volgende

elementen:
- het opzetten van een BIZ voor de A4 zone

- een prijsvraag voor een nieuwe naam voor het gebied

- uitvoering actielijn C (doelgerichte aankooplocaties)
van de Retailvisie Leidse regio

- het faciliteren van nieuwe ondernemers die passen

binnen de gebiedsvisie.

De actie tot het opzetten van een BIZ heeft niet tot
resultaat geleid vanwege het ontbreken van draagvlak

onder ondernemers (met name met betrekking tot de

ondernemersbijdrage). ln 2ot7 heeft een prijsvraag

plaatsgevonden voor een nieuwe naam. De nieuwe naam

is Quartier A4. Voor de uitvoering van actielijn C (saneren

winkelmeters op PDV locaties) is gekozen voor een meer

faciliterende rol van de overheid.

De ruimtelijke invulling van het gebied is gestagneerd. Een

van de potentiele dragers van het gebied, de IKEA, heeft

besloten gccn vestiging in Leiderdorp te openen.

Momenteel wordt een alternatieve bestemming voor het
gebied gezocht. Daarnaast hebben de bij de opstelling van

de visie betrokken (particuliere) partijen geen initiatieven
genomen om uitvoering te geven aan de gebiedsvisie.

Het aantrekken van nieuwe formules is deels gerealiseerd

door de vestiging van wereldrestaurant 'Genieten'. Dit

bevordert de levendigheid van Wooon. Uit de interviews

blijkt dat de ontwikkeling van Wooon naar een

belevingsboulevard stagneert. Als een oorzaak wordt de

beperkte mogelijkheden van het bestemmingsplan
genoemd. Aanpassing is door provinciaal beleid lastig.

De gemeente neemt het
initiatief om de zittende
partijen aan de A4-zone uit
te nodigen voor een plan

om de economische
toplocatie in de regio te
behouden.

Thema 2. Versterken van het zorgcluster door intensievere samenwerking met de leidse regio.

Status Toelresu ltaatActie
Het opstellen van een gezamenlijke visie voor het

zorgcluster heeft niet plaatsgevonden. De samenwerking

tussen de verschillende zorgpartijen van het zorgcluster is

vooral functioneel van aard en vindt met name plaats met

Alrijne ziekenhuis en de zorgaanbieders binnen het

zorgcluster. De gemeente speelt hierin een beperkte rol.

Op het niveau van de arbeidsmarktregio Holland Rijnland

is overleg met de zorgsector (Brancheteam zorg). Hierin

participeert Activite. Dit is echter niet gericht op het

verankeren van het zorgcluster in Leiderdorp.
Er heeft geen acquisitie plaatsgevonden om een zorg

gerelateerde organisatie aan te trekken om zich te

o Kavel L van Vierzicht

Het opstellen van een

gezamenlijke visie om het
zorgcluster in Leiderdorp te
versterken.

Bevordering en

versterken van de

onderlinge
samenwerking tussen de

zorg- en

welzijnsinstellingen en

om de positie van het

zorgcluster stevig te
verankeren

6



Z/21/114986/230966

Actiepunt Economische
agenda Leidse regio:We
stellen een business case op
voor het versterken van het
zorgdomein in de Leidse

regio. De business case

betreft een structurele
samenwerking tussen de
regionale zorginstellingen
met als doel het verder
verhogen van de kwaliteit
en doelmatigheid van de
zorg.ln de business case

wordt de toegepaste en
fundamentele kant van het
zorgdomein met elkaar
verbonden ter versterking
van het zorgcluster

Business case voor
verhoging kwaliteit en
doelmatigheid zorg

Samen met gemeente Voorschoten en hogeschool Leiden
is een Centrum voor Vitaliteit (CW) opgezet, gericht op
het creeren van een vitaliteitseconomie. Het CVV was een
netwerkorganisatie om de vitaliteit in de Leidse regio de
bevorderen. ln 2019 heeft de stuurgroep Economie 071
besloten het initiatief over te geven aan marktpartijen,
waarna het CVV is in 2019 opgeheven. Tot een duurzame
versterking van het zorgcluster als een soort 'Silicon
valley' op het gebied van vitaliteit en zorg heeft dit niet
geleid.

Act¡e Beoogd resultaat Status Toelichting
Actiepunt Economische
agendo Leidse regio: HeI
opstellen van een regiovisie
werklandschappen met
profi elen voor verschillende
typen bedrijventerreinen.
Voor Leiderdorp worden de
Baanderij, de Lage Zijde en

de A4-zone Leiderdorp
betrokken

Een uitgewerkt profiel
waarin de
ontwikkelricht¡ng per
locatie tot 2020 is

bepaald. Bij de
herziening van de
bestem mingsplannen zal

deze uitwerking worden
meegenomen. De door
iedere gemeente
afzonderlijk opgestelde
profielen worden
samengebracht tot een
gezamenlijk

visiedocument.

ln 2013 is het document'Van bedrijventerreinen naar
werklandschappen' vastgesteld. Dit document is mede
input geweest voor de bedrijventerreinenstrategie van de
071 gemeenten. Deze strategie is in 2020 door de
gemeenteraad vastgesteld. Onderdeel van deze strategie
is de beschrijving van een profiel per bedrijventerrein,
waaronder de Baanderij en de Lage Zijde (bijlage 4 van de
bedrijventerreinenstrategie).

Voor de A4 zone, Baanderij en de Lage Zijde is een
gebiedsvisie vastgesteld waarin een ruimtelijk-
economische visie op deze gebieden weergegeven.

Actiepunt Economische
agenda Leidse regio: in
overleg zal worden bekeken
of het bedrijfsleven een
adviesrol kan nemen bij de
ontwikkeling en vulling van
bedrijventerreinen en een
praktische rol bij het beheer
daarvan. Gestart wordt met
pilots voor een aantal
grotere werklandschappen

Samenwerking in
ontwikkeling, vulling
beheer van de
werklocaties.

Er is een regionale stuurgroep bedrijventerreinenstrategie
opgesteld waarin, naast de portefeuillehouders
economie, vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven van
de regioO71 zitting hebben. Deze stuurgroep heeft de
totstandkoming van de bedrijventerreinenstrategie
begeleid en zal ook een centrale rol spelen in de
u itvoeringsfase.

De praktische rol voor de vulling en het beheer voor de
bedrijventerreinen in Leiderdorp heeft geen invulling
gekregen omdat er geen draagvlak is voor het aangaan
van een BlZ.

7
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Status ToelichtingActie Beoogd resultaat
Een Nota ambulante
handel 20t4-2OL8
waarin de standplaatsen
en de markt centraal
staan

ln 2020 is de nota actualisatie standplaatsenbeleid door

het college vastgesteld. Ook is een start gemaakt met het

weekmarktbeleid waarin een eventuele herinrichting van

de weekmarkt een thema is.

De huidige Nota ambulante
handel wordt geëvalueerd

en op basis hiervan wordt
een nieuwe Nota ambulante
handel opgesteld

Hieraan is geen vervolg gegeven vanwege het stellen van

andere prioriteiten (zie jaarverslag 2015). Uit de

interviews komt naar voren dat de ondernemers de
gemeentelijke regelgeving niet als een issue of
aandachtspunt ervaren.

