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VOORWOORD
Wie in Noordwijk met belangrijke economische spelers praat, heeft het
genoegen om topexperts uit vele sectoren te ontmoeten. Iedereen die
heeft bijgedragen aan de totstandkoming van het Actieprogramma
Economie 2014 – 2018 is van mening dat de veranderingen die BV
Nederland op dit moment doormaakt onze samenleving en het
daarmee samenhangende verdienmodel fundamenteel verandert.
Ook Noordwijk heeft daarmee te maken gekregen. De breuklijn is
ongetwijfeld de recessie vanaf 2008, die diepe sporen heeft
achtergelaten.
Nog steeds zijn de effecten van de recessie voelbaar. Daarnaast zijn er vele koersbepalende
thema’s als globalisatie, kennisintensivering, innovatie et cetera. Wie met de Noordwijkse
economisch specialisten spreekt merkt dat zij allen, ieder vanuit hun eigen discipline en
vakgebied, worstelen met de vraag hoe het met Noordwijk verder moet. Waar er kansen
liggen. Niet alleen omdat we van onze mooie badplaats houden, en er het beste mee voor
hebben, maar gewoon ook omdat we de sterke uitgangspositie die de kustgemeente
ondernemers nu eenmaal biedt, willen behouden. Of zelfs willen verbeteren, zodat we kunnen
ondernemen en geld kunnen verdienen. Alleen op deze wijze kunnen we de lokale economie
gezond houden.
Iedereen weet dat we dan naar de toekomst moeten kijken en niet uit moeten gaan van het
verleden: Want zo wordt het dus niet meer. We moeten begrijpen wat de koers is voor
Nederland en hoe we daar in Noordwijk met onze kansrijke sectoren goed op inhaken. Door
middel van dit Actieprogramma Economie 2014 -2018 werken we aan de versterking van de
lokale economie op de korte termijn. Dat is nodig om te borgen dat we snel en goed de
economische belangen van de kustgemeente veiligstellen en daar waar we kunnen versterken.
Door dat te doen kunnen we de basis creëren voor een langetermijnvisie voor de ontwikkeling
van Noordwijk.
In die lange-termijnvisieontwikkeling zullen we voor enkele pittige vraagstukken komen te
staan die we samen met onze economische partners onder ogen zullen moeten komen. Ik
noem er een paar: hoe zinvol is het nog voor de enige ruimtevaartgemeente van Nederland
vast te houden aan de branding ‘bloemenbadplaats’?. Ook zullen we met elkaar een gedeeld
beeld moeten ontwikkelen aangaande ‘kwalitatieve groei voor de lokale economie’. Wat stellen
we ons daarbij voor? Wat doet de gemeente daarbij en wat dan is de rol voor het lokale (en
soms ook internationale) bedrijfsleven?. Ook staan we met elkaar voor de vraag van welke
samenwerkingsconstructie Noordwijk het meest te verwachten heeft. Is dat de bollenstreek,
met z’n sterke accent op greenport?. Of is dat toch meer de regio Leiden, waar wellicht het
bioscience-cluster meer verwantschap heeft met de Noordwijkse ruimtevaartactiviteiten. Het
zijn belangrijke thema’s die we in onze langetermijnvisie samen met elkaar moeten oppakken,
want het gaat om de toekomst van Noordwijk.
Wat wel uit het verleden meegenomen wordt is het intensief optrekken met elkaar: bedrijfsleven en gemeente hebben elkaar nodig. Zij moeten met elkaar in gesprek blijven voor
effectieve korte en lange termijnaanpakken, koersbepalingen, en het bepalen van hun inbreng
en synergie. In dit actieprogramma zijn acties geformuleerd voor de zeven vitale sectoren,
met als doel de lokale economie te versterken. Het is tot stand gekomen dank zij de
overleggen, adviezen en inbrengen van onze Noordwijkse economische partners.
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Veel hebben we kunnen oogsten naar aanleiding van de bijzondere werkconferentie in De
Muze, georganiseerd in najaar 2013. Ook hebben we veel gehad aan de tussentijdse evaluaties
met diverse experts, waarvoor we de economische adviesraad met name erkentelijk zijn. In de
lokale economie is de gemeente één van de spelers. We zijn ervan overtuigd dat we met
elkaar hetzelfde willen: een vitaal Noordwijk waar ondernemers kansen zien, waarin ze willen
investeren en bijdragen aan een aantrekkelijk lokale economie.
Wat dat betreft blijf alles bij het oude!
Pieter Jan Barnhoorn
Wethouder Economie en Toerisme
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SAMENVATTING
Samen met vertegenwoordigers uit het Noordwijkse bedrijfsleven is in de voorgaande
collegeperiode al de basis gelegd voor dit document. Zo is een werkconferentie georganiseerd
en hebben er op verschillende momenten gesprekken plaatsgevonden met ondernemers uit de
verschillende sectoren. Op basis van deze gesprekken en analysen zijn er diverse
actieprogramma’s opgesteld.
Samenwerking, afstemming en motivering van betrokken organisaties vormen de
sleutelwoorden voor een goede economische dynamiek en beleid. Partijen moeten zèlf inzien
wat voor hen de voordelen zijn van de oplossing van een lokaal probleem. Maar, er is wèl een
regisseur nodig die de partijen kan verleiden om samen te werken.
De gemeente Noordwijk heeft een ‘regisseursrol’ in de mobilisatie van (lokale) daadkracht op
economisch gebied. Het gaat dan bijvoorbeeld om:
• De ontwikkeling van ruimte om te ondernemen.
• Het bij elkaar brengen van partijen.
• Het inzetten van organisatiekracht, zoals het initiëren en onderhouden van netwerken.
• Het gezamenlijk op zoek gaan naar middelen.
• Actieve lobby en promotie.
Ieder hoofdstuk begint met een inleiding en een uiteenzetting van landelijke trends en
ontwikkelingen. Vervolgens worden kwalitatieve en kwantitatieve ontwikkelingen binnen de
Noordwijkse sectoren bekeken. De conclusies van de sectoren zijn samengevat in een sterktezwakteanalyse (SWOT- analyse) per sector. De sterkte-zwakteanalyse vormt de basis voor het
bepalen van een strategie en is in dit proces gebruikt om de positie van de Noordwijkse
sectoren te bepalen, waaraan de benodigde acties zijn gekoppeld. Deze actiepunten per sector
zijn vervolgens samengevoegd en vormen tezamen het Actieprogramma Economie Noordwijk
2014 - 2018.
In deze nota wordt allereerst ingegaan op enkele algemene ontwikkelingen in Noordwijk, die
als vertrekpunt hebben gediend voor de verschillende sectorstudies. Over het algemeen is
gebleken dat de Noordwijkse economie op 4 pijlers rust: Toerisme / Horeca, Space Technology
(ESA / ESTEC), de zorg en zorgverzekeringen. Deze laatste pijler brokkelde de laatste jaren af
, door het vertrek van Zilveren Kruis Achmea naar Leiden. Hierdoor is de ontwikkeling van de
Noordwijkse economie in de afgelopen jaren negatief beïnvloed. Ook de negatieve
ontwikkeling in de ‘vrijetijdssector’ (Horeca / Toerisme), als gevolg van de aanhoudende
recessie, heeft impact gehad op de Noordwijkse economie. Daarentegen zijn de zogenaamde
ZZP’ers sterk in opkomst en floreren de Noordwijkse bedrijventerreinen (Klei-Oost en ’s
Gravendijck), waardoor hoogwaardige werkgelegenheid wordt gecreëerd.
In de nu volgende paragrafen zijn de belangrijkste ontwikkelingen per sector kort
weergegeven:
Dienstverlening
De toegankelijkheid van de sector voor startende ondernemers is een sterk punt voor de
sector. De afname van het aantal startende ondernemers is alleen geen positieve ontwikkeling.
Om deze reden is het faciliteren van startende ondernemers een zeer belangrijke kans en
opgave. Nieuwe ondernemers leveren een belangrijke bijdrage aan de dynamiek en groei van
de Noordwijkse economie en zorgen voor vernieuwing en variëteit in het bedrijfsleven.
Daarnaast zorgen startende ondernemingen voor nieuwe arbeidsplaatsen. De gemeente
Noordwijk zal startende ondernemers daarom maximaal moeten faciliteren: zorgen voor
bedrijfsruimte, stimulering van beginnende ondernemers en verstrekken van informatie.
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Het overschot aan grote kantoorruimte in Noordwijk zal op de korte termijn niet direct worden
opgelost , want het is niet waarschijnlijk dat een grote multinational in de toekomst voor een
lokaal georiënteerde kantorenmarkt als Noordwijk zal kiezen. Tegelijkertijd biedt deze
leegstand kansen voor het realiseren van een bedrijfsverzamelgebouw of een business
incubator. In een bedrijfsverzamelgebouw zitten meerdere bedrijven bij elkaar, maar heeft
men een eigen bedrijfsruimte. Om kosten te besparen, deelt men zaken met andere
ondernemers. Startende ondernemers zitten bij elkaar in een gebouw en wisselen onderling
ervaringen en ideeën uit. Hierdoor kunnen nieuwe ideeën en/of samenwerkingen ontstaan.
Een bedrijfsverzamelgebouw / incubator kan wellicht tot interessante innovaties leiden.
Binnen het actieprogramma zijn de acties voor de sector dienstverlening dan ook vooral
gericht op startende ondernemers die door willen groeien, en de realisatie van voldoende
stimulerende huisvesting voor starters en doorgroeiende bedrijven. Dit door gebruik te maken
van leegstaande kantoorpanden als bedrijfsverzamelgebouw.
Detailhandel
De winkelmarkt is sterk aan het veranderen. Deze verandering is niet alleen te verklaren door
de economische recessie: een aantal trends versterkt elkaar. De groei van internet,
schaalvergroting en demografische ontwikkelingen, minder consumenten betekent minder
omzet en ouderen geven minder uit in de detailhandel dan jongeren, leiden tot een
structureel afnemende behoefte aan fysieke winkels. Formules met een groot oppervlak en/of
veel vestigingen verdringen kleinschalige spelers. Het is de algehele verwachting dat het
winkelaanbod in de komende jaren zal afnemen, met een toenemende leegstand tot gevolg.
Duidelijk is dat de effecten van de recessie anno 2014 in de Noordwijkse detailhandel
merkbaar zijn en dat de landelijke trends ook voor Noordwijk gelden: de Noordwijkse
detailhandel heeft het moeilijk. Om de kwaliteit van het winkelaanbod in Noordwijk in de
toekomst te versterken en te behouden, zijn ontwikkelingen die een bijdrage leveren aan de
versterking en opwaardering van de winkelgebieden nodig. De kansen voor de Noordwijkse
detailhandel liggen vooral in samenwerking tussen de verschillende partijen en in
visieontwikkeling en (co)financiering. Het veranderende consumentengedrag is tevens een
grote kans waar de Noordwijkse detailhandel op in zal moeten spelen.
De acties voor de Noordwijkse detailhandel zijn dan ook vooral gericht op het kwalitatief
versterken van de belangrijkste winkelgebieden in Noordwijk. Daarnaast is het genereren van
meer bestedingen door middel van het inspelen op het veranderende consumentengedrag en
beleving het voornaamste doel.
Toerisme
In de analyse is een beeld geschetst van de trends en ontwikkelingen van de toeristische
sector in Noordwijk. Hierbij is naar voren gekomen dat het aantal overnachtingen onder druk
staat en het aantal hotels sinds enige jaren afneemt. Toch liggen er ook kansen en moet
Noordwijk gebruik maken van de unieke ligging en sterk imago. De bedreigingen kunnen
omgezet worden in kansen om uiteindelijk Noordwijk beter op de kaart te zetten.
Voor de sector Toerisme zijn de acties vooral gericht op de ontwikkeling en versterken van de
hotels en de aansluiting van het ‘merk Noordwijk’ op verschillende marketingcampagnes.
Daarnaast werk Noordwijk mee aan het op de kaart zetten van de Duin- en Bollenstreek en
overnachtingen op unieke locaties. Belangrijke kansen voor het Noordwijks toerisme liggen
niet alleen bij de Welness voorzieningen en de Noordwijkse omgeving, maar ook het bestaan
van het ruimtevaart- en bezoekerscentrum biedt toeristische mogelijkheden. Noordwijk: ‘the
Space to be!’ is hier een goed voorbeeld van.
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Horeca
Het is duidelijk is dat de effecten van de recessie ook binnen Noordwijkse Horeca merkbaar
zijn en dat (evenals de landelijke trend) de sector het moeilijk heeft. Ondanks deze zorgelijke
ontwikkelingen moet niet vergeten worden dat de (bad)plaats Noordwijk bijzonder is, een
unieke ligging heeft, een sterk merk is en dit kansen biedt.
Bedreigingen moeten worden omgezet in kansen en de sterke punten van Noordwijk zullen
nog nadrukkelijker naar voren worden gebracht. De kansen voor de sector zijn legio en het
actieprogramma voor de sector Horeca speelt hier op in: samenwerking drankensector en
aansluiting bij evenementen , het strand en de duinen, parkeervoorzieningen, kansen voor
fastservice, gezamenlijk campagnes ontwikkelen en uitvoeren, inzetten op diversiteit van het
aanbod, inrichting openbare ruimte en het inspelen op maatschappelijke veranderingen
Space Technology (Ruimtevaart)
Uit de analyse blijkt dat Noordwijk een prominente rol binnen de Space Technology sector
inneemt. De vestiging van ESA / ESTEC speelt hier een belangrijke rol in, maar ESTEC is erg
Europees georiënteerd en houdt zich pas sinds enkele jaren bezig met het creëren van betere
contacten in Noordwijk en de regio.
Het Space Business Park is het enige Space Technology park in Nederland, wat het op
nationaal niveau een unieke vestigingslocatie voor de sector maakt. ESA BIC is gespecialiseerd
in het helpen van start-ups die technologie uit de ruimtevaart vermarkten in andere sectoren.
Sinds 2005 zijn verspreid over Europa binnen de ESA-incubators 110 nieuwe bedrijven
ontstaan; 55 van deze bedrijven ontstonden in Noordwijk. Dit zijn solide bedrijven waarbij de
‘overlevingskans’ op ongeveer 95% wordt geschat. Een deel van de bedrijven vertrekt echter
na het ESA BIC programma uit de regio.
De gemeente Noordwijk zal vooral actief moeten blijven in het werven hoogwaardige
technische ‘downstream’ bedrijven, het realiseren van ESTEC II en het behouden van ESA BIC
‘start ups’. Dat is op het ogenblik niet gemakkelijk, maar het is en blijft een zaak van ‘de lange
adem’. Soortgelijke parken in Nederland, zoals het Bio Science Park in Leiden, hebben er lang
over gedaan om te worden tot wat ze nu zijn.
Alleen door het blijvend participeren van Noordwijk in het Holland Space Cluster kan de
internationale concurrentiekracht van de high tech ruimtevaartindustrie nationaal en voor
Noordwijk behouden blijven en worden vergroot. Met de extra investering vanaf 2018 kan
Nederland blijven meedoen aan alle Europese activiteiten en haar huidige stevige ruimtevaartpositie handhaven. Het is echter nog steeds de uitdaging van zowel Noordwijk als de Holland
Space Cluster partijen, om de maatschappelijke meerwaarde van de ruimtevaart blijvend
onder de aandacht te houden bij de burger en politiek.
Zorg
Een ding is duidelijk: ‘zorg’ is een containerbegrip waaronder een aantal economische
branches en maatschappelijke ontwikkelingen geschaard kunnen worden. Hierdoor bestrijkt de
analyse de ontwikkelingen in de volle breedte van de sector.
Gemeenten worden verantwoordelijk voor het toezicht op en de uitvoering van drie wetten:
1. Participatiewet
De gemeente wordt per 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de uitvoering van de
Participatiewet. De hoofdlijn: er komt één regeling voor iedereen die nu nog een beroep
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doet op de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) of Wet
werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong).
2. Jeugdwet
Per 1 januari 2015 wordt de gemeente verantwoordelijk voor de volledige zorg voor de
jeugd. Jeugdzorg is geen onbekend terrein voor de gemeente. Al een paar jaar is ze
verantwoordelijk voor de preventieve zorg voor de jeugd. Preventie staat hoog in het
vaandel.
3. AWBZ / Wmo
De gemeente voert al jaren de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) uit. Nu komt er
wat bij, namelijk de begeleiding van cliënten die thuis wonen, ook wel de extramurale
begeleiding genoemd. Dit gaat ‘over’ van de AWBZ naar de Wmo.
Het is zeer duidelijk dat deze ‘3d’s’ van groot belang zijn voor de zorgsector als geheel. De
3d’s zullen niet alleen impact hebben op de werkgelegenheid en de zorgbedrijven en
instellingen. Maar ook voor de lokale overheden en alle inwoners van de gemeenten. Uit de
coalitiekoers blijkt duidelijk dat het de gemeentelijke ambitie is om elke inwoner van het dorp
zo lang mogelijk op eigen kracht en met eigen regie zijn leven en welzijn vorm te laten geven.
Daartoe heeft elke inwoner toegang tot goede, op lokaal niveau georganiseerde zorg. De
lokale zorgvraag van onze inwoners zal altijd uitgangspunt zijn. Daarbij staat niet het systeem,
maar de inwoner altijd centraal. Geheel terecht is onderkend dat samenwerken en co creatie
nodig is om de gemeentelijk ambitie te realiseren.
Toenemende marktwerking biedt kansen voor commerciële partijen in de zorgsector. De
toetredingsdrempel voor nieuwe zorgondernemers is verlaagd en concurrentie tussen
zorginstellingen neemt toe. Door de vergrijzing en een te verwachten toename van het aantal
chronisch zieken (vooral onder ouderen komen chronische ziekten vaak voor, maar ook
ongezond gedrag speelt een belangrijke rol) groeit de vraag naar zorg in de komende jaren. Er
is een verschuiving zichtbaar van verzorging naar verpleging en thuiszorg.
Nieuwe zorgproducten worden ontwikkeld om de sterk groeiende vraag naar zorg in te kunnen
vullen. Een belangrijke besparing in de kosten van de zorg ligt in het verbeteren van de
distributiestructuur. Bij de tweede lijn wordt een begin gemaakt met spreiding en concentratie
van medisch specialismen. In de eerste lijn worden steeds vaker taken van de tweede lijn
overgenomen, zoals de zorg voor de chronisch zieken, voor- en nazorg bij operaties en
palliatieve zorg.
Het imago van werken in de (thuis) zorg is in bepaalde mate afhankelijk van hoe de sector in
de media wordt neergezet. Nieuws en reclame op tv en radio geven een bepaald beeld van
werken in de zorg. Op het moment dat werken in de zorg als aantrekkelijk wordt bestempeld
zie je ook dat jongeren zich weer meer gaan aanmelden voor opleidingen in de zorg. Op het
moment dat in de media het nieuws wordt verspreid dat er arbeidsplaatsen komen te vervallen
zullen minder mensen voor een zorgopleiding kiezen. De samenwerking tussen
opleidingscentra moet goed zijn om optimaal gebruik te kunnen maken van jongeren op de
arbeidsmarkt en om voor aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt te kunnen zorgen.
Er zijn voldoende opleidingen in de omgeving voor aankomend personeel in de zorg, want
Noordwijk is te kleinschalig om zelf een dergelijke opleiding te starten.
Het actieprogramma voor de zorgsector speelt dan ook op bovengenoemde ontwikkelingen en
kansen in.
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Greenport
Noordwijk is niet los te koppelen van de Bollenstreek en de Bollenstreek niet van de
Greenport. Om deze reden is het actieprogramma ook gelieerd aan het Koersdocument
Greenport 2012-2015, welke door de Noordwijkse gemeenteraad is vastgesteld.
Er moet veel gebeuren in de Greenport Duin-en Bollenstreek, met name op het gebied van
innovatie. Innovaties in het primaire productieproces rond de sierteelt, maar ook in crossovers met andere economische activiteiten (zoals biobased economy en
ruimtevaarttechnologie). Sleutelwoord is het begrip ‘pre competitieve samenwerking’.
Bedrijven zijn elkaars concurrent, maar voordat de concurrentie begint, is vaak een
gemeenschappelijke basis nodig. Dat is zeker het geval als het gaat om onderzoek: dat is afgezien van de klassieke veredeling - al gauw niet meer te betalen voor een individueel
bedrijf.
De kansen voor de sector liggen vooral in ‘cross-overs’ tussen bollencultuur en andere
terreinen, zoals life sciences en space technology. Kansen liggen er ook voor de
(ver)marketing en ‘branding’ van het productiegebied. Dat laatste is met name voor de Duinen Bollenstreek belangrijk: toerisme is een belangrijke onderscheidende eigenschap van de
greenport Duin- en Bollenstreek. Zelfs zo belangrijk, dat er feitelijk sprake is van een
vergaande integratie tussen Greenport activiteiten en het toerisme. Het actieprogramma is dan
ook op het benutten van de bovengenoemde kansen afgestemd.

