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Hoofdstuk 1. Inleiding 
Het huidige economisch beleidsplan is opgesteld voor een periode 2005-2008 (vastgesteld februari 
2006). Dit beleidsplan is op gesteld naar aanleiding van een eerder gehouden evaluatie over de 
beleidsnota "Leiderdorp: Poort tot de regio" (vastgesteld in juli 2001) welke naast een evaluatie 
aanbevelingen bevat to t een periode van 2008. 

Na 2008 is er geen gevolg gegeven aan de evaluatie van het economisch beleidsplan en zodoende is 
het economisch beleid niet herzien. Met het aantreden van het huidige college in 2010 is 
economische zaken hoger op de politieke agenda komen te staan. Er is met name ingezet op de 
beleidsontwikkeling van andere economische onderwerpen, zoals het detailhandelsbeleid, de 
winkelti jdenverordening, de kantorenleegstand en het regionaal economisch beleid - waaronder het 
perifere detailhandelsbeleid, bedrijventerreinenstrategie en de Economische agenda Leidse regio. 
De prioriteit om het gemeentelijk economisch beleid te evalueren is hierdoor lager komen te liggen. 

Alvorens een nieuw economisch beleid wordt opgesteld, zal het huidige beleidskader worden 
geëvalueerd. Deze nota bevat een beleidsevaluatie van het economisch beleid tot 2008. Wel wordt 
op onderdelen - namelijk daar waar de gestelde beleidsdoelen raakvlak hebben met recent 
vastgesteld beleid - ingegaan op de situatie tot 2012. Op basis van deze evaluatie en de genoemde 
actuele ontwikkelingen wordt een beleidskader opgesteld waarin de vertrekpunten van het nieuw 
op te stellen economisch beleid worden vormgegeven. Dit beleidskader is eveneens in deze nota 
meegenomen. 

De genoemde beleidsnota's vormen de basis voor het nieuw te ontwikkelen Economisch beleid 
2014-2020. Deze wordt door de raad vastgesteld. De vaststelling is voorzien eind 2013. 

Doelstelling evaluatie 
De evaluatie van het economisch beleidsplan kent de volgende doelstelling: 

Inzicht hebben in hoeverre de gestelde doelen uit het economisch beleidsplan 2005-2008 zijn behaald 
en effectief gebleken. 

Daar waar recente cijfers bekend zijn, zal de evaluatieperiode 2005-2012 zijn en niet 2008, omdat er 
vanwege de recente cijfers (2012) een interessanter beeld kan worden geschetst van de 
economische ontwikkelingen. 

Onderzoeksvragen 
Om deze doelstelling te bereiken, wordt in de evaluatie een antwoord gezocht op de volgende 
onderzoeksvragen: 

1. Welke doelen zijn gesteld in het vigerende economisch beleidsplan? 
2. Zijn de gestelde doelen behaald? Zo nee, waarom niet? 
3. Zijn de doelen effectief gebleken? 
4. Welke inspanningen zijn verricht om de gestelde doelen te behalen? 
5. Hebben zich neveneffecten of nieuwe problemen voorgedaan? 
6. Welke economische, ruimtelijke en demografische ontwikkelingen in Leiderdorp en in de 

regio Holland Rijnland zijn waar te nemen nadat het huidige economische beleidsplan in 
2005 was vastgesteld? 
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7. Leiden deze ontwikkelingen tot aanpassing van de huidige beleidsdoelstellingen en 
beleidskaders? 

Toelichting over evaluatiemethodiek 

A. Definities 
De evaluatie betreft een ex post evaluatie. Bij een ex post evaluatie staat meten en verklaren 
centraal. Bij meten wordt nagegaan in hoeverre de beleidsdoelen zijn gehaald en wordt nagegaan of 
in de uitvoering is gedaan wat gedaan moest worden. Bij verklaren wordt nagegaan waarom de 
doelen wel of niet zijn gehaald 1. 

Om te beoordelen of een doel effectief is gebleken, is het nodig om de term "effectiviteit" te 
definiëren. De volgende definitie wordt hiervoor gebruikt 2 : 

"Doeltreffendheid of effectiviteit betreft de mate waarin de directe resultaten van de ontplooide 
activiteiten, de output, bijdragen aan de realisatie van de beleidsdoelstellingen, de outcome. Een 
activiteit wordt als doeltreffend omschreven indien de geleverde outputs een aantoonbare bijdrage 
hebben geleverd aan de verwezenlijking van de met de activiteit beoogde doelstellingen". 

Er wordt hiermee onderscheid gemaakt tussen output en outcome. De in het economisch 
beleidsplan gestelde hoofddoelen zullen worden beoordeeld op outcome; de smartdoelen - die 
gerelateerd zijn aan de activiteiten - worden beoordeeld op output. De reden hiervoor is dat het 
interessanter is om te weten wat het effect voor de gestelde hoofddoelen is op de economische 
ontwikkelingen (outcome), dan het te constateren in hoeverre een doelstelling is behaald of niet 
(output). Om de evaluatie enigszins beknopt te houden, zijn de gestelde smartdoelen wel op output 
geëvalueerd. 

De volgende principes worden gehanteerd voor zowel de beleidsevaluatie als het nieuwe 
beleid(skader): 

• Onafhankelijkheid - het oordeel over de gestelde doelen en activiteiten is niet beïnvloed 
door externe factoren of conflict in belangen 

• Objectiviteit - de evaluatie is gebaseerd op feitelijke gegevens 
• Transparantie - de evaluatie is openbaar toegankelijk en beschikbaar voor derden 
• Betrouwbaarheid - de gebruikte gegevens zijn afkomstig van betrouwbare bronnen 
• Uitvoerbaarheid - de voorgestelde maatregelen ten behoeve van het nieuwe beleidskader 

zijn uitvoerbaar en realistisch. 

B. Betrouwbaarheid gegevens 
Het bronmateriaal uit de jaren die worden geëvalueerd is verschillend. In 2004 heeft het 
Bedrijvenregister Zuid-Holland statistische gegevens verstrekt; in zowel 2011 als in 2012 is gebruik 
gemaakt van openbare bronnen van zowel het CBS als van Holland Rijnland. Het bronmateriaal van 
het Bedrijvenregister, het CBS en van Holland Rijnland komen vrijwel overeen. De betrouwbaarheid 
van de gegevens wordt hiermee valide geacht. 

C. Gestelde doelen vs. inspanningen. 

1 www.Beleidsevaluatie.info 

2 Ministerie van Buitenlandse Zaken in haar rapport "Evaluatiebeleid en Richtlijnen voor evaluatie"; 
IOB, oktober 2009 
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De evaluatie wordt op hoofdlijnen uitgevoerd. Dat wil zeggen, er vindt geen uitgebreide analyse 
plaats in hoeverre doelstellingen zijn behaald en inspanningen zijn uitgevoerd. 

De reden hiervoor is dat een aantal inspanningen niet direct is gekoppeld aan de gestelde doelen. 
Dit maakt de evaluatie niet alleen lastig, maar ook leidt de evaluatie niet in alle gevallen tot het 
gewenste resultaat. Ondanks dat de doelen wel beoordeeld kunnen worden of en in welke mate 
deze zijn behaald, valt in mindere mate af te leiden in hoeverre de geformuleerde inspanningen 
hebben geleid tot het behalen van deze doelstellingen (en de effectiviteit ervan). Indien dit het geval 
is, dan zal dit worden aangegeven. 

Opbouw evaluatie 
Dit rapport bevat twee delen. Deel één gaat in op de evaluatie en omvat drie hoofdstukken. In 
hoofdstuk 1 wordt het doel van de evaluatie weergegeven. Hoofdstuk 2 bevat een feitelijke 
beschrijving van de conclusies, geformuleerde doelstellingen en inspanningen zoals deze in het 
Economisch beleidsplan 2005-2008 zijn gesteld. In hoofdstuk 3 vindt de daadwerkelijke evaluatie 
plaats. Er zal worden bekeken in hoeverre de doelstellingen zijn behaald, welke inspanningen 
hiervoor zijn geleverd en wat de effecten hiervan zijn geweest. 

Deel twee bevat de vertrekpunten voor een nieuw op te stellen Economisch beleid 2014-2020. 

Beide delen kunnen zowel in samenhang als los van elkaar worden gelezen. 
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DEEL 1. Beleidsevaluatie Economisch beleidsplan 2005-2008 



Hoofdstuk 2. Economisch beleidsplan 2005-2008 en actieprogramma 

Het "Economisch beleidsplan 'Leiderdorp: Poort tot de regio'" had een looptijd to t 2005. Op basis 
van een gehouden evaluatie van dit economisch beleidsplan zijn er aanbevelingen gedaan voor de 
periode 2005-2008. Op basis van deze evaluatie heeft er een bijstelling plaatsgevonden van de 
hoofd- en smartdoelstellingen en zijn er tevens nieuwe inspanningen geformuleerd. Dit hoofdstuk 
bevat een feitelijke beschrijving van de getrokken conclusies en de nieuw geformuleerde 
doelstellingen en inspanningen zoals geformuleerd in het Economisch beleidsplan 2005-2008. 

Vertrekpunten van het economisch beleid 2005-2008 
De ambitie van de gemeente op economisch gebied is om een meer evenwichtige economische 
dynamiek, of te wel een evenwichtiger samenstelling van de bedrijvigheid en van de 
werkgelegenheidsontwikkeling, te bevorderen. 

Uitgaande van de Leiderdorpse beroepsbevolking, de werkgelegenheidsstructuur en de 
productiestructuur kan de doelstelling om een meer evenwichtige economische dynamiek te 
bevorderen ook voor de komende jaren als nog geldend worden beschouwd. 

Beroepsbevolking en werkgelegenheid 
Gezien de verantwoordeli jkheid en het belang van de gemeente in het kader van de Wet werk en 
bijstand zal ook meer dan dat in 2001 het geval was het aspect werkgelegenheid een rol moet 
spelen. De opbouw en het opleidingsniveau van de beroepsbevolking en van de NWW'ers (Niet-
Werkende Werkzoekenden) zijn daarbij van belang. 

Sectoren 
Enkele sectoren, zoals industrie, horeca, bio- en life science en iet, hebben de afgelopen jaren in 
plaats van een positieve ontwikkeling juist een negatieve ontwikkeling doorgemaakt. Zij zijn door 
verschillende oorzaken kwetsbaar en minder kansrijk gebleken. Kijkend naar de unique selling points 
van Leiderdorp en de positieve ontwikkelingen binnen de sector gezondheidszorg wordt deze sector 
als zeer kansrijk gezien. De sector cultuur en recreatie (vrijetijdsvoorzieningen/ leisure) ontwikkelt 
zich positief en zou nog steeds kansrijk kunnen zijn voor Leiderdorp. 

Regionale aspecten 
Economische ontwikkelingen houden zich niet aan gemeentegrenzen. Uitbreiding van winkelcentra 
(bijvoorbeeld Winkelhof) en de vestiging van bedrijven en kantoren (zoals bijvoorbeeld de 
zorgboulevard in Vierzicht) hebben een invloedssfeer die verder gaat dan de gemeentegrens. Soms 
overstijgt de invloed van bepaalde ontwikkelingen zelfs de regiogrenzen (bijvoorbeeld komst van 
Ikea en uitbreiding van Meubelplein). Daarnaast zijn veel werknemers niet gebonden aan de 
gemeente waar zij wonen. Een groot gedeelte van de beroepsbevolking heeft een baan in de regio of 
zelfs daarbuiten. 

De economie in Leiderdorp is een deel van het krachtenveld van een groter gebied. Voor een deel 
wordt zij beïnvloed door regionale ontwikkelingen, door provinciale ontwikkelingen en door 
landelijke ontwikkelingen. Daarbij zullen binnen een aantal jaar de bedrijventerreinen Vierzicht, 
Bospoort en Baanderij "vo l " zijn. Het is niet de verwachting dat zich, na de ontwikkeling van Vierzicht 
en Bospoort, binnen redelijke termijn nieuwe voor bedrijven geschikte locaties binnen de 
gemeentegrenzen aandienen. Dat betekent dat Leiderdorp voor uitbreidingsmogelijkheden van haar 
bedrijven afhankelijk is van de regionale bedrijventerreinen. 
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Goed regionaal economisch beleid kenmerkt zich door in ieder geval regionale afstemming. Het 
meest wenselijk is een regionaal vastgesteld economisch beleid, waarin alle gemeenten vooraf hun 
input geven en zich conformeren aan de inhoud en uitvoering van het beleid. Hierdoor ontstaat een 
samenhangend geheel van ontwikkelingen die leiden tot een economisch sterke regio die de 
concurrentie met buiten aangaat en niet intern de concurrentiestrijd voert. Met het samenvoegen 
van de Leidse regio met de regio Duin- en Bollenstreek is een goede basis daarvoor gelegd. De 
samenwerking zal nog wel verder inhoud gegeven moeten worden door intensievere samenwerking 
tussen gemeenten onderling. 