Het doorllchten van
gemeentelijke regelgeving

en processen en de
vermindering van

regelgeving

Verbetering
dienstverlening,
vermindering
belemmeringen voor
ondernemers

Er zijn een aantal buurtmoestuinen, zoals de Kruidentuin

bij de Rozemarijntuin en de Op Dreef bij de Luykendreef,
gerealiseerd..

Een vorm van

stadslandbouw in
leegstaande
kantoorpanden of
openbaar toegankelijke
plaatsen

Onderzoeken in hoeverre
stadslandbouw te realiseren

is

De gemeente zal een faciliterende rol aannemen wanneer

een bedrijf zich meldt.
Het faciliteren van glasvezel Snellere en verbeterde

internetverbindingen

Koploper regio op vlak
gastvrije WiFi

Winkelhof heeft een openbaar toegankelijk wifi-netwerk.
Dit is echter niet het resultaat van initiatieven vanuit de

lokale overheid. Binnen Economie0Tl zijn is hier geen

initiatief voor genomen.

Actiepunt Economische

ogendd Leldse reglo: Heï.

streven naar vrij
toegankelijke WiFi in de

binnensteden en centra in
2076

LAB071 is een samenwerking tussen Leiderdorp en Leiden

op het gebied van regionale bereikbaarheid. LAB071 heeft
geen eigen mobiliteitsagenda. De werkwijze is dat door
middel van LAB071 de mobiliteitsplannen van Leiderdorp

en Leiden op elkaar worden afgestemd.

Het belangrijkste gemeentegrens overschreidende project

is de Leidse Ring Noord. Op dit moment wordt op Holland

Rijnlandniveau gewerkt aan een nieuwe Regionale

Strategie Mobiliteit. Nadat deze is vastgesteld kan er voor
de regio een uitwerkingsplan gemaakt worden.

Betere interne
bereikbaarheid
agglomeratie

Actiepunt Economische

agendo Leidse regio:
Opstellen en uitvoeren van

een bereikbaarheidsagenda

op regioschaal in het kader

van het LAB071

8
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Thema 5. lnvesteren in recreatie en toerisme

Actie Beoogd resultaat Status Toelichting
Het A4-infocentrum
omvormen tot Groene Hart
recreati etransferi u m

Groene Hart
recreatietra nsferiu m

Op 4 januari 2O2t is gestart met de herinrichting van de
openbare ruimte. De herinrichting van het openbaar
gebied wordt eind 2021 afgerond.

Opwaarderen fietspad
Ruigekade

Recreatief toega n kelij k

maken van de polder
Achthoven

Aan de Ruigekade is in 2017 het nieuwe fietspad
'Gravenpad'gerealiseerd, een fietspad van 2,5 kilometer
dat onderdeel uitmaakt van het fietsknooppunten
netwerk in de regio Holland Rijnland. Ook is nieuwe
natuur aangelegd (inclusief natuu rvriendelijke oevers).

Het realiseren van
doorgaande vaarroutes met
"hop-on hop-off"

Een aantrekkelijke
gemeente voor
doorgaand vaarverkeer

Het realiseren van doorgaande "hop-on hop off"
vaarroutes is geen zelfstandig project. Wel worden bij
projecten in de buitenruimte kansen benut als zich deze

voordoen. Zo wordt bij het A4-informatiecentrum een

aanlegsteiger gerealiseerd waar toeristen en recreanten
tijdelijk hun bootjes kunnen aanleggen om een bezoek te
brengen aan het gebied.

Het realiseren van een

fietsverbinding over de A4
ter hoogte van het
gemeentehuis

Aantrekkelijke
fietsroutes door de
polder Achthoven

De fietsbrug over de Rijksweg is gerealiseerd in het kader
van de verbreding van Rijksweg 44.

Het aantrekkelijk maken van
fiets- en wandelpaden
vanuit de stad naar de
polders

Aantrekkelijke fiets- en

wandelroutes
ln 2019 is een fietsverbinding gerealiseerd van de
Munnikkenpolder via het toekomstige Groene Hart-
centrum langs de N446 richting de Ruigekade.

Kansen benutten van de
Limes en de opgravingen bij
de Plantage

Aandacht voor de

cultuurhistorie van
Leiderdorp en omgeving

Kansen benutten van de Limes: via de landschapstafel
Leidse Ommelanden zijn, samen met Leiden en de
omliggende gemeenten zeven fietsroutes
gerealiseerd. Een van deze routes is de Limes-

Matiloroute. Deze route loopt ook door Leiderdorp
en verbindt zo Park Matilo met de Leiderdorpse
Romeinse geschiedenis. De route komt ook langs

andere recreatieve plekken in Leiderdorp, zoals het
Groene Hartcentrum, de Munnikkenpolder, en park

De Houtkamp.
Kansen benutten van de opgravingen bij de Plantage:
in de betreffende buurt hebben archeologische
opgravingen plaatsgevonden. Er is een tafel gemaakt
waarin één en ander zichtbaar is gemaakt m.b.t. de

historie en de archeologie van de buurt.
Het Leiderdorps museum heeft een tentoonstelling
gewijd aan de opgravingen bij de Plantage

9
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Status ToelichtingActie Beoogd resultaat
ln de stuurgroep EconomieOTl neemt het bedrijfsleven,
het onderwijs en de gemeente zitting. ln de stuurgroep
vindt periodiek overleg, afstemming en informatie-
uitwisseling plaats tussen ondernemers, onderwijs en

overheid.

Er vindt ook overleg tussen ondernemers, overheid en

onderwijs plaats op het niveau van de arbeidsmarktregio
Holland Rijnland, waarin gemeente Leiderdorp
participeert. Vanuit de werkgevers participeert onder

andere het VNO-NCW. Door de UWV wordt elk jaar een

arbeidsmarktmonitor'Regio in Beeld' opgesteld voor de

regio Holland Rijnland. De actuele monitor is in oktober
2020 gepubliceerd. Daarnaast worden elke maand

rapportages gepu bliceerd met arbeidsmarktinformatie
(een analyse van het WW bestand per

arbeidsmarktregio).

Actiepunt Economische

agenda Leidse regio:
Aansluiten bij het periodiek
regionaal overleg. De drie
O's organiseren met elkaar
een periodiek overleg. Dit

overleg dient om de actuele
arbeidsmarktmonitor te
bespreken, overige
informatie uit te wisselen en

hierover afspraken te
maken. Tevens dient dit
overleg om wensen of
knelpunten aan de orde te
stellen

Netwerken, structuur
aanbrengen en in stand
houden, strategische blik
op de arbeidsmarkt

ln2Ot4 heeft een werktop plaatsgevonden,

georganiseerd door de Leidse Koepel (de overkoepelende
organisatie van ondernemersverenigingen in de Leidse

regio). Tijdens de top is een afspraak tot de creatie van

garantiebanen gemaakt door bedrijfsleven en overheid.
Deze afspraak vloeit voort uit het sociaal akkoord dat het

kabinet in 2013 met sociale partners heeft gesloten.