Zoals aangegeven vormen de actiepunten per sector gezamenlijk het
Actieprogramma Economie Noordwijk 2014 - 2018. Het Actieprogramma Economie
Noordwijk geldt als leidraad voor de korte termijn. Een periode waarin gewerkt
wordt aan het versterken van de (economische) vitaliteit van Noordwijk.
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1.

INLEIDING EN LEESWIJZER

Lokaal economisch beleid is gericht op het versterken van de lokale economie. Dit
gebeurt door een doelgerichte en geïntegreerde inzet van ruimtelijke en sociaaleconomische instrumenten en via intern en extern partnerschap. Economisch beleid
raakt diverse andere beleidsterreinen, bijvoorbeeld ruimtelijke ordening en
arbeidsmarktbeleid. Daarom moet lokaal economisch beleid altijd integraal zijn.
In de voorgaande collegeperiode is de basis gelegd voor dit document. In de coalitiekoers
2014 – 2018, Denk mee, Doe meer! is aangegeven dat het Economisch Actieplan zonder meer
van belang is en dient te worden uitgevoerd. In dit actieprogramma wordt de economische
koers voor de korte termijn uitgestippeld, met als voornaamste doel het geven van een impuls
aan de economische bedrijvigheid in Noordwijk.
Het actieprogramma Economie is een ontwikkelings- en uitvoeringsstrategie, voor het in brede
zin behouden en versterken van de Noordwijkse economie. Het actieprogramma biedt een
kader ten behoeve van het stimuleren van particuliere initiatieven en om voortgang te houden
bij bestaande projecten. Om de juiste keuzes te kunnen maken is het actieprogramma
richtinggevend. Het actieprogramma is bedoeld om:
particuliere initiatieven te stimuleren.
een kader te bieden.
richting te geven.
Het actieprogramma staat niet op zichzelf en is een logisch vervolg op eerder verschenen
(deel)nota’s op het vlak van economie en aanpalende beleidsterreinen.
Een opsomming:
Document

Jaar

Kernwoorden

Toekomstvisie Noordwijk 2025

2004

In deze visie heeft iedere burger zijn of haar stem heeft laten
horen. De hoofdlijn van de visie is dat de mensen kiezen voor
‘kwalitatieve groei’.

Sociaal Economische Visie

2007

Noordwijk aan Zee

Deze visie borduurt voort op de toekomstvisie en formuleert op
basis van een economische analyse een aantal concrete
onderwerpen waar in gezamenlijkheid de mouwen moeten
worden opgestroopt.

Economische Agenda Holland

2007

Rijnland

Holland Rijnland wil met deze agenda een actief economisch
beleid voeren, om een aantrekkelijk woon- en werkklimaat te
blijven bieden.

Nota Strandbeleid Noordwijk;

2008

‘het is elke dag een stranddag’

Noordwijk streeft in deze nota naar een evenwichtig
voorzieningenniveau op het strand, dat past bij de dag- en
verblijfsbezoekers van buiten Noordwijk en bij onze eigen
inwoners. In 2014 is een nieuwe strandnota gerealiseerd welke
naar verwachting eind 2014 zal worden behandeld door de
gemeenteraad.

Bedrijventerreinenstrategie
Holland Rijnland

2009

In deze regionale bedrijventerreinenstrategie staan de
belangrijkste afspraken (uitgangspunten) over hoe en op welke
fronten in Holland Rijnland concreet kan worden samengewerkt
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op het gebied van bedrijventerreinen. Aan dit document is een
concreet uitvoeringsprogramma gekoppeld met acties voor korte
en (middel)lange termijn.
Ruimtelijke Structuurvisie

2009

Noordwijk 2030

De Ruimtelijke Structuurvisie Noordwijk 2030 vertaalt de
ambities uit de Toekomstvisie Noordwijk 2025. De structuurvisie
put daarnaast uit de integrale ruimtelijke gebiedsvisies voor het
Middengebied (2005) en de Kern Gezond (2006) voor de kern
van Noordwijk Binnen.
Tevens is geput uit beleidsvisies zoals Nieuw Oost (2009) voor
de uitbreiding van Noordwijk aan de oostkant van de gemeente
en Noordwijk Zeewaardig (2009) voor de kern van Noordwijk
aan Zee.
De Ruimtelijke Structuurvisie Noordwijk 2030 biedt een duidelijk
perspectief op welke kwalitatieve ontwikkelingen gekoerst dient
te worden.

Nota Toeristisch

2009

Evenementenbeleid Noordwijk

In deze nota worden voorstellen worden gedaan voor een
toeristisch evenementenbeleid voor de beleidsperiode 20102013.

Vierjarenbeleidsplan ‘Mee

2009

blijven doen in Noordwijk’

Dit beleidsplan vloeit voort uit de wettelijke verplichting vanuit
de Wet Maatschappelijke ondersteuning (hierna: Wmo) om
vierjaarlijks een beleidsplan te maken over de richting die
Noordwijk opgaat om de Wmo vorm te geven. Dit plan wil ook
het bestaand beleid op het terrein van de Wmo laten zien.

Nota Hotelbeleid Gemeente

2010

Hotels horen bij Noordwijk en hebben een grote invloed op hun

Noordwijk; ‘van zimmer naar

omgeving. Met deze nota in de hand wordt de Noordwijkse

suite’

hotelsector handvatten geboden om de unieke positie vast te
houden en waar het kan te versterken in een maat en schaal die
bij de badplaats Noordwijk past.

Regionale Structuurvisie

2010

De ambities van de regio Holland Rijnland zijn groot en de
Regionale Structuurvisie is een belangrijk instrument om deze te
bereiken. Het is de toekomstvisie op de ruimtelijke kwaliteit en
ontwikkeling van de regio tot 2020, met een doorkijk naar 2030.

Kantorenstrategie Holland
Rijnland

2012

Holland Rijnland wil met deze regionale kantorenstrategie ruimte
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.

1.1

De rol van de gemeente Noordwijk; regiegemeente

Samenwerking, afstemming en motivering van betrokken organisaties vormen de
sleutelwoorden voor een goede economische dynamiek en beleid. Partijen moeten zèlf inzien
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wat voor hen de voordelen zijn van de oplossing van een lokaal probleem. Maar, er is wèl een
regisseur nodig die de partijen kan verleiden om samen te werken.
De gemeente Noordwijk heeft een ‘regisseursrol’ in de mobilisatie van (lokale) daadkracht op
economisch gebied. Het gaat dan bijvoorbeeld om:
• De ontwikkeling van ruimte om te ondernemen.
• Het bij elkaar brengen van partijen.
• Het inzetten van organisatiekracht, zoals het initiëren en onderhouden van netwerken.
• Het gezamenlijk op zoek gaan naar middelen.
• Actieve lobby en promotie.

1.2

Leeswijzer

In deze nota wordt eerst ingegaan op enkele algemene ontwikkelingen binnen Noordwijk in
hoofdstuk 2, die als vertrekpunt hebben gediend voor de verschillende sectorstudies die te
vinden zijn in hoofdstuk 3 tot 9. Ieder hoofdstuk begint met een inleiding en een uiteenzetting
van landelijke trends en ontwikkelingen. Vervolgens worden kwalitatieve en kwantitatieve
ontwikkelingen binnen de Noordwijkse sectoren bekeken. De conclusies van de sectoren zijn
samengevat in een sterkte-zwakteanalyse (SWOT- analyse) per sector. De sterktezwakteanalyse vormt de basis voor het bepalen van een strategie en is in dit proces gebruikt
om de positie van de Noordwijkse sectoren te bepalen, waaraan de benodigde acties zijn
gekoppeld. Tenslotte zijn de actiepunten per sector samengevoegd en vormen samen het
Actieprogramma Economie Noordwijk 2014 - 2018.
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2.

NOORDWIJK IN BEELD

Noordwijk staat niet op zichzelf, maar is onderdeel van grotere ruimtelijke,
maatschappelijke en bestuurlijke eenheden. Verschillende demografische,
sociaaleconomische, sociaal-maatschappelijke, bestuurlijke trends en economische
ontwikkelingen hebben dan ook een impact in Noordwijk.
De BV Nederland - consumenten, overheid en ondernemers - krabbelt op van de dreunen die
zij heeft moeten incasseren in de nasleep van de kredietcrisis, die een echte economische
recessie is geworden. Het algemene beeld: verdere internationalisering en internationale
concurrentiedruk, economische krimp, daling van het beschikbare inkomen tegen oplopende
kosten, oplopende werkloosheid, hogere inflatie, hogere BTW verrekening op luxegoederen,
krimpende marges, accent op forse schuldenreductie bij de overheid, re kapitalisatie van
banken, stringentere eisen aan kredietverstrekking, bezuinigingen, onzekerheid, structureel
hoog kostenniveau et cetera.
Maar bovenal lijkt de oorzaak voor de economische malaise het afnemende consumentenvertrouwen van de Nederlandse consument en de afnemende bestedingen. De landelijke
recessie heeft zich inmiddels in alle hevigheid op lokaal niveau aangediend. Noordwijk vormt
hierop geen uitzondering, veel Noordwijkse ondernemers verkeren anno 2014 nog in zwaar
weer. Hun verdienmodellen staan door verschillende oorzaken onder druk.

2.1

Ontwikkelingen binnen de Noordwijkse economie

De Noordwijkse economie rust van oudsher op 4 pijlers: Toerisme/horeca, Space Technology
(ESA / ESTEC), de zorg en zorgverzekeringen. De laatste pijler brokkelde de laatste jaren af ,
door het vertrek van Zilveren Kruis Achmea naar Leiden. Hierdoor is de ontwikkeling van de
Noordwijkse economie in de afgelopen jaren negatief beïnvloed. Het vertrek van deze grote
organisaties laat zien dat bedrijven zich niet laten binden door ‘roots’ motieven, ze trekken
hun eigen plan. Ook de negatieve ontwikkeling in de ‘vrijetijdssector’ (Horeca / Toerisme), als
gevolg van de aanhoudende recessie, heeft impact gehad op de Noordwijkse economie.
Daarentegen zijn de zogenaamde ZZP’ers sterk in opkomst en floreren de Noordwijkse
bedrijventerreinen (Klei-Oost en ’s Gravendijck), waardoor hoogwaardige werkgelegenheid
wordt gecreëerd.
Toerisme / Horeca
Het imago van de badplaats Noordwijk wordt vooral bepaald door de vier- en vijfsterren
hotels, met het congrestoerisme als belangrijke bron van inkomsten. Het aantal
overnachtingen in Noordwijk is sinds 2008 afgenomen. De sector is sterk afhankelijk van het
economisch klimaat en het daarbij horende vertrouwen. Het uitgavenpatroon van
consumenten en bedrijven staan al enige tijd onder druk. Dit geldt vooral voor de
horecabedrijven.
Ondanks de huidige marktomstandigheden zijn de investeringen binnen de Noordwijkse
‘vrijetijdssector’ niet overal achtergebleven. De realisatie van jaarrond strandpaviljoens en
investeringen in plannen voor (nieuwe) hotelconcepten (Alexanderhotel, Clarenwijck en Hotels
van Oranje) zijn voorbeelden van anticyclische investeringen, gericht op de toekomst. Het
Centraal Bureau voor de Statistiek verwacht de komende jaren landelijk groei in onder andere
de sector vrije tijd, een sector waar Noordwijk traditioneel sterk in is.
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Noordwijk is nog altijd zeer bekend als bloemenbadplaats, hoewel de werkgelegenheid in de
Noordwijkse bollenteelt in de loop der tijd is verminderd. Echter, de bollenteelt is qua
(regionaal) imago en toeristische impact nog altijd van grote betekenis voor Noordwijk.
Space Technology
Het Space Business Park concurreert met ruimtevaart georiënteerde bedrijvenparken in het
buitenland, omdat de sector zeer internationaal en grensoverschrijdend georiënteerd is. De
gemeente Noordwijk zal vooral actief moeten blijven in het werven van nieuwe bedrijven. Het
uitgangspunt is (en blijft) het aantrekken van hoogwaardig technische bedrijven, die gelieerd
zijn aan Space Technology. Dat is op het ogenblik zeker niet gemakkelijk, maar dit is een
uitdaging die Noordwijk aan moet gaan.
Door de vestiging van ESA / ESTEC heeft Noordwijk weliswaar een prominente rol binnen de
Space Technology sector, maar ESTEC is een Europees georiënteerde organisatie. De
internationale concurrentie neemt toe en de financiële crisis heeft de budgetten onder druk
gezet. Dat Nederland relatief weinig bijdraagt aan de optionele programma’s van ESA (maar
wel enorm van ESTEC profiteert) ligt bij de andere lidstaten van ESA gevoelig: er is dan ook
een continue druk om delen van ESTEC naar elders te verplaatsen.
Door al deze ontwikkelingen verkeert de Space Technology sector in een onzekere positie.
Samenwerking in de ruimtevaartsector is (mede om deze redenen) meer dan ooit van belang,
omdat samenwerking de ruimtevaartindustrie heeft gebracht waar het nu is. Noordwijk kan dit
niet alleen, daarom is Noordwijk betrokken geweest bij de oprichting van en participatie in het
‘Holland Space Cluster’

2.2

Ruimtelijk economisch profiel

Relatieve ontwikkeling van het aantal
vestigingen (basisjaar 2007 = 100)

Volgens het Centraal Bureau voor de
Statistiek waren er in 2007 circa 1.680
bedrijfs- vestigingen in de gemeente
Noordwijk. In 2013 stond de teller op
2.370 bedrijfsvestigingen. Dit is een
stijging van 690 vestigingen (41%).
Dit is een aanzienlijke stijging, en is groter
dan de relatieve stijging van het aantal
vestigingen in de Duin- en Bollenstreek in
dezelfde periode. Het aantal banen van
werknemers in Noordwijk stijgt in de
periode 2008 – 2012 van 8.680 naar
10.490. In Noordwijk is de toename vooral
te zien in het aantal vestigingen in de

Bron: CBS Statline, http://statline.cbs.nl

sector specialistische zakelijke diensten1 en de informatie en communicatie2. Ook zijn in deze
periode het aantal vestigingen in de handel (groot- en detailhandel; reparatie van auto's) en

1

Specialistische zakelijke diensten : gespecialiseerde professionele wetenschappelijke en technische activiteiten. Deze activiteiten vereisen

een hoge opleiding en stellen specifieke kennis ter beschikking.
2

Informatie en communicatie : de productie en distributie van informatie, de voorziening van de infrastructuur om die informatie door te

geven, alsmede activiteiten op het gebied van data- en communicatie-informatietechnologie en het bewerken van data en andere
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financiële dienstverlening toegenomen. Het aantal vestigingen in de sector Landbouw,
Bosbouw en visserij, de bouwnijverheid en de Horeca namen in deze periode af.
Bedrijventerreinen
In oktober 2013 zijn de bedrijven op de bedrijventerreinen goed voor circa 2.007
arbeidsplaatsen (19 % van het totaal aantal arbeidsplaatsen in de gemeente). Er is in totaal
41,5 hectare (netto) beschikbaar. Op ’s Gravendijck en Klei-Oost3 zijn in totaal 169 bedrijven
gevestigd.
Terrein

Bruto oppervlakte

Netto
oppervlakte

Netto
uitgegeven

Aantal
vestigingen

’s Gravendijck

18,5 hectare

13 hectare

13 hectare

114

Klei-Oost

25,6 hectare (Katwijk en

13,5 hectare

12 hectare

55

11,9 hectare

6,5 hectare

20

Noordwijk)
Space Business

15 hectare

Park
Bron: Economische effectrapportages bedrijventerreinen Holland Rijnland / stec groep, oktober 2013