Voor de komende jaren (lees: periode 2005-2008) zal de afstemming vooral liggen op het gebied 
van: 

• Detailhandel - met als doel een goede kwalitatieve voorzieningenstructuur in de regio en in 
Leiderdorp; 

• Kantoren - gericht op een goede invulling van de kantorenmeters in de regio; 
• Bedrijventerreinen - om meer ruimte op bestaande bedrijventerreinen te creëren en nieuwe 

goed ontsloten locaties als bedrijventerreinen te bestemmen en te ontwikkelen; 
• Toerisme en recreatie - om de sterke punten van de regio optimaal te benutten en de 

Leiderdorpse kansen te verkennen; 
• De regionale structuurvisie door Holland Rijnland - om de kwaliteiten van de regio te 

benutten en de Leiderdorpse wensen en ontwikkelingen in te brengen. 

Rol van de gemeente 
Het is de rol van de gemeente te zorgen voor een goede balans in wonen en werken. Om de 
werkgelegenheid en de economie in Leiderdorp te bevorderen formuleert de gemeente beleid, 
doelstellingen en inspanningen. Het zijn echter de bedrijven die daadwerkelijk voor banen zorgen en 
de keuze maken zich in Leiderdorp te vestigen, te blijven, uit te breiden, etc. Daarnaast moet 
worden opgemerkt dat de economie in Leiderdorp deel uitmaakt van een groter geheel en dat de 
economie niet "maakbaar" is. Kortom, de mogelijkheden van de gemeente om economische 
ontwikkelingen daadwerkelijk te beïnvloeden zijn beperkt. De gemeente kan met haar beleid wel 
duidelijk maken waar ze voor staat dan wel de gewenste richting aangeven en daarnaast faciliteren 
en voorwaarden scheppen. 

Beleidsdoelen Economisch beleidsplan 2005-2008 

Hoofddoelen 

In het economisch beleid zijn voor de periode 2005-2008 de volgende hoofddoelen gesteld: 
• Meer bij de beroepsbevolking passende werkgelegenheid; 
• Een completer aanbod van winkelvoorzieningen. 

Smart-doelen 
Daarbij worden als smart-doelen geformuleerd: 

• Behouden van arbeidsplaatsenquote van 0,8; 
• Realiseren van 10% meer arbeidsplaatsen in de sectoren zorg, detailhandel, automobiel, 

zakelijke diensten en financiële dienstverlening; 
• Behouden van bestaande kleinschalige bedrijvigheid in de woonwijk voor zover deze zorgt 

voor levendigheid en geen verkeers- of geluidsoverlast veroorzaakt; 
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• Realiseren van mogelijkheid tot uitoefenen van aan huis verbonden beroepen 3 in alle 
bestemmingsplannen 4 die worden herzien in de periode tot 2008; 

• Realiseren van 1 detailhandelsvoorziening op stadsdeelniveau en 3 op wijkniveau 5 . 

Inspanningen 
Onderstaande inspanningen zijn geformuleerd in het behalen van de doelstellingen: 

Inspanning Jaar uitvoering 
Uitbreiding van Winkelhof met 6.500 m2 winkels en horeca (mits 
raadsbesluit op basis van het onderzoek dat nut en noodzaak heeft 
aangetoond) 

2006 

Uitbreiding bedrijvigheid Baanderij en ROC-locatie met 7.000 m2 2006 
Uitbreiding Meubelplein met 15.000 m2 2005-2006 
Uitbreiding Zorgboulevard met 15.000 m2 2005-2007 
Realiseren parkmanagement op Baanderij 2006-2009 
Opstellen actieplan voor gemeentelijke verantwoordelijkheden over 
parkmanagement en uitvoeren prioriteiten 

2006-2008 

Intensivering en meervoudig ruimtegebruik op Baanderij mogelijk 
maken in het nieuwe bestemmingsplan 

2006-2007 

Intensivering van het ruimtegebruik bij nieuwe ontwikkelingen op 
Baanderij met 5% 

2006-2008 

Voorstellen doen voor de versterking van de zorgsector 2006-2007 
Voorstellen doen over de kansen van toerisme 2006 
Ontwikkeling van 2 bedrijfspanden op Zwembadlocatie 
(Amaliaplein) 

2005-2006 

Voorstellen doen voor het uitoefenen van bedrijfsmatige 
activiteiten aan huis en voor de vestiging van woonwerkunits en 
bedrijfsverzamelgebouwen in woonwijken 

2006-2007 

Jaarlijks een quick scan houden naar economische ontwikkelingen 
en op basis van gegevens vanuit de bestaande, gebruikelijke 
registers een economische thermometer opstellen 

Vanaf 2006 

Uitvoeren van de aanbevelingen uit klanttevredenheidsenquête 
2004 en instellen van een ondernemerspanel 

2006 

Voorstellen doen tot vermindering administratieve lasten en 
tegenstrijdige regels op lokaal niveau 

2006-2007 

Daarnaast is een aantal regionaal gerichte inspanningen geformuleerd: 

Inspanning Jaar uitvoering 
De geformuleerde ontwikkelingsrichtingen voor de regionale 
clusters Meubelplein, Winkelhof en woonboulevard de Baanderij 
vastleggen in de regionale visie voor leisure en pdv 

2005-2006 

Leiderdorpse belangen formuleren en inbrengen regionale visie 
voor recreatie en toerisme 

2005-2006 

3 Beroepen als arts, tandarts, advocaat, notaris, kunstenaar, makelaar, musicus, etc. 
4 Bestemmingsplannen: Driegatenbrug, W4, Nieuw Centrum en Oude Dorp 
5 Winkelhof, Santhorst, Oranjegalerij, Leyhof 
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Monitoren van de 415.000 m2 toegekende kantorenmeters uit het 
Inbo-rapport en de invulling in Holland Rijnland opdat de 
Leiderdorpse kantoorontwikkelingen zoals in de W4-gebieden 
overeenkomstig planning kunnen plaatsvinden 

Vanaf 2006 

Ondersteuning van de besluitvorming over 40ha ruimte voor 
regionale bedrijven op locatie Oostvlietpolder tbv vestiging van 
Leiderdorpse bedrijven en werkgelegenheid 

2006-2008 

Regionaal discussie voeren over de invulling van de knoop A4/N11 
en Rode Polder met regionale bedrijvigheid 

2006-2008 



Hoofdstuk 3. Evaluatie gestelde doelstellingen en inspanningen 

Samenvatting: algemene conclusies evaluatie 

In het Economisch beleidsplan Leiderdorp 2005-2008 zijn twee hoofddoelen en vijf smart-doelen 
gesteld. Er zijn 8 inspanningen geformuleerd die moeten bijdragen aan het behalen van de 
doelstellingen. Daarnaast zijn er 9 inspanningen als middel/randvoorwaarde opgesteld. Tot slot zijn 
er 3 inspanningen opgenomen die niet aan een doelstelling zijn gekoppeld. 

Een aantal algemene conclusies die getrokken kunnen worden, zijn: 
• Het aantal bedrijven is in de periode 2004-2012 fors toegenomen, namelijk van 830 (2004) 

naar 1.069 (2012). Ook het aantal werkzame personen is in deze periode fors toegenomen: 
van 9.299 (2004) naar 12.140 (2012). De totale beroepsbevolking kent een lichte daling: van 
17.172 (2004) naar 17.077 (2012); 

• Het aantal arbeidsplaatsen in de sectoren zorg, detailhandel, automobiel, zakelijke diensten 
en financiële dienstverlening is fors gestegen. Met name de sector zorg kent een forse 
toename in het aantal arbeidsplaatsen. Dit heeft te maken met de realisatie van de 
zorgboulevard; 

• De detailhandelsstructuur is in de periode vanaf 2005 niet wezenlijk veranderd. De 
nieuwbouw bij het winkelcentrum Santhorst is een positieve ontwikkeling. De dagelijkse 
sector laat een goed functioneren zien, waarbij vooral de Winkelhof een sterke invloed 
heeft op het totaalbeeld. 

• De tevredenheid onder ondernemers is in de periode 2008-2012 over het algemeen 
toegenomen. Een stijging in tevredenheid is met name op de volgende onderdelen: 

o Voldoende gelegenheid om mee te praten bij het maken van plannen 
o Telefonische beantwoording 
o Snelheid beantwoording schriftelijke vragen 
o Volledigheid informatie op de website 
o Relevantie informatie op de website 

Minder tevreden zijn de ondernemers in de beoordeling van de gemeente in de periode 
2008-2012 over het aanbod van het digitaal loket en 56,1% van de ondernemers is bekend 
met de gemeentelijke website. 

• Op zowel gemeentelijk als op regionaal niveau is er de afgelopen jaren veel inspanningen 
geleverd op de economische ontwikkeling. Met name op de dossiers detailhandel en 
perifere detailhandel, leegstand van kantoren, winkelti jden en bedrijventerreinen is veel 
energie gestoken. 
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Evaluatie gestelde doelstellingen en inspanningen 
Op basis van de gestelde smartdoelen kan worden beoordeeld of en in hoeverre de gestelde 
hoofddoelen zijn behaald. Hieronder volgt een evaluatie per gesteld smart-doel. Daarna worden de 
hoofddoelen geëvalueerd. 

De smartdoelen worden geëvalueerd op basis van output (resultaat). De hoofddoelen worden 
geëvalueerd op basis van outcome (effect). 

3.1 Smartdoel 1: behouden van arbeidsplaatsenquote van 0,8 
Alvorens beoordeeld wordt in hoeverre de arbeidsplaatsenquote van 0,8 is behouden, zal eerst dit 
begrip worden gedefinieerd. De arbeidsplaatsenquote is de verhouding tussen werkgelegenheid en 
beroepsbevolking. Het getal zegt iets over de mate in hoeverre er banen zijn voor de Leiderdorpse 
beroepsbevolking. Een quote minder dan 1 duidt op een negatief pendelsaldo (Leiderdorpse 
beroepsbevolking werkt buiten de gemeente); een quote hoger dan 1, duidt op een sterke 
centrumfunctie. 

In onderstaande tabel betreft een vergelijking tussen de jaren 2004 en 2012. 

2004 6 2012 Verschil in % 
Aantal bedrijven 830 1.069 28,8 
Totale 17.172 17.077 -0,6 
beroepsbevolking 
Werkzame 11.400 13.300 16,7 
beroepsbevolking 
Werkgelegenheid 9.299 12.140 30,6 
(aantal werkzame 
personen) 
Arbeidsplaatsenquote 0,81 0,91 12,3 
Aantal niet werkende 583 564 7 -3,3 
werkzoekenden 
(NWW) 

Om een volledig beeld te krijgen, wordt zowel het aantal bedrijven als het aantal werkzame 
personen genoemd. Hierdoor kan een relatie worden gelegd tussen de toename van het aantal 
bedrijven in 2012 (1.069) ten opzichte van 2004 (830) en de groei in werkgelegenheid van 9.299 naar 
12.140 personen. 

De groei wordt de komende jaren omgezet in een daling. Het perspectief van de potentiële 
beroepsbevolking tot 2030 laat een sterk dalende trend zien. Mogelijk is de vergrijzing daarvan de 
grootste oorzaak (in 2012 8% ouder dan 75 jaar; in 2030 15,7% ouder dan 75 jaar). 

6 Cijfers op basis van Evaluatie economisch beleidsplan "Leiderdorp: Poort to t de regio", december 2005 
7 UWV basiscijfers gemeenten, arbeidsmarktregio Holland Rijnland; cijfers december 2011 en Kerncijfers 
Holland Rijnland, november 2012 
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Zuid-Ho and Leiderdorp 

Figuur 1. Ontwikkeling potentiële beroepsbevolking voor zowel Leiderdorp als Zuid-Holland 
Bron: Regionaal Informatiesysteem Samenleving Zuid-Holland 

Daar waar de potentiële beroepsbevolking in Zuid-Holland licht daalt in de periode 2012-2030, daalt 

de potentiële beroepsbevolking in Leiderdorp over deze periode sterk. De grafiek is gebaseerd op 

indexcijfers; in aantallen werknemers in Leiderdorp gaat het om 17.077 in 2012 en 13.039 in 2030. 

