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bijlage : notitie “Focus in de uitvoering 2014-2016: wat realiseren we de komende twee

jaar”
betreft : Focus gemeente Leiderdorp in uitvoering Economie071

Geachte raadsleden,

Op 13 december 2013 heeft u ingestemd met de Economische agenda Leidse regio. Hiermee
heeft u zich gecommitteerd aan deelname aan de Economische agenda en het bijbehorende
uitvoeringsprogramma. inmiddels is er een programmabureau ter uitvoering van de acties
opgericht. Sindsdien gaat de Economische agenda Leidse regio verder onder de naam van
Econornie071. Deze naamgeving draagt bij de eenduidigheid en herkenbaarheid.

Tijdens de begrotingsraad van 7 november heeft u een motie aangenomen waarin u ons
oproept om voor 1 april 2015 een uitvoeringsprogramma Economische zaken op basis van
Economie07t en de gemeentelijke economische beleidsnota op te stellen en aan uw raad
voor te leggen. Daarnaast roept u ons op om in de kadernota 2016 voorstellen voor de
benodigde extra middelen ter zake te doen.

Wij zullen aan uw oproep gehoor geven. Alvast vooruitlopend hierop, willen wij u alvast
inhoudelijk informeren over de uitvoering van Economie071, over de Leiderdorpse inzet en
focus voor de komende twee jaar en over de financiële bijdrage van Leiderdorp aan
EconomieO71.

Algemeen
Economie071 is een samenwerking tussen de ondernemers, onden/vijeinstellingen en
overheden in de Leidse regio (de drie 0”s). Recent is de gemeente Katwijk toegetreden,
waarmee de samenwerking van EconomieO71 zich afspeelt binnen zes gemeenten.
De ambitie van Economie071 is het duurzaam creëren van welvaartsgroei en
werkgelegenheid in de Leidse regio alsmede het stimuleren van investeringen in het gebied.
De ambitie is vanuit vijf verschillende themas opgebouwd, namelijk: een economische
structuurversterking, het stimuleren van ondernemerschap en starters, de aansluiting tussen
onderwijs en arbeidsmarkt, het verbeteren van het vestigingsklimaat en regiom%lge,tjpgjei7j
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Hoe verdient de Leidse regio zijn brood in 2020? Deze vraag staat centraal om de ambitie te
realiseren. Het gaat niet alleen om versterken wat sterk is - in de Leidse regio kennis - maar
ook het verbreden naar nieuwe economische sectoren die de regio economisch kunnen
versterken. Bijvoorbeeld op het gebied van gezondheidszorg en vitaliteit.

Om de uitvoering van de acties te coördineren, is een programmabureau opgericht dat onder
leiding staat van de heer Rene de Jong. Het programmabureau ondersteunt de Stuurgroep
Eiconornieüït - bestaande uit de bestuurders van de 3 Os - en werkt samen met de
coördinatiegroep - bestaande uit (ambtelijke) vertegenwoordigers van de 3 O”s.

Om een focus aan te brengen, zijn de acties uit het uitvoeringsprogramma teruggebracht tot 8
prioriteiten. Tot en met 2016 ligt het primaat op de volgende 8 prioriteiten:

1. Het versterken van Life Sciences & Health;
2. Het leggen van een voedingsbodem voor een mogelijk nieuw economisch cluster

Vitaliteit;
3. Het binden van startende jonge en talentvolle ondernemers en kenniswerkers aan

onze regio, gefaciliteerd door onderscheidende huisvesting voor (door)starters;
4. Optimalisering van het stage aanbod in de regio én inbedding van “ondernemende

vaardigheden” in de onderwijscurricula;
5. Het zorgen voor voldoende en een complementair aanbod van detailhandel en

werklandschappen;
6. Het verbeteren van de bereikbaarheid en leefbaarheid van economische hotspots in de

regio;
7. Het binden van buitenlandse werknemers aan de regio;
8. Een eenduidige positionering van de regio.

Door een focus aan te brengen in acties en deze in samenhang uitte voeren, kan de
capaciteit van de samenwerkende partners maximaal nuttig worden ingezet. De overige acties
blijven wel van kracht, maar hebben tot 2016 een minder hoge prioriteit.