In de Economische Effectrapportage Bedrijventerreinen (EER) voor de regio Holland Rijnland
uit oktober 2013, zijn de economische waarde en prestaties van 21 bedrijventerreinen in
Holland Rijnland beschreven. In dit rapport is een overzicht van de economische kwaliteit en
toekomstpotentie van bedrijventerreinen in de regio gegeven, op basis van een aantal
indicatoren. Van de 21 onderzochte bedrijventerreinen neemt bedrijventerrein ’s Gravendijck
een 2e plaats in en bedrijventerrein Klei-Oost een 6e plek. De Noordwijkse bedrijventerreinen
zijn ‘courant’ vanuit het marktperspectief van dit moment en zijn opgewassen tegen de
toekomstige (veranderende) marktvraag naar bedrijventerreinen in Holland Rijnland. Exclusief
het Space Business Park is in totaal 1,5 hectare (netto) beschikbaar op de bedrijventerreinen.
Een aantal kavels op Klei-Oost en het Space Business Park is nog niet uitgegeven.
Kantorenlocaties4
In Noordwijk staan 92 kantoorpanden met een gezamenlijke bedrijfsoppervlakte van 139.000
m². Veruit het grootste pand is het ESTEC-gebouw. In 2014 zijn er geen kantoren in aanbouw.
In 2011 is het gebouw van het Zilveren Kruis / Achmea leeg komen te staan. Mede hierdoor
ligt het leegstandpercentage begin 2014 op 16,8%, een verdrievoudiging ten opzichte van
2011. 13% van de leegstand bestaat langer dan 3 jaar.
Bereikbaarheid
Een goede ontsluiting is van vitaal belang voor de economische en toeristische ontwikkeling
van de streek. Het verkeerscirculatieplan wordt zo spoedig mogelijk in inspraak gebracht en
uitgevoerd. Daarbij wordt Noordwijk niet “op slot” gezet, maar vinden de werkzaamheden in
onderlinge afstemming plaats. Verder is het van belang dat de frequente busverbinding via
Rijnsburg en Oegstgeest naar station Leiden behouden blijft voor Noordwijk. De aanleg van
een hoogwaardig openbaar vervoersnet (HOV) zal worden gestimuleerd.
Goede fietsverbindingen naar station Voorhout en Sassenheim en snelle ontsluiting langs de
N444 naar de A4 zijn een vereiste. In de komende periode zal er onderzoek worden gedaan
naar de gevolgen voor de bereikbaarheid en mobiliteit van het toenemende gebruik van

informatie. De belangrijkste activiteiten die hier ingedeeld worden zijn het uitgeven (afdeling 58, incl. het uitgeven van software), productie
van films en geluidsopnamen (afdeling 59) radio en TV (afdeling 60), telecommunicatie (afdeling 61), informatietechnologie (afdeling 62) en
andere dienstverlening op het gebied van informatie (afdeling 63).
3

Klei – Oost : betreft het aantal vestigingen en arbeidsplaatsen op het ‘Noordwijkse’ gedeelte

4

Bron : Kantorenmonitor Holland Rijnland 2013
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nieuwe vervoersmiddelen; zoals scooters en elektrische fietsen. Ook zal de de introductie van
intra-dorpsvervoer tussen Noordwijk Binnen en Noordwijk Zee in de komende periode op
haalbaarheid worden onderzocht.
Buiten de gemeentegrenzen zet Noordwijk concrete stappen om de bereikbaarheid te
verbeteren, via het samenwerkingsverband Holland Rijnland. Vanwege de strategische ligging
van Holland Rijnland in de Randstad neemt de druk op de infrastructuur toe en wordt de
ruimte voor wonen, werken en recreëren schaarser. Daarom werken de gemeenten van
Holland Rijnland samen aan een bereikbare regio. Zowel op het gebied van openbaar vervoer,
auto-, vracht-, en fietsverkeer. Doel is de bereikbaarheid van woon-werkgebieden te
verbeteren, de bestaande vervoerstromen zo veel mogelijk te bundelen en de leefbaarheid te
vergroten.
De focus ligt op een goede oost-westverbinding en een optimale aansluiting van regionale
wegen op de hoofdstructuur. De belangrijkste projecten zijn:
 RijnlandRoute (gefinancierd door het Regionaal investeringsfonds (RIF))
 Noordelijke Ontsluiting Greenport (gefinancierd door het RIF)/ N206
 Corridor N207; Noordwijk vindt dat de N206 op de N207 dient aan te sluiten om het
fileprobleem op te lossen.

2.3

Sociaal Economisch Profiel

Een belangrijke graadmeter in een economische agenda is een woon-werk balans. Om in de
toekomst het multifunctionele- en levendige karakter van Noordwijk te versterken, kan de
gemeente een woonwerkbalans gebruiken om toekomstige ontwikkelingen te monitoren. In
deze paragraaf wordt ingegaan op de ontwikkeling van de werkgelegenheid in de periode
2008-2012 en de invloed hiervan op de woonwerkbalans.
Werkgelegenheid
Noordwijk; Banen van werknemers, naar economische activiteit (SBI2008) 5, per
december
Bedrijfstakken/branches (SBI 2008)

2008

2009

2010

90

60

110

120

140

B Delfstoffenwinning

.

.

.

.

.

C Industrie

x

240

210

220

x

D Energievoorziening

.

.

.

.

.

A Landbouw, bosbouw en visserij

E Waterbedrijven en afvalbeheer
F Bouwnijverheid
G Handel
H Vervoer en opslag

x
530
1.770

2011

2012

40

50

50

x

530

550

520

470

1.780

1.710

1.690

1.770

550

550

560

560

550

1.730

1.630

1.710

1.720

1.690

280

270

330

450

430

K Financiële dienstverlening

x

x

x

x

320

L Verhuur en handel van onroerend goed

x

x

x

x

80

M Specialistische zakelijke diensten

930

760

790

770

740

N Verhuur en handel van onroerend goed

330

470

540

620

580

x

x

x

x

x

I Horeca
J Informatie en communicatie

O Openbaar bestuur en overheidsdiensten
5

Baan: een expliciete of impliciete arbeidsovereenkomst tussen een persoon en een economische eenheid waarin is vastgelegd dat arbeid

zal worden verricht waartegen een (financiële) beloning staat.
. : gegevens ontbreken
x : geheim
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P Onderwijs
Q Gezondheidszorg- en welzijnszorg

x

x

x

x

x

2.150

2.560

2.700

2.910

3.340

R Cultuur, sport en recreatie

190

220

240

230

240

S Overige dienstverlening

130

130

140

160

140

8.680

9.240

9.640

10.020

10.490

Totaal

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 14-1-2014, http://statline.cbs.nl

Het aantal banen van werknemers in Noordwijk is gestegen van 8.680 in 2008 tot 10.490 in
2012. Met 20,9% is de relatieve groei van de werkgelegenheid aanzienlijk lager dan de
relatieve groei van het aantal bedrijfsvestigingen in dezelfde periode (41%), maar wel
aanzienlijk hoger dan de 8% groei die in dezelfde periode in de regio Duin- en Bollenstreek is
gerealiseerd.
Relatieve ontwikkeling van het aantal banen van werknemers

(per december / per jaar)

Bron: CBS Statline, http://statline.cbs.nl , basisjaar 2008 = 100

Dynamiek van het lokale bedrijfsleven
Om de dynamiek van het lokale bedrijfsleven te kunnen bepalen is het aantal gestarte,
opgerichte, vertrokken en opgeheven bedrijven een goede en veelgebruikte graadmeter. De
onderstaande tabel geeft het totaaloverzicht weer voor de gemeente Noordwijk voor de jaren
2006 – 2011.
Jaar

Oprichting

Starter

(alg.)
2006 jhkjhdkajhdk

132

142

2007

130

2008

126

2009
2010
2011

Opgehe

Faillisse-

ven

menten

Saldo

63

3

208

144

96

5

173

131

122

4

131

112

169

117

10

154

107

199

144

7

155

119

214

143

10

180

Bron: Kamer van Koophandel

De begrippen ‘oprichting’ en ‘starter’ zijn veelomvattend en worden in verschillende publicaties
op verschillende wijzen geïnterpreteerd. In de bovenstaande tabel zijn de starters mensen die
een bedrijf hebben opgericht door deze te registreren bij de Kamer van Koophandel. De
opgerichte bedrijven zijn bedrijven die daadwerkelijk rechtspersonen zijn.
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De tabel laat voor verschillende jaren een wisselend beeld zien. Het aantal oprichtingen neemt
in de loop der jaren af, maar het aantal starters laat in de loop der jaren een stijgende lijn
zien. Daar tegenover staat dat het aantal opgeheven bedrijven in de loop der jaren toeneemt,
maar dat het aantal faillissementen redelijk stabiel blijft. Over de weergegeven zes jaren is het
saldo positief, dat wil zeggen dat meer bedrijven in Noordwijk zijn opgericht / gestart dan dat
er zijn opgeheven of failliet zijn gegaan. Uit de tabel kan geconcludeerd worden dat de
gemeente Noordwijk voor bedrijven een interessante vestigingslocatie is.
Werkloosheid
Ontwikkeling werkeloosheid (% niet werkenden van de beroepsbevolking)

Bron: CBS Statline, http://statline.cbs.nl

De werkeloosheid in Noordwijk ligt tot 2009 aanzienlijk lager dan de landelijke- en Duin- en
Bollenstreek ontwikkelingen. In de bovenstaande figuur zijn de gevolgen van de economische
recessie vanaf 2008 en de sterke stijging van het aantal niet werkzame personen in de
beroepsbevolking in Noordwijk goed zichtbaar. De forse stijging van het aantal niet werkzame
personen van de beroepsbevolking in Noordwijk houdt hoogstwaarschijnlijk een verband met
het aantal personen dat buiten de gemeente werkt en een baan heeft verloren. Een groot
gedeelte van de Noordwijkers (circa 53%) werkt buiten de gemeente. Het aantal banen van
werknemers in Noordwijk laat in de periode 2008 – 2012 een groei zien. In de grafiek is goed
te zien dat de Noordwijkse ontwikkeling vanaf 2008 tot 2011 de landelijke trend volgt, zij het
dat de stijging in Noordwijk groter is dan de landelijke ontwikkeling, en vanaf 2011 een
trendbreuk met de landelijke ontwikkeling laat zien.
Pendel
In de databases van het Centraal Bureau voor de statistiek zijn gegevens te vinden over
banen, werknemers en afstand tussen de woon- en werkregio's. Er is sprake van een baan
wanneer een expliciete of impliciete arbeidsovereenkomst tussen een persoon en een
economische eenheid tot stand is gekomen, waarin is vastgelegd dat arbeid zal worden
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verricht waartegen een (financiële) beloning staat. Vanuit deze gegevens is de in- en
uitgaande pendel voor Noordwijk in kaart gebracht, op basis van de meest recente gegevens
uit januari 2012.
Noordwijk: uitgaande pendel

Noordwijk: inkomende pendel

Bron: CBS Statline, http://statline.cbs.nl

Op basis van gegevens met betrekking tot de uitgaande pendel blijkt dat ongeveer 28% van
de Noordwijkse beroepsbevolking in Noordwijk werkzaam is. Daarnaast werken de inwoners
van Noordwijk vooral in de Agglomeratie Duin- en Bollenstreek (53%) maar ook buiten de
regio. En dan vooral in de regio Amsterdam (8%) en Den Haag (5%). Ongeveer 61% van de
mensen die buiten Noordwijk wonen en in Noordwijk werken, is afkomstig uit de Agglomeratie
Leiden en Bollenstreek. Vooral inwoners van Katwijk (22%), Teylingen (9,35%),
Noordwijkerhout (6,5%) en Leiden (6,5%) vinden vanuit de directe omgeving een baan in
Noordwijk. Maar ook vanuit de regio Den Haag (5,5%) en Amsterdam (2,5%) hebben mensen
in Noordwijk een baan gevonden.

2.4

De basis op orde

Wat willen we in de komende jaren doen?. In de komende periode zal de gemeente Noordwijk
de basis, het ondernemersklimaat van Noordwijk, op orde moeten houden.
Dat betekent:

Optimale dienstverlening aan ondernemers vanuit de overheid.

Voldoende en goede ruimte om te ondernemen; voor kantoren, op bedrijventerreinen,
voor detailhandel en horeca.

Een goede bereikbaarheid van Noordwijk in het algemeen, en de bedrijven en instellingen
in het bijzonder.

Een stimulerende en uitdagende omgeving voor startende ondernemingen, en voor
innovatieve ontwikkelingen binnen het bedrijfsleven en kennisinstellingen.

Sterke marketing voor Noordwijk.

Aanleg van glasvezel.
Bovenstaande punten worden bestempeld als de kern van het economisch beleid van de
Gemeente Noordwijk in 2014-2018. Met deze randvoorwaarden wordt een aantrekkelijk
vestigingsklimaat gerealiseerd, hetgeen een voortdurende inzet van de gemeente vergt.
Behoud en verdere ontwikkeling van de bestaande bedrijvigheid staan hierbij centraal. Dit is
immers de beste vorm van promotie van Noordwijk. Nieuwe arbeidsplaatsen en het op peil
houden van het netwerk zorgen voor groei. Actieve marketing en een samenhangend
starterbeleid kunnen resulteren in een vruchtbare bodem voor startende ondernemingen en
voor nieuwe (internationale) bedrijfsvestigingen. In het actieprogramma worden de activiteiten
voor het versterken van de basis uitgewerkt.
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2.5

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

De uitvoering van het Actieprogramma Economie is een gezamenlijke verantwoordelijkheid
van de gemeente met de partijen in Noordwijk en de regio. In wisselende strategische
netwerken en coalities zoeken we dan ook de samenwerking op. We dagen het organiserend
vermogen van de gemeente uit om knelpunten én kansen aan te pakken. Die aanpak kan
leiden tot een belangrijke impuls voor de economische ontwikkeling van Noordwijk.
De gemeente Noordwijk zal zich daarbij vooral richten op de rol van regisseur. Het gaat dan
bijvoorbeeld om:
• De ontwikkeling van ruimte om te ondernemen.
• Het bij elkaar brengen van partijen.
• Het inzetten van organisatiekracht, zoals het initiëren en onderhouden van netwerken.
• Het gezamenlijk op zoek gaan naar middelen.
• Actieve lobby en promotie.
Georganiseerd bedrijfsleven, kennisinstellingen, gemeente Noordwijk, de regio, Holland
Rijnland en de provincie: ze onderkennen allemaal dezelfde kansen voor toekomstige
economische ontwikkeling. Daarbij kan worden uitgegaan van de organisatiekracht die nu al
bestaat binnen Noordwijk. Energie en investeringen moeten vooral niet gaan zitten in nieuwe
organisatievormen. Het opstellen van een gezamenlijke agenda en clusterstrategieën ligt voor
de hand. Daarbij hoort ook een gezamenlijke lobby naar verschillende partijen bij (rijk,
provincie). Gezamenlijke focus, intensief samenspel van alle betrokken partijen en een
efficiënte inzet van middelen kan leiden tot méér resultaat: Doe mee! en help Noordwijk
vooruit!.
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3.

DIENSTVERLENING

De dienstverlening omvat zowel de zakelijke als de persoonlijke dienstverlening. Tot
de zakelijke dienstverlening behoren makelaars, assurantietussenpersonen,
advocaten en notarissen, administratieve dienstverlening (accountants,
belastingadviseurs en administratiekantoren), uitzendbureaus, economische
adviesbureaus, ingenieurs, architecten, communicatiebureaus, ICT-diensten en
facilitaire dienstverleners als schoonmaak- en beveiligingsbedrijven. Tot de
persoonlijke dienstverleners worden de ondernemingen gerekend die gericht zijn op
de verzorging van personen, zoals kappers.

3.1

Trends en ontwikkelingen

In Nederland telt de sector ruim 260.000 ondernemingen, waarin ruim 1,5 miljoen mensen
werkzaam zijn. Het belangrijkste kenmerk van dienstverlening is de kleinschaligheid. Ongeveer
94% van de ondernemingen wordt gerekend tot het kleinbedrijf, circa 5% tot het
middenbedrijf en nog geen 1% tot het grootbedrijf. Opvallend detail is dat een
bovengemiddeld aantal vrouwelijke ondernemers in de sector actief is. In 2010 is 60% van de
in totaal 98.600 starters begonnen in de dienstverlening, waaronder opvallend veel ZZP’ers en
starters vanaf 45 jaar. De belangrijkste reden hiervoor is de grote keuzevrijheid als het gaat
om het invullen van werktijden en de geringe investering die nodig is om te starten binnen
deze sector. Het combineren van werk met zorgtaken is immers gemakkelijker te realiseren
als zelfstandig ondernemer dan in loondienst.
De vraag naar diensten kan worden gesplitst in de zakelijke (Business to Business) markt en
de consumentenmarkt (Business to Consumer). Sommige dienstverleners, bijvoorbeeld
notarissen, architecten of makelaars opereren op beide markten. De zakelijke markt is voor
een deel conjunctuurgevoelig en voor een ander deel afhankelijk van de strategie van
opdrachtgevers. Vooral het groot- en kleinbedrijf heeft voor verschillende diensten een keuze
tussen het organiseren daarvan in het eigen bedrijf (stafafdeling) of het geheel uitbesteden
aan derden (ZZP’ers).
De vraag vanuit de consument is minder conjunctuurgevoelig en over het algemeen (qua
omvang) redelijk stabiel. Ontwikkelingen in consumentenvertrouwen, koopbereidheid en
koopkracht hebben direct invloed op diensten die samenhangen met investeringen in
bijvoorbeeld woningen. Minder transacties op de huizenmarkt hebben tot gevolg dat er minder
werk is voor makelaars, financiële bemiddelaars en notarissen. Inmiddels hebben de
architecten het ook lastiger, omdat het aantal opdrachten snel terugloopt.
De zakelijke dienstverlening heeft te maken met prijsdruk en toenemende concurrentie.
Klanten zijn kritisch en verwachten duidelijk meer toegevoegde waarde. Na een groeiperiode
van meerdere decennia (economen spraken zelfs al van een ‘diensten economie’) staat de
volumegroei sinds 2009 onder druk. Een aantal branches zijn sterk conjunctuurgevoelig, zoals
de uitzendbranche. Andere dienstverleners hebben in 2012 hun omzet juist weer zien stijgen,
zoals juridische dienstverleners en accountants. De vooruitzichten voor 2014 en 2015 zijn
weliswaar gematigd positief, maar de markt blijft onder druk staan en de verschillen tussen de
verschillende branches zijn groot.
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3.2

Dienstverlening in Noordwijk

Noordwijk: inschrijvingen Kamer van Koophandel

Van het totaal aantal Noordwijkse
inschrijvingen bij de Kamer van
Koophandel in 2013 (3.489) kan circa 29%
gerekend worden tot de dienstverleners,
exclusief het zakelijk beheer. De grafiek
geeft hun aandeel binnen de totale
Noordwijkse economie weer.
Het totale aandeel van dienstverlenende
bedrijven ten opzichte van voorgaande
jaren is significant kleiner geworden door
het vertrek van Zilveren Kruis Achmea.
Bron: Kamer van Koophandel, peildatum 1 januari 2013

Kantorenleegstand
Het vertrek heeft ook weerslag gehad op de voorraad aan kantoorruimte, en dan met name op
het aantal leegstaande vierkante meters aan kantoorruimte in Noordwijk. Op 1 januari 2014
bedroeg het leegstandspercentage in Noordwijk 16,8%, een verdrievoudiging ten opzichte van
2011. Een gezonde kantorenmarkt kent een leegstand van 4 tot 8 %, de zogenaamde
‘frictieleegstand’. Frictieleegstand schept ruimte voor verhuizingen, verkoop en verhuur en
wordt over het algemeen gezien als een gezonde marktsituatie.
Leegstand Kantorenvoorraad Noordwijk naar Grootteklasse

Betreft percentage van voorraad bedrijfsvloeroppervlakte (b.v.o.)
2010

2011

2012

2013

2014

< 500 m2 b.v.o.