Pendelgegevens Leidse regio 

Hieronder volgt een overzicht (in procenten) van de pendelgegevens van werkzame personen van 

Leiderdorp naar een gemeente in de Leidse regio of elders in Nederland en een percentage 

werkzame personen uit de Leidse regio en elders in Nederland die in Leiderdorp werkt. 

' » 
Vanuit Leiden Voorschoten Zoetenvoud* Leiderdorp Oegstgeest Or. Ned. Totaal 
Aandeel van gemeente in kolom dat uit gemeente in rij komt 
Leiden •44 8% 19 .2% 15.3% 15.2% 14.5% 03% 
Voorschoten 2.3% 41.0% 2 1% 18% 5.9% 0 1% 
Zoeterwoude 122% 2.2% 15.2% 2.9% 0.0% 0.OH 
Leiderdorp 60% 0.9% 36% 37.6% 3.4% 0.1% 
Oegstgeest 3.0% 0.0% 20% 08% 34.5% 00% 
Overig Nederland 42.7% 36 7% 61.7% 41.6% 41.6% 99.5% 

100.0*0 100.0% 100.0». 100.0'. 100.0% 100.0% 
Aandeel van gemeente in rij dat naar gemeeeente in kolom gaat 
Leiden 50.0% 2.0% 19% 3.0% 1.5% 41.7% 100% 
Voorschoten 16.8% 27.5% 17% 2.4% 3.9% 47.8% 100% 
Zoeterwoude 23.1% 4.0% 330% 10.2% 0.0% 29.6% 100% 

2S t*'o 0 4» i 
Oegstgeest 24 1% 0 M • 1 s % 12% 25.0% 47.9% 100% 
Overig Nederland 04% 00% 0 1% 01% 00% 99.5% 100% 
Vei houding naar vanuit (score hoger dan 1: meer naai gemeente in kolom dan naar gemeente in rij) 
Leiden 1 00 0.77 : 44 044 044 088 
Voorschoten 1 30 1 00 1.12 4.10 1.95 
Zoeterwoude 070 089 1 00 1 31 0.00 022 
Leiderdorp 2.25 0.24 0.77 1.00 2.08 1.09 
Oegstgeest 2 30 000 0 48 1.00 1 59 
Oveno Nederland 1 14 0 51 4 51 0 91 063 1 00 

Figuur 2: Pendelgegevens Leidse regio. Bron: Bureau Louter, "Geef kennis de ruimte. De economie van de 
Leidse regio doorgelicht", november 2012. blz. 50 
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De tabel over de inkomende pendel (van andere gemeente naar Leiderdorp) geeft aan dat een derde 
van de Leiderdorpers woont en werkt in de eigen gemeente. 15% van de werkzame personen in 
Leiderdorp afkomstig is uit Leiden. Ruim 40% van de mensen die in Leiderdorp werken, zijn niet 
afkomstig uit de gemeenten van de Leidse regio. 
De tabel over de uitgaande pendel (vanuit Leiderdorp naar andere gemeenten) geeft aan dat het 
merendeel van de Leiderdorpers werkt in de eigen gemeente (31%), Leiden (28%) of buiten de 
Leidse regio (37%). 

Werkzoekenden 
Er is een daling waar te nemen in het aantal niet werkende werkzoekenden. Niet in het overzicht 
opgenomen, maar wel een positieve constatering is dat het aantal werkzoekenden op 31 juli 2012 is 
teruggedrongen tot 505 personen. 

Het aantal werkzoekenden in Leiderdorp in 2011 is op basis van het opleidingsniveau als volgt in te 
delen: 

Niet werkende 
werkzoekenden per 
december 2011 

Basisonderwijs/ vmbo Havo, vwo, mbo Hbo, wo 

564 226 217 121 

Inspanningen 
In het economisch beleidsplan komt onvoldoende naar voren welke inspanningen bij deze 
doelstelling zijn geformuleerd. 

Conclusies 
• Het aantal bedrijven is in de periode 2004-2012 fors toegenomen, namelijk van 830 (2004) 

naar 1.069 (2012). Dit is terug te zien in de toename van het aantal werkzame personen: 
9.299 in 2004 en 12.140 in 2012; 

• De totale beroepsbevolking van Leiderdorp kent een lichte daling (17.172 in 2004 en 17.077 
in 2011), terwij l de werkzame beroepsbevolking is gestegen (2004: 11.400 - 2011: 13.300). 
Dit heeft ook effect op het aantal niet werkende werkzoekenden: deze ontwikkeling laat ook 
een daling zien, namelijk 583 in 2004 ten opzichte van 564 in 2011. Deze daling zet zich door 
in 2012, waar het aantal is teruggebracht to t 505; 

• De potentiële beroepsbevolking tot 2030 laat een sterk dalende ontwikkeling zien voor 
Leiderdorp (17.077 (indexcijfer 100) in 2004 naar 13.039 (indexcijfer 76) in 2011) ten 
opzichte van een lichte daling van de provincie Zuid-Holland (indexcijfer 100 in 2004 en 
indexcijfer 98 in 2011). Om de sterke daling van de potentiële beroepsbevolking op te 
kunnen vangen, is een lange termijnvisie in het nieuw te formuleren economisch beleid 
nodig om op deze ontwikkeling in te spelen; 

• Een derde van de Leiderdorpers werkt in Leiderdorp; ruim 40% van de mensen die in 
Leiderdorp werken, zijn niet woonachtig in Leiderdorp; 

• Er is een sterke relatie tussen Leiden en Leiderdorp voor wat betreft wonen en werken. 
Zowel de inkomende als de uitgaande pendel tussen beide gemeenten scoort hoog. Ruim 
een derde van de pendel vindt plaats van de gemeenten in de Leidse regio naar elders 
buiten de regio en vice versa. 
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Afgevraagd kan worden in welke mate het benoemen van de arbeidsplaatsenquote toegevoegde 
waarde heeft. Een arbeidsplaatsenquote geeft de mate van werkgelegenheid aan in de eigen 
gemeente. Gelet op de economische ontwikkelingen in de Leidse regio is het van belang dat er 
voldoende werkgelegenheid in de regio is. In dat kader is een arbeidsplaatsenquote voor Leiderdorp 
minder relevant. 

Een snelle zoekronde op internet heeft opgeleverd dat, naast Leiderdorp, slechts Alphen aan den 
Rijn en Delft een arbeidsplaatsenquote benoemen in gemeentelijk beleid. 
Voorgesteld wordt om de arbeidsplaatsenquote niet meer als doelstelling te formuleren in nieuw 
gemeentelijk economisch beleid; 

3.2 Smartdoel 2: realiseren van 10% meer arbeidsplaatsen in de sectoren zorg, detailhandel, 
automobiel, zakelijke diensten en financiële dienstverlening 

Als smartdoel is opgenomen om in een aantal sectoren 10% meer arbeidsplaatsen te realiseren. 
Onderstaand schema biedt inzicht in de sectoren, waarbij onderscheid wordt gemaakt in het aantal 
vestigingen en het aantal arbeidsplaatsen 8. Een vergelijking wordt gemaakt tussen de jaren 2004 en 
2011. De cijfers zijn afkomstig van Holland Rijnland. 

Sector Aantal Aantal Aantal Aantal 
vestigingen 2004 vestigingen 2011 arbeidsplaatsen 

2004 
arbeidsplaatsen 
2011 

Zorg 78 144 2.660 5.399 
Detailhandel, incl. 220 (cijfer 2005) 220 1.984 (cijfer 2.013 
reparatie van 2005) 
auto's 
Zakelijke diensten 200 250 778 1.328 
Financiële 23 18 112 51 
dienstverlening 

Sector zorg 
Het aantal vestigingen is in de periode 2004-2011 fors gestegen: van 78 naar 144 vestigingen. Ook 
het aantal arbeidsplaatsen is in deze periode ruim verdubbeld, namelijk van 2.660 naar 5.399 
arbeidsplaatsen. Dit is een stijging van 202%. 

De uitbreiding van de zorgboulevard heeft hier een positieve bijdrage aan geleverd. De 
zorgboulevard biedt ruimte voor publiek en actiegerichte zorg- en welzijnsinstellingen die een 
aanvulling en versterking geven op het Rijnland Ziekenhuis. Door de centrale ligging binnen de 
Leidse regio leent de zorgboulevard zich bij uitstek voor regionale instellingen. Van de beschikbare 
en uit te breiden 15.000 m2 - het Rijnland Ziekenhuis dus niet meegerekend - is op dit moment zo'n 
9.100 m2 gerealiseerd: Activite met ca. 6.150 m2 en Stichting Kinderwens met zo'n 2.950 m2. 

Gegevens uit 2004 in sectoren zorg, zakelijke diensten en financiële dienstverlening zijn afkomstig uit het 

huidig economisch beleid. De cijfers in de categorie detailhandel, incl. reparatie van auto's zijn uit 2005 in 

plaats van 2004. 
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Inspanningen 
Op het gebied van de uitbreiding van de zorgsector zijn twee inspanningen geformuleerd. Deze zijn: 
1. Uitbreiding van bedrijven in de zorgsectoren met 15.000 m2 bvo in Zorgboulevard 
2. Voorstellen doen voor versterking van de zorgsector in Leiderdorp 

Inspanning 1 is op dit moment nog niet volledig gerealiseerd - er is namelijk nog ca. 5.900 m2 
beschikbaar. Inspanning 2 is wel gerealiseerd, omdat er fors is geïnvesteerd in de zorgsector door 
het aantrekken van een aantal grote zorgondernemers. De zorgsector is hiermee een belangrijke 
werkgever geworden en heeft daarmee de volledige aandacht van de gemeente. Ontwikkelaar 
Bohemen treedt voor Vierzicht, Bospoort en de Zorgboulevard in deze namens de gemeente op. 

Sector detailhandel, inclusief reparatie van auto's, automobiel 

• Detailhandel 

Het aantal vestigingen is in de periode 2005-2011 gelijk gebleven. Er is een lichte stijging waar te 
nemen in het aantal arbeidsplaatsen in deze periode: 1.984 in 2005 naar 2.013 in 2011. Dit is een 
stijging van 1,5%. 

Inspanningen 
Ten aanzien van de gestelde inspanningen is er een tweetal inspanningen die onder detailhandel zijn 
geformuleerd. Deze zijn: 

1. Uitbreiding van Winkelhof met 6.500 m2 bvo winkels en horeca, mits de raad op basis 
van het onderzoek naar nut en noodzaak hiertoe besluit. 

2. Uitbreiden van Meubelplein met 15.0000 m2 bvo. 

Ad 1. De Winkelhof is het hoofdwinkelcentrum van Leiderdorp. Er zijn 65 winkels met een 
oppervlakte van bijna 12.400 m2 wvo. De Winkelhof kenmerkt zich met een sterk accent op 
boodschappen, een gevarieerd aanbod in niet-dagelijkse artikelen en het aandeel recreatief 
winkelaanbod is groot en er is sprake van enig doelgericht aanbod. In het kader van het Centrumplan 
zal de Winkelhof worden uitgebreid met 6.400 m2 wvo. De uitbreiding is voorzien in 2014 9. 

De voorgenomen inspanning om de uitbreiding in 2006 gerealiseerd te hebben, is vertraagd. De 
vertraging wordt grotendeels veroorzaakt door de ondernemende partijen. De uitbreiding van de 
Winkelhof is de laatste fase van het project Centrumplan. Uitbreiding van winkelcentrum Winkelhof 
en een gezellig dorpsplein vormen de voornaamste bouwstenen. Winkelhof wordt uitgebreid op de 
plek waar to t 1 januari 2012 het gemeentehuis was gevestigd. 

Ad 2. Op de kavels ter hoogte van het Meubelplein Leiderdorp is meubelboulevard Wooon 
gerealiseerd. In totaal is circa 15.000 m 2 winkelruimte in de woonbranche gerealiseerd. Deze strook 
parallel aan de A4 (WOOON) is in 2007 opgeleverd. 

9 Gemeentelijk detailhandelsbeleid Leiderdorp 2012-2016, vastgesteld in de raad op 2 juli 2012 
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• Automobiel 
Cijfers over de categorie "automobiel" ontbreken in het vigerende economisch beleidsplan. Het is 
daarom niet mogelijk om specifiek op deze categorie in te gaan. 

Inspanningen 
In het vigerende economisch beleidsplan zijn geen inspanningen opgenomen op het gebied van 
"automobiel" . 