De door de stuurgroep EconomieO71 vastgestelde focusnotltie is als bijlage bijgevoegd bij
deze brief.

inzet Leiderdorp
Leiderdorp is lid van de stuurgroep en de ambtelijke coördinatiegroep EconomieO71. Hierdoor
zijn we deelgenoot in de uitvoering van de genoemde acties. Dit betekent niet dat we overal
even intensief aan mee doen; per actie wordt de afweging gemaakt of en hoe we meedoen.

Op dit moment nemen wij actief deel aan de uitvoering van drie acties, te weten:
a. het leggen van een voedingsbodem voor een mogelijk nieuw economisch cluster

Vitaliteit (actie 2),
b. het zorgen voor voldoende en een complementair aanbod van detailhandel (actie 5) en
c. het verbeteren van de bereikbaarheid en leefbaarheid van economische hotspots in de

regio (actie 6).

Ad a. Economisch cluster vitaliteit
Afgelopen mei hebben de gemeente Leiden en Leiderdorp het initiatief genomen om met
vertegenwoordigers van (zorgjondernemers en zorginstellingen uit de Leidse regio het
actiepunt “het opzetten van een business case zorgdomein” uit te werken. Tijdens deze
bijeenkomst werd door TNO een steen in de vijver gegooid door de steiting dat we het niet
langer meer over zorg maar over vitaliteit moesten hebben. TNO heeft vervolgens voorgesteld
om begin juli met een beperkt aantal partners (LUMC, Hogeschool Leiden, R00 Leiden,
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Leyden Academy on Vitality and Ageing, Kamer van Koophandel, Topaz en de gemeenten
Leiden en Leiderdorp) een “pressure cocker" te organiseren met als doel al dan niet vast te
stellen of er op het thema vitaliteit voldoende economisch perspectief en draagvlak aanwezig
is voor een voedingsbodem voor een aanvullend economisch cluster. Gelet op het aantal
reeds bestaande initiatieven/projecten en de kansen die werden gesignaleerd voor nieuwe
projecten op basis van de potentie in de kennisinstellingen en het bedrijfsleven werd
vastgesteld dat hierin een reële mogelijkheid ligt.

Op basis hiervan werd voorgesteld om aan alle betrokken organisaties committent te vragen
om de lopende initiatieven/projecten aan de kapstok vitaliteit te hangen. Hierdoor is het
mogelijk om de Leidse regio op dit thema economisch te positioneren en te versterken.

Tijdens de burgemeesterslunch, georganiseerd door de burgemeester van Leiden, is door
zo*n 30 partijen - de deelnemers aan Economie071, aangevuld met (zorg)ondernemers en
onderwijs- en kennisinstellingen uit de Leidse regio - commitment gegeven. Met elkaar is
afgesproken om in eerste instantie een economisch cluster vitaliteit op te richten aan de hand
van drie pijlers:

1. Het beschikbaar stellen van de beste innovatie-experts vanuit de aanwezige
organisaties tijdens de burgemeesterslunch. Dit team, onder leiding van innovation
Quarter, werkt aan drie concrete projecten (in het kader van preventie,
zelfredzaamheid, gedragsverandering, burgerparticipatie, e.d.) die in onze regio
kunnen worden uitgevoerd en waan/an de economische impact meetbaar is.

2. Het innovation Quarter organiseert een “meet & match” bijeenkomst voor de experts
van de verschillende organisaties op het gebied van big data met als doel voorstellen
te formuleren waarbij door analyse en koppeling van big data economische impact kan
worden gerealiseerd op het thema vitaliteit en/of kosten gezondheidszorg.

3. De gemeenten van Economie071 organiseren samen met TNO en Leyden Academy
on Vitality and Ageing een prijsvraag. inwoners, scholen, werknemers/werkgevers, het
mkb en zorginstellingen worden uitgenodigd om een onderscheidend en uniek idee uit
te werken dat de vitaliteit in de eigen omgeving bevordert. Er wordt een geldbedrag
beschikbaar gesteld om het initiatief daadwerkelijk uit te kunnen voeren.