9,9%

7,2%

10,0%

10,0%

10,3%

500 – 2.499 m2 b.v.o.

9,7%

10,6%

15,3%

21,0%

23,5%

2.500 – 4.999 m2 b.v.o.

12,8%

9,6%

19,0%

19,0%

19,9%

5.000 – 9.999 m2 b.v.o.

-

-

39,2%

39,2%

39,2%

Vanaf 10.000 m2 b.v.o.
Totaal

-

-

-

-

-

5,6%

5,2%

14,8%

16,3%

16,8%

Bron: Kantorenmonitor Holland Rijnland 2014

Bedrijventerreinen
In de Economische Effectrapportage Bedrijventerreinen (EER) voor de regio Holland Rijnland
uit oktober 2013 zijn de economische waarde en prestaties van 21 bedrijventerreinen in
Holland Rijnland beschreven. Uit dit rapport blijkt dat dat de Noordwijkse bedrijventerreinen
‘courant’ zijn vanuit het marktperspectief op dit moment en dat de terreinen zijn opgewassen
tegen de toekomstige (veranderende) marktvraag naar bedrijventerreinen binnen Holland
Rijnland.
Van de in totaal 2.370 bedrijfsvestigingen in Noordwijk is circa 7% (169) te vinden op de beide
bedrijventerreinen. 19% (2.007) van de werkzame personen op een totaal van 10.490
werkzame personen in Noordwijk heeft zijn of haar werkplek op een van de bedrijventerreinen
(exclusief het Space Business Park). Ter illustratie: in de Noordwijkse horecasector vindt 16%
(1.690) van het totaal aantal werkzame personen een baan en is 6% (147) van het totaal
aantal bedrijfsvestigingen in Noordwijk vertegenwoordigd.
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’s Gravendijck
Verdeling vestigingen naar sector

Verdeling arbeidsplaatsen naar sector

Bron: Economische Effectenrapportage Bedrijventerreinen Holland Rijnland, 2 oktober 2013

’s Gravendijck heeft een zeer moderne uitstraling en is van hoogwaardige kwaliteit. Het terrein
functioneert goed en is in relatief korte tijd bijna volledig uitgegeven. Het vastgoed
functioneert goed (stijging grondprijzen en toename WOZ waarde), de leegstand is relatief
laag en de openbare ruimte heeft een goede kwaliteit en uitstraling. Er zijn geen ingrepen in
de openbare of private ruimte nodig om de kwaliteit en toekomstwaarde te verbeteren.
Klei-Oost (geheel)
Verdeling vestigingen naar sector

Verdeling arbeidsplaatsen naar sector

Bron: Economische Effectenrapportage Bedrijventerreinen Holland Rijnland, 2 oktober 2013

Klei-oost is een middelgroot bedrijventerrein op gemeentegrond van Noordwijk en Katwijk. Het
terrein is zeer nieuw en van goede kwaliteit. Zowel de openbare als private ruimte is goed
onderhouden en op orde. Daarnaast wordt zorgvuldig met de beschikbare ruimte omgegaan.
De toenemende behoefte van ondernemers naar vrije parkeerplaatsen op de openbare weg
vormt een knelpunt op het terrein.

26

Toekomstwaarde behouden
De Noordwijkse bedrijventerreinen nemen dus een substantieel deel van de economie en
werkgelegenheid voor hun rekening en zijn daarom belangrijk voor Noordwijk. Om de kwaliteit
en waarde van de bedrijventerreinen te behouden en/of te versterken wordt gewerkt aan:
1. Optimaal invullen van de beschikbare ruimte
Op de beide bedrijventerreinen is slechts nog een klein deel van de ruimte uitgeef baar. Het is
zaak om intensieve bebouwing te stimuleren (gestapeld en geschakeld). Dit wordt overigens al
toegepast.
2. Samenhang en segmentering
De beide bedrijventerreinen liggen dicht tegen ’t Heen aan, een grootschaliger en ouder
bedrijventerrein met meer verouderingskenmerken. Vooral voor Klei-Oost is het raadzaam om
de terreinen qua segmentering en profiel op elkaar af te stemmen, zodat de terreinen elkaar
niet onnodig veel beconcurreren. Het labelen van de terreinen (type vastgoed en gebruikers)
op de terreinen biedt meer duidelijkheid naar ondernemers en versterkt de kracht van elk
afzonderlijk terrein.
3. Samenwerken, duurzaamheid en beveiliging
Op de Katwijkse bedrijventerreinen is een collectieve beveiliging aanwezig (SBB) en veel
bedrijven zijn aangesloten bij de NOV of de KOV. Het kan zijn dat er nieuwe initiatieven
mogelijk zijn op ‘s Gravendijck om meer richting een parkmanagementorganisatie te gaan
(eventueel samen met Klei-Oost en het Space Business Park). Samen met de gemeente kan
geïnvesteerd worden in duurzaamheidsinitiatieven (CO2 reductie, energiebesparing), aanleg
en aansluiting(en) van glasvezel(netwerken) en onderhoud van de openbare ruimte.
Startende dienstverleners
Het aantal startende ondernemers in deze Noordwijkse sector in korte tijd (in procentuele zin)
sinds 2011 naar het niveau van 2010 is gedaald. Dit heeft tot gevolg dat het aantal
inschrijvingen van het aantal dienstverleners in Noordwijk sinds 2009 afvlakt. Ook voor
Noordwijkse dienstverleners zal op de middellange termijn de bedrijvigheid binnen de sector
niet beter zijn, zodat ook de dienstverlenende ondernemingen in Noordwijk moeten werken
aan manieren om zich (blijvend) te onderscheiden in de markt.
STARTERS & TOTAAL AANTAL DIENSTVERLENERS

Bron: CBS Statline, Kamer van Koophandel, bewerking gemeente Noordwijk – oktober 2013
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Startende ondernemers zijn binnen deze sector (maar ook voor de gehele Noordwijkse
economie) van groot belang voor het Noordwijkse ondernemersklimaat. Het in samenwerking
met de Kamer van Koophandel gestarte Starterstraject 'Welkom in Noordwijk' is door
reorganisatie van de Kamer van Koophandel inmiddels gestopt. Dit vraagt om een nieuw lokaal
of regionaal initiatief.
Het verdient aanbeveling dat Noordwijk zich de komende jaren inzet om de ruimte voor
ondernemers te vergroten. Hiermee wordt niet alleen gedoeld op de fysieke ruimte, maar ook
het klimaat waarbinnen ondernemers opereren en waarvoor de overheid verantwoordelijkheid
draagt (zoals de kwaliteit van regelgeving en de publieke dienstverlening).
Diverse activiteiten binnen het Noordwijkse bedrijfsleven kunnen in fysieke vorm worden
samengebracht in een ‘ondernemershuis’, op basis van een publiek-private samenwerking. de
volgende activiteiten kunnen in deze fysieke omgeving worden gehuisvest:





Het startersinformatiepunt;
Werkgeversservicepunt of contactpunt tussen werkzoekenden en werkgevers;
Vergaderlocatie Noordwijkse Ondernemersvereniging
Werkplek citymanager

3.3

SWOT-ANALYSE DIENSTVERLENING

In deze analyse is een beeld geschetst van de trends, ontwikkelingen en toekomstperspectief
van de landelijke dienstverlening en de dienstverlening in Noordwijk. De dienstverlening
bestaat uit een dusdanig aantal branches, waardoor de analyse voor de ontwikkelingen in de
volle breedte van de sector geldt.
Onderscheidend vermogen
Bedrijven moeten blijven werken aan manieren om zich te onderscheiden in de markt. Dit
kunnen ze doen door zich te specialiseren en hun zichtbaarheid te vergroten. Ook
samenwerking met partners binnen en buiten de branche is aan te raden. Bovendien is een
innovatieve houding, net als in veel andere sectoren, een belangrijk middel om de groei een
nieuwe impuls te geven. Dit middel helpt ondernemers om in nieuwe marktsegmenten toe te
treden en nieuwe diensten te ontwikkelen. Verder wordt er flexibiliteit gevraagd, zowel in de
klantbenadering als in de interne kostenstructuur.
Toepassen van de juiste ICT infrastructuur
Dit vraagt om specialisatie van bedrijven om zich op deze manier te onderscheiden van de
concurrentie in de markt. Dit onderscheidend vermogen kan worden bereikt door E- commerce
en digitalisering. Door toepassing van de juiste ICT infrastructuur (bijvoorbeeld een
glasvezelnetwerk) kunnen de Noordwijkse dienstverleners inspelen op ‘de verdergaande
digitalisering van de maatschappij’. In economisch- en sociaal opzicht is digitale informatie- en
communicatietechnologie(ICT) namelijk een sleutelrol gaan spelen. ICT is een
doorslaggevende factor geworden bij het verhogen van de productiviteit, concurrentiekracht
en flexibiliteit van ondernemingen.
Startende ondernemers
De toegankelijkheid van de sector voor startende ondernemers is een sterk punt voor de
sector. De (verdere) afname van het aantal startende ondernemers is alleen geen positieve
ontwikkeling. Dit gaat ten koste van de dynamiek en groei van de Noordwijkse economie, met
als gevolg dat de vernieuwing en variëteit in het bedrijfsleven afneemt. Om deze reden is het
(verder) faciliteren van startende ondernemers een zeer belangrijke kans en opgave. Een
nieuwe ondernemer levert een goede bijdrage aan de dynamiek en groei van de Noordwijkse
economie. Ze zorgen voor vernieuwing en variëteit in het bedrijfsleven. Daarnaast zorgen
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startende ondernemingen voor nieuwe arbeidsplaatsen. De gemeente Noordwijk zal startende
ondernemers maximaal moeten faciliteren: zorgen voor bedrijfsruimte, stimulering van
beginnende ondernemers en verstrekken van informatie.
Het overschot aan kantoorruimte in Noordwijk biedt kansen
Het is niet waarschijnlijk dat een grote multinational in de toekomst voor een lokaal
georiënteerde kantorenmarkt als Noordwijk zal kiezen. Tegelijkertijd biedt deze leegstand
kansen voor het realiseren van een bedrijfsverzamelgebouw of een business incubator. In een
bedrijfsverzamelgebouw zitten meerdere bedrijven bij elkaar, maar heeft men een eigen
bedrijfsruimte. Om kosten te besparen, deelt men zaken met andere ondernemers.
Bijvoorbeeld: onderhoud en schoonmaak van het gebouw, kantoorartikelen, receptie of
beveiliging, kopieerapparaat, vergaderzalen enzovoorts.
Een speciale variant van een bedrijfsverzamelgebouw is de zogenaamde incubator. Hier zitten
vaak startende, innovatieve ondernemers waarbij de nadruk op het onderling uitwisselen van
ervaringen ligt. Bij een incubator is vaak sprake van een binding met een (technische)
universiteit of instituut. ESA kent via het ESA Business Incubation Centre (ESA BIC) in
Noordwijk een incubatieprogramma waarin de start-up van nieuwe ondernemingen met
financiering van de Rijksoverheid en ESA worden ondersteund. Binnen dit programma worden
ondernemers ondersteund met het omzetten van vernieuwende ideeën in bedrijven. ESA BIC
is gespecialiseerd in het helpen van start-ups die technologie uit de ruimtevaart vermarkten in
andere sectoren. Uit onderzoek is gebleken dat (nog) geen goede aansluiting is op het vervolg
van het incubatieprogramma. Een vervolg op het ESA BIC traject in combinatie met een
business incubator kan wellicht tot interessante innovaties leiden.
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STERKTEN

KANSEN

S 1. Geografische ligging van Noordwijk

K 1. E- commerce en digitalisering
door toepassing van de juiste
ICT infrastructuur

S 2. (diverse) voorraad kantoorruimte
S 3. Toegankelijke sector voor
startende ondernemers

K 2. Samenwerking en co-creatie
K 3. Aanhoudende vraag naar flexibele arbeid

S 4. Lage werkloosheid (lager dan
het landelijke gemiddelde)
S 5. Aanwezigheid van 4
belangrijke economische pijlers

K 4. (Verder) faciliteren van
startende ondernemers
K 5. Innovatie en nieuwe bedieningsconcepten

S 6. Kwalitatief hoogwaardige
bedrijventerreinen

ZWAKTEN

BEDREIGINGEN

Z 1. Overschot aan kantoorruimte

B 1. (Verdere) afname van het aantal
startende ondernemers

Z 2. Bereikbaarheid van Noordwijk
Z 3. Geen belangrijke (grote)
werkgelegenheidsfunctie
binnen de regio
Z4. Aangescherpt extern toezicht
(bijvoorbeeld voor accountants)

B 2. (Verdere) toename leegstand kantoren
B 3. Economische recessie
B 4. (Verdere) afname
investeringsniveau (bijvoorbeeld
door rijks bezuinigingen)

Conclusies
De sector kent een grote variëteit aan bedrijvigheid. Om de bedrijvigheid te bevorderen
kunnen de volgende flankerende maatregelen genomen worden:
1. Faciliteren van starters en ondernemers die willen doorgroeien, door netwerkverbindingen
(op regionale schaal).
2. Zorgen voor voldoende, stimulerende en onderscheidende huisvesting voor starters en
doorgroeiende bedrijven; gebruik maken van het aantal leegstaande kantoren
(bedrijfsverzamelgebouw). Heldere en goed toegankelijke informatie over regelgeving,
experimenteerruimte en financiële mogelijkheden.
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ACTIEPROGRAMMA DIENSTVERLENING
DOELSTELLING

ACTIE

RESULTAAT

WIE?

WANNEER?

BUDGET

DIEN 1.1

Er wordt gewerkt aan de realisatie van een structureel

Platform startende ondernemers

Gemeente en externe

2e helft van

Faciliteren van starters

(laagdrempelig) netwerk van overheid, onderwijs en

(zowel fysiek als digitaal)

partijen

2015

Regulier
budget

ondernemers. Dit platform heeft kennisuitwisseling en de
zorg voor contact als doel. Het netwerk kent zowel een

Economische

digitaal als een fysiek platform

Zaken

DIEN 1.2

Bedrijfshuisvesting

Realiseren van een

Gemeente faciliteert

Eind 2017

Voldoende huisvesting voor

Onderzoek naar de mogelijkheden van en naar een

bedrijfsverzamelgebouw voor

Ondernemers voeren uit

gerealiseerd

starters en doorgroeiende

bedrijfsverzamelgebouw / business incubator. Er wordt

startende ondernemers

bedrijven

een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de

Regulier
budget
Economische
Zaken

ontwikkeling van een bedrijfshuisvestingsconcept,
(aansluitend bij concrete ideeën en initiatieven van
ondernemers.)
Kantorenloods

Inzicht in kansrijke locaties van

Eigenaren van leegstaande kantoorpanden koppelen aan

transformatie van leegstaande

potentiële huurders, of kijken naar een nieuwe

kantoorgebouwen voor startende

bestemming. Een ‘kantorenloods’ wordt gericht ingezet

ondernemers in Noordwijk.

Gemeente

Medio 2015

Regulier
budget
Economische

voor onderzoek naar kansrijke locaties van transformatie

Zaken

van leegstaande kantoorgebouwen voor starters in
Noordwijk.
DIEN 1.3

Onderzoek regionaal ondernemersloket

Heldere en goed

De gevolgen van de veranderende rol van de Kamer van

toegankelijke informatie over

Koophandel in Noordwijk en de regio worden in beeld

regelgeving,

gebracht. Onderzocht wordt welke meerwaarde

Economische

experimenteerruimte en

samenwerking tussen gemeenten kan hebben voor

Zaken

financiële mogelijkheden

individuele ondernemers, en hoe dat georganiseerd kan
worden. Ook worden de financiële mogelijkheden tot
ondersteuning onderzocht (bijvoorbeeld: revolving fund).

Plan van aanpak

Regiogemeenten en
ondernemersverenigingen

Medio 2015

Regulier
budget

DIEN 1.4

Aanleg en aansluiting(en) van glasvezel(netwerken)

Toepassen van de juiste

Glasvezel is de ‘standaard’ voor

Gemeente

Eind 2017

Regulier

Noordwijk en bedrijventerreinen

Ondernemersverenigingen

gerealiseerd

budget

infrastructuur

Glasvezelbedrijf
Ontwikkelen duurzaamheids-

Realiseren

initiatieven (CO2 reductie, energiebesparing)

duurzaamheidsinitiatieven

(Reggefiber)

DIEN 1.5

Onderzoeken mogelijkheden voor het realiseren van een

Huisvesting van activiteiten in een

Gemeente

Ondernemershuis

publiek-private samenwerking door de realisatie van een

fysieke omgeving :

Ondernemersverenigingen

‘ondernemershuis’

 Startersinformatiepunt;

Vastgoedeigenaar

 Werkgeversservicepunt of
contactpunt tussen
werkzoekenden en werkgevers;
 Vergaderlocatie Noordwijkse
Ondernemersvereniging
 Werkplek citymanager
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Economische
Zaken
€ 5.000,--

4.