De afspraak is vastgelegd in het beleidsplan

Participatiewet 2015 dat door de gemeenteraad van

Leiderdorp is vastgesteld. Ook de andere gemeenten uit
de Leidse regio hebben in 2015 een beleidsplan
part¡cipatiewet vastgesteld (in 2020 door Leiderdorp
geactualiseerd).

Het bedrijfsleven loopt voor op de overheid als het gaat

om het creëren van banen (dit is een landelijke trend die

ook op Holland Rijnlandniveau zichtbaar is). Dit betekent

dat commitment van het bedrijfsleven aanwezig is.

Actiepunt Economische
Agenda Leidse regio: De

gemeenten in de Leidse

regio organiseren een

"Leidse regio werktop" voor
de 3 O's om werkgevers en

onderwijs (opnieuw)te
betrekken bij de "onderkant
van de arbeidsmarkt in

crisistijd" én ter
voorbereiding op de
Participatiewet in 2015

Commitment verkrijgen
van werkgevers en

onderwijsinstellingen en

een actieplan

De uitvoering vindt plaats op het niveau van de

arbeidsmarktregio Holland Rijnland. De uitvoering is

belegd bij de brancheteams (waarin o.a. de UWV

part¡cipeert). Bestu u rlijk vera ntwoordelij k is het

bestuurlijk overleg werk. Hierin participeert gemeente

Leiden namens de Leidse regio. Binnen de
arbeidsmarktregio is in elke subregio een leerwerkbedrijf
actief. ln de Leidse regio is de DZB werkzaam als

leerwerkbedrijf.

Regionaal werkbedrijf
waarin verbinding wordt
gelegd tussen overheid,
onderwijs en werkgevers
over de plaatsing van

arbeidsbeperkten bij
werkgevers

Actiepunt Economische
agenda Leidse regio:
Ontwikkeling Werkbedrijf in

het kader van de invoering
Participatiewet

10



Z/21/114986/230966

Act¡e Beoogd resultaat Status Toelichting
Meer samenwerking met de
Leiderdorpse
Ondernemersvereniging, de
winkeliersverenigingen en
de (individuele)
ondernemers bij de
beleidsontwikkeling en
beleidsuitvoering.

Meer samenwerking met
de Leiderdorpse
Ondernemersvereniging,
de
winkeliersverenigingen
en de (individuele)
ondernemers bij de
beleidsontwikkeling en

beleidsuitvoering.

Er is één keer per zes weken een overleg met de
portefeuillehouder van de gemeente en de voorzitter van
de LOV. Daarnaast is er één keer per jaar overleg met het
college van B&W en het bestuur van de LOV.

Daarnaast worden de LOV en individuele ondernemers
betrokken bij beleidsontwikkeling en uitvoering. De
manier waarop dit gebeurt, verschilt per casus.

Uit de interviews is naar voren gekomen dat ondernemers
de contacten met de gemeente als prettig en constructief
ervaren.

Wel wordt aangegeven dat er behoefte is aan direct
contact met ondernemers. Ook wordt aangegeven dat er
behoefte is om ondernemers als aparte groep te
benaderen in participatietrajecten. Daarnaast komt uit de
interviews naar voren dat de informele contacten met
ondernemers als prettig wordt ervaren, maar dat wat
structureler formeel overleg gewenst is. De zichtbaarheid
van de gemeentelijke dienstverlening wordt als

aandachtspunt meegegeven.

De samenwerking met de
gemeenten in de Leidse

regio en andere overheden
wordt geTntensiveerd door
uitvoering te geven aan de
Economische agenda Leidse

regio en de gezamenlijke
acties uit te voeren

De samenwerking met
de gemeenten in de
Leidse regio en andere
overheden wordt
geïntensiveerd door
uitvoering te geven aan

de Economische agenda
Leidse regio en de
gezamenlijke acties uit
te voeren

Gemeente Leiderdorp werkt samen met de andere
gemeenten aan de uitvoering van de economische agenda
door te participeren in Economie07l. Door Economie0Tl
worden diverse projecten uitgevoerd. Een voorbeeld
hiervan is het opstellen van een
bedrijventerreinenstrategie, waarvan Leiderdorp de
bestuurlijke trekker was. Andere projecten zijn
bijvoorbeeld de retailvisie en projecten op het gebied van
arbeidsmarkt en onderwijs.

Uit de interviews kwam naar voren dat regionale
samenwerking en afstemming binnen het economische
domein belangrijk wordt gevonden. De Leidse regio
wordt door veel stakeholders als één economisch gebied
gezien. Uit de interviews kwam de oproep naar voren om
profiel te kiezen in de samenwerking met de Leidse regio.

L7
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leiderdorp

BLAAUWBER6
strategieantwikkeling & kennistralsfer

Factsheet: economische veerkracht van Leiderdorp

t2 januari202l

De Gemeente Leiderdorp werkt aan een visie op de lokale economie en op het economisch beleid.
Het voorliggende document is een 'onderlegger' voor die visie: een c'rjfermatige verkenning van de

stand van zaken. Het gaat vooral om het vormen van een macro-economisch beeld en van een beeld
van de 'veerkracht'van Leiderdorp, het vermogen van het gebied om mee te bewegen met
maatschappelijke en economische veranderingen. De notitie bevat geen beleidsconclusies, maar
draagt wel een duiding aan van de cijfers. We beginnen met een overzicht, daarna een toelichting.
De gebruikte cijfers in deze notitie zijn afkomstig van publieke databronnen (CBS, Waar staat je

Bemeente, Kamer va n Koophandel).

De notitie is een coproductie van Arjan Boersma, Jan Wessendorp (Gemeente Leiderdorp), Aart van
Bochove en Rob Manders (Blaauwberg).
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Ondernemerschap VerhuismobiliteitWerkgelegenheid Opleidingsniveau Vergrijzing

Plaatsing van economische structuur Leiderdorp en regio-gemeenten in een provinciale ranking.

þ

r4.ooo leden
beroepsbevolking

(r5 -75 jaar, werkend of
werkzoekend)

þ

89 banen per
roo leden

beroepsbevolking

1,2.45o banen
(> rz uur per week)

r. Zoeterwoude * 48 89r9. Leiderdorp

z. Rijswijk tz.6

3. Rotterdam nB 4o. Katwijk * 68

43. Oegstgeest * 6z

9. Leiden * 115 48. Voorschoten * 54

r9'plaats van de 5z

(* Leidse regio)

Leiderdorp heeft geen centrumfunctie, maar desondanks een behoorlijk dragend vermogen. Leiderdorp is niet

een typische woongemeente. Leiderdorp is functioneel gezien een multifunctioneel gebied, met een mix van wonen

en werken.

Circa 7.ooo personen in Leiderdorp
hebben een diploma van hbo of

hoger.

Dat is een geschatte 5o% van de

beroepsbevolking.