De regie wordt gevoerd door (een vertegenwoordiging van) de Stuurgroep Economie071.
Leiderdorp heeft het projectleiderschap op zich genomen om deze prijsvraag uit te schrijven.
Over hoe de prijsvraag eruit komt te zien, wordt nog met betrokkenen afgestemd. De
verwachting is dat in het voorjaar 2015 de prijsvraag daadwerkelijk uitgeschreven kan worden.
Het doel van de prijsvraag is om de ambities van de inwoners van de Leidse regio centraal te
stellen, de vitaliteit in de regio te bevorderen en initiatieven ter bevordering van vitaliteit te
stimuleren. Voorop staat dat de in te dienen initiatieven vernieuwend en onderscheidend
moeten zijn.

Het belang van Leiderdorp om actief deel te nemen aan het oprichten van een economisch
cluster vitaliteit is dat rondom het Rijnland Ziekenhuis een groot aantal zorg-, gezondheids- en
vitaliteitsinstellingen is gevestigd. De gezondheidszorg is in Leiderdorp met afstand de
grootste werkgever en een groot aantal instellingen heeft een regionaal karakter. Ondanks dat
een actieve betrokkenheid van de Leiderdorpse instellingen nog veelal ontbreekt, zijn we
positief gestemd dat het regionale initiatief voor hen een aantrekkende werking zal hebben op
het versterken van een vitale Leidse regio. Het versterken van de regionale samenwerking,
informatieuitwisseiing, kennisdeiing en het participeren in de kracht van innovatie zijn
belangrijke aanleidingen om aan te sluiten. We zullen de komende tijd dan ook de nodige tijd
besteden door gesprekken te voeren met de instellingen over het economisch cluster vitaliteit
in oprichting.
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Ad b. Opstellen van een retailvisie
Hoe en waar winkelen we in 2025 in de Leidse regio en wat betekent dat voor de ontwikkeling
van de verschillende winkelgebieden? Deze vraag proberen de gemeenten uit de Leidse regio
samen met ondernemers te beantwoorden via een gezamenlijke retailvisie. Het doel van deze
visie is om toekomstbestendige winkelcentra te hebben. De retailvisie wordt in nauwe
samenwerking tussen de gemeenten en vertegenwoordigers van ondernemers opgesteld.
Een gezamenlijk draagvlak is belangrijk om het beleid daadwerkelijk uit te kunnen voeren.

Diedetailhandelsector, is naast gezondheidszorg/vitaliteit, een belangrijke economische en
banenmotor van Leiderdorp. ln het onderzoek worden de drie belangrijkste winkelgebieden in
Leiderdorp - de Winkelbof, WOOON en de Baanderij - meegenomen. Het primaire onderzoek
richt zich op de bovenlokaie (regionale) economische gebieden. De gebieden worden
beoordeeld op aanbod, onderscheidend vermogen en levensvatbaarheid. Onder het motto “de
juiste winkel op de juiste plek” worden keuzes gemaakt om de economische gebieden gereed
te maken voor de toekomst. Dat kan betekenen dat er economische gebieden in de regio
sneuvelen, vanwege het grote aanbod (perifere) detaiihandel in de regio.

Naast dit onderzoek wordt versneld een onderzoek uitgevoerd naar de lokale winkelgebieden
in de Leidse regio. Dit aanvullend onderzoek moet een antwoord geven op de marktruimte in
de Leidse regio om nieuwe supermarkten te vestigen. Dit onderzoek is voor Leiderdorp van
belang, vanwege de mogelijke vestiging van de Lidl aan het Amaliaplein. Het onderzoek moet
eveneens antwoord geven op de supermarktontwikkeling Meerburg in Zoeterwoude en de
uitbreiding van de supermarkten aan het Kooiplein en in de binnenstad in Leiden.

De retailvisie Leidse regio is in februari 2015 gereed en zal spoedig daarna aan u worden
aangeboden ter vaststelling. Het aanvullende onderzoek over de superrnarktontwikkeling
wordt naar voren gehaald en is naar verwachting eind november gereed.