DETAILHANDEL

De winkelmarkt is sterk aan het veranderen. Waar in het verleden sprake was van
een steeds maar groeiende winkelmarkt vindt nu verdringing plaats. Nieuwe
winkelontwikkelingen leiden er toe dat er op andere plekken winkels wegvallen.
De verandering is niet alleen te verklaren door de economische recessie: een aantal trends
versterkt elkaar. De groei van internet, schaalvergroting en demografische ontwikkelingen
(krimp, vergrijzing) leiden tot een structureel afnemende behoefte aan fysieke winkels.
Formules met een groot oppervlak en/of veel vestigingen verdringen kleinschalige spelers. Het
is de verwachting dat het winkelaanbod in Nederland de komende jaren zal afnemen, met een
toenemende leegstand tot gevolg.
De belangrijkste winkelgebieden in Noordwijk zijn geconcentreerd rond de Kerkstraat in
Noordwijk Binnen en de Hoofdstraat in Noordwijk aan Zee. Het winkelgebied Hoofdstraat is
qua aanbod en omvang het primaire aankoopgebied voor non food producten, het
winkelgebied Kerkstraat is vooral het ‘foodcentrum’ van Noordwijk. De dagelijkse sector in
Noordwijk heeft met name een functie voor Noordwijk zelf. Voor de niet-dagelijkse sector
concurreert de Noordwijkse detailhandel met omliggende gemeenten (Katwijk en Lisse) en
liggen de grotere steden op relatief korte afstand. Het aantal Unique Selling Points (USP’s)
beperkt zich tot de koopzondag en een klein aantal unieke winkels. Een zeer groot gedeelte
van de bezoekers van buitenaf zijn naar verwachting dagtoeristen die (in het weekend) een
bezoek aan Noordwijk brengen.
Het huidige economisch functioneren van de totale detailhandel in Noordwijk is matig ten
opzichte van het landelijke gemiddelde. Het winkelgebied Kerkstraat en omgeving functioneert
gemiddeld, terwijl het winkelgebied Hoofdstraat en omgeving matig functioneert ten opzichte
van het landelijke gemiddelde. Wel is in het winkelgebied Hoofdstraat sprake van een geringe
leegstand van 6%, terwijl er in het winkelgebied Kerkstraat en omgeving sprake is van een
leegstandspercentage van 20%.
Gelet op de trends en de berekening van het haalbare winkelaanbod in Noordwijk, is in
kwantitatieve zin geen aanleiding om het winkelaanbod in Noordwijk (fors) uit te breiden. In
kwalitatieve zin is een opwaardering van het winkelaanbod zeker nodig. Al met al blijkt uit de
analyse dat de investeringen in de winkelgebieden zijn achtergebleven, met stagnatie en
mogelijk achteruitgang tot gevolg.
Om de kwaliteit van het winkelaanbod in Noordwijk in de toekomst te versterken en te
behouden, zijn keuzes nodig. Ontwikkelingen die een bijdrage leveren aan de versterking en
opwaardering van de winkelgebieden zijn gewenst. De recente (planvorming) ontwikkelingen
in de Kerkstraat en het recent gestarte initiatief in de Hoofdstraat dragen hier aan bij.
Gebiedsgerichte (her)ontwikkeling kan in de toekomst nodig zijn in gebieden waar de
detailhandelsfunctie dreigt te verdwijnen.

4.1

Landelijke trends en ontwikkelingen in de detailhandel

Index winkelaanbod en bestedingen

(2000=100)

Het totale winkelvloer- oppervlak (w.v.o)
is tussen 2002 en 2008 met ongeveer
25 % gegroeid naar bijna 28 miljoen m².
Nieuwe winkelruimte is bijvoorbeeld
groter, waardoor kleinere winkels vaker
uitvallen.
De gemiddelde winkel groeide van
ongeveer 215 m² w.v.o naar 275 m²
w.v.o en er komen steeds meer grote
winkels bij. Op grootschalige
concentraties zoals meubelboulevards
zijn winkels het grootst (gemiddeld
1.362 vierkante meter). Daar bevindt
zich slechts 3% van alle winkels.
Bron: Bedrijfschap Detailhandel (HBD), 2013

De omzet bleef achter bij de groei van het winkeloppervlak: daardoor nam de omzet per m²
ongeveer 10% af. Voor een deel komt dit door schaalvergroting (kostenreductie), waardoor
veel (vooral kleinere) spelers door de lage omzetten onder komen druk te staan. Zij worden
verdrongen door grotere spelers. Vooral filiaalbedrijven (grootwinkelbedrijven) zijn in staat om
ook met een lage omzet per m² w.v.o. bedrijfseconomisch goed te presteren. Het aandeel
filiaalbedrijven nam toe van 26% in 2002 naar 37% in 2012. Ook dit is een vorm van
schaalvergroting, met als doel: vergroten van marktaandeel.
Minder zelfstandigen, meer filialen
Het gevolg hiervan is dat het aantal filialen toeneemt, maar het aantal zelfstandige winkeliers
neemt af. Het aandeel oudere ondernemers in de
detailhandel (51 jaar en ouder) is sinds 1994
toegenomen van 29% tot 35%. Ongeveer 40% van
hen is ouder dan 50, een zesde zelfs ouder dan 60
jaar. Meer dan voorheen gaan zelfstandigen stoppen
en worden minder opgevolgd door starters, met als
gevolg dat veel winkels hun deuren sluiten omdat er
geen opvolger is.
Bron: Hoofd Bedrijfschap Detailhandel (HBD). 2013

De afname van zelfstandige winkeliers betekent veelal verlies van unieke winkels.
Filiaalbedrijven (winkelketens) hebben veelal geen onderscheidend vermogen voor de plaats.
Toenemende bestedingen via internet6
De groei van de bestedingen blijft niet alleen achter door de groei van het aanbod.
Consumenten besteden minder door de economische recessie, maar ook de demografische
ontwikkelingen hebben een nadelig effect op de bestedingen. Ouderen besteden gemiddeld

6

‘Waar gaat het heen met de retail?’, prof. Dr. Cor Molenaar : www.cormolenaar.nl
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minder in winkels dan de leeftijdsgroepen tussen de 20 en de 65 jaar (gezinsvorming, carrière,
groter wonen, enzovoorts). Dit heeft vooral gevolgen voor bestedingen in de niet- dagelijkse
sector.
Naast een afname van bestedingen door consumenten vindt ook een (structurele) verschuiving
plaats naar webwinkels. Volgens het Hoofd Bedrijfschap Detailhandel (HBD) groeide het
marktaandeel van internetverkopen in de totale detailhandel bestedingen van 1% in 2002 naar
ruim 5% in 2011. Ook in de toekomst zullen de verkopen via internet nog sterk toenemen.
Thuiswinkel.org voorspelt dat de totale internetverkopen zullen toenemen van 10,5 miljard in
2013 naar 27 miljard in 2020. Dit is goed voor 36% van de totale consumptieve bestedingen.
Het effect op winkels zal dan ook niet uitblijven. De verwachting is dat de besteding in de
winkels met 15% zullen dalen tot 47 miljard. Een onmiskenbare sterke ontwikkeling die
gevolgen zal hebben voor het winkelaanbod en de visie op binnensteden.
Prognose groei verkopen via Internet
Het is te gemakkelijk om te stellen dat
internet de grote boosdoener voor
winkels is. Het gaat er bovenal om dat
klanten kopen op een manier die de
klant zelf kiest. Een hybride klant
switcht even gemakkelijk van winkel als
van ‘device’: van smart phone, naar
tablet, naar fysiek winkelen. De klant
heeft alle keuze en gaat uit van gemak.
Ten opzichte van voorgaande jaren is dit
een duidelijke verandering: de klant had
geen keuze want er kon alleen bij
winkels worden gekocht en slechts een
enkeling kocht bij een postorderbedrijf.
Bron: adviesbureau OCGC, oratie prof, dr. L. Sloots, 3 oktober 2012

De webwinkels spelen in op het tijdsgebrek van klanten, de behoefte aan informatie en gemak
en de wens om op andere tijdstippen te kopen. Er is dus sprake van nieuw koopgedrag!. De
oude structuren werken niet meer en het is een illusie dat de recessie (of vergrijzing) de
oorzaak is van de problemen. Door de afname van bestedingen in fysieke winkels zal de
behoefte aan fysieke winkels afnemen. Het is de verwachting dat de bestaande winkels door
de integratie van technologie met 1/3 kleiner kunnen worden. Hierdoor worden winkels
gezelliger, meer klantgericht maar ook beter betaalbaar (lagere huren en voorraadkosten).
Naast de ‘pure players’ (webwinkels) en fysieke winkels zullen er nieuwe vormen ontstaan,
zoals hybride winkels, ook wel ‘clicks en bricks’ genoemd. Bestaande winkels zullen een veel
actiever internetaanbod hebben. De strategie van bijvoorbeeld de Bijenkorf en V&D laten dit
duidelijk zien. Door deze sterke focus op internet is er minder behoefte aan winkels en ook
minder noodzaak voor grote winkels, zie strategie van Bijenkorf en HEMA.
Maar ook webwinkels zullen het serviceniveau nog gaan vergroten. Eerst was er ‘next day’
levering, toen ‘same day’ levering en binnenkort ook al 1-uur levering. Daarnaast zullen
webwinkels ook een beperkt aantal winkels openen om ook de klanten fysiek te ontmoeten.
Dit kan permanent zijn, zoals Coolblue dit doet, maar ook tijdelijk met een pop-up store zoals
Zalando. Hoe lang zal het nog duren voordat Bol.com een winkeltje heeft in iedere Albert Heijn
vestiging?. Deze ontwikkelingen leggen een weerslag op de bestaande infrastructuur en
benodigde voorzieningen, en kan bijvoorbeeld van invloed kan zijn op verkeerscirculatieplannen (VCP).
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Waar kan dit toe leiden?
Het is duidelijk dat de Retail in een transitiefase zit, die ook nog eens met een sneltreinvaart
gaat. Internet is de basis van het koopgedrag geworden. Vooral de zelfstandige winkeliers
beseffen dit steeds meer maar hebben veelal niet de kennis en/ of (financiële) middelen om op
de ontwikkelingen in te spelen. Ondertussen blijven klanten massaal op internet orienteren en
kopen, terwijl winkels sluiten en winsten dalen. Dit vraagt om samenwerking en bundeling van
krachten.
De Retail staat aan de vooravond van een herstructurering, de supply chain en het zakendoen.
Tablets, smartphones en social media staan op het punt om door te breken in het koopproces,
tot in de winkel aan toe. Hoe kunnen aanbieders het nieuwe gedrag en de nieuwe ‘devices’
binnen de formule integreren? Hoe kan men klanten motiveren om op internet en in de winkel
te kopen? De uitdaging is groot.
Er is sprake van een herstructurering met een andere rol voor winkels, internetaanbieders en
fabrikanten. Ook gemeentes moeten beseffen dat winkels bijdragen aan de leefbaarheid van
een plaats. Het is nu tijd voor verandering anders zal het retail aanbod wel eens Engelse
vormen aan kunnen nemen: uitgestorven centra en plaatsen. Om dit te voorkomen moet er
gezamenlijk gewerkt worden aan een ‘veranderstrategie’ om in te kunnen spelen op de
veranderingen.

4.2

Detailhandel in Noordwijk

De marktomstandigheden voor de gevestigde detailhandel zijn er de afgelopen jaren niet beter
op geworden. Tussen 2008 en 2012 is de totale detailhandelsomzet met 9 procent gedaald. In
de non-foodsector daalde het omzetvolume tussen 2008 en 2012 zelfs met 15 procent. Echter,
de meest recente beschikbare gegevens voor de Noordwijkse detailhandel is het
Koopstromenonderzoek Randstad 2011. Dit lijkt een zeer recente bron, maar door de snelle
markt- en techniekontwikkelingen moeten deze gegevens eigenlijk als gedateerd beschouwd
worden. Aangezien het feit dat er geen recenter gegevens voor handen zijn vormen deze
gegevens de basis voor de beschrijving van de Noordwijkse detailhandel.
Uit het Koopstromenonderzoek Randstad 2011 blijkt dat het winkelvloeroppervlak (w.v.o.) in
Noordwijk 36.829 m² groot is, verspreid over 215 winkels. Volgens deze gegevens staat
ongeveer 1.492 m² w.v.o. (circa 15 winkels, ± 7%) leeg. Dit is iets minder dan gemiddeld in
Nederland, maar boven de normale frictieleegstand (± 5%) die nodig is voor een gezonde
dynamiek. Ongeveer een kwart (± 11.218 m² w.v.o.) van het aanbod bestaat uit de
recreatieve branchegroep ‘Mode en Luxe’ en nog eens een kwart (± 12.381 m² w.v.o.) uit ‘Inen om het huis’ (woninginrichting, doe-het- zelf en plant en dier). Verder kent Noordwijk
aanbod in de ‘Dagelijkse artikelen’, ‘Vrije tijd’ en overige branches. Noordwijk heeft vier
winkelgebieden: Hoofdstraat Koopcentrum, Kerkstraat en omgeving, buurtcentrum Prins
Bernhardstraat en het supermarktcentrum Rederijkersplein.
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Winkelgebieden in Noordwijk

Prins Bernhardstraat

Hoofdstraat

Rederijkersplein

Koopcentrum

Kerkstraat en
omgeving

De Hoofdstraat en
omgeving in Noordwijk
aan Zee is het grootste
winkelgebied. Het
winkelaanbod heeft een
omvang van ongeveer
17.400 m² winkelvloeroppervlak (w.v.o.) en
bestaat uit een mix van
dagelijks (supermarkt,
verszaken, drogist) en
niet- dagelijks aanbod
(onder andere mode,
warenhuis,
huishoudelijke
artikelen, sport en spel,
media en rijwielen). De
leegstand ligt met
ongeveer 6% onder het
landelijk gemiddelde
(10%) in 2011.

Vergeleken met andere winkelgebieden, van plaatsen met een gelijk aantal inwoners, valt
direct op dat in Noordwijk aan Zee een zeer beperkte omvang van het supermarktaanbod
aanwezig is. Het modische aanbod (kleding, schoenen) is daarentegen groter dan gemiddeld.
De branchering in Noordwijk aan zee is dan ook vooral gericht op de extra bestedingen door
toeristen.
Winkelgebieden en branchering in Noordwijk

Bron: Droogh Trommelen & Partners (DTNP), september 2013

Het beperkte aanbod van supermarkten in Noordwijk aan Zee wordt kennelijk voor een deel
verklaard door de aanwezigheid van concurrerend aanbod in de rest van Noordwijk. Vooral de
Kerkstraat en omgeving in Noordwijk Binnen is relatief sterk, met een omvang van ongeveer
7.700 m² w.v.o.. Hier is onder meer de grootste supermarkt van Noordwijk gevestigd (Dirk,
circa 1.700 m²). Noordwijk Binnen heeft dan ook een compleet dagelijks aanbod en een divers
niet- dagelijks aanbod. Uit het koopstromenonderzoek blijkt dat de leegstand in 2011 circa
14% van het winkelvloeroppervlak bedraagt. Overige winkellocaties in Noordwijk zijn te vinden
in de Sint Jeroensweg / Molenstraat (JEMO), het Rederijkersplein (met name
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discountsupermarkt Lidl), buurtcentrum Prins Bernhardstraat en supermarkt Albert Heijn aan
het Bonnikeplein.
Positie in de regio
De dagelijkse sector in Noordwijk
heeft met name een functie voor
Noordwijk zelf. Uit het
Koopstromenonderzoek Randstad
2011 7 blijkt dat voor dagelijkse
artikelen 9% van de omzet in
Noordwijkse winkels van buiten
komt.
Volgens het koopstromenonderzoek komt in de nietdagelijkse sector een groter deel
van de omzet van buiten
Noordwijk. Ongeveer 27% van de
omzet komt uit de omliggende
gemeenten en het overige deel
van Nederland. Dit is waarschijnlijk in grote mate toe te
rekenen aan het toeristische
karakter van Noordwijk en de
zondag openstelling.
Volgens het koopstromenonderzoek genereerde de totale detailhandel in Noordwijk in 2011
16% extra inkomsten door toevloeiing naar de gemeente. Van de omzet in dagelijkse artikelen
in Noordwijk komt 86% uit Noordwijk. Van de omzet in niet-dagelijkse artikelen is 45%
afkomstig uit Noordwijk. Uit het koopstromenonderzoek8 blijkt dat het bindingspercentage9
voor gemeenten van 20.000 tot 50.000 inwoners 82%voor de dagelijkse sector bedraagt. Voor
de niet-dagelijkse sector is dit 43%.
Waar komt de omzet in Noordwijk vandaan?
Dagelijkse artikelen

Niet- dagelijkse artikelen

Bron: I&O Research (2011), kso2011.

7
8
9

http://www.kso2011.nl/
Randstad Koopstromenonderzoek 2011 – Hoofdrapport , blz. 56 figuur 3.1
Bindingspercentage : de mate waarin inwoners aankopen doen in de eigen woonplaats
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De belangrijkste winkelgebieden in Noordwijk zijn geconcentreerd rond de Kerkstraat in
Noordwijk Binnen en de Hoofdstraat in Noordwijk aan Zee. Het winkelgebied Hoofdstraat is
qua aanbod en omvang het primaire aankoopgebied voor luxe goederen, het winkelgebied
Kerkstraat is vooral het ‘boodschappencentrum’ van Noordwijk. De dagelijkse sector in
Noordwijk heeft met name een functie voor Noordwijk zelf. Voor de niet-dagelijkse sector
concurreert de Noordwijkse detailhandel met omliggende gemeenten (Katwijk en Lisse) en
liggen de grotere steden op relatief korte afstand. Het aantal Unique Selling Points (USP’s)
beperkt zich tot de koopzondag en een klein aantal unieke winkels. Een zeer groot gedeelte
van de bezoekers van buitenaf zijn naar verwachting dagtoeristen die (in het weekend) een
bezoek aan Noordwijk brengen.
Waar gaan de bestedingen uit Noordwijk naar toe?
Dagelijkse artikelen

Niet- dagelijkse artikelen

Bron: I&O Research (2011), kso2011.

De inwoners van Noordwijk hebben een aantrekkelijk alternatief voor een dagje winkelen, met
als gevolg dat een groot deel van de niet-dagelijkse bestedingen buiten Noordwijk plaatsvindt
(bestedingen via internet niet meegerekend in het koopstromenonderzoek). Het is de
verwachting dat deze bestedingen buiten Noordwijk, door de ontwikkelingen in het online
winkelen in het achterhoofd, in de toekomst zal verder zal toenemen.
Koopzondag
Sinds 1 juli 2013 is de gewijzigde Winkeltijdenwet in werking getreden. Het uitgangspunt van
deze wet is dat de winkels op zon- en feestdagen in principe gesloten zijn. Gemeenten kunnen
winkeliers toestemming geven om hun winkels op deze dagen toch te openen. Tot voor kort
was de gemeente Noordwijk de enige gemeente in de Duin- en Bollenstreek met een
structurele Koopzondag. Vooral het Hoofdstraat Koopcentrum profiteert hier al jaren van. Maar
ook bij de andere Duin- en Bollenstreek gemeenten zijn ontwikkelingen waar te nemen op dit
gebied:

Gemeente

Ontwikkeling

Lisse

In 2013 organiseerde de citymanager in samenwerking met Koopcentrum Lisse 5
koopzondagen. Vanaf 2014 mogen winkeliers in Lisse zelf bepalen of zij hun winkel
op zondag openen.
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Hillegom

In de gemeente Hillegom mogen de winkels op zon- en feestdagen tussen 12:00 uur
en 20:00 uur open zijn.