Zakelijke diensten 
In deze categorie valt de dienstverlening op het gebied van onder andere advisering, onderzoek en 
verhuur van roerende goederen. Het gaat hierbij om makelaars, advocaten, notarissen, 
deurwaarders en incassobureaus, uitzendbureaus, architecten en communicatiebureaus. Het aantal 
arbeidsplaatsen is in periode 2004-2011 fors toegenomen, namelijk van 778 in 2004 naar 1.328 in 
2011. Dit is een stijging van 71%. 

Inspanningen 
In het vigerende economisch beleidsplan zijn geen inspanningen opgenomen op het gebied van 
"zakelijke diensten". 

Een verklaring van de enorme toename van het aantal arbeidsplaatsen kan zijn dat de zakelijke 
dienstverlening een sector is met het grootste aandeel startende ondernemers, waaronder veel 
zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) en zelfstandigen met personeel (zmp'ers). Daarnaast is deze 
sector afhankelijk van ontwikkelingen in andere sectoren. 

Enkele cijfers over startende ondernemers, waaronder zzp'ers en zmp'ers, zijn op regionaal niveau 
bekend 1 0 : 

Sector 2009 2010 stijging 
Algemeen KvK Den Haag 10.245 11.441 12% 

• Financiële sector 29 51 76% 

• Adviesdiensten 1.634 1.852 13% 

• Persoonlijke diensten 1.532 1.685 10% 

• Algemene diensten 1.317 1.556 18% 
Algemeen Leidse agglomeratie 1.380 1.509 9% 

Het aantal zzp'ers is landelijk de afgelopen tien jaar met zo'n 200.000 toegenomen . In 2011 
groeide de groep naar 728.000 personen. Het aantal zmp'ers is in deze periode stabiel gebleven, 
namelijk zo'n 350.000 personen. 
Het aantal startende ondernemers neemt in de Leidse regio ook toe. Cijfers specifiek over 
Leiderdorp zijn niet bekend. 

Kamer van Koophandel Den Haag, Startende ondernemers in beeld, mei 2011. Onder de KvK Den Haag valt 

ook de Leidse regio. 

1 1 CBS, 22 mei 2012 
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Figuur 3: aantal zelfstandigen, zzp'ers en zmp'ers in Nederland gedurende 2002-2011 

Financiële dienstverlening 
Het aantal arbeidsplaatsen in de financiële dienstverlening is in de periode 2004-2011 gedaald van 
112 in 2004 naar 51 in 2011. Dit is een daling van 55%. (zie tabel pagina 14) 

Inspanningen 
In het vigerende economisch beleidsplan zijn geen inspanningen opgenomen op het gebied van 
"financiële dienstverlening". 

De daling van het aantal arbeidsplaatsen is mogelijk te verklaren door een aantal oorzaken, te weten 
(1) ICT steeds belangrijker is geworden, (2) er is sprake van minder innovatieve producten in de 
financiële sector en (3) banken hebben steeds meer moeite om aan geld te komen. 1 2 De financiële-, 
banken- en huizencrisis liggen mede ten grondslag aan deze oorzaken. 

Samenvatting inspanningen 
Samenvattend kan het volgende worden geconcludeerd ten aanzien van de geleverde inspanningen 

Inspanning Gerealiseerd 
Uitbreiding van Winkelhof met 6.500 m2 bvo 
winkels en horeca, mits de raad op basis van het 
onderzoek naar nut en noodzaak hiertoe besluit 

Nee, planning realisatie is 2015. De planvorming 
vindt nog plaats. 

Uitbreiding van bedrijvigheid De Baanderij op 
ROC-locatie met 7.000 m2 bvo 

Nee, door de ontwikkelaar is nog geen haalbaar 
plan ingediend. 

Uitbreiding van Meubelplein met 15.000 m2 bvo Ja 
Uitbreiding van bedrijven in de zorgsector met 
15.000 m2 bvo in Zorgboulevard 

Gedeeltelijk, er is nog ruimte voor 5.900 m2 

Voorstellen doen voor de versterking van de 
zorgsector in Leiderdorp 

Ja 

EIM, Middellange termi jnontwikkel ing MKB, Het MKB in de marktsector in de periode 2011-2015, april 2011 
17 



Conclusies 
Op basis van het gestelde smart-doel over het realiseren van 10% meer arbeidsplaatsen in de 
sectoren zorg, detailhandel, automobiel, zakelijke diensten en financiële dienstverlening, kan het 
volgende worden geconcludeerd: 

• Gemiddeld is het aantal arbeidsplaatsen in de sectoren zorg, detailhandel, automobiel, 
zakelijke diensten en financiële dienstverlening met 43,9% gestegen in de periode 2004-
2011. Dit percentage kan een vertekend beeld geven vanwege de exceptionele stijgingen in 
de sectoren zorg (202%) en zakelijke diensten (71%) en daling in de financiële 
dienstverlening (-55%). Wel kan met zekerheid worden vastgesteld dat de doelstelling met 
10% meer arbeidsplaatsen in genoemde sectoren is behaald. 

• De kracht van Leiderdorp ligt in het faciliteren van bedrijven/ vestigingen in de zorgsector. 
Het investeren in een zorgboulevard loont, omdat ingespeeld wordt op een behoefte, 
waarbij Leiderdorp een regionale en zelfs landelijke uitstraling heeft met het Rijnland 
Ziekenhuis en het Medisch Centrum Kinderwens. 

• De uitbreiding van de detailhandel in Leiderdorp is op WOOON gerealiseerd. Met de 
voorgenomen uitbreiding van de Winkelhof in 2015 wordt een compleet winkelaanbod 
gerealiseerd. 

• In de sector "zakelijke diensten" is het aantal arbeidsplaatsen fors toegenomen. Een exacte 
verklaring is niet te geven, maar wel kan worden geconstateerd dat de nieuwe 
arbeidsverhoudingen (startende ondernemers en zzp'ers) hier een positieve uitwerking op 
heeft. 

• Het aantal arbeidsplaatsen in de financiële dienstverlening is in de periode 2004-2011 
gehalveerd. De economische en financiële crisis die sinds 2008 gaande is, kan worden 
aangemerkt als een van de oorzaken. 

3.3 Smartdoel 3: behouden van bestaande kleinschalige bedrijvigheid in de woonwijk voor zover 
deze zorgt voor levendigheid en geen verkeers- of geluidsoverlast veroorzaakt 

en 

Smartdoel 4: realiseren van mogelijkheid tot uitoefenen van aan huis verbonden beroepen in alle 
bestemmingsplannen die worden herzien in de periode tot 2008 

In het Economisch beleidsplan is geen definitie opgenomen van "kleinschalige bedrijvigheid" en is 
niet uitgewerkt wat met dit doel wordt beoogd. Bij de inspanningen wordt alleen gesproken over 
"bedrijfsmatige activiteiten aan huis". Gemakshalve wordt dan ook uitgegaan dat hieronder de 
kleinschalige bedrijvigheid in woonwijken wordt verstaan. 

Het andere smart-doel over het verankeren van het smart-doel van het uitoefenen van aan huis 
verbonden beroepen in de herziening van bestemmingsplannen valt hiermee samen. 

Inspanningen 
Om deze smartdoelen te bereiken zijn twee inspanningen geformuleerd: 

1. Ontwikkeling van 2 bedrijfspanden op Zwembadlocatie (Amaliaplein) 
2. Voorstellen doen voor het uitoefenen van bedrijfsmatige activiteiten aan huis en voor de 

vestiging van woonwerkunits en bedrijfsverzamelgebouwen in woonwijken 
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Ad 1. Er is in het kader van W4 plannen voor deze locatie een Definitief Stedenbouwkundig Ontwerp 
gemaakt waarin o.a. 2 panden zijn opgenomen. Om tot ontwikkeling van de panden te komen zijn 
onder meer diverse gesprekken met mogelijke ontwikkelaars gevoerd. Mede door de economische 
situatie en later ook de wijziging van de locatie van de brede school is de planvorming voor dit 
gebied gewijzigd. Via de gebiedsvisie Willem Alexanderlaan is een nieuwe ontwikkeling op die locatie 
voorzien van supermarkt en woningen. 

Deze inspanning is door de t i jd ingehaald vanwege de discussie over de toekomst van de 
Oranjegalerij. In het Gemeentelijk Detailhandelsbeleid 2012-2016 1 3 is vastgelegd om de bestemming 
van de Oranjegalerij ongewijzigd te laten (detailhandel) en om een supermarkt te faciliteren op de 
hoek Amaliaplein nabij het zwembad. De aanbestedingsprocedure is recent afgerond. Nadat alle 
(vergunning) procedures zijn afgerond zal er een supermarkt van ca. 1.500 m2 en (minimaal) 15 
sociale woningen worden gerealiseerd. Recent is bekend geworden dat de Lidl de 
aanbestedingsprocedure heeft gewonnen en zij de kans krijgen om een supermarkt te realiseren. 

Ad 2. Er worden mogelijkheden geboden om in de woonomgeving kleinschalige economische 
activiteiten aan huis uit te oefenen. Voor deze activiteiten geldt wel dat aan bepaalde voorwaarden 
en criteria voldaan moet worden. 
Bij activiteiten aan huis wordt onderscheid gemaakt tussen 'vrije' beroepen en 'bedrijfsmatige' 
activiteiten. Vrije beroepen zijn onder andere advocaat, assurantiebemiddelaar, belastingconsultant, 
fysiotherapeut, huisarts of tandarts. Bij het starten van een beroep aan huis hoeft men geen 
toestemming van de gemeente te hebben, maar er moet wel voldaan worden aan de daarvoor 
gestelde voorwaarden/criteria. Indien wordt voldaan aan deze regels is geen vrijstelling van het 
bestemmingsplan nodig. 
Een bedrijfsmatige activiteit aan huis is in strijd met de woonbestemming. Dit betekent dat een 
vrijstelling van het bestemmingsplan nodig is. Per aanvraag wordt getoetst of bedrijvigheid aan huis 
passend is. Getoetst wordt aan de criteria die zijn opgenomen in de vrijstellingennota en aan overige 
regelgeving, zoals het Bouwbesluit en de bouwverordening. 

Naast genoemde inspanningen is de combinatie wonen-werken ten behoeve van het uitoefenen van 
aan huis verbonden beroepen aan de Splinterlaan en aan de Schansen gerealiseerd. Ook is er een 
bed & breakfast gerealiseerd. 

Conclusies 
Nadat alle (vergunning) procedures zijn afgerond zal er op de Zwembadlocatie aan het 
Amaliaplein een supermarkt van ca. 1.500 m2 en (minimaal) 15 sociale woningen worden 
gerealiseerd. 
Er zijn voorstellen gedaan voor het uitoefenen van bedrijfsmatige activiteiten aan huis. Er 
wordt hiermee ingespeeld op de behoefte van de markt om aan huis bedrijfsmatige 
activiteiten uit te oefenen. 

Op basis hiervan kan worden geconcludeerd dat de gemeente de nodige inspanningen heeft 
geleverd om de kleinschalige bedrijvigheid in woonwijken te bevorderen. Hiermee is het smart-doel 
behaald. 

1 3 Vastgesteld ti jdens raadsvergadering op 2 juli 2012 
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3.4 Smartdoel 5: realiseren van 1 detailhandelsvoorziening op stadsdeelniveau en 3 op wijkniveau 

Het gaat hierbij om de realisatie van detailhandelsvoorzieningen voor de gebieden, waarbij 
onderscheid gemaakt kan worden tussen stadsdeelniveau en wijkniveau: 

Winkelhof (stadsdeelniveau) 
Santhorst (wijkniveau) 
Oranjegalerij (wijkniveau) 
Leyhof (wijkniveau) 

In de evaluatie uit 2005 is aangegeven dat voor alle bestaande en nieuwe bedrijvenlocaties in 
Leiderdorp, zowel bedrijventerreinen als winkelcentra, een duidelijk en helder profiel is 
geformuleerd. De uitwerking en realisering ervan zal nog de nodige ti jd en aandacht kosten. De 
heldere profielen zullen op termijn bijdragen aan de versterking van de locaties en de nu nog 
achterblijvende branches. 

In de Structuurvisie detailhandel 2003 wordt als volgt ingegaan op de invulling van de 
detailhandelsvoorzieningen op stadsdeel- en wijkniveau: 

Hoofdwinkelgebied 
De uitbouw van Winkelhof is voorzien binnen het Centrumplan. Winkelhof bekleedt een 
tweeledige positie: die van het hoofdwinkelcentrum van Leiderdorp en die van (toekomstig) 
stadsdeelcentrum binnen de Leidse regio. In deze laatste hoedanigheid is Winkelhof 
ondersteunend ten opzichte van het multi-functionele centrum van de binnenstad van Leiden. 
Het Centrumplan, inclusief de opschaling én opwaardering van Winkelhof, biedt voldoende 
mogelijkheden voor Winkelhof om straks als volwaardig stadsdeelcentrum te kunnen fungeren. 