Samen met de andere o7r-
gemeenten zit Leiderdorp daarmee

ruim boven het landelijk gemiddelde
van 38%

5. Leiderdorp 5oo/or. Leiden * 580/o

z. Oegstgeest *
s4o/o

Voorschoten * 54o/o r7. Zoeterwoude *
4oo/o

48. Katwijk * z8o/o4. Delft 5zo/o

5'plaats van de 5z

2
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Circa z.ooo personen in Leiderdorp
beschikken niet over een

staftkwalificatie (mbo z of hoger) rlt Dat is r4 0/o van de beroepsbevolking

NL gemiddelde = zo.So/o

r. Leiden * r.z.5o/o 5. Oegstgeest l'5.40/o

Westvoorne tz.5o/o Voorschoten t5.4o/o

3. Leiderdorp * L+go/o

17. Zoeterwoude zo.oo/o

3' plaats van de 5z

a. Rijswijk :-4.8o/o 5r. Katwijk 27.80/o

Leiderdorp stroomde in de jaren zeventig en tachtig vol met jonge (Leidse) gezinnen. De jonge gezinswijken van
weleer zijn nu echter vergrijsd geraakt. Leiderdorp is anno zozo één van de meest vergrijsde gemeenten van Zuid-

Holland.

ln de tabel een ranking van gemeenten in Zuid-Holland op basis van het aantal 65+'ers in o/o van de totale bevolking.
Daaronder de ontwikkeling van de vergrijzing in Leiderdorp in vergelijking met het prov¡nciaal gemiddelde.

r. Den Haag :.4.60/o 27. Oegstgeest zo.3o/o

z. Pijnacker-Nootdorp :.4.go/o 3r. Zoeterwoude zo.8o/o

3. Leiden :5.40/o

46. Leiderdorp z3.oVo

46e plaats van de 5z

rr. Katwijk :.8.to/o 48. Voorschoten 23.4o/o

Leiderdorp :-3.oo/o :.6.go/o z3.oo/o 26.70/o

o/o 65+
Zuid-Holland t3.80/o :.4.80/o t8.zo/o z:-.8o/o

ln de vergrijzende westerse wereld worden veel gedachten geopperd over vergrijzing als kans ('de zilveren economie').
Maar vanuit een economisch perspectief doemt in eerste instantie vooral de problematische kant op:

o het gaat vaak hand in hand met vertrek van hetjonge, schaarse talent
. de arbeidspoolslinkt
. bedrUven gaan daar zitten waar de jonge mensen zijn
. de koopkracht neemt af op hogere leeftijd
. de sociale draaglast wordt hoger
. er zUn 'opvolgers'nodig na afscheid van vergrijsde bewonersgroepen

M M@
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Dat zijn - rr3 vestigingen op r.ooo volwassen

NL gemiddelde = rzg vestigingen

inwonersz.z8o vestigingen

(KvK Handelsregister zozo)
- inclusief zzp'ers -

rz. Voorschoten 4291. Bodegraven-Reeuwijk L48

z4.Oegstgeest rr6L472. Noordwijk

26. Leiden 1153. Den Haag L43

29. Leiderdorp 1134. Westland 136

4r. Katwijk 975. Zoeterwoude * 136

3o' plaats van de 5z

Het aantal vestigingen is een gebrekkige parameter voor de economische veerkracht. We verwijzen daarom naar het

vervolg van deze notitie, waarin we ook kijken naar het aantalzelfstandigen voor meer perspectief in het beeld. Als

getalsmatige vestigingsplek is LeiderdorP een middenmoter.

Die mobiliteit kan je uitdrukken in één cijfer: de

rekenkundige vervang ingssnel heid.

Oftewel: hoeveeljaar duurt het voordat de gehele populatie

rekenkundig gezien'vervangen' is?

Gemeenten die veeltalent aantrekken kennen een

hoge mobiliteit. Zij trekken veel nieuwkomers aan en

wisselen kenniswerkers met elkaar uit.

1. Delft 9.8 jaar rz. Leiderdorp 17.6 jaar

16. Voorschoten rS.zjaar11.0 jaar2. Rijswijk

24. Zoeterwoude r9.3 jaarII.2 jaar3. Leiden

32.4 jaar5r. Katwijk4, Oegstgeest I3.7 jaar

rz'plaats van de 5z

(gemiddelden zorT-zor9)
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SECTORSTRUCTUUR

De publieke sector is in Leiderdorp dominant . Zorg, onderwijs en overheid zijn goed voor meer dan de helft van
de banen. Veel industrie heeft Leiderdorp niet.

-l-
å

ilEE f i..

:'
a' :,i¡ :. ,Ê,tl

Landbouw lndustrie en bouw Handel Publieke sector Commerciële
dienstverlening

o.4o/o 6.60/o t7.70/o 563o/o :.g.oo/o

:.,.,:l

I i;l

o.to/o :.::-.8o/o

z.oo/o

z.3o/o t7.40/o

Vergelijking

nft t A^rñl n
ñt

Leiden :-:-.7o/o

:.8.to/o

47.4o/o

3:-oo/o

:g.7o/o

zg.to/o

34.60/o

:'6.4o/oZoeterwoude

Zuid-Holland

43.7o/o

:.4.7o/o

ARBEIDSPARTICIPATIE

De arbeidsmoraal in Leiderdorp is hoog door de aanwezigheid van een grote stabiele middenklasse: veel
tweeverdieners, goede gezinsinkomens, laag regelingengebruik.

Netto arbeidsparticipatie (zor9) Werkloosheid (zor9) 7o huishoudens met
bijstandsuitkering (zozo)

69.5o/o

Zuid-Holland = 68%

z.8o/o

Zuid-Holland = 3.9%

qr ll.
-
FrtE 3.to/o

Zuid-Holland = 6.3%

RETAIL

Leiderdorp heeft een relatief grote retailsector met een bovenlokale functie door de Baanderij en WOOON. De
signalen zijn dat de Baanderij er wat beter voor staat. Minder leegstand en vermoedelijk meer verkopen.

Onderstaande cijfers van KSO zorS en Locatus (zor9). De omzetcijfers van KSO presenteren we niet, deze
achten we niet betrouwbaar genoeg. De suggestie dat op de Baanderij tweemaal zoveelverdiend wordt als op

WOOON is onaanemehjk.

5
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Winkelhof Santhorst Baanderij woooN

Aantal winkelmeters in gebruik 12.15O 2.64o z8.roo z6.zoo

Geschat bovenlokaal aandeel
inkomsten

zgo/o nb. 58o/o goo/o

Leegstand in meters 430 5o 5.8oo

ARBEIDSPENDEL

Ook uit de woon- werkpatronen bl¡l<t de sterke regionale verknoping van de Leiderdorpse economie. En dan

vooral de verknoping met Leiden en de stedelijke economieën van Den Haag en Amsterdam. Onderstaande de

meest recente CBS crjfers over pendelverkeer (december zorS).

Ten eerste de pendelpatronen van de Leiderdorperszelf . Slechts een kleine minderheid (16%) werkt binnen de

eigen gemeentegrenzen. Veel bewoners pendelen voor hun werk op en neer naar de steden.

+Bewoners Leiderdorp...

werken in...