Tot slot zijn we alert dat lokale ontwikkelingen complementair zijn aan de regionale retailvisie.
Belangrijk hierin is de afstemming tussen de retailvisie en de ontwikkeling van de A4~zone
Leiderdorp (gebied: lkea-WOOON-vitaliteitsboulevard). Met de ondernemers uit dit gebied zijn
we in gesprek om het gebied economisch te versterken. De intentie is om de handen ineen te
slaan door een integrale gebiedsvisie op te stellen waarbij de drieluik: branohering, de
inrichting van het openbaar gebied en de promotie van het gebied centraal staat.

Ad c. Verbeteren bereikbaarheid
Deze actie wordt opgepakt via LABO71. Over de voortgang van dit project wordt u separaat
geinformeerd.

Aangenomen motie: regionale inzet Leidse kantorenloods
Bij de vaststelling van de Economische agenda Leidse regio tijdens de raadsvergadering in
december 2013 heeft u een motie aangenomen over de regionale inzet van de Leidse
kantorenloods.

Wij hebben deze motie in de Stuurgroep Economie071 besproken. Afgesproken is dat dit
onderwerp los van Economie071 wordt opgepakt.

Onze lokale inzet naar het verminderen van de kantorenleegstand is afgelopen tijd
voortvarend opgepakt. De oude panden van Astellas hebben nagenoeg allemaal weer een
nieuwe bestemming. Een deel wordt getransformeerd naar seniorenwoningen; in de andere
gebouwen zit het hoofdkantoor van Fit4Free en Sportcity, het hoofdkantoor van Cardea en
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per december vestigt Bruker zich in Leiderdorp. Bruker is een (internationale) fabrikant en
leverancier van apparatuur die gebruikt wordt in medische laboratoria en industrie.

De grootschalige leegstand (> 1.500 m2) in Leiderdorp betreft op dit moment de volgende
pandenk

Elisabethhof 21-23: 2.203 m2
Reaal 2-5 “De Statenhof”: 5.004 m2
Zijldijk 24: 1.722 m2
Van der Valk Boumanweg 178-180: 1.946 m2O

O
O

O

Financiële bijdrage
De financiële bijdrage voor Leiderdorp is voor de periode tot en met 2018 jaarlijks ë 25.000,=.
Dit bedrag is reeds in de begroting 2015-208 opgenomen. De financiële bijdrage na 2018 is
op dit moment nog niet bekend. Het genoemde bedrag is bedoeld ter bekostiging van het
programmabureau en is exclusief de kosten voor de uitvoering van de actiepunten.

Deelname aan een actiepunt betekent ook dat er financiele middelen beschikbaar moeten
zijn. Per actiepunt wegen we zorgvuldig het belang van Leiderdorp af tegen de kosten. De
gemeentelijke bijdrage aan de retailvisie is bekend en kan binnen Programma 5 van de
huidige begroting worden bekostigd.
Nog niet bekend is de gemeentelijke bijdrage voor het realiseren van het economisch cluster
vitaliteit. We zullen u hierbij betrekken zodra er meer duidelijkheid is over de kosten en indien
blijkt dat het gemeentelijke budget aan Eoonomie071 niet toereikend is om een financiële
bijdrage te leveren. Dat geldt eveneens voor Leiderdorpse deelname aan de andere acties uit
de tocusnotitie.

Zoals in het begin van deze brief is aangegeven, zullen wij aan uw oproep gehoor geven door
vóór 1 april 2015 met een financieel voorstel te komen ter bekostiging van Economie071 en
de uitvoering van het gemeentelijk economisch beleid.

Tot slot is de programmamanager graag bereid om aan u een toelichting te geven over
Eoonomie071 en de bijgevoegde focusnotitie. We stellen voor een informatieavond hiervoor te
benutten.

Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen hebben dan kunt u contact opnemen met
Gerbrand Kuipers, beleidsmedewerker economische zaken, op telefoonnummer 071-5454873
of op gkuigers@leiderdorg.ni .

Hoogachtend,
btirgerrieester en wethouders,
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1 www.fi.indainbusiness.nl d.d. 28 oktober 2014
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