Wijk- en buurtvoorzieningen 
Voor wijk- en buurtvoorzieningen is de verzorgingsfunctie gericht op de zeer specifieke en 
lokale situatie. De wijk- en buurtvoorzieningen in Leiderdorp zijn gericht op kleinschaligheid 
van de voorzieningen (< 2.500 m2 bruto verkoopvloeroppervlakte). Kenmerken hiervan zijn: 

• Bij de buurtvoorziening ligt het accent op boodschappen doen. Indien het gaat om een 
kleine winkelconcentratie, dan fungeert één supermarkt als trekker 

• De reële omzetontwikkeling komt in gevaar bij afnemend draagvlak 
(koopkrachtafvloeiing, vergrijzing, bevolkingsontwikkeling, enz.). Er ontstaat extra druk 
op zo'n voorziening als er in de directe nabijheid opwaardering van voorzieningen 
plaatsvindt 

Gezien het relatief beperkte aanbod in Oranjegalerij, Splinterlaan en Leyhof wordt dit aanbod 
gerekend to t de verzorgingscategorie buurtvoorzieningen. Bij voldoende draagvlak en een 
gunstige positie in de ruimtelijke functionele structuur kunnen zij blijven voortbestaan. Waar 
mogelijk kan een opwaardering worden bevorderd met een andere functionele invulling, zoals 
sociaal-maatschappelijke voorzieningen, steunpunten, maar ook specifiek aanbod gericht op 
specifieke doelgroepen. 

Inspanningen 
Er zal per detailhandelsgebied worden ingegaan in de mate van (private) investeringen die de 
afgelopen jaren zijn gepleegd. Er wordt een vergelijking gemaakt tussen 2003 en 2011, waarbij 
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gebruik gemaakt wordt van de gegevens uit de Structuurvisie detailhandel Leiderdorp uit 2003 en 
2011, en het Gemeentelijk Detailhandelsbeleid 2012-2016. 

Winkelhof 
De Winkelhof is het hoofdwinkelcentrum van Leiderdorp. De Winkelhof is goed bereikbaar, is 
overdekt en heeft een halfondergrondse parkeergarage met ruim 800 gratis parkeerplaatsen. 
Momenteel zijn er 65 winkels en heeft het centrum een oppervlakte van bijna 12.400 m2 wvo. Ten 
opzichte van 2003 is het met 5 winkels uitgebreid en is het winkelvloeroppervlak met 900 m2 wvo 
toegenomen. 

Het winkelaanbod in de Winkelhof2003 - 2011 
Type aankoop Aantal winkels M2 wvo 

2003 2011 2003 2011 
Boodschappen doen 19 18 5.000 5.357 
Recreatief winkelen 33 38 5.200 5.668 
Doelgerichte aankopen 8 9 1.300 1.374 
Totaal 60 65 11.500 12.399 

De Winkelhof kenmerkt zich in 2011 - net als in 2003 - als een hoofdwinkelcentrum met: 
• Een sterk accent op boodschappen; 
• Een gevarieerd aanbod in niet-dagelijkse artikelen; 
• Een groot aandeel recreatief winkelaanbod en enig doelgericht aanbod. 

De Winkelhof zal, als onderdeel van het nog uit te voeren deel van het Centrumplan, in 2015 worden 
uitgebreid. Om de Winkelhof ook in de toekomst goed te laten functioneren, zal het bestaande 
winkelaanbod worden opgewaardeerd. Het centrum zal de komende jaren met circa 6.500 m2 
winkelvloeroppervlak worden uitgebreid. 

Deze uitbreiding zal de distributieve structuur in Leiderdorp en omgeving niet aantasten. Hierbij 
wordt ervan uitgegaan dat de huidige supermarkten en drogisterijen uitbreiden, maar dat er geen 
derde supermarkt aan het areaal wordt toegevoegd. Wel zal er ruimte zijn voor een kleinschalige 
servicegerichte supermarkt. Daarnaast zal de uitbreiding zich richten op recreatief winkelen. 

In het Gemeentelijk Detailhandelsbeleid 2012 is bepaald dat er op de Baanderij maximaal 4.000 m2 
detailhandel extra beschikbaar is dat onder voorwaarden kan worden ingevuld. De belangrijkste 
voorwaarden zijn dat er geen fysieke ruimte in bestaande winkelcentra beschikbaar is en het moet 
gaan om minimaal 1.000 m2 per zaak. 

Santhorst 
De Santhorst is een wijkgericht winkelcentrum met het accent op de dagelijkse boodschappen. Het 
centrum is in 2008 uitgebreid met nieuwbouw aan de oostzijde van het winkelcentrum. Dit is 
onderdeel van het Centrumplan, waarbij de Winkelhof en de Santhorst ruimtelijk met elkaar zijn 
verbonden met de Parkpromenade. De nieuwbouw omvat woningen, een sociaal cultureel centrum 
en een aantal commerciële ruimtes. 

De weekmarkt wordt eveneens gehouden nabij de Santhorst. De meerwaarde van de weekmarkt 
voor het winkelcentrum is het grootst als de omvang, de opstelling en de locatie van de markt goed 
zijn afgestemd op de gevestigde detailhandel. 
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De Santhorst is ruim 2.000 m2 wvo, waarvan ruim 1.700 m2 wvo voor dagelijks aanbod. Door 
leegstand is het wijkwinkelcentrum wat betreft omvang relatief klein vergeleken met gelijksoortige 
wijkwinkelcentra (gemiddeld 2.900 m2 wvo). Ten opzichte van 2003 is er zo'n 200 m2 wvo aan 
detailhandel toegevoegd. Op dit moment is er geen leegstand. 

Oranjegalerii 
Buurtcentrum Oranjegalerij heeft 4 winkels met in totaal 310 m2 wvo. Parkeren is mogelijk voor de 
deur. Een bakker en een Turkse winkel vormen het dagelijks aanbod; een bloemenwinkel en een 
computershop vormen het niet-dagelijks aanbod. Tevens zijn er een kapper, een schoonheidssalon 
en een bankfiliaal gevestigd. De versspeciaalzaak en de slager, die in 2003 nog waren gevestigd, zijn 
gesloten. Hiermee is het winkelaanbod verschraald ten opzichte van 2003 en als buurtcentrum of als 
supermarktcentrum onder de maat van actuele normen. 

In de Gebiedsvisie Willem-Alexanderlaan 2012 en in het Gemeentelijk detailhandelsbeleid 2012-
2016 is de keuze gemaakt om een supermarkt te faciliteren op de hoek Ericalaan - Wil lem-
Alexanderlaan naast het zwembad. De bestemming van de Oranjegalerij blijft ongewijzigd. 
De opwaardering van de Oranjegalerij met een volwaardige buurtsupermarkt blijft hiermee mogelijk, 
maar vanwege de geringe marktmogelijkheden aldaar wordt de locatie hoek Ericalaan - Wil lem-
Alexanderlaan meer kansrijk geacht. 

Leyhof 
De situatie in de Leyhof is ongewijzigd ten opzichte van 2003. De supermarkt aldaar is nog steeds 
gevestigd en is de enige vorm van detailhandel op deze locatie. 

Conclusies 
In de afgelopen jaren is de detailhandelsstructuur niet substantieel gewijzigd. Wel is het aanbod in 
volume toegenomen. 
Indien er geen fysieke ruimte beschikbaar is in bestaande winkelcentra, wordt op de Baanderij 
maximaal 4.000 m2, met een minimum oppervlakte van 1.000 m2, detailhandel gefaciliteerd. 
De belangrijkste wijziging in de dagelijkse sector is de nieuwbouw bij het winkelcentrum Santhorst. 
De dagelijkse sector laat een goed functioneren zien, waarbij vooral de Winkelhof een sterke 
positieve invloed heeft op het totaalbeeld. 
De Oranjegalerij is niet een volwaardig winkelcentrum. 

3.5 Randvoorwaardelijke inspanningen 
Er is een aantal inspanningen geformuleerd die niet direct zijn gelieerd aan een smartdoel of 
hoofddoel. Deze inspanningen kunnen worden beschouwd als middel/randvoorwaarde om de 
gestelde doelen te bereiken. Hieronder wordt aangegeven in hoeverre deze inspanningen zijn 
gerealiseerd. 

1. Realiseren van parkmanagement op De Baanderij overeenkomstig het rapport van Stichting 
Bedrijfsadvies (augustus 2005) en mogelijkheden van doorgroei verkennen 

Er is onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden om parkmanagement te realiseren. De uitkomst 
was dat er wel mogelijkheden waren om in samenwerking met de ondernemers parkmanagement te 
realiseren. De stelling van de gemeente was (en is) dat het initiatief bij de ondernemers ligt. Hier is 
vervolgens geen actie meer op ondernomen. 
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2. Opstellen van actieplan voor gemeentelijke verantwoordelijkheden zoals beschreven in het 
rapport van Stichting Bedrijfsadvies over parkmanagement op De Baanderij en uitvoeren van 
prioriteiten voor de periode tot 2008 

Er is een actieplan opgesteld, maar er is verder geen actie op ondernomen. Dit houdt verband met 
de vorige inspanning. 

3. Jaarlijks een quick scan houden naar economische ontwikkelingen in Leiderdorp en op basis 
van gegevens vanuit de bestaande, gebruikelijke registers een economische thermometer 
opstellen 

Op de gemeentelijke website zijn gedurende een aantal jaren wel cijfers over werkgelegenheid e.d. 
gepubliceerd. Ook is een ondernemersloket op de website geopend met informatie over 
ondernemen in Leiderdorp. 

De inspanning is hiermee ten dele uitgevoerd. 

4. Uitvoeren van de aanbevelingen uit de klanttevredenheidsenquête 2004 en het instellen van 
een ondernemerspanel 

In 2004 is voor de tweede keer onder alle Leiderdorpse bedrijven een klanttevredenheidsenquête 
gehouden. Het algemene beeld van het onderzoek is: 

• De tevredenheid is bijna op alle punten achteruit gegaan; 
• Schriftelijk contact wordt zeer slecht beoordeeld; 
• Bedrijven vinden dat de gemeente centraal gelegen is en ondernemend is; 
• Bedrijven vinden niet dat het beleid van de gemeente aansluit op de wensen van het 

bedrijfsleven; 
• Het economisch beleid bevordert de dynamiek niet; 
• Medewerkers denken onvoldoende mee met de klant. 

NB. In het Economisch beleidsplan is geen verklaring gegeven waarom bedrijven vinden dat het 
gemeentelijk beleid niet aansluit op hun wensen en waarom het economisch beleid de dynamiek 
niet bevordert. 

Het onderzoeksbureau heeft een prioriteitenanalyse gehouden en formuleert op basis hiervan de 
volgende aanbevelingen: 

• Het schriftelijk contact sterk verbeteren; 
• De gemeente moet meer met bedrijven meedenken; 
• De informatievoorziening meer toespitsen op bedrijven; 
• Zaken beter en sneller afhandelen; 
• Bedrijven persoonlijk benaderen. 

Over het algemeen kan worden gezegd dat de gemeente de afgelopen jaren fors heeft geïnvesteerd 
in de contacten met de ondernemers. Dit blijkt uit de volgende maatregelen: 

• Periodiek ondernemersoverleg 
• Het organiseren van werkbezoeken aan ondernemers 
• Intensiever contact met de Leiderdorpse Ondernemersvereniging en de 

winkeliersverenigingen 
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• De LOV en de winkeliersverenigingen betrekken bij beleidsontwikkelingen 

Klanttevredenheidsenquête 2012 
Na 2004 en 2008 is in 2012 is onder Leiderdorpse burgers, bedrijven en instellingen wederom een 
klanttevredenheidsenquête gehouden. Omdat een vergelijk tussen cijfers uit 2004 en 2012 een 
interessanter en recenter beeld oplevert, worden de resultaten uit 2008 buiten beschouwing 
gelaten. 

De vragenlijst uit 2012 is naar 500 bedrijven toegestuurd en 85 vragenlijsten zijn ingevuld 
geretourneerd (17%). 

Als bijlage (bijlage 1) is een samenvatting van de resultaten uit de enquête uit 2012 1 4 opgenomen. 
Hierbij moet worden opgemerkt dat slechts een selectief aantal resultaten uit de enquête zijn 
weergegeven. De relevantie van de weergegeven resultaten is gebaseerd op de relatie overheid -
ondernemer. 