Leiden 3.400

Leiderdorp 2.OOO

Den Haag eo L.7oo

Amsterdam eo 1.3oO

Overig o7r 1.OOO

Bollenstreek 500

Rijnstreek 500

Elders in Nederland 2.5oo

Dan de woonplaats van de werkenden in Leiderdorp. CBS telt in zorS circa g.8oo werknemers (exclusief

zelfstandigen) met een baan in Leiderdorp. We zagen hierboven al dat z.ooo van deze groep bestaat uit eigen

bewoners. De overige 8o0lo van de werkgelegenheid wordt gevuld door forenzen. Het hoge aantal pendelaars

vanuit de Rijnstreek valt op. Het patroon is op zich grappig: Leiderdorpers werken in de nabije grote steden.

Terwijl ze hun eigen arbeidsplaatsen laten vervullen door mensen uit verder gelegen dorpen (Rijnstreek!). We

vermoeden dat dit met name te maken heeft met het grote zorgcluster (Alrijne, Leythenrode, Activite).

Leiderdorp 2.OOO

+ Werkenden in Leiderdorp

.wonen rn...

Leiden 1.goo

Rijnstreek t.7oo

Den Haag eo 1.OOO

Overig o7r 1.OOO

Bollenstreek 700

Amsterdam eo 300
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Elders in Nederland 1.9oo
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Duiding van de cijfers

Ploats in'døily urbon system'

Het aantal cijfers dat je over een lokale economie kunt verzamelen, is in beginsel zeer groot' Maar

dat is niet alt'rjd zinvol. Teveel cijfers kunnen ook het zicht ontnemen. De kunst is om met een

beperkt aantal parameters toch overzicht te scheppen'

Economie en samenleving in Leiderdorp staan permanent voor veranderingen. Die zijn soms

voorspelbaar - zoals de vergrijzing - maar komen vaak schoksgewijs. De coronapandemie heeft ons

er nog eens aan herinnerd dat er geen zekerheden meer zijn. En ook de vorige grote crisis - de

kredietcrisis van 2009 - zag bijna niemand aankomen. Deskundigen zijn het er wel over eens wat in

zo'n onbestendig klimaat het doel moet zijn van het economisch beleid: het ontwikkelen van

'resilience', veerkracht. De lokale economie moet bestand zijn tegen een stootje en niet onmiddell'tjk

inzakken bij tegenwind. En aan de andere kant meeveren bij kansen op welvaartsgroei'

Als 'veerkracht' het doel is, is de opgave met een beperkt aantal parameters te typeren. Maar eerst

stellen we de vraag of je Leiderdorp eigenlijk wel 'op zich' kunt beschrijven. Leiderdorp tet 27.000

inwoners. Dat is evenveel als de gemeente Hulst in Zeeland of Veendam in Groningen en Meppel (de

stad, niet de gemeente) in Drenthe. Maar dat maakt die gemeenten niet vergel'rjkbaar. De andere

drie zijn grote plaatsen in hun dunbevolkte omgeving, met een behoorlijke centrumfunctie en een

eigen toerusting. Voor Leiderdorp is dat niet aan de orde. Leiderdorp is onderdeel van een 'urban

daily system'van tenminste 200.000 inwoners. Leiderdorpse parameters moeten dus steeds in het

licht van dat 'daily urban system' bekeken worden. Het beste voorbeeld zijn twee van de grotere

bedrijven van Leiderdorp, het Alrijne Ziekenhuis en thuiszorgorganisatie Activite. Die betalen

belasting in Leiderdorp en oefenen een vraag uit op de Leiderdorpse arbeidsmarkt. Maar ze maken

deel uit van zorg en economie in de hele agglomeratie.

We kunnen de verwevenheid van Leiderdorp goed duidelijk maken met de verhuisbeweg¡ngen: waar

komen de nieuwe Leiderdorpers vandaan?

De helft van de nieuwe Leiderdorpers komt uit Leiden. Andere samenhangen z'tjn niet

noemenswaardig: na de 656 nieuwkomers uit Leiden in 2019 komen er 51 uit Alphen, 51 uit

Amsterdam, 46 uit Oegstgeest, 38 uit Den Haag, 38 uit Kaag en Braassem, 34 uit Zoeterwoude.

En waar gaan vertrekkende Leiderdorpers heen?

Het aantal uitgaande verhuizers - Leiderdorpers die naar Leiden verhuizen - is met omstreeks 40%

een slag lager dan het aantal inkomende verhuizers (omstreeks 50%). Dat weerspiegelt het

functioneren van de woningmarkt.

8

2013 2017 2079

Nieuwe inwoners Leiderdorp 1090 1538 1304

Waarvan uit Leiden 519 801 6s6

ln procenten 48% s2% 50%

20t3 20L7 2079

Vertrekkers uit LeiderdorP 1088 1439 1395

Waarvan naar Leiden 446 543 494

..in procent 41% 38% 35%
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Verhuisbewegingen zijn een goede maatstaf om een sociale samenhang in kaart te brengen. De

samenhang tussen Leiderdorp en Leiden is zo bezien een manier om te kijken hoe Leiderdorp
functioneert in het 'daily urban system'.

Om de economische veerkracht van Leiderdorp te typeren, gaan we vijf parameters gebruiken: de
werkgelegenheid, het opleidingsniveau, de vergr'rjzing, het ondernemerschap en de verhuismobiliteit.

Werkgelegenheid

We drukken de werkgelegenheid uit in de zogenaamde arbeidsplaatsenquoter het aantal
arbeidsplaatsen per 100 inwoners. Een arbeidsplaats is een baan van tenminste 12 uur perweek. Het
gaat dus ook om parttimebanen. ln plaatsen met een echte centrumfunctie is dat aantal groter of
zelfs fors hoger dan 100: er is een inkomende pendel. Bij een echt hoge quote valt te denken aan

Utrecht, Amsterdam en Haarlemmermeer (Schiphol). Dat is een aanw'rjzing voor een groot
verdienvermogen en hoge belastingopbrengsten. Maar het is ook een last: grote mobiliteitsdruk, veel
congestie, veel druk op voorzieningen.

Een echt lage quote is ook niet goed. Dan heb je een grote uitgaande pendel en ben je feitelijk een
slaapstad. Een veerkrachtige gemeenschap heeft een behoorlijk niveau van bedrijvigheid nodig. Dat
zorgt voor koopkracht, voor binding van jonge mensen, voor support voor sport en cultuur, voor
levendigheid.

De Leiderdorpse arbeidsplaatsenquote kan als goed worden getypeerd. Leiderdorp heeft geen

centrumfunctie, maar de economie heeft een behoorlijk dragend vermogen.
Zoeterwoude is koploper in Zuid-Holland, dankzij de verhouding tussen een kleine gemeenschap en
een groot bedr'rjventerrein met een zeer groot bedrijf (Heineken). Hoe lokaal of regionaal de
Zoeterwoudse economie nog is, is de vraag, maar veerkracht heeft Zoeterwoude zeker. Het bestaan
als zelfstandige gemeente is onomstreden en dat is uniek voor een gemeente van deze omvang.
De hekkesluiters in deze cijferopstelling hebben niet veel economische hulptroepen om hun vitaliteit
en veerkracht op de langere termijn te waarborgen.

Tot zover de omvang van de lokale economie. We komen zo terug op de samenstelling.