Teylingen

De gemeenteraad heeft besloten de koopzondag per 1 maart 2014 vrij te geven.

Noordwijkerhout

geen koopzondag, geen voornemen bekend.

Katwijk

geen koopzondag, geen voornemen bekend.

Economisch functioneren
Op basis van het Koopstromenonderzoek Randstad 2011, het huidige aantal inwoners, de
omvang van het winkelaanbod en kerncijfers over bestedingen kan de vloerproductiviteit van
het winkelaanbod worden berekend. Hoewel deze cijfers door de snelle ontwikkelingen zijn
gedateerd vormen deze gegevens een indicator voor het economisch functioneren van het
winkelaanbod. Immers, recenter gegevens zijn niet voor handen.
De gegevens met betrekking tot het functioneren van de Noordwijkse detailhandel in 2011 zijn
verwerkt in factsheets. Deze gegevens zijn beschikbaar voor geheel Noordwijk, Hoofdstraat en
Kerkstraat. De gemiddelde omzet per vierkante meter ligt in 2011 in de dagelijkse sector van
Noordwijk hoger dan gemiddeld in Zuid Holland (€ 8.411 tegen € 7.630). In de niet-dagelijkse
sector ligt de gemiddelde omzet in Noordwijk (€ 1.336) lager dan het provinciaal gemiddelde
(€ 1.790).
Kijkend naar de detailhandel in Noordwijk kunnen de volgende conclusies worden getrokken:
 In het winkelgebied Hoofdstraat en omgeving is sprake is van een zeer beperkte omvang
van het supermarktaanbod en sprake van een groot modisch aanbod, welke van oudsher
toeristisch is georiënteerd.
 De bindingspercentages voor geheel Noordwijk zijn nagenoeg gelijk aan de gemiddelde
bindingspercentages in referentiegemeenten (20.000 – 50.000 inwoners). De dagelijkse
sector in Noordwijk heeft met name een functie voor Noordwijk zelf. Voor de niet-dagelijkse
sector hebben veel mensen van buiten Noordwijk weinig directe redenen om (vooral) het
winkelgebied Hoofdstraat te bezoeken, anders dan dagtoerisme (al dan niet gecombineerd
met een verblijf).
 De belangrijkste winkelgebieden in Noordwijk zijn geconcentreerd rond de Kerkstraat in
Noordwijk Binnen en de Hoofdstraat in Noordwijk aan Zee. Het winkelgebied Hoofdstraat is
qua aanbod en omvang het primaire aankoopgebied voor luxe goederen, het winkelgebied
Kerkstraat is vooral het ‘boodschappencentrum’ van Noordwijk. De dagelijkse sector in
Noordwijk heeft met name een functie voor Noordwijk zelf. Voor de niet-dagelijkse sector
concurreert de Noordwijkse detailhandel met omliggende gemeenten (Katwijk en Lisse) en
liggen de grotere steden op relatief korte afstand.
 Het onderscheidend vermogen beperkt zich in Noordwijk tot de koopzondag en een klein
aantal unieke winkels. Een zeer groot gedeelte van de bezoekers van buitenaf zijn naar
verwachting dagtoeristen die (in het weekend) een bezoek aan Noordwijk brengen.

Kwantiteit en kwaliteit
Gelet op de beschikbare gegevens uit het Koopstromenonderzoek, landelijke trends en
economische ontwikkelingen is er in kwantitatieve zin geen aanleiding om het winkelaanbod in
Noordwijk (fors) uit te breiden. In kwalitatieve zin is een opwaardering van het winkelaanbod
zeer nodig om in te spelen op het veranderende koopgedrag van de consument en technische
ontwikkelingen.
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Om de kwaliteit van het winkelaanbod in Noordwijk in de toekomst te versterken en te
behouden, zijn ontwikkelingen die een bijdrage leveren aan de versterking en opwaardering
van de winkelgebieden nodig. Ontwikkelingen die een bijdrage leveren aan opwaardering van
de winkelgebieden Kerkstraat en Hoofdstraat zijn gewenst. Samenwerkingsverbanden tussen
verschillende belanghebbenden spelen hierin een cruciale rol en dragen hier aan bij.
Visievorming en planontwikkeling zijn in de toekomst nodig om de beide winkelgebieden de
bedoelde versterking en opwaardering te realiseren.

4.3

SWOT-analyse detailhandel

In deze analyse is een beeld geschetst van de trends, ontwikkelingen en toekomstperspectief
van de detailhandel in Noordwijk. Duidelijk is dat de effecten van de recessie anno 2014 nog
in Noordwijk merkbaar zijn en dat de landelijke trends ook voor Noordwijk gelden. De
detailhandel heeft het moeilijk.
Inkomsten uit toerisme
Ondanks deze zorgelijke ontwikkelingen moet niet worden vergeten dat Noordwijk een
badplaats is. Volgens het koopstromen- onderzoek komt in de niet-dagelijkse sector komt een
groter deel van de omzet van buiten Noordwijk. Ongeveer 27% van de omzet komt uit de
omliggende gemeenten en het overige deel van Nederland
De consument wil vooral beleving
De consument is kritisch voor wat betreft de uitgaven en is bovenal op zoek naar beleving.
Daarom moet gezorgd worden voor een gevarieerd aanbod aan winkels, vertrouwd en
verassend, zoals de consument dat wil. Dat betekent dat winkels actief bundelen en
concentreren in kansrijke winkelgebieden, want uit een onderzoek van winkeliers is gebleken
dat de uitstraling van de winkelgebieden is teruggelopen.
Niet alleen de beleving in de winkel maar het optimaliseren van de belevingskwaliteit van de
omgeving (in casu de beide hoofdwinkelcentra) speelt een belangrijke rol bij het positioneren
van het winkelgebied en diverse winkels. Een winkelcentrum heeft verschillende kenmerken:
een warenhuis, speciaalzaken, parkeergarage en een schone en prettige omgeving, markten
of speciale acties. Het belevingscomponent doet dan zeker mee, vooral op het punt van
horeca, bereikbaarheid en sfeer. De beleving van de consument draagt bij aan de waardering
van het (winkel)centrum; en niet te vergeten aansprekende horeca in een aantrekkelijke
setting van pleinen en sfeervolle architectuur. De ‘decors’ zijn in potentie in Noordwijk
aanwezig: winkelen in een ‘historische setting’ of ‘strandbeleving’ in de winkel.
Optimale branchering en beleving: centrummanagement
Daar komt bij dat de branchering van de Noordwijkse detailhandel niet optimaal is (2 grote
winkelgebieden in een gemeente van 25.000 inwoners) en dat in het winkelgebied Hoofdstraat
en omgeving sprake is van een zeer beperkte omvang van het supermarktaanbod. Om
gezamenlijk op de ontwikkelingen in te spelen zijn intensieve contacten tussen de
verschillende winkeliersverenigingen en winkeliers van belang. Er kan bijvoorbeeld worden
samengewerkt op het gebied van gezamenlijke inkoop en marktbewerking. Maar ook het
voeren van een gezamenlijk ‘centrummanagement’ behoort dan tot de mogelijkheden. Het
doel van dit centrummanagement is het vergroten van de aantrekkingskracht en daarmee het
economisch functioneren van het winkelcentrum zijn.
De kern van centrummanagement is samenwerking: partijen die investeren in het centrum –
ondernemers, vastgoedeigenaren en overheid - slaan de handen ineen. Samen maken zij
afspraken en werken zij aan het verbeteren van de centra. Partijen die wel betrokken zijn bij
het centrum maar niet investeren, zoals bewoners en culturele instellingen, worden gehoord in
vooroverleggen of klankbordgroepen. Zij schuiven niet aan bij het centrummanagement. Een
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aan te stellen citymanager begeleidt de partijen bij het opstellen van een gezamenlijk plan, en
draagt vervolgens zorg voor de uitvoering van dat plan.
De financiering van verbeteringen komt via vrijwillige samenwerking moeilijk van de grond.
Veel ondernemers willen zeker samen met andere ondernemers werken aan een sterkere
bedrijfslocatie, mits de lusten en lasten eerlijk worden verdeeld. Daarom kan een
ondernemersfonds ingesteld worden: waardoor alle ondernemers in een gebied verplicht
meebetalen aan gebiedsverbetering.
Imago van Noordwijk – onderscheidend vermogen
De factor strand bepaalt grotendeels het imago van Noordwijk als kust- en badplaats. De
unieke historische kern in Noordwijk Binnen is voor vele toeristen echter onbekend en kan een
aantrekkelijk decor vormen voor de winkelbeleving van consumenten. Sinds jaren is het iedere
zondag koopzondag in Noordwijk aan Zee!. Een strandwandeling wordt door veel
(dagjes)mensen gecombineerd met een dagje winkelen. Dit heeft echter ook een nadeel:
vooral op (een zonnige) zondag is het in Noordwijk aan Zee flink zoeken naar een geschikte
(liefst gratis) parkeerplek, met alle ongemakken voor de automobilisten en Noordwijkers van
dien. Parkeren is vooral een zwak punt voor de detailhandel in Noordwijk aan Zee.
Sinds 1 januari 2012 mogen alle winkels in Noordwijk open zijn op zondag, waar vooral de
Noordwijkers zelf en de supermarkten in Noordwijk Binnen van profiteren. De koopzondag is
tot op heden een zeer sterk punt voor de Noordwijkse detailhandel en een belangrijk USP.
Maar in de omringende gemeenten (Lisse, Teylingen en Hillegom) mogen de winkels sinds
begin 2014 op de zon- en feestdagen geopend zijn.
Een bedreigende factor hier in is dat Noordwijk concurreert met dichtbij gelegen gemeenten in
de Duin en Bollenstreek (Katwijk, Lisse). De binnensteden van Leiden, Den Haag, Haarlem en
Amsterdam op korte afstand. Dit heeft tot gevolg dat een relatief groot deel van de nietdagelijkse bestedingen van Noordwijkers buiten Noordwijk plaats vindt.
Inspelen op veranderend koopgedrag
Het ingrijpende veranderende koop- en winkelgedrag van de consument biedt een niet te
missen kans. Het opvallendst hierbij is dat de consument tijdens het koopproces naast de
fysieke winkel steeds meer gebruik maakt van andere kanalen, zoals internet. Een
ontwikkeling die ‘het nieuwe winkelen’ wordt genoemd. De consument gebruikt steeds vaker
meerdere kanalen voor één transactie. Hij/zij oriënteert zich op internet, stapt vervolgens een
fysieke winkel binnen om te kijken en te voelen en maakt hij wellicht gebruik van zijn mobiele
telefoon voor de uiteindelijke aankoop. Naar verwachting zal het ‘nieuwe winkelen’ in de
komende jaren verder toenemen. Onder andere door verbeterde techniek en logistiek, maar
ook door een toenemend aantal consumenten dat is opgegroeid met internet.
Om in te spelen op het ‘nieuwe winkelen’ zal een gezamenlijk platform (de infrastructuur,
inclusief de diensten die hierop worden aangeboden aan zowel consumenten als bedrijven)
opgezet moeten worden, dat het nieuwe winkelen mogelijk maakt. Hoe dit ‘cross channelplatform’ er exact uit komt te zien, is volop in ontwikkeling. Belangrijk uitgangspunt is dat het
eindresultaat de deelnemende ondernemers in staat stelt op betaalbare wijze hun klanten een
‘cross channel’ beleving te bieden. Een basiselement zal hoogst waarschijnlijk draadloos
internet (free Wi-Fi) voor de centra moeten zijn.
De ontwikkelingen in de sector leiden tot het maken van keuzen. De 1 e fase is een periode van
groei: in de periode voor 2008 zorgen economische welvaart en optimisme voor een groei van
het winkelaanbod. 2e fase, stagnatie: overaanbod, veranderend consumentengedrag en
demografische ontwikkelingen leiden vanaf 2008 tot winkelleegstand. De 3e fase, periode van
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keuzes: de veranderende winkelmarkt leidt tot meer leegstand en stagnatie. Dit leidt er toe
dat we anno 2014 voor een maatschappelijke keuze staan: waar is leegstand het minst erg? In
reguliere of op verspreid gelegen locaties? Door keuzes te maken en ruimtelijk beleid te
voeren kan enige sturing worden gegeven aan leegstand.
Uit de analyse blijkt duidelijk dat een 2-tal thema’s van belang zijn voor de sector, namelijk:
1. Het kwalitatief versterken van de belangrijkste winkelgebieden in Noordwijk
2. Het inspelen op veranderende- consumentengedrag en beleving, met het genereren van
meer bestedingen als voornaamste doel.
Deze twee hoofdthema’s vormen de vertaling van analyse naar strategie. Vervolgens maken
we deze thema’s concreet door doelstelling, acties, projecten, initiatieven en activiteiten te
formuleren.

STERKTEN

KANSEN

S 1. Badplaats Noordwijk; 8% extra inkomsten
door toerisme in de Hoofdstraat

K 1. Betere samenwerking tussen winkeliers

S 2. Kerkstraat; ligging in unieke omgeving

K 2. Decors in centra; passend bij
omgeving en beleving

S 3. Imago van Noordwijk

K 3. Aanstellen citymanager

S 4. (gem) Besteedbaar inkomen ligt in
Noordwijk 16% hoger dan het landelijke
gemiddelde

K 4. Financiering: ondernemersfonds
K 5. Inspelen op veranderend koopgedrag van
consumenten

S 5. Koopzondag

ZWAKTEN

BEDREIGINGEN

Z 1. Parkeren in Noordwijk aan Zee op
piekmomenten

B 1. Toenemend gebruik van Internetshoppen

Z 2. Teruggelopen uitstraling van winkelgebieden

B 2. Veranderende bestedingspatronen
van de consument (vergrijzing)

Z 3. Beperkte bestedingen van Noordwijkers
in Noordwijk

B 3. Vergrijzing van zelfstandigen / filialisering

Z 4. Branchering is niet optimaal

B 4. Concurrentie regio en steden

Z 5. Dagelijks aanbod onvoldoende in
Noordwijk aan Zee

B 5. Dalende behoefte van grootwinkelbedrijven aan
m2 winkelvloeroppervlakte
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ACTIEPROGRAMMA DETAILHANDEL
DOELSTELLING

ACTIE

RESULTAAT

WIE?

WANNEER?

BUDGET

DET 1.1

- Structureel beleid gericht op de

2 hoofdwinkelgebieden in de kernen
van Noordwijk. Geen overschot aan
winkelmeters

Gemeente

Start eind 2014

Regulier budget

Concentreren van

(her)ontwikkeling van detailhandel in 2

winkelgebieden

belangrijke kernen

Economische Zaken

- Geen uitbreiding / toevoeging van het
totaal aantal vierkante meters
winkeloppervlakten buiten de bestaande
detailhandel structuur
- Geen uitbreiding van het aantal
vierkante meters detailhandel in de
periferie / buitengebied
DET 1.2

Hoofdstraat

Verbetering van de

- Opstellen van een visie en

winkelbeleving

Aantrekkelijk, goed functionerend

Gemeente stelt visie en

ontwikkelingsplannen voor Hoofdstraat,

winkelcentrum. Beleving staat

ontwikkelingsplannen op

Boulevard en Grent

centraal en past binnen thema in de

in overleg met:

omgeving.

- Winkeliers

- Inrichting en uitstraling creëren die
aansluit bij de beleving van strand en

- Pandeigenaren

boulevard

- Horeca

- Creëren en behouden van een

2014 - 2018

Hoofdstraat
€ 30.000,-+
separaat budget uitvoering

- Inwoners

uitnodigend plein dat gebruikt kan
worden voor evenementen en markt(en)
Kerkstraat
-

-

Kerkstraat

Opstellen van een visie en

Aantrekkelijk, goed functionerend

Gemeente stelt visie en

ontwikkelingsplannen voor de

winkelcentrum. Beleving staat

ontwikkelingsplannen op

Kerkstraat dat aansluit bij de

centraal en past binnen thema in de

in overleg met:

historische omgeving van de Kern

omgeving

- Winkeliers

Noordwijk Binnen

- Pandeigenaren

Herontwikkeling Kloosterplein (geschikt

- Horeca

2014 - 2018

€ 20.000,-voorbereiding
+
uitvoering uit apart budget
+
Separaat budget a.d. €
15.000,-- motie ‘Kerngezond

voor markt en evenementen)
DET 1.3

- Aanstellen van een citymanager

Marketingplan winkelgebieden

Noordwijkse

Instellen

- Opstellen en uitvoeren van een

Hoofdstraat en Kerkstraat

Ondernemersvereniging

Citymanagement

Koopcentrum Kerkstraat’

- Inwoners

marketingplan voor het winkelgebied

Na 1-1-2015

Kosten dekken uit te
realiseren ondernemersfonds

(NOV)

Hoofdstraat en Kerkstraat
DET 1.4

Oprichten van een ondernemersfonds:

Collectieve financiering voor

Gemeente in overleg met

Oprichten

financieringsvorm ‘opslag OZB’

ondernemers

ondernemers

Food winkels in de Hoofdstraat

Groter versaanbod in de Hoofdstraat

Marktpartijen / eigenaren

1-1-2016

Regulier budget
Economische Zaken

ondernemersfonds
DET 1.5
Uitbreiden food aanbod

n.t.b.

Gemeente faciliteert

Uit budget ontwikkelaars en
eigenaren

Noordwijk aan Zee
DET 1.6

Het realiseren van een goed winkelcircuit

Winkelcircuit

(een zogenaamde winkellus) rondom de

Winkelcircuit

Gemeente faciliteert

2016

Marktpartijen realiseren

Regulier budget en
budgetten marktpartijen

Hoofdstraat
DET 1.7

- Realiseren ‘cross channel’ platform

‘Multichannel’
benadering

voor beide winkelgebieden

Consument kan gebruik maken van

Ondernemers

Na / tijdens

meerdere (aankoop) kanalen

Gemeente legt Wi-Fi aan

aanleg glasvezel

- Realiseren free WIFI (voorzien van geo

p.m.

netwerk

fencing) in centra
DET 1.8

Faciliteren klantvriendelijk parkeren:

Klantvriendelijk parkeren /

Marktpartijen

Parkeren

-

parkeerverwijs systeem

Gemeente faciliteert

Mogelijkheden achteraf betalen
vergroten

-

Yellow brick en Parkmobiel

-

Parkeerrouting, met beschikbaar aantal
plaatsen

-

Verbeterde bewegwijzering richting
centra
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n.t.b.

p.m.