Doordat een vergelijk wordt gemaakt met de resultaten uit de enquête uit 2008, kunnen er 
conclusies worden getrokken in hoeverre de inspanningen van de gemeente de afgelopen jaren tot 
tevredenheid hebben geleid onder de ondernemers. 

Enkele conclusies die getrokken kunnen worden, zijn: 
• Met uitzondering van het aanbod dienstverlening aan het digitaal loket, het in de toekomst 

meer gebruik maken van aangeboden producten via internet en de bekendheid met de 
website, is er in 2012 ten opzichte van 2008 meer tevredenheid onder de ondernemers over 
de dienstverlening van de gemeente; 

• Er is een significante verbetering waar te nemen over: 
o De mate van meepraten over het maken van plannen (4,9 -> 6,6) 
o De dienstverlening van de gemeente (5,4 -> 6,2) 

• De telefonische bereikbaarheid van de gemeente scoort het hoogste (7,1); ook is er 
tevredenheid over de hoeveelheid van informatie op de website (6,8) en de relevantie van 
de informatie op de website (7,0); 

• De kwaliteit van de reacties worden met een krappe voldoende beoordeeld: telefonisch 6,0 
en schriftelijk 5,9; 

• Slechts 56,1% van de ondernemers is bekend met de gemeentelijke website 

Ook de Kamer van Koophandel heeft recent een onderzoek uitgevoerd naar de dienstverlening door 
gemeenten. De resultaten hiervan zijn in deze evaluatie niet meegenomen, omdat dit niet recht doet 
aan de vraagstelling van deze beleidsevaluatie. 

Er is geen ondernemerspanel ingesteld. Wel voert het college twee keer per jaar overleg met de 
Leiderdorpse Ondernemersvereniging. 

5. De geformuleerde ontwikkelingsrichtingen voor de regionale clusters Meubelplein, Winkelhof 
en De Baanderij vastleggen in de regionale visie voor leisure en pdv. 

Gemeente Leiderdorp, klantenonderzoek uitgevoerd door Effectory, meting december 2012. 
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Met het aantreden van de coalitie VVD, D66 en GroenLinks in 2010 zijn de ambities op economisch 
gebied hoger op de politieke agenda komen te staan, zowel op lokaal als regionaal niveau (Leidse 
regio en Holland Rijnland). 

In 2011 is de discussie in Holland Rijnland, mede op initiatief vanuit Leiderdorp, gestart over de 
actualisatie van het pdv-beleid (perifere detailhandelsbeleid). Gelet op de ontwikkelingen van 
vestigingen van detailhandel op pdv-locaties in de regio was actualisatie noodzakelijk. Het herziene 
pdv-beleid is op dit moment nog in de bestuurlijke besluitvormingsfase. Niet bekend is wanneer dit 
to t definitieve besluitvorming komt. 

Daarnaast wordt in het Gemeentelijk detailhandelsbeleid 2012-2016 ingegaan op de belangrijkste 
detailhandels- en winkelgebieden van Leiderdorp. Het beleid bevat de gewenste 
ontwikkelingsrichting voor de detailhandels- en winkelgebieden. Te weten: 

• De Winkelhof is gericht op boodschappen, niet-dagelijkse artikelen, recreatief winkelaanbod 
en doelgericht aanbod. De toekomstige uitbreiding van 6.400 m2 is voorzien ten behoeve 
van mode, dagelijkse artikelen en warenhuisareaal. Een derde supermarkt zal niet worden 
gefaciliteerd; 

• De Baanderij is een perifere detailhandelslocatie met een subregionale functie. Om de 
bestaande winkelstructuur in bijvoorbeeld de Winkelhof niet te ontwrichten, dient ten 
behoeve van de verlening van de bedoelde omgevingsvergunningen te worden aangetoond 
dat in de Winkelhof geen fysieke ruimte is voor uitbreiding in de branches sport/leisure en 
het segment waarin Piet Kerkhof en Action actief zijn. In totaal gaat het om maximaal 4.000 
m2, met een ondergrens per bedrijf van minimaal 1.000 m2. Uitbreiding van detailhandel op 
deze locatie houden we beheersbaar door een maximum m2 voor het totaal toe te kennen. 

• WOOON is een perifere detailhandelslocatie gericht op het thema "woninginrichting". 
Binnen het thema "woninginrichting" worden ook kleine speciaalzaken (kleiner dan 1.000 
m2 wvo) toegestaan; 

Daarnaast gaat het gemeentelijk detailhandelsbeleid in op de bestemming van de Santhorst en 
Oranjegalerij. Gelet op de geformuleerde inspanning worden beide winkelgebieden buiten 
beschouwing gelaten. 

6. Leiderdorpse belangen formuleren en inbrengen in regionale visie voor recreatie en toerisme 

Er is tot op heden geen regionale visie op het gebied van recreatie en toerisme ontwikkeld waarin de 
Leiderdorpse belangen zijn geformuleerd. Wel is er de afgelopen jaren in beperkte mate 
deelgenomen aan regionale overleggen ter versterking van recreatie en toerisme. 

Recreatie en toerisme is een onderwerp waarop veel kansen liggen. Te denken valt aan de 
recreatieve inrichting van de Boterhuispolder en de Polder Achthoven of deelname aan of 
sponsoring van het Regenboogevenement. Ook liggen er regionaal kansen door met de Leidse regio 
de mogelijkheden te verkennen, mede in het kader van de Economische agenda Leidse regio. 

7. Monitoren van de 415.000 m2 toegekende kantorenmeters uit het Inbo-rapport "In goede 
banen leiden 2002-2004" en de invulling daarvan in Holland Rijnland opdat de Leiderdorpse 
kantoorontwikkelingen zoals in de W4-gebieden overeenkomstig planning kunnen 
plaatsvinden 

25 



Holland Rijnland heeft in 2012 een regionale kantorenstrategie vastgesteld 1 5. Vanuit Leiderdorp is 
aan de projectgroep deelgenomen om de belangen van Leiderdorp en specifiek voor de W4 te 
bewaken. Het doel van deze kantorenstrategie is om ruimte te bieden aan de ontwikkeling van 
duurzame kantoren op locaties met goede voorzieningen, die met openbaar vervoer en/of met de 
auto goed bereikbaar zijn. Het juiste kantoor op de juiste plek is daarbij een belangrijk uitgangspunt. 
Daarnaast moet het aanbod kwantitatief en kwalitatief passen bij de na te streven regionale en 
lokale economische groei en werkgelegenheid. 

Om de leegstand in de regio te beperken (12% Holland Rijnland; landelijk 16%, cijfers 2013) en om 
tot een gezonde kantorenmarkt te komen, is een drieledige opgave noodzakelijk: planreductie, 
renovatie en onttrekking. Dit wordt bereikt door het aanwijzen van duurzame en niet-duurzame 
kantoorlocaties. 

Op de duurzame kantoorlocaties is een groei aan werkgelegenheid en m2 kantoren gewenst. Het 
gaat hierbij om de volgende locaties: Bio Science Park, Space Businesspark en de stationsgebieden 
van Leiden Centraal en Alphen aan den Rijn. 

De niet-duurzame kantoorlocaties zijn binnen de huidige en de toekomstige markt niet meer 
geschikt voor kantoren. De opgave is hier om per saldo het aantal m2 aan kantoorareaal terug te 
dringen. Het gaat hierbij om de volgende locaties: Plesmanlaan, Kanaalpark (beide Leiden) en Henry 
Dunantweg (Alphen aan den Rijn). 

Tot slot krijgt de W4-locatie een aparte status vanwege gemaakte afspraken in het kader van de 
verbreding van de A4. De bestaande plancapaciteit voor deze kantorenlocatie is hoog. De 
verschillende deellocaties van W4 worden geoptimaliseerd door in het multifunctionele programma 
het aandeel niet-kantoorfuncties te vergroten. 

Door vaststelling van deze regionale kantorenstrategie en de passage over de W4 is het nog steeds 
mogelijk om de beschikbare m2 voor kantoren te bestemmen. De inspanning die was geformuleerd, 
staat hiermee nog open. 

8. Ondersteuning van de besluitvorming over 40ha ruimte voor regionale bedrijven op locatie 
Oostvlietpolder, t.b.v. vestiging van Leiderdorpse bedrijven en werkgelegenheid 

In het coalitieakkoord van de gemeente Leiden 1 6 is de volgende passage opgenomen: 

"Het bedrijventerrein Oostvlietpolder komt er niet. Het College komt hiertoe met een voorstel naar de Raad tot 
het nemen van een voorbereidingsbesluit ter wijziging van het bestemmingsplan Oostvlietpolder. Dit geeft de 
Raad de gelegenheid een besluit te nemen over de toekomst van de Oostvlietpolder" 

Op 26 juni 2013 heeft Provinciale Staten van Zuid-Holland besloten om de Oostvlietpolder groen te 
houden. Als alternatieve locatie is Veenderveld II (Kaag & Braassem) aangewezen. 

Door deze ontwikkeling kan de geformuleerde inspanning niet worden behaald. Wel is vanuit 
Leiderdorp in een zienswijze aangegeven verheugd te zijn dat er een alternatieve locatie voor de 

1 5 Holland Rijnland, Kantorenstrategie Holland Rijnland, 20 september 2012 

1 6 Bestuursakkoord 2010-2014 Leiden tussen D66, VVD, SP en CDA 
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Oostvlietpolder is gevonden. Ook de conclusie dat Ghoybos geen acceptabele compensatielocatie is, 
wordt onderschreven. 

9. Regionaal discussie voeren over de invulling van de knoop A4/N11 en Rode Polder met 
regionale bedrijvigheid 

Regionaal is hier discussie over gevoerd. Gelet op de minimale inspanning die Leiderdorp aan dit 
dossier heeft geleverd, zal hier verder niet op worden ingegaan. 

3.6 Overige inspanningen 
Bij onderstaande inspanningen zijn geen doelen geformuleerd. Hieronder wordt aangegeven in 
hoeverre deze inspanningen zijn gerealiseerd. 

1. Intensivering van het ruimtegebruik bij nieuwe ontwikkelingen op De Baanderij met 5% 

In 2005 is het bestemmingsplan Baanderij officieel vastgesteld. In de tussenliggende periode, van 
2005 tot heden, hebben zich veel economische ontwikkelingen op de Baanderij voorgedaan, waarbij 
onderscheid kan worden gemaakt tussen bedrijvigheid en (perifere) detailhandel. De oppervlakte 
van de Baanderij is bruto 31,0 ha en netto 21,2 ha. 

In hoeverre de inspanning van een intensivering van 5% is behaald, is lastig aan te geven. Dat heeft 
te maken met de komst en het vertrek van bedrijvigheid in de afgelopen jaren. Het ruimtegebruik is 
hierdoor moeilijk te meten, temeer omdat er in de afgelopen jaren nauwelijks voor een langere 
periode panden hebben leeggestaan. Panden worden veelal hergebruikt of getransformeerd. Over 
het algemeen kan wel worden gesteld dat het ruimtegebruik is geïntensiveerd. Dit is met name het 
geval op de Touwbaan (bedrijfsverzamelgebouwen) en op de Zijbaan (kantoren op de 
bovenverdiepingen). 

2. Voorstellen doen over de kansen van toerisme in Leiderdorp 

Er is tot op heden geen concrete actie ondernomen om op het gebied van toerisme een 
gemeentelijke ambitie te formuleren. 

3. Voorstellen doen tot vermindering van administratieve lasten en tegenstrijdige regels op 
lokaal niveau 

In 2008 heeft het college een programma vastgesteld met daarin enkele speerpunten in het kader 
van deregulering. Deze speerpunten zijn: 

• APV: het vervangen van de vergunningplicht door een meldingsplicht of algemene regels 
voor straatartiesten, evenementen, horeca/ terrassen, handelsreclame, inzameling van geld 
of goederen, venten, standplaatsen, snuffelmarkten 

• Het instellen van een welstandsvrije wijk 
• Het dereguleren van 25% van de verordeningen eind 2010 
• Het aantal verkeersborden eind 2010 met 10% verminderen 

De APV is in 2010 geactualiseerd en hiermee is de geformuleerde dereguleringsdoelstelling 
gerealiseerd. Aan de andere speerpunten is geen gevolg gegeven. 
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Op dit moment is de gemeente bezig met de ontwikkeling van een Klant Contact Centrum (KCC) -
Serviceplein. Binnen het deelproject "processen" wordt aandacht besteed aan de dienstverlening 
tussen burger/instelling en de gemeente. Deregulering en vermindering van administratieve lasten 
kan hier ook deel van uit maken. 