Opleidingsniveau

Voor de veerkracht van een gemeenschap is het opleidingsniveau van de beroepsbevolking een
belangrijke parameter. Hoger opgeleiden - mensen met en hbo- of wo-diploma - hebben statistisch
minder kans om werkloos te worden, verdienen meer, zijn wendbaarder bij tegenslag en doen
minder beroep op zorg en maatschappelijke ondersteuning. Bovendien leven we in een
kenniseconomie: kennis en beroepsvaardigheden zijn doorslaggevende factoren om economische
waarde te scheppen.

Naast hoogopgeleiden staan laagopgeleiden. Het CBS hanteert voor'laagopgeleid' het criterium van
maximaal een diploma op niveau 1 van de kwalificatiestructuur. Omdat de nationale consensus is dat
je minimaal een diploma nodig hebt op niveau 2 van de kwalificatiestructuur - de zogenaamde
startkwalificatie, globaal samenvallend met tenminste twee jaar mbo - staat 'laagopgeleid' eigenl'rjk
gelijk aan 'te laag opgeleid'. Die startkwalificatie is niet zomaar een politiek statement. Het is bijna
onmogelijk geworden om zonder die kwalificatie stabiel werk met een ordentel'rjke beloning te
verwerven.
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Verder blijkt in de praktijk het aantal laagopgeleiden in een gemeenschap een goede graadmeter te

zijn voor de omvang van de kwetsbare populatie: het deel van de bevolking dat een steuntje in de

rug nodig heeft om een zelfstandig bestaan te kunnen leiden (uitkering, beschut werk,

maatschappelijke ondersteuning, zorg).

Landelijk gezien is omstreeks 38% van de beroepsbevolking hoogopgeleid. Dat percentage stijgt,

maar het is nog ver verwijderd van de 50% die ooit als nationale doelstelling is geformuleerd.

Landelijk is 18% van de beroepsbevolking laagopgeleid. Dat aantal daalt langzaam. ln die zin is het

Nederlandse onderwijsbeleid effectief. Er is wel sprake van geografische segregatie. De

hoogstopgeleide plekken in het land zijn de kennissteden Utrecht, Amsterdam, Leiden, Nijmegen,

Delft en Groningen. Laagopgeleiden wonen meer in de voorsteden en op het platteland. Naar deze

maatstaven bezien, is Leiderdorp volkomen onderdeel van de Leidse agglomeratie.

Overigens moeten we aantekenen dat de opleidingscijfers van het CBS tot stand komen op basis van

schattingen (in plaats van tellingen) e op afrondingen naar duizendtallen. Bij grote gemeenten maakt

dat weinig uit, maar bij kleine gemeenten kan dat tot flinke verschuivingen in percentages leiden. Zo

is het geschatte aantal hoogopgeleiden in Leiderdorp in enkele jaren van 40 naar 50% gegaan. Het is

dus zaak steeds te kijken naar de trend. De trend is voor Leiderdorp duidelijk genoeg. De trend duidt

op'gentrificatie' va n Leiderdorp vanu it Leiden.

Vergrijzing

Een groot deel van de wereld is aan het vergrijzen. Mondiaal gezien gaat dat na het jaar 2060 leiden

tot een krimp. Maar in sommige landen en gebieden is die krimp nu al begonnen. De Randstad groe¡t

nog en zal dat nog lange tijd blijven doen, maar het is geïmporteerde groei: migranten en

nieuwkomers jagen die groei aan. Er is op dit moment nog geen economisch antwoord op de

vergrijzing. Er is wel een steeds heftiger concurrentieslag gaande tussen landen en steden om de

schaarse hulpbron: jonge, ondernemende en goed opgeleide jongeren.

De vergrijzing zelf wordt economisch tot op heden als een last gezien. Ergo: hoe meer vergr'tjzing,

hoe minder veerkracht. Dat heeft vooral te maken met het feit dat senioren de arbeidsmarkt

verlaten: de ratio tussen het aantalwerkenden en het aantal niet-werkenden bepaalt het

verdienvermogen. hoe minder werkenden niet meer werken. Misschien dat daar ooit anders

tegenaan gekeken wordt. Senioren hebben vaak wel koopkracht en blijven consumeren. Sommige

gebieden specialiseren zich in het ontvangen en verzorgen van koopkrachtige senioren, de 'zilveren

economie'. lnternationaal is Florida daar het bekendste voorbeeld van. Maar die voorbeelden

overtuigen nog n¡et.

De minst vergrijsde plekken in Zuid-Holland zijn de steden, waaronder Leiden en Den Haag. Den Haag

was in de jaren negent¡g een van de meest vergr'rjsde steden van het land. Het aantal senioren stijgt

er nog steeds, maar dat gaat vergelijkenderwijs zo langzaam, dat het nu een van de minst vergrijsde

steden is. Dat zien investeerders die in een omgeving willen zitten waar ze toegang hebben tot jong

talent, ook.

Ondernemerschap

Voor een veerkrachtige samenleving is 'ondernemerschap' een belangrijke kwaliteit.

Ondernemerschap begrepen als zelfredzaam, zelfstandig, draagkracht, aanpassingsvermogen,

initiatiefr'rjk, verantwoordel'rjk. Je hoeft niet per se voor eigen risico en rekening te werken om
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ondernemend te kunnen zijn. Een bekend voorbeeld is het begrip 'onderwijsondernemerschap'. Dat

slaat op docenten die ontspannen omgaan met eisen waar collega's onder lijden - zoals voorschriften
en rapportagedruk - en zelfstandig curricula vorm geven en contacten onderhouden met het
beroepenveld. Ondernemerschap is een 'modus vivendi'. Maar hoe meet je dat?

We geven twee cijferreeksen weer. Eerst het aantal bedrijfsvestigingen:

Aantal vestig¡ngen per 1.000 inwoners van 15-74 jaar

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

waa rstaatjegemeente. nl, 2019

De categorie'bedr'rjfsvestiging'gaat over het aantal inschrijvingen bij de kamervan koophandel. Een

vest¡ging kan een groot bedrijf zijn, maar ook een pensioen bv of een anderszins weinig actieve
onderneming. Op hoog abstractieniveau zegt het aantal bedrijfsvestigingen wel iets, maar het is

moeilijk om er lokale conclusies aan te verbinden. Wat voor Leiderdorp vooral belangrijk is, is dat het
Leiderdorpse aantal netjes meestijgt met de landelijke trend. lets sneller zelfs.

Vervolgens kijken we naar het aantal zzp-ers.