5.

TOERISME

De badplaats Noordwijk kent een lange historie. Vanaf 1860 kwam het ‘badtoerisme’
op gang en heeft Noordwijk zich ontwikkeld tot stijlvolle badplaats. Nog steeds trekt
Noordwijk veel bezoekers en is de toeristische sector een belangrijke pijler voor de
Noordwijkse economie.
In dit hoofdstuk van het Actieprogramma worden de trends en ontwikkelingen geschetst en
aanbevelingen gedaan voor ‘toeristisch’ Noordwijk. Wat zijn de mogelijkheden om meer
bezoekers te trekken, het aantal overnachtingen te verhogen en werkgelegenheid te
genereren? Op basis van een SWOT-analyse is een actieprogramma voor de sector in
Noordwijk opgesteld en worden voorstellen gedaan om bovenstaande doelstellingen te
realiseren.

5.1

Trends en ontwikkelingen

De gastvrijheidssector is een belangrijke pijler voor de Nederlandse economie. De sector biedt
werkgelegenheid en is een randvoorwaarde voor de bloei van de (top)sectoren in Nederland.
Buitenlandse kenniswerkers en Nederlandse werknemers stellen hoge eisen aan de kwaliteit
van hun leefomgeving. De ontwikkeling van aantrekkelijke voorzieningen draagt bij aan het
versterken en veraangenamen van het regionale woon- en werkklimaat.
Nederland biedt veel diversiteit op weinig vierkante kilometers: een prachtige kust, moderne
steden met bijzondere architectuur, kunst en cultuur, groene, karakteristieke landschappen en
bijzonder erfgoed en is hierdoor een aantrekkelijke bestemming voor zowel buitenlandse
bezoekers als bewoners. De toeristische sector biedt op langere termijn gunstige
perspectieven: de World Tourism Organization verwacht voor de komende jaren wereldwijd
een groei van 4% in het aantal internationale toeristen per jaar. Nederland kan hiervan
profiteren maar dit is echter niet vanzelfsprekend. Nederland is immers niet de enige
bestemming in de wereld. Het marktaandeel van Nederland, ook binnen Europa, staat onder
druk en de internationale concurrentie is groot. Tegelijkertijd hebben we te maken met een
consument die ons voor uitdagingen stelt op het vlak van bereikbaarheid, beïnvloedbaarheid
en loyaliteit. Hierbij komt dat de concurrentie vooral groot is in segmenten die belangrijk zijn
voor ons land: steden en kustbezoek en zakelijke bijeenkomsten en congressen. Terwijl
overheden van veel andere (nieuwe) bestemmingen substantieel investeren in de positionering
en promotie van hun bestemming, is in Nederland juist sprake van een terugtredende
overheid. Van de Rijksinvestering van ruim 16,5 miljoen euro blijft in 2015 nog zo’n 8,4
miljoen over voor bestemmingspromotie. Om een goed beeld te geven van de sector worden
in de volgende paragrafen de trends en ontwikkelingen van het inkomend en het binnenlands
toerisme beschreven.
Toekomstperspectief toeristische sector in Nederland
Inkomend toerisme
In 2012 hebben ongeveer 11,7 miljoen buitenlanders voor een (korte) vakantie of zakelijk
bezoek één of meerdere nachten in Nederland verbleven. Dit betekende een stijging met bijna
3% ten opzichte van 2011. Het inkomend toerisme is hiermee een van de weinige sectoren
die, ondanks de recessie, een positieve trend laat zien. Belangrijke verklaringen voor de groei
in 2012:

1. een relatief zwakke euro waardoor vakanties naar Nederland relatief goedkoper werden
voor inwoners van niet-Eurolanden;
2. economische groei in de BRIC-landen (Brazilië, Rusland, India en China), wat een boost gaf
aan het internationaal reizen in die landen;
3. Nederland (i.c. Amsterdam) profiteerde van het groeiende stedenreissegment in Europa;
4. een licht groeiend aantal vliegverbindingen naar Nederland.
Ook voor 2014 verwacht het NBTC een groei van het inkomend toerisme van bijna 3% voor
Nederland. Het aantal buitenlandse verblijfstoeristen zal daarmee uitkomen op iets meer dan
12 miljoen. De verwachting is dat de groei vanuit de buurlanden België en Duitsland doorzet.
De groei zal met name terug te zien zijn in een toename van het aantal korte
vakanties/stedentrips. Het bezoek vanuit de Zuid-Europese herkomstmarkten zal, door de
verslechterde economische omstandigheden, stabiliseren of dalen. Vanuit de Scandinavische
landen (die economisch minder geraakt worden door de economische recessie) en Rusland
wordt groei verwacht. In 2014 zullen de intercontinentale herkomstmarkten het, evenals als
vorig jaar, gemiddeld beter doen dan de Europese.
Voor de zakelijke markt is er buiten de grote steden sprake van een forse daling van het
aantal vergaderarrangementen, buitenshuis cursussen en conferenties. Nieuwe technieken
(conference call, internetforums, webinars en dergelijke) vormen een goedkoper alternatief
voor kennisuitwisseling. De verwachting is dan ook dat de vraagdaling in dit segment
permanent zal zijn. Deze hotels proberen vervolgens de toeristische bezoeker te trekken, wat
leidt tot verdere prijsdruk.
Binnenlands toerisme
Het aantal binnenlandse vakanties steeg in 2012 naar 18,1 miljoen. Deze stijging is met name
terug te zien in het aantal korte hotelvakanties. Het aantal kampeervakanties daalde, mede
door het matige zomerweer. Uit de eerste halfjaarcijfers van het ContinuVakantieOnderzoek
van NBTC-NIPO Research is gebleken dat het aantal binnen- en buitenlandse vakanties is
gedaald, alsmede de bestedingen. Het onderzoek naar de zomervakantieplannen wijst
daarnaast uit dat de vakantie-intentie voor zowel binnen- als buitenlandse vakanties voor de
zomer 2014 is gedaald ten opzichte van vorgaande jaren. De verwachting is dan ook dat het
aantal binnen- en buitenlandse vakanties van Nederlanders zal afnemen. Ook de bestedingen
aan vakanties zullen dalen.
De verwachting is dat dit in 2014 niet wijzigt (0 tot 1% daling). Consumenten en bedrijven
blijven kritisch op hun uitgaven en overnachten minder in hotels. Individueel en afhankelijk
van locatie of concept staan de bezettingsgraden en kamerprijzen onder druk. Het aanbod van
logiesaccommodaties is in de afgelopen vijf jaar sterk toegenomen, mede door de toename
van branchevreemde aanbieders (onder meer B&B’s en particuliere initiatieven zoals AirBnB).
Ook lowbudgetketens zijn in opkomst. Internettransparantie leidt tot stevige prijsconcurrentie
en geeft de consument meer inzicht in prijs en kwaliteit. Hierdoor vervaagt de scheidslijn
tussen de verschillende sterrenhotels onderling en bed & breakfast aanbieders. Reviews spelen
een steeds belangrijkere rol voor het boekingsgedrag van consumenten. De kloof tussen
gedateerde hotels en nieuwe concepten wordt daardoor steeds groter. Hotels moeten zich
blijven ontwikkelen en investeren om hun concurrentiepositie te behouden en waar mogelijk te
kunnen versterken.
Zoals in de vorige paragrafen beschreven is een aantal trends en ontwikkelingen te
onderscheiden. Hieronder volgt een opsomming van trends en ontwikkelingen in de
verschillende segmenten.
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Hotels
 Opkomst van lowbudget ketens zonder horeca;
 Inzetten van kortingsacties;
 Toetreding van buitenlandse ketens;
 Er komen meer en grotere hotels;
 Inspelen op authenticiteit en beleving: ‘creatieve aanbod’ versus de massa;
 Prijs en uitstraling zijn belangrijker dan sterren;
 Hoogwaardige voorzieningen zijn steeds belangrijker.
Recreatieverblijven
 Accent op beleving en comfort. Blijvende vernieuwing is noodzakelijk om de klant te blijven
interesseren (vervangingsproduct);
 Het belang van internet (online zoeken en boeken) en social media neemt toe;
 Meer aandacht voor duurzaamheid;
 Meerdere (kortere) vakanties per jaar en vaker last minute.
Kamperen
Nederland is traditioneel gezien een echt kampeerland, maar toont de laatste jaren tekenen
van verzadiging. De economische recessie kan mensen uit financiële overwegingen stimuleren
om (weer) te gaan kamperen. Daarnaast zoekt de vakantieganger van vandaag vooral
bijzondere ervaringen, die kamperen zeker kan bieden. Kampeerbedrijven moeten zich
afvragen of ze zich willen richten op niches met een bepaalde thematisering.




Consument zoekt comfort, luxe en voorzieningen. Opkomst glamping (ingerichte tenten en
privé sanitair);
Integratie van dag- en verblijfsrecreatie;
Schaalvergroting; grotere kampeerplaatsen.

Evenementen
De verwachting voor de nabije toekomst is dat de bezoekersaantallen dalen. Ondanks dat
worden er nog wel nieuwe initiatieven opgestart. Oorzaken voor de teruggang in bezoek zijn
onder andere de economische situatie, te veel aanbod en meer regeldruk. De sector gaat nog
meer investeren in duurzaamheid en kwaliteit. Kennisdeling wordt de komende tijd een
essentieel onderwerp binnen de sector. Ook komen er steeds meer nieuwe technieken die de
kwaliteit van de evenementen verbeteren. Festivalbeleving voor specifieke doelgroepen is een
trend die ook in de komende jaren zal doorgroeien.
Wellness-sector
De Nederlandse wellness-sector is nog relatief jong, maar kende de afgelopen jaren wel een
vrij onstuimige groei. Er zijn naar schatting 200 middelgrote wellness-centra in Nederland. De
wellness-branche blijft weliswaar een groeibranche, maar de concurrentie is flink toegenomen.
De bestedingen van de bezoekers aan wellness-centra staan al enkele jaren onder druk en er
wordt minder uitgegeven aan onder meer horeca en schoonheidsbehandelingen. De omzet is
niet gelijkmatig gespreid over het jaar. Gemiddeld haalt een wellness-bedrijf 30% van zijn
omzet binnen in het eerste kwartaal, een kwart in het tweede kwartaal, 15% in het derde
kwartaal en nog eens 30% in het vierde kwartaal. Naar schatting bezoekt zo’n 20% tot 30%
van de bevolking tussen de 18 en 65 jaar een wellness-centrum. Dit zijn circa 2 miljoen tot 3
miljoen bezoekers ( exclusief herhalingsbezoek). Zo’n 60 % van alle bezoeken wordt binnen
een reisafstand van dertig minuten gedaan. De overige bezoeken heeft een landelijk bereik.
Belangrijke trends op het gebied van wellness-centra:
 combinatie wellness met overnachting
 toename medisch toerisme; medical wellness en cosmetisch medische spa’s ;
 een groeiende markt van preventieve wellness.
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doorontwikkeling van care naar cure.

In de volgende paragraaf wordt de Noordwijkse situatie in beeld gebracht en wordt bekeken in
hoeverre bovenstaande landelijke trends kansen bieden voor de Noordwijkse toeristische
sector.

5.2

Toerisme in Noordwijk

Noordwijk is een (congres)badplaats met jarenlange ervaring op het gebied van toerisme. Van
oudsher een kuuroord; veel badgasten kwamen naar Noordwijk voor de gezonde zeelucht, het
strand en de duinen. Men verbleef in de hotels aan de boulevard of in een pension.
Gastheerschap is een kwaliteit die sinds het ontstaan van de badplaats in 1866 hoort bij het
wonen en werken in Noordwijk. Tegenwoordig zijn veel minder Noordwijkers werkzaam in het
toerisme dan vroeger; op dit moment is ruim 14% van het totaal aantal werknemers in
Noordwijk werkzaam in de toeristische sector, terwijl dit in de zeventiger jaren ruim twee keer
hoog was. Zoals eerder aangegeven is de verwachting dat het inkomend toerisme vanuit
Duitsland verder groeit. Vanaf de jaren zestig is de Duitse badgast nog steeds een trouwe
bezoeker. Weliswaar niet meer voor een wekenlange zomervakantie maar wel voor een kort
verblijf in het weekend.
Strandpendel
Noordwijk biedt parkeerplaats aan zo'n 5.100 auto's. Tijdens warme 'topzomer' dagen komt
het weleens voor dat dagtoeristen alle parkeerplaatsen bezetten. Noordwijk zet daarom al
enkele jaren de gratis parkeer- en shuttleservice in om overvolle parkeerplaatsen tegen te
gaan en hiermee een extra service te bieden aan toeristen.
Dankzij de Strandpendel kunnen de bezoekers aan Noordwijk tijdens de zomermaanden gratis
parkeren en vervoerd worden naar het centrum en het strand, en uiteraard ook weer terug
naar de auto. De haltes voor deze Strandpendel zijn het Vuurtorenplein en het Palaceplein.
Vanaf het voorjaar rijdt de gratis parkeer- en shuttleservice bij mooi strandweer. Op hete
stranddagen en tijdens schoolvakanties kan er een bus worden ingezet.
In de komende periode zal de strandpendel dan ook blijven bestaan en het gebruik hiervan
wordt zoveel mogelijk gestimuleerd. Wel zal er een nieuw financieringsmodel ontwikkeld
moeten worden zodat de dienst budgettair neutraal kan plaatsvinden. Daarbij zal ook een
structurele financiële bijdrage van het bedrijfsleven worden gevraagd.
Overnachtingen
Het ‘zimmer mit frühstück’ voor de Duitse badgasten kom je in het huidige straatbeeld bijna
niet meer tegen. Het aantal hotels in Noordwijk is de afgelopen jaren afgenomen en de
Noordwijkse leisure markt staat onder druk. Als gevolg van de economische recessie is een
aantal vernieuwingen en investeringen achterwege gebleven. Tevens heeft de omzetting van
hotels naar appartementen gezorgd voor een verdere afname van het aantal hotelkamers in
Noordwijk. Een aantal hotels heeft tegenwoordig inkomsten uit overnachtingen van
werknemers uit het buitenland. Gelukkig zijn er ook positieve ontwikkelingen en heeft een
aantal ondernemers uit de sector uitbreidingsplannen. Toch is het nog steeds moeilijk de
bezettingsgraad op peil te houden door de grote concurrentie op de markt. Naast hotels
worden ook op andere locaties zakelijke (dag)meetings georganiseerd.
Ook de bungalowparken en campings hebben het moeilijk. Daarbij komt dat de kampeersector
in zijn algemeenheid minders bezoekers trekt en de bezoekers die wel willen kamperen toch
ook steeds meer de voorkeur geven aan meer comfort en gemak. Gezien de economische
functie van de sector en de positieve effecten hiervan voor het voorzieningenniveau van
inwoners is het van belang de sector een impuls te geven maar hierbij wel de balans te vinden
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tussen een florerende toeristische economie en een prettig bewonersklimaat te behouden.
Aantal bedrijven in de hotelsector naar deelsector in 2013
De Gemeente Noordwijk telt per 1 juli 2013 in totaal 35 bedrijven in de hotelsector. In totaal
gaat het dan om 1.508 kamers en 3.109 bedden. De hotelsector kan in een aantal
deelsectoren worden onderverdeeld. In onderstaande grafiek zijn deze weergegeven.
De Nederlandse toeristische sector/horeca kent een grote dynamiek. Elk jaar registreert het
Bedrijfschap een groot aantal nieuwe horecabedrijven en wordt ook een groot aantal
uitgeschreven. Begin juli 1998 telt de Gemeente Noordwijk in totaal 61 bedrijven in de
hotelsector. In de periode 1998-2013 is dit aantal afgenomen tot 35 vestigingen per 1 juli
2013. Uit onderstaande grafiek blijkt dat het aantal hotels, kamers en bedden in Noordwijk de
afgelopen jaren fors is afgenomen.
Ontwikkeling hotelsector in Noordwijk

Hotel/Hotel-Garni (bedrijven)
Hotel-Café (bedrijven)
Hotel-Restaurant (bedrijven)
Hotel-Café-Restaurant (bedrijven)
Pension (bedrijven)
Hotelsector, totaal (bedrijven)
Kamers, totaal (kamers)
Bedden, totaal (bedden)

1998

2003

2008

2013

25
4
7
15
10
61
2.020
4.259

17
4
10
14
9
54
1.996
4.269

8
4
8
16
6
42
1.693
3.548

5
3
8
15
4
35
1.508
3.109

Bron: Bedrijfschap horeca en catering

Kampeersector.
Het aantal campings in Noordwijk is gedaald van 14 in 2010 naar 12 in 2013. Het aantal
overnachtingen op campings is hiermee met ruim 18.000 overnachtingen afgenomen, van
ruim 59.000 in 2010 naar 41.000 in 2013 ( met een mooie zomer). Het aantal
kampeerplaatsen voor tenten en caravans neemt af in tegenstelling tot de vaste plaatsen met
bungalows, stacaravans etc. De landelijke trend is dat de kampeertoerist op zoek is naar een
beleving, een bijzondere manier van overnachten of wil overnachten in een bijzondere
omgeving, om deze kampeersector een impuls te geven liggen hier dan ook voor Noordwijk
zeker kansen. Wellicht biedt aansluiting bij de bloembollensector mogelijkheden. Immers,
dankzij de kleine afstanden binnen de Bollenstreek zou een kampeerconcept ontwikkeld
worden met overnachtingen op unieke locaties binnen de Bollenstreek, zoals de bollenvelden,
het plassengebied en het cultureel erfgoed. Op dit moment wordt gekeken naar de
mogelijkheden om het aantal camperplaatsen in Noordwijk uit te breiden.
Bungalowparken.
Hoewel in het buitengebied van Noordwijk verschillende bungalowparken aanwezig zijn is er
geen keten zoals bijvoorbeeld een Landal of Centerparcs gevestigd. Er is een splitsing in
commerciële parken in Noordwijk die voor de verhuur worden gebruikt en daarnaast een groot
aantal parken met huisjes die alle afzonderlijk in eigendom zijn van een particuliere eigenaar
die de recreatiewoning gebruikt voor het weekend, vakanties etc. Voor de commerciële parken
geldt dat deze een stabiel aantal overnachtingen laten zien, maar moeten blijven investeren in
de recreatiewoningen om te kunnen concurreren met de grote parken. Het aantal
overnachtingen in de commerciële parken maakt onderdeel uit van het totaal zoals
aangegeven in de volgende grafiek.
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Totaal overnachtingen 2008 - 2013

Bron: gemeente Noordwijk, toeristenbelasting

Uit grafiek blijkt dat vanaf 2008 het aantal overnachtingen in Noordwijk is teruggelopen. Na
een positieve trend vanaf 2009 is vanaf 2011 het aantal overnachtingen in Noordwijk
afgenomen, om in 2013 weer enigszins terug te keren op het niveau van 2008.