3.7 Hoofddoelen 
In het Economisch beleidsplan zijn twee hoofddoelen opgenomen: 

1. Meer bij de beroepsbevolking passende werkgelegenheid 
2. Een completer aanbod van winkelvoorzieningen 

Hieronder wordt kort toegelicht in hoeverre de geformuleerde hoofddoelen zijn gerealiseerd. 

Hoofddoel 1: meer bij de beroepsbevolking passende werkgelegenheid 

Meer bij de beroepsbevolking passende werkgelegenheid is in het economisch beleidsplan niet 
gedefinieerd. De passende werkgelegenheid wordt opgevat als de sectoren die passen bij de 
beroepsbevolking van het moment van evaluatie. 
Geconstateerd is dat in Leiderdorp een aantal sectoren sterk is vertegenwoordigd. Dit zijn zorg, 
detailhandel en zakelijke diensten. In zowel de sectoren zorg als zakelijke diensten is een sterke 
stijging van zowel het aantal vestigingen als in het aantal arbeidsplaatsen waar te nemen in de 
periode 2004-2011 (zie paragraaf 3.2, smartdoel 2) met hiermee een positief effect op de 
werkgelegenheid en de uitstraling van Leiderdorp. De sector detailhandel kent alleen een stijging 
van het aantal arbeidsplaatsen in de periode 2005-2011. 

Sector Aantal Aantal Aantal Aantal 
vestigingen 2004 vestigingen 2011 arbeidsplaatsen 

2004 
arbeidsplaatsen 
2011 

Zorg 78 144 2.660 5.399 
Detailhandel, incl. 220 (cijfer 2005) 220 1.984 (cijfer 2.013 
reparatie van 2005) 
auto's 
Zakelijke diensten 200 250 778 1.328 

Op basis hiervan kan worden geconcludeerd dat het hoofddoel is behaald: In Leiderdorp is een 
sterke vertegenwoordiging van de sectoren zorg, detailhandel en zakelijke diensten. Het totaal 
aantal arbeidsplaatsen in deze sectoren in 2011 is 8.740 op een totale werkzame beroepsbevolking 
van 13.300 (66%). 

Hoofddoel 2: een completer aanbod van winkelvoorzieningen 
De belangrijkste winkelgebieden in Leiderdorp zijn onder te verdelen in winkelcentra en pdv-
locaties. De winkelcentra zijn Winkelhof, Santhorst en de Oranjegalerij. De pdv-locaties zijn de 
Baanderij en WOOON. 

Voor de Winkelhof zijn er uitbreidingsplannen van 6.500 m2 en de verwachting is dat deze in de 
komende jaren wordt gerealiseerd. De Santhorst is in 2008 uitgebreid en er wordt geen toekomst 
gezien in de Oranjegalerij als winkelcentrum. In het gemeentelijk detailhandelsbeleid uit 2012 is 
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opgenomen dat er een extra supermarkt wordt gefaciliteerd nabij de zwembadlocatie aan de 
Willem-Alexanderlaan. De aanbestedingsprocedure is recent afgerond. 

In het gemeentelijk detailhandelsbeleid uit 2012 wordt 4.000 m2 aan detailhandel gefaciliteerd, 
indien er in bestaande winkelcentra geen fysieke ruimte aanwezig is. 

De regionale aantrekkingskracht van WOOON is met name gelegen doordat het specifiek gericht is 
op woninginrichting. Dit onderscheid is in Holland Rijnland aangebracht door te benoemen dat de 
overige zes pdv-locaties in Holland Rijnland bestemd zijn als "klassieke" pdv-locaties. 

Deze ontwikkelingen dragen bij aan een completer aanbod van de winkelvoorzieningen in 
Leiderdorp. Geconcludeerd kan worden dat ook deze doelstelling is behaald. 
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DEEL 2. Vertrekpunten Economisch beleid 2014-2020 



Vertrekpunten Economisch beleid 2014-2020 

Dit deel gaat over de ambities en doelstellingen op lokaal economisch beleid. Dit als vervolg op het 
economisch beleidsplan 2005-2008. In dit document wordt op hoofdlijnen de ontwikkelingen 
geformuleerd, evenals de kaders van de gemeentelijke ambities en de doelstellingen. De centrale 
doelstelling van het Economisch beleid 2014-2020 is: 

"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" 

Na 2008, het jaar dat de inspanningen in het economisch beleidsplan gerealiseerd zouden moeten 
zijn, hebben er veel ontwikkelingen op economisch gebied plaatsgevonden. Ontwikkelingen vanuit 
de overheid en maatschappelijke en economische ontwikkelingen. De Economische agenda Leidse 
regio is het fundament voor voorliggend beleid. Deze regionale agenda heeft een doorloopti jd tot 
2020. Op deze periode wordt aangehaakt in het gemeentelijk economisch beleid. 

De vaststelling is voorzien in de raad van december 2013. Ook tijdens deze raadsvergadering zal de 
Economische agenda Leidse regio worden geagendeerd. 

1. Trends en ontwikkelingen 
Niet alleen op gemeentelijk niveau is er veel veranderd, ook op het regionale niveau van de Leidse 
regio en Holland Rijnland zijn er veel initiatieven ontplooid. Daar waar tot 2012 het 
samenwerkingsverband Holland Rijnland een prominente plek speelde in de beleidsontwikkeling op 
economisch gebied, zijn sinds 2012 de subregio's prominenter in beeld gekomen. Zowel in de Leidse 
regio, als in de Bollenstreek en in de regio Alphen aan den Rijn is men gestart met het opstellen van 
een gezamenlijke economische visie. Ook wordt op dit subregionale niveau intensiever 
samengewerkt op ambtelijk niveau dan voorheen het geval was. 

Deze verschuiving van regionaal naar subregionaal niveau betekent dat de subregio's zich sterker 
willen profileren op economisch gebied ten opzichte van de samenwerking op economisch gebied in 
een regionaal samenwerkingsverband. Een krachtige subregio met een eigen en herkenbare 
identiteit versterkt eikaars positie op een effectievere manier dan een grote regio met divers en 
uiteenlopend karakter. 

Daarnaast zijn er maatschappelijke, demografische ontwikkelingen die van invloed zijn op de 
samenleving en het economisch klimaat. Voorbeelden hiervan zijn de vergrijzing, de krappere 
arbeidsmarkt, een toenemende mobiliteit, digitalisering en een ander koopgedrag (waaronder 
internet). Daarnaast draagt de financiële en economische crisis bij aan een laag 
consumentenvertrouwen met een vermindering aan bestedingen en een toenemende leegstand van 
winkelpanden. 

2. Vertrekpunten 

2.1 Vertrekpunt 1: vigerend beleid 
Het Economisch beleid 2014-2020 hoeft niet vanuit niets worden opgebouwd. De gemeente 
Leiderdorp, de gemeenten in de Leidse regio en in Holland Rijnland-verband hebben de afgelopen 
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jaren veel geïnvesteerd in het ontwikkelen en actualiseren van economisch beleid. De kaders die in 
dit beleid zijn vastgesteld, vormen de basis voor voorliggend beleidskader. 

Hieronder volgt een korte opsomming van vigerend beleid, waarbij een onderscheid wordt gemaakt 
tussen gemeentelijk en regionaal beleid. Het regionale beleid is opgesplitst in de Leidse regio en de 
regio Holland Rijnland. Daarbij moet worden opgemerkt dat de opsomming niet volledig is, maar een 
selectie is gemaakt van het meest relevante beleid op economisch gebied. 

Gemeentelijk beleid 

Gemeentelijk detailhandelsbeleid 2012-2016 
In juli 2012 heeft de gemeenteraad het Gemeentelijk detailhandelsbeleid 2012-2016 vastgesteld. In 
dit beleid staat de reikwijdte van de bestemming van de detailhandels- en winkelgebieden in 
Leiderdorp. De Winkelhof is aangemerkt als belangrijkste winkelcentrum met regionale functie; de 
Baanderij is, naast een bedrijventerrein, een pdv-locatie waar eveneens - onder voorwaarden -
maximaal 4.000 m2 detailhandel wordt toegestaan met een minimum vloeroppervlakte van 1.000 
m2 per vestiging; WOOON is een pdv-locatie gericht op het thema woninginrichting. Ook wordt er 
een keuze gemaakt in de zwembadlocatie als nieuw te ontwikkelen locatie voor een supermarkt in 
combinatie met sociale woningbouw. 

Gemeentelijke aanpak kantorenleegstand 
In 2012 is gestart met de aanpak van leegstaande kantoorpanden in Leiderdorp. Gesproken is met 
(vastgoed)eigenaren van de grootschalige kantoorpanden (> 2.500 m2) die op dat moment leeg 
stonden. Het doel van de gesprekken was om de leegstand te verminderen door de kantoorpanden 
te transformeren naar andere bestemmingen, zoals tijdelijke studentenhuisvesting of andersoortige 
woonhuisvesting (starters, senioren) en andere bedrijfsinvulling. Partijen zijn met elkaar in contact 
gebracht, waarbij de gemeente de rol van facilitator en aanjager vervult. 
Deze succesvolle aanpak heeft geresulteerd in de transformatie van een kantoorpand in 56 
seniorenwoningen en voor een aantal andere panden wordt op korte termijn een nieuwe invulling 
verwacht. 

Notitie "beroep aan h u i s - e e n nadere verkenning" 
In april 2013 heeft het college de notitie "beroep aan huis - een nadere verkenning" vastgesteld. In 
deze notit ie staan de criteria genoemd om een beroep dan wel bedrijf aan huis uit te oefenen. Een 
beroep aan huis kan door een ondernemer zonder vergunning gestart worden. Beroepen die aan 
huis uitgeoefend kunnen worden, zijn de zelfstandige of vrije beroepen, zoals bijvoorbeeld een 
fysiotherapeut. Zodra er meer mensen dit beroep in de woning gaan uitoefenen, niet zijnde 
gebruikers van de woning, is er sprake van een bedrijfsmatige activiteit en dus is er sprake van een 
bedrijf aan huis. 

Verordening Winkelti jden 2013 
In mei 2013 heeft de gemeenteraad de Verordening Winkelti jden 2013 vastgesteld. In deze 
Verordening worden de winkelti jden op zondag vrijgegeven. Dat betekent de winkels iedere zondag 
in Leiderdorp geopend mogen zijn. 

Overig gemeentelijk beleid 
Naast eerder genoemd beleid is er specifiek beleid opgesteld dat zijn uitwerking heeft in het 
Bestemmingsplan W4 (vastgesteld in 2013), bestemmingsplan Baanderij (vastgesteld in 2006) en het 
Centrumplan (vastgesteld 2007). 
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Leidse regio 

In 2012 is gestart met het opstellen van een Economische agenda Leidse regio. De kracht van deze 
agenda is dat het een samenwerking is van gemeenten, onderwijsinstellingen en bedrijfsleven. De 
inzet is om de regionale economie te versterken en te vernieuwen. Dit gebeurt door in te zetten op 
een economische structuurversterking, het stimuleren van ondernemerschap, een betere aansluiting 
van het onderwijs op de arbeidsmarkt, door een aantrekkelijk vestigingsklimaat en door 
regiomarketing en acquisitie. 
Enkele concrete acties die direct worden opgepakt zijn het verbeteren van de samenwerking tussen 
de zorginstellingen, het profileren van de bedrijventerreinen en het oppakken van regiomarketing. 

Holland Rijnland 

Perifere detailhandelsbeleid 
In 2013 is een geactualiseerd perifere detailhandelsbeleid (pdv-beleid) in ontwikkeling. In de regio 
Holland Rijnland zijn zes pdv-locaties, waarvan één nieuwe locatie in ontwikkeling is. Van de zes 
bestaande pdv-locaties bevinden zich er twee in Leiderdorp: de Baanderij en WOOON. Voor de 
Baanderij geldt, evenals voor 5 andere pdv-locaties in de regio dat dit een locatie is voor de vestiging 
van "tradit ionele" pdv. WOOON richt zich specifiek op woninginrichting, waarbij speciaalzaken 
kleiner dan 1.000 m2 eveneens worden toegestaan. 

Regionale kantorenstrategie 
De regionale kantorenstrategie is in 2012 vastgesteld. Er wordt een onderscheid gemaakt in 
duurzame en niet-duurzame locaties. De W4-locatie in Leiden, Leiderdorp en Zoeterwoude heeft 
een aparte status gekregen. Dit vanwege gemaakte afspraken in het kader van de verbreding van de 
A4. De bestaande plancapaciteit voor deze kantorenlocatie is hoog. De verschillende deellocaties 
van W4 worden geoptimaliseerd door in het multifunctionele programma het aandeel niet-
kantoorfuncties te vergroten. 