Percentage zzp-ers ten opzichte van totaal aantal banen

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

waarstaatjegemeente.nl, 2019

De 'zelfstandige zonder personeel' is in de Haagse politiek een problematische figuur. Er zijn

steeds weer plannen om hem of haar onder te brengen in een systeem van wetgeving en

sociale zekerheid. Die pogingen zijn ingegeven door de uitwassen van de zelfstandigheid: de
naar uitbuiting neigende praktijken in de bezorgdiensten. De pogingen mislukken iedere
keer weer, omdat er los van die uitwassen iets anders aan de hand is. 'Normaal' zzp-schap

wordt doorgaans ingegeven door een keuze tegen het werken in systeemorganisaties. Het
gaat de zzp-ers om professionele vrijheid en om werken buiten een bestaande

Leiderdorp Nederland

76,5 106,6

78,5 L08,7

79,5 110,9

80,9 1L3,6

97 r!7,7
101 L2O,T

106 r24,6

113,3 729,6

Leiderdorp Nederland
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managementcultuur om. Dat is een logisch gevolg van de individualisering.'zzp' is een

typisch Nederlands begrip. ln andere landen is sprake van 'self employed' of 'micro-

ondernemer'. Die begrippen drukken beter uit waar het om gaat: het gaat niet om werk in

loondienst en evenmin om een echt bedrijf te starten. Het gaat om iets daar tussen in. Het

kan ook gaan om mensen met een 'sandwichloopbaan': tijd in loondienst, tijd zelfstandig,

weer een tijd in loondienst; zoals dat in de ict en de techniek in het algemeen veel voor

komt. Of om parttime ondernemerschap, bijvoorbeeld een eigen welness- of yogapraktijk

naast een aanstelling als docent. Dat maakt de groep mensen waar het om gaat moeilijk te

tellen. Maar er zijn schattingen dat het in Amsterdam al om een kwart van de

beroepsbevolking gaat.

De groep zelfstandigen is natuurlijk enorm divers. Er zijn veel zelfstandigen in creatieve

beroepen en media en cultuur. Tijzijn vaakte vinden in de steden: een stad biedt een

biotoop aan waarin ze kunnen gedijen. Zelfstandigen met systeemgebonden beroepen

(administratie, financiële dienstverlening, ict) zijn vaak te vinden in overzichtelijke

ecosystemen, zoals nieuwbouwwijken. Bouwvakkers werken vaak op wat meer afstand van

de steden, ook omdat ze een bedrijfsruimte en een parkeerplek nodig hebben die in stedelijk

gebied moeilijk te vinden zijn. Zelfstandigen in de zorg zijn overal te vinden, met de

kanttekening dat de honoraria voor verpleegkundigen tekort schieten om een huis in de

steeds duurdere steden te betalen. Het zorgcomplex in Leiden is steeds afhankelijker van

inkomende pendel.

De cijfers over het aantal zelfstandigen in Leiderdorp zijn in zoverre goed nieuws, dat

Leiderdorp een goede voedingsbodem biedt voor het micro-ondernemerschap.

Nog een keer: verhuismobiliteìt

De laatste parameter om de sociaaleconomische veerkracht van Leiderdorp te typeren is de

verhuismobiliteit. We zagen al iets over de richting van het verhuispatroon. Nu een cijfer over de

intergemeentel'ljke verhuizing naar en van Leiderdorp als zodanig.

Fysiek verhuizen hangt nauw samen met sociale mobiliteit, mensen verhuizen vanuit de wens tot
positieverbetering: een groter huis, een nieuw werkkring, meer te besteden. Er zijn twee

uitzonderingen. De eerste is 'kleiner wonen' b'rj het afronden van de loopbaan. Dat gebeurt niet

vanuit het motief van positieverbetering, maar het is wel weer goed voor de doorstroming op de

markt. De tweede en enige echt problematische vorm van verhuismobiliteit ¡s een verhuizing uit

financiële nood. Maar dat is op het totaal aantal verhuizingen een verwaarloosbaar aantal.

ln deze factsheet meten we de verhuismobiliteit door het aantal inwoners te delen door het aantal

jaarlijkse vertrekkers. Dat getal noemen we de vervangingssnelheid: het aantal jaren dat theoretisch

nodig is om de hele bevolking te vervangen.

De verhuismobiliteit was sinds 2010 over de hele linie flink gestegen. Dat had ongetw'ljfeld te maken

met een bloeiende en krappe arbeidsmarkt: een dynamische arbeidsmarkt met veel wisselingen

roept veel verhuizingen op. Toch z'rjn er nog steeds flinke verschillen. Het ligt voor de hand om het

tempo van met name Leiden te verklaren met de studenten, die maar een beperkt aantaljaren

blijven wonen. Toch is dat maar een deel van het verhaal. Het echte verschil zit in de

internationalisering. ln 2019 was 33.6% van de nieuwkomers in Leiden van internationale origine, in
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Leiderdorp was dat maar tO%. Onder die 'internationals' z'rjn studenten, maar vooral kenniswerkers.
Het lijkt een redelijke verwachting dat de verhuismobiliteit in Leiderdorp verder zal toenemen, in het
licht van de interactie met Leiden. Dat gaat voor verdere economische dynamiek zorgen.

Tot zover een aantal parameters die de economische veerkracht van Leiderdorp voor de komende
jaren bepalen. Met name in het aantal hoogopgeleiden en het aantal zelfstandigen profiteert
Leiderdorp naar behoren van de agglomeratiekracht van kennisstad Leiden.
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Aanvullende opmerkingen

We hebben ons in de factsheet geconcentreerd op parameters die de veerkracht van Leiderdorp

bepalen. ln deze slotparagraaf maken we enkele aanvullende opmerkingen.

Eerst de sectorstructuur.

Met sectorstructuur bedoelen we de samenstelling van de economie. Die structuur is om een hele

simpele reden belangrijk: de ene baan is de andere niet. Het gaat met andere woorden, niet alleen

om de hoeveelheid werk, maar ook om het soort werk. Twee begrippen zijn hierin belangr'rjk:

a Toegevoegde waarde, de feitelijke waardeschepping per arbeidsplaats. Hoe hoger die

waarde is, hoe meer inkomen, belastingafdracht en toeleveranties er mee samenhangen. ln

het algemeen geldt: hoe meer kennis en vaardigheid nodig is om van een grondstof een

product te maken, hoe hoger de waarde toevoeging. De waarde toevoeging kan binnen een

sector behoorlijk verschillen. Zo wordt een regio niet rijk van veel thuiszorg (hoe belangrijk

ook) maar met academische ziekenhuizen en laboratoria wordt het een ander verhaal. De

industrie en de zakelijke dienstverlening zijn twee sectoren die meer waarde toevoegen aan

de economie dan hun aandeel in de werkgelegenheid suggereert. ln de horeca en de

detailhandel is het andersom: meer werk, minder waarde schepping. Dat is een van de

redenen waarom de economie in de coronacrisis merkwaardig robuust blijft: de klappen

vallen in deze crisis niet in de sectoren waar'het grote geld'verdiend wordt.

¡ Stuwend of verzorgend. Stuwende bedrijvigheid is werk waarvoor de rekening buiten de

eigen regio betaald wordt, Stuwend werk betekent'import'van waarde en koopkracht.

Verzorgend werk is alles wat nodig is voor het dagel'rjks leven in het productiegebied.

Thuiszorg en supermarkten zijn typische voorbeelden van verzorgende activiteit: je kunt

niet zonder, maar als regio wordt je er niet sterk van. ln de 071-regio zijn Heineken en

Janssen Vaccines twee grote, zeer verschillende maar wel stuwende bedrijven: het werk en

de koopkracht zitten hier, maar de omzet wordt elders gerealiseerd.