Regionale bedrijventerreinenstrategie 
In 2012 is het rapport "Behoefteraming bedrijfshuisvesting 2.0" vastgesteld. Dit rapport betreft een 
kwantitatieve raming van de vraag naar bedrijfshuisvesting in Holland Rijnland in de periode 2010-
2025 dat als bouwsteen dient voor een nieuw regionaal programma voor bedrijventerreinen. 
Op dit moment wordt een onderzoek uitgevoerd naar de kwalitatieve confrontatie tussen vraag en 
aanbod van bedrijventerreinen. Vanuit de 80 huidige bedrijventerreinen in Holland Rijnland worden 
20 representatieve bedrijventerreinen geselecteerd en op basis daarvan wordt een Economische 
Effectrapportage opgesteld, vergezeld van een vergelijking met de gesignaleerde trends uit de 
Behoefteraming. Dit onderzoek moet een basis opleveren voor inzicht in de huidige en de 
toekomstige gebruiksmogelijkheden van de bestaande en de geplande bedrijventerreinen. 

De Baanderij is een van de locaties die meegenomen wordt . 

2.2 Vertrekpunt 2: beleid in ontwikkeling 

Ruimtelijke structuurvisie 
De ruimtelijke structuurvisie bevat de hoofdlijnen van de voorgenomen (ruimtelijke) ontwikkeling 
van de gemeente en de wijze waarop die ontwikkeling verwezenlijkt zal worden. De RSV Leiderdorp 
vormt de ruimtelijke vertaling van de Toekomstvisie 2025 en levert een integraal ruimtelijk beeld 
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met het accent op de thema's maatschappij, ruimte en economie en duurzaamheid. De vaststelling 
is voorzien in het tweede kwartaal van 2014. 

Leidse Agglomeratie Bereikbaar (LAB071) 
In 2013 hebben de gemeenten Leiden en Leiderdorp onderzoek gedaan naar de ruimtelijk-
economische ambities en de opgave rond het verbeteren van de leefbaarheid en bereikbaarheid in 
de Leidse regio. Dit onderzoek is verwoord en vastgesteld in een ambitiedocument. De volgende 
fase is het definiëren van oplossingsrichtingen. Deze oplossingsrichtingen zijn met name gelegen op 
het gebied van bereikbaarheid. De verwachting is dat het onderzoek naar de oplossingsrichtingen 
eind 2013 afgerond, waarna er bestuurlijke besluitvorming plaatsvindt. 
Vanuit economisch oogpunt is in het Ambitiedocument de A4-zone Leiderdorp als toplocatie 
(categorie stuwende economie) in de Leidse regio benoemd en de Baanderij en de Winkelhof voor 
de verzorgende economie (categorie brede economie). 

2.3 Vertrekpunt 3: rol gemeente vs bedrijfsleven 
De rol van de gemeente in het stimuleren van de economie is beperkt; de markt moet zijn werk 
doen. Onder het motto van het college van burgemeester en wethouders "ruimte geven om te 
kunnen ondernemen" 1 7 zal het karakter van deze beleidsnota faciliterend en 
voorwaardenscheppend zijn. Het beleid wordt dan ook niet als plan gepresenteerd hoe de economie 
aangejaagd zal worden. Het geld moet door de ondernemers worden verdiend, en niet door de 
overheid. 

Door voor deze invalshoek te kiezen, is de t i tel Economisch beleidsplan Leiderdorp, zoals de 
vigerende beleidsnota is genaamd, niet meer passend. Meer doeltreffend beschouwen we de titel 
Economisch beleid 2014-2020; ondernemend Leiderdorp. 

2.4 Vertrekpunt 4: speerpunten economisch beleid 
In het Economisch beleid 2014-2020 komen zeven thema's die de speerpunten voor de komende 
jaren vormen. De thema's zijn gekozen (1) aan de hand van het reeds ingezette beleid op lokaal en 
regionaal niveau en (2) onderwerpen waar kansen liggen om de economische structuur te 
versterken en om het economisch klimaat in Leiderdorp aantrekkelijker te maken. De focus ligt op 
het brede mkb, de (perifere) detailhandel en de zorg. 
Aan ieder thema worden concrete onderwerpen en actiepunten gekoppeld. Hieronder wordt 
samengevat alleen de thema's benoemd; de uitwerking ervan en de actiepunten worden 
geformuleerd in het Economisch beleid. 

Thema 1: Versterken van de A4-zone Leiderdorp 
De A4-zone Leiderdorp is een belangrijke economische zone. Het is het gebied waarbij de Ikea, 
WOOON en de zorgboulevard een prominente rol spelen. In de recente bestemmingsplanwijziging 
heeft het gebied de volgende bestemming meegekregen: kantoren, detailhandel, zorgvoorzieningen 
en horeca. Ook zijn er kavels beschikbaar ten behoeve van kantoren of andere functies die het 
gebied kunnen versterken (Vierzicht en Bospoort). Een goede interne bereikbaarheid is een 
belangrijke randvoorwaarde om de onderlinge samenhang van het gebied te vergroten. 

Coalitieakkoord 2010-2014 VVD, D66, GroenLinks 
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Thema 2: Versterking van het zorgcluster door intensievere samenwerking met de Leidse regio 
De zorgsector in Leiderdorp is de grootste werkgever in Leiderdorp. De zorgboulevard kent een 
verscheidenheid aan zorgaanbod: het Rijnland Ziekenhuis, Cardea, Activite en Medisch Centrum 
Kinderwens zijn, naast grote werkgevers, ook prominente spelers in Leiderdorp en hebben een 
regionale functie. Mede in het kader van de Economische agenda Leidse regio, en dat is een 
belangrijke aanleiding, is een versterking van het zorgcluster in de Leidse regio van groot belang. Om 
dit te bereiken is onderlinge samenhang van het zorgcluster nodig en moet het gezamenlijk belang 
worden onderkend. 

Thema 3: Profilering bedrijventerreinen 
Samen met de gemeenten Leiden, Oegstgeest, Zoeterwoude en Voorschoten wordt uitvoering 
gegeven aan de ambitie om werklandschappen te maken van de bedrijventerreinen in de Leidse 
regio. De werklandschappen kennen een breder en flexibeler profiel dan de bedrijventerreinen. In 
verband van de Leidse regio wordt een viertal werklandschappen onderscheiden: consoliderend, 
verruimend, combinatie werken-wonen en thema (BioSciencePark). De Lage Zijde, de Baanderij en 
de A4-zone Leiderdorp worden hierin betrokken. 

Op gemeentelijk niveau wordt het gewenste profiel uitgewerkt en met de (koepels van) 
ondernemers verder uitgewerkt, waarna er op regionaal niveau verdere afstemming en uitwerking 
plaatsvindt. 

Thema 4: Investeren in (duurzame) economische structuur 
Dit thema bevat innovatieve investeringen om de economische structuur van Leiderdorp (op een 
duurzame wijze) in te richten en te versterken. De uitwerking ervan is dan ook niet gericht op slechts 
één onderdeel, maar juist op de versterking van de economische structuur over de gehele breedte. 
Er zal aandacht worden besteed aan onder meer de leegstand van kantoren, de huisvesting voor 
starters en zzp'ers, beroepen en bedrijven aan huis, bereikbaarheid en de aanleg van glasvezel. 

Thema 5: Investeren in recreatie en toerisme 
Ondanks dat recreatie en toerisme een weinig prominente rol speelt, liggen er veel kansen op dit 
gebied. Met name op recreatief gebied, omdat het toerisme zich met name in Leiden afspeelt. Door 
te benadrukken wat je hebt, dan zijn er vele mogelijkheden om Leiderdorp meer op de kaart te 
zetten als recreatieve gemeente. De kracht is met name gelegen in de gunstige ligging aan de rand 
van het Groene Hart: de recreatief ingerichte Boterhuispolder en de Polder Achthoven, de vele 
watersportmogelijkheden en de aanwezigheid van de jachthaven. Daarnaast beschikt Leiderdorp 
over twee musea, een aantal hotels en een bed&breakfast. Ook het A4-infocentrum kan als 
katalysator dienen om meer te profileren op het gebied van recreatie en toerisme. 

Thema 6: Investeren in onderwijs-arbeidsmarktbeleid 
Een aantrekkelijke arbeidsmarkt bevordert de economische ontwikkeling en vergroot de 
concurrentiekracht. Door samen te werken met onderwijsinstellingen en ondernemers kan 
aansluiting worden gezocht bij de behoefte aan personeel. 
Voor een optimaal samenspel is het belangrijk dat partijen kennis en praktijken delen, gezamenlijke 
taal ontwikkelen en samen ontwikkelingen in gang zetten om de mismatch tussen vraag en aanbod 
te verkleinen. Ook voldoende stages en leer-werkplekken speelt hierin een belangrijke rol. In de 
uitvoering van dit thema wordt nauw aangesloten bij de acties die voortkomen uit de Economische 
agenda Leidse regio. 
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Thema 7: De rol van de gemeente en de plek in de regio 
Dit thema gaat in op inspanningen van de gemeente op economisch gebied. Eerder is aangegeven 
dat de gemeente een faciliterende rol aanneemt en dat aan de ondernemers ruimte wordt 
gecreëerd om te ondernemen. In dit thema wordt nader ingegaan op onder meer de 
dienstverlening aan ondernemers, vermindering van administratieve lastendruk, de contacten met 
het bedrijfsleven en acquisitie. Ook wordt ingegaan op de positie van de gemeente in de regio en het 
belang van regionale samenwerking op economisch gebied. 
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Bijlage 1: uitkomsten klanttevredenheidsenquête 2012 - beknopte weergave uitkomsten 
ondernemers 

Vraag Score enquête Score enquête 
2012 2008 

De gemeente Leiderdorp heeft een prettig 5,6 5,2 
ondernemersklimaat 
De gemeente Leiderdorp is actief betrokken bij de bedrijven 5,0 4,6 
De gemeente Leiderdorp sluit het beleid aan op de wensen 4,3 4,1 
van bedrijven 
De gemeente Leiderdorp heeft medewerkers die met u 5,3 5,2 
meedenken 
De gemeente Leiderdorp geeft voldoende gelegenheid om 6,6 4,9 
mee te praten bij het maken van plannen 
Ik ben tevreden over de dienstverlening van de gemeente 6,2 5,4 
Leiderdorp 
Ik ben tevreden over de telefonische bereikbaarheid 7,1 6,9 
Ik ben tevreden over de openingstijden van het gemeentehuis 6,4 5,6 
Heeft u in het afgelopen jaar telefonisch contact gehad met 52,6% 45,1% 
de gemeente Leiderdorp 
Ik ben tevreden over de telefonische beantwoording van de 6,0 5,3 
vraag 
Ik ben tevreden over de kwaliteit van het antwoord en/of de 6,0 n.b 
geleverde kwaliteit tijdens het telefonisch contact 
Ik ben tevreden over de snelheid waarmee de gemeente 5,3 3,9 
schriftelijk op mijn vragen reageert 
Ik ben tevreden over de aansluiting van het schriftelijke 5,9 4,0 
antwoord op mijn vraag 
Hoe vaak bezoekt u het gemeentehuis 17,3% meerdere 

keren per jaar 
30,7% één keer 
per jaar 
29,3% één keer 
per twee jaar 
22,7% anders 

ik ben bekend met het digitaal loket 34,2% 30,5% 
Ik v ind het d ig i taal loket goed v indbaar 6,2 n.b. 
Ik heb wel eens gebruik gemaakt van het digitaal loket 42,3% 27,8% 
Ik ben tevreden over het aanbod van dienstverlening van het 6,1 6,5 
digitaal loket 
Indien het in de toekomst mogelijk wordt meer producten via 55,9% 80,8% 
internet aan te vragen, verwacht u daar dan gebruik van te 
maken 
Ik ben tevreden over de verschillende media die voor 6,5 6,1 
informatievoorziening gebruikt worden (website, GaH, post) 
Ik ben tevreden over de volledigheid van informatie 6,1 5,4 
Bent u bekend met de website: www.leiderdorp.nl 56,1% 58,6% 
Ik ben tevreden over de hoeveelheid informatie op de 6,8 6,5 
website 
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Ik ben tevreden over de relevantie van de informatie op de 
website 

7,0 6,2 

Ik heb behoefte aan één contactpersoon binnen de gemeente 
Leiderdorp die al mijn vragen/ zaken afhandelt 

43,7% n.b. 
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