We presenteren nogmaals het aantal banen in Leiderdorp naar sector.

lndustrie

Handel

Collectieve dienstverle

Waarstaatjegemeente

De 'verdiensectoren' industrie en zakelijke dienstverlening zijn klein, dat is in het hele 07l-gebied zo

Daar staat een zeer grote 'collectieve dienstverlening'tegenover: zorg en onderwijs. Hier worden de

b'rjdragen van het Alr'rjne Ziekenhuis, van Leythenrode en van het kantoor van Activite zichtbaar.

Bezien vanuit de criteria 'waarde toevoeging' en 'stuwend' is deze sectorale mix niet slecht. Maar

tegelijk zegt het niet zo veel. De drie genoemde zorginstellingen alleen al z'rjn typische regionale

verzorgingsfuncties. Ze staan in Leiderdorp, omdat daar fysieke ruimte was. Als naar deze

sectorindeling gekeken wordt vanuit het oogpunt van beleid, dan is met name de zeer beperkte

Leiderdoro Nederland

6,6% t6,2%

2,6%,4%

t7,7% t7,5%

563% 29,7Yo

3L,8%r7,3%

7,7% 2,2%

74



Z/21/114986/230966

bijdrage van de industrie opvallend. Nederland als geheel maakt weinig; het viel plotseling op toen in
maart 2020 zelfs iets eenvoudigs als mondkapjes vanuit China moest komen. Het 071-gebied maakt
nog minder dan het landelijk gemiddelde en binnen het O71-gebied scoort Leiderdorp nog slechter.
Een stevige structuurversterking van de regionale en lokale economie zou het inrichten van een
terrein voor maakindustrie zijn en het organiseren van de infrastructuur (technisch onderwijs!) daar
omheen.

Dan een opmerking over de bedrijventerreinen.

Landelijk gezien is ongeveer een derde deel van de banen te vinden op een bedrijventerrein. De

terreinen zijn dus belangrijk, maar getalsmat¡g is er over de terreinen in Leiderdorp niet veel te
zeggen. Daarvoor is de regionale verknoping te groot. De recent vastgestelde terreinenvisie van
Economie0Tl benoemt twee Leiderdorpse terreinen: Lage Zijde en de Baanderij.

Lage Zijde is een klein terrein met wat onopvallende maar noodzakelijke functies: autobedrijven,
aannemers, opslag. Je kunt er van alles van vinden, maar geen lokale economie kan zonder zo'n
te rre i n.

De Baanderij is een voormalig klassiek industrieterrein. Het heeft een generatie geleden niet de
doorstart kunnen maken naar 'moderne maakindustrie'. De voorwaarden waren er toen niet naar.
Wanneer het nu braak zou liggen, zou zeker over moderne maakindustrie gedacht kunnen worden,
of zelfs over een buitenplaats van het Leidse sciencepark. De 'imprint'van het terre¡n is nu vooral die
van perifere detailhandel, met een regionale markt. Op dit moment wordt een nieuwe transformatie
voorbereid, met een combinatie van wonen en werken.

De regionale terreinenstrategie noemt de A4-zone niet als bedrijventerrein, maar lijkt de daar
werkzame mensen wel mee te tellen in de berekening van hoeveel mensen er in de regio op een
terrein werken. Die verwarring maakt goed duidelijk hoe snel de economie zich ontwikkelt en hoe
zeer oude definities gaan knellen. De A4-zone heeft grootschalige detailhandel (die onder druk staat,
zoals overal), hospitality, zorg, kantoren, een onderscheidend woongebied en nog meer functies. Het
is op de keper beschouwd een zeer interessant gebied. Maar wat is het precies?

Een factsheet is niet de plek om daar op in te gaan. We laten het bij de vaststelling dat de A4-zone
een mooie illustratie is van de stelling dat cijfers vooral hulpmiddelen zijn. Het gaat om het
inhoudelijke gesprek.

Tot slot

Als aangekondigd in de inleiding trekken we in deze factsheet geen beleidsconclusies. Dat vergt weer
een nieuwe doordenking van het feitenmateriaal en het spiegelen daarvan aan de bestaande
beleidsinzet. We kunnen wel twee algemene conclusies trekken:

Veerkracht (Engels: resilience) of wendbaarheid is een belangrijke bril om door te kijken naar
een lokale economie. Met veerkracht bedoelen we het vermogen om welvaart te blijven
scheppen en vast te houden in het licht van voortdurende veranderingen. Dat kunnen
veranderingen zijn van structurele aard: demografische trends (trek naar de stad, vergrijzing,
internationalisering) en concurrentiefactoren (clustering van bedrijvigheid in
kenniscomplexen, ruimte, beschikbaarheid van personeel). En het kunnen ook crisissen zijn,
zoals de kredietcrisis van 2009 en de coronacrisis van 2020. We hebben in deze notitie de

a

15



Z/21/114986/230966

a

veerkracht benoemd in een beperkt aantalfactoren. De vergrijzing beperkt de Leiderdorpse

veerkracht. De arbeidsplaatsenquote, het aantal hoogopgeleiden (hoog) en laagopgeleiden

(laag), het aantal zelfstandigen en de behoorlijke verhuismobiliteit versterken de veerkracht

juist. Voor een gemeente van deze omvang in de periferie van een grotere stad, heeft

Leiderdorp een behoorlijk repertoire.

De Leiderdorpse economie is door en door verknoopt met die van Leiden. Dat blijkt uit de

verhuisbewegingen, uit de pendelbewegingen en uit de aard van een groot deel van de

werkgelegenheid (perifere detailhandel, zorg). Maar daar is wel bij vast te stellen dat

Leiderdorp meer is dan een aanhangsel van Leiden. Met name het zorgcluster is zo groot en

kennisintensiel dat Leiderdorp een eigen en substantiële rol kan spelen in het regionale

beleid rondom het'health cluster'.

Als vrolijk slot een mooi voorbeeld van 'resilience', afkomstig uit de Amsterdamse stadskrant Het

Parool van zaterdag 9 januari 2O21.Lard Breebaart, een freelance 'merkstrateeg'woonachtig in

Amsterdam-Noord, raakte in het voorjaar van 2020 t'rjdens de eerste lockdown veel werk kwijt. Hij

besloot wat meer tijd te steken in zijn oude kookhobby en brood te gaan bakken. Met de eerste

proeven bediende hij zijn buren en familie. Lang verhaal kort maken: inmiddels bakt hij 150 luxe

broden per dag, die hij verkoopt van uit de gang van z¡jn woonhuis. De klanten staan in de rij en ze

komen uit heel Amsterdam en Zaandam. Hij heeft besloten fulltime bakker te worden.

De veerkracht komt van twee kanten. Het is natuurl'rjk de flexibele omschakeling van een zelfstandige

professional, van merkstrateeg naar bakker. Maar het is ook de nieuwsgierige, 'experimenthappy' en

tolerante omgeving van de stad. De individuele ondernemer en het ecosysteem versterken elkaar.

Als je dat voor elkaar krijgt - een gemeenschap die ondernemende mensen niet alleen huisvest,

maar ook aanmoedigt - dan kun je tegen een stootje.
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