Bron: gemeente Noordwijk, toeristenbelasting

Uit de bovenstaande grafiek blijkt vooral dat de overnachtingen in Noordwijk vooral seizoensgebonden zijn. Alle segmenten ‘pieken’ door de jaren heen vanaf maart tot aan september. De
aantallen overnachtingen binnen het 5- en 4 sterrensegment in Noordwijk lopen enigszins
crescendo met elkaar en laten een positieve trend zien. Opvallend is dat het 3 sterrensegment
tot aan september 2010 gelijk loopt met de ontwikkelingen binnen het 4- en 5
sterrensegment. Vanaf 2011 liggen het aantal overnachtingen in het 3 sterrensegment
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substantieel lager. Opvallend hierbij is dat het 0 sterrensegment10 vanaf deze periode een
groei in het aantal overnachtingen laat zien. Aangezien een aantal hotels in het 3
sterrensegment overgegaan zijn tot het huisvesten van arbeidsmigranten is (behoudens de
onderverdeling van het 0 sterrensegment) met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid
een verband te leggen tussen het aantal overnachtingen in het 3- en 0 sterrensegment.
Aantallen overnachtingen 3- en 0 sterrensegment; januari 2008 – januari 2014

Bron: gemeente Noordwijk, toeristenbelasting

Na een terugval in het aantal overnachtingen in het 3 sterrensegment, is vanaf april 2011 een
stijgende lijn in het segment waar te nemen in de periode van het ‘toeristisch seizoen’. Ten
opzichte van de periode 2008 – 2010 liggen de pieken in het aantal overnachtingen binnen het
3 sterrensegment vanaf 2011 weleens waar lager. Maar, de pieken in het aantal overnachtingen in het 3 sterrensegment nemen vanaf 2011 wel weer jaarlijks toe.

Wanneer er wordt ingezoomd op deze periode kan geconstateerd worden dat er een
voorzichtige opwaartse trend is waar te nemen binnen het aantal overnachtingen in het 3
sterrensegment. De trend in het aantal overnachtingen binnen het 0 sterrensegment is na een
groei in de periode 2010 – 2011 negatief te noemen. Deze cijfermatige redenatie sluit tevens
aan bij signalen die vanuit ondernemers binnen het 3 sterrensegment worden ontvangen. De
gemeente krijgt meer en meer vragen van ondernemers die plannen hebben om hun
hotelbedrijf weer ‘op te pakken’, na een periode van verhuur aan arbeidsmigranten. Het is nu
echter nog te vroeg om vast te kunnen stellen of deze voorzichtig positieve geluiden zich
daadwerkelijk gaan vertalen in een (verdere) groei van het aantal overnachtingen in het 3
sterrensegment.
10

Het 0 sterrensegment is onderverdeeld in kampeerterreinen, bedrijfsmatig geëxploiteerde woningen, particulier verhuurde woningen,

pensions en hotels, niet vallende in een stercategorie
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5.3

SWOT-analyse

In de analyse is een beeld geschetst van de trends en ontwikkelingen van de toeristische
sector in Noordwijk. Hierbij is naar voren gekomen dat het aantal overnachtingen onder druk
staat en het aantal hotels sinds enige jaren afneemt. Toch liggen er ook kansen en moet
Noordwijk gebruik maken van de unieke ligging en sterk imago. De bedreigingen kunnen
omgezet worden in kansen om uiteindelijk Noordwijk beter op de kaart te zetten.
Het strand en de duinen
Met haar unieke ligging, de hoogwaardige voorzieningen en de permanente strandpaviljoens
onderscheidt Noordwijk zich van concurrerende plaatsen. In campagnes moet dit nog beter
uitgenut worden en de unieke concepten van toeristisch Noordwijk nog meer naar voren
worden gebracht.
(Culturele) evenementen
Noordwijk kent een kwalitatief hoogstaand aanbod van culturele evenementen, mooie
kunstwandelroutes en een jaarrond aanbod van literaire activiteiten en theater- en
bioscoopvoorstellingen. Culturele evenementen, zoals de theaterproducties van Kunstklank,
Opera aan Zee, het Schilderfestival en het Cultuurcafé, zijn aantrekkelijk voor zowel inwoners
als bezoekers van Noordwijk. Ook in de Noordwijkse hotels, restaurants, winkels en
strandpaviljoens worden met regelmaat cultureel georiënteerde evenementen georganiseerd.
Het toont hoezeer cultuur in Noordwijk aanwezig is. Noordwijk onderscheidt zich met dit
aanbod in de regio. De culturele evenementen hebben ook een economisch belang, gelet op de
bestedingen van de bezoekers aan horeca en detailhandel. Het culturele aanbod brengt
levendigheid, *maakt Noordwijk plezierig om in te wonen, interessanter om in te werken en
leuker om te bezoeken. Het culturele en historische aanbod en het cultureel erfgoed van met
name de kern van Noordwijk binnen is het bezoeken waard en verdient meer promotionele
aandacht. Naast het culturele aanbod in Noordwijk maken de nabijheid van musea, galeries
en diverse theaters in steden als Leiden, Haarlem, Den Haag en Amsterdam dat Noordwijk een
unieke plaats is om te wonen en werken.
Een van de doelstellingen voor komende jaren is het vergroten van de rol van cultuur in de
branding van Noordwijk om het cultureel aanbod bekend te maken in de regio en bij de
toerist. Dankzij de unieke ligging tussen de natuurgebieden aan noord- en zuideinde en het
lange zandstrand een belangrijke troef in handen. Sportieve evenementen in combinatie met
de hoge kwaliteit van de verblijfsmogelijkheden zorgen voor een grote aantrekkingskracht op
de doelgroep vitale vijftigplussers die sportief bezig willen zijn .
Noordwijk als onderdeel van de toeristische Bollenstreek
De Bollenstreek is samen met Leiden en het plassengebied tezamen een uniek en zeer
veelzijdig gebied. Alles wat Nederland te bieden heeft vinden we in compacte vorm terug in dit
kleine stukje Holland: een uitgestrekt kustgebied met prachtige duinen en bossen. Vriendelijke
badplaatsen waar je graag wat langer verblijft. De spectaculaire bollenvelden in het voorjaar.
Fietsen, wandelen en varen door een aantrekkelijk landschap. Cijfermatig is de Bollenstreek
binnen Nederland de regio met het grootste aandeel ruimte voor dagrecreatie en staat het op
de 3e plaats m.b.t. verblijfsrecreatie. Daarnaast biedt het een enorm recreatief netwerk aan
fiets-, en wandelpaden en vaarwegen. In de toekomst zal dit zelfs nog verder worden
uitgebreid. Zo komt er maar liefst 15.000 hectare groengebied bij, waarvan 5.000 met het
accent op recreatie.
De Bollenstreek van Kust tot Kaag
Toch moet de Bollenstreek nog meer bij de bezoeker onder de aandacht worden gebracht. In
juli 2012 hebben de zes wethouder toerisme van Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk,
Noordwijkerhout en Teylingen een ambitieverklaring getekend dat samenwerking in het
concreet uitvoeren van projecten op het gebied van recreatie en toerisme een grote
meerwaarde oplevert voor de streek. Op dit moment wordt hard gewerkt aan het
uitvoeringsprogramma van het samenwerkingsverband. Door het gevarieerde landschap in de
zone van Kust tot Kaag is er een diversiteit aan recreatiemogelijkheden. Van Kust tot Kaag
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worden fiets- en wandelpaden aangelegd, vaartochten mogelijk gemaakt en aangesloten op de
landelijke wandel- fiets- en sloepennetwerken. Tevens wordt gewerkt aan de marketing van de
streek om op deze manier meer bezoekers naar de streek te krijgen. Het is van belang om als
Noordwijk mee te blijven investeren in de projecten (en promotie) van de Bollenstreek.
Ruimtevaart en de agrarische sector levert een prachtige crossover op.
De toerist van nu is op zoek naar een unieke beleving. Iets wat je meeneemt van je bezoek,
een mooie herinnering, een bijzondere ervaring. De aanwezigheid van een
ruimtevaartcentrum en een bezoekerscentrum is uniek in Nederland en moet ten volle worden
benut. De open houding ten opzichte van de wereld buiten het ruimtevaartcentrum biedt ook
mogelijkheden om Noordwijk meer te profileren. De agrarische sector is weliswaar wat minder
prominent aanwezig in hectare bollengrond, maar er zijn nog steeds prachtige bloemenvelden
te bewonderen in het voorjaar. Ook worden in het voorjaar en najaar veel
bloemenevenementen als corso’s en bloemententoonstellingen georganiseerd die nog steeds
veel bezoekers trekken. Samen met de rijke geschiedenis van Noordwijk- Binnen en het
museum Veldzicht levert ook dit deel van Noordwijk genoeg potentie om Noordwijk buiten de
stranddagen te bezoeken. ezien de diversiteit van de bloemenevenmenten moet de
Bollenstreek kunnen blijven concurreren gelijksoortige evenementen in het Westland en de
rest van Nederland. Ook hier moet men blijven vernieuwen om de volgende generatie te
kunnen blijven boeien.
Project Zeejachthaven
In 2012 is de Provincie Zuid Holland gestart met de uitwerking van het Impulsprogramma
waaronder een interne inventarisatie van de uitgangspunten en verplichtingen en kansen en
risico’s van de aanleg van een zeehaven op grondgebied van de gemeente Katwijk. Dit naar
aanleiding van een privaat initiatief. Tevens is de provincie gestart met het verkennen van
hoe andere belanghebbende overheden aankijken tegen een dergelijke ontwikkeling met
betrekking tot ontwikkelingen in de kuststrook Katwijk/Noordwijk. Als vervolgstap heeft de
Provincie Zuid Holland voorgesteld om als overheden gezamenlijk de scope te bepalen en een
notitie op te stellen waarin de belangen, uitgangspunten en randvoorwaarden voor de
ontwikkeling van een zeejachthaven uiteen worden gezet.
De mogelijke realisatie van een haven wordt bij voorkeur onderdeel van een regionaal
programma waarin regionale ambities met betrekking tot economische ontwikkeling, recreatie,
kustbeheer, bereikbaarheid en natuur en leefomgeving gecombineerd worden aangepakt.
In september 2013 is door het Deltaprogramma Kust de Nationale Visie kust opgeleverd met
als titel “Kompas voor de kust”. De visie is het resultaat van een gezamenlijke inspanning van
de regionale overheden (gemeenten, provincies, waterschappen) en het rijk. Centraal staat
een veilige, aantrekkelijke en economische sterke kust. De partijen beogen dit te bereiken
door een gebiedsgerichte en integrale aanpak van deze thema’s , zodanig dat de kust zich kan
ontwikkelen tot de gouden rand van Nederland. Het kustgebied Katwijk-Noordwijk is
aangewezen als ‘parel’ met een recreatieve ontwikkelopgave. De uitwerking van de parels
gebeurt op initiatief van lokale partijen.
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STERKTEN

KANSEN

S. 1 Unieke ligging: strand en duinen

K. 1 Internationale markt trekt aan.

S. 2 Korte afstanden binnen een veelzijdige regio
S. 3 Strandpaviljoens
S. 4 Goed functioneren van Noordwijk Marketing

K. 2 Inspelen op unieke beleving en aanbieden unieke
concepten
K. 3 Toename doelgroep 50+er

S. 5 Kwalitatief hoogwaardige hotels

K. 4 Uniek aanbod door toepassing agrotoerisme

S. 6 Hoogwaardig cultureel aanbod

K. 5 Samenwerking binnen Noordwijk
en binnen de Bollenstreek
K. 6 Aanwezigheid ruimtevaart
K. 7 Combinatie toerisme en zorg
( Noordwijk als kuuroord van weleer)
K. 8 Versterking promotie cultureel aanbod

ZWAKTEN

BEDREIGINGEN

Z. 1 Weersafhankelijkheid

B. 1 Goedkope zonvakanties als concurrent

Z. 2 Gering aantal slecht weer voorzieningen
Z. 3 Slechte bereikbaarheid

B. 2 Afnemende bezettingsgraad hotels
B. 3 Onderlinge concurrentie, te veel
hetzelfde en te kleine afzetmarkt.
B. 4 Een aanzienlijk deel van de ondernemers gaat
richting pensioenleeftijd en opvolging is nog onzeker.
B. 5 Dichtslibben toegangswegen
B. 6 Teruglopende sponsoring bij evenementen en
toenemende regeldruk.

Aanzet tot actieprogramma
Door de landelijke ontwikkelingen op het gebied van toerisme te vergelijken met de huidige
situatie in Noordwijk kunnen de kansen voor Noordwijk in beeld worden gebracht en leidt dit
tot de volgende conclusies als input voor het actieprogramma Toerisme:
- De binnenlandse markt staat nog onder druk en de buitenlandse markt gaat mogelijk
aantrekken. Wellicht kan in marketingcampagnes voor de buitenlandse markt aangesloten
worden bij grotere partners. Hotels moeten zich blijven ontwikkelen om hun
concurrentiepositie te behouden en zo mogelijk te kunnen versterken.
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-

-

-

-

-

Voor wat betreft het kameraanbod is Amsterdam een grote concurrent van Noordwijk, maar
marketingtechnisch gezien doet Amsterdam haar voordeel met de Bollenstreek in de
nabijheid. Andersom zou Noordwijk (of in zijn algemeenheid : de Bollenstreek ) dit ook
moeten doen. Sluit aan bij marketingcampagnes Amsterdam.
Zorg ervoor dat de grote naamsbekendheid van de Bollenstreek bij de agrarische sector
ook voor de toeristische sector gaat gelden. De Bollenstreek moet op de kaart worden
gezet. Het toeristische bedrijfsleven en de overheid moeten dit gezamenlijk oppakken en
uitdragen.
Dankzij de kleine afstanden binnen de Bollenstreek zou een kampeervakantie met gemak
gevuld kunnen worden door overnachtingen te ontwikkelen op unieke locaties binnen de
Bollenstreek, zoals de bollenvelden, het plassengebied en cultureel erfgoed zoals
landgoederen etc.
In Nederland zijn de toeristische aanbieders de laatste jaren druk bezig met de verbinding
met de zorgsector op een aantrekkelijke manier tot stand te brengen. Dit is een
ontwikkeling die ook voor Noordwijk prima op zou kunnen gaan. Goede zorgfaciliteiten in
een natuurlijke omgeving, met het strand en duinen voor de deur. Noordwijk wederom een
wellnesslocatie waar je een lang weekend kunt genieten van een wellness dagprogramma,
een comfortabel hotel of pension en lekker uitwaaien aan het strand of in de duinen. Een
nieuwe ontwikkeling op het gebied van de hotelmarkt zijn de zorghotels. Deze hotels
verrijzen op locaties waarbij naast de prima voorzieningen in het hotel ook de omgeving
een grote rol speelt in het welbevinden. Hier liggen kansen voor Noordwijk.
Het bestaan van het ruimtevaartcentrum en bezoekerscentrum moet beter uitgenut
worden. De Space to Be campagne is hier een succesvol voorbeeld van.
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ACTIEPROGRAMMA TOERISME
DOELSTELLING

ACTIE

RESULTAAT

WIE?

WANNEER?

BUDGET

TOER 1.1

Regiomarketing: afstemming

Marketingcampagne Bollenstreek

Regiocoördinator

2014 - 2015

Uit huidige

Samenwerking binnen de

marketingcampagne met

Ondernemers

Bollenstreek met Leiden en

Bollenstreekgemeenten en afstemming

Marketingorganisaties

Amsterdam tot stand

met Amsterdam

budgetten

brengen
TOER 1.2

Unieke positie van space in Noordwijk

Combinatie toerisme en

bekendheid geven door concrete projecten

ruimtevaart versterken

/ evenementen

1. Walk of space in Noordwijk aan
Zee
2. Vaste activiteit in Space2B maand
(oktober)
3. Onderzoek mogelijkheden Space
Expo: spacetrein door Noordwijk

1. Space Expo, Noordwijk

Vanaf 2014

€ 2.500,--

Marketing en gemeente
2. Noordwijk Marketing en Space

€ 5.000,--

Expo
3. Space Expo, Noordwijk

Budgetneutraal:

Marketing en gemeente

sponsoring

op zonne-energie
TOER 1.3

Positieve grondhouding en het stimuleren

-

Zorghotels

Combinatie zorg en

van initiatieven op het gebied van

-

Wellness-voorzieningen

toerisme bevorderen

‘zorgtoerisme’

-

Kwalitatieve zorgvoorzieningen

-

Care naar Cure

TOER 1.4

Verdere uitwerking van de samenwerking

Toerisme Noordwijk breder

tussen de bollen zes op het gebied van

trekken naar Bollenstreek

recreatie en toerisme door middel van een

Uitvoeringsagenda regiotoerisme

Ondernemers uit de sector

Vanaf 2014

Uit budget
ontwikkelaars

Coördinator Regiomarketing met

Uitrollen van

Uit bestaande

marketingorganisaties zorgt voor

plannen vanaf

budgetten

Wandelprogramma’s, fietspaden,

vermarkten van de verschillende

begin 2014

concrete uitvoeringsagenda voor

sloepennetwerken, bijzondere

uitvoeringsprojecten

wandelen, fietsen, varen, verblijfsrecreatie

overnachtingsmogelijkheden en

en regiomarketing

camperplaatsen

TOER 1.5

Identiteit van Bloemenbadplaats Noordwijk

-

Imago Bloemenbadplaats

versterken tijdens de grote

versterken

bloemenevenementen in het seizoen

-

Vernieuwen corso’s met side

Noordwijk Marketing en gemeente

events

in samenwerking met agrarische en

private budgetten

Organiseren van arrangementen

toeristische ondernemers en

+

i.s.m. agrariërs

evenementenorganisaties

€ 10.000,--

-

Bloemenmarkt

-

Landmark

2014 - 2016

Combinatie publiek-

-

Wereldwonder

-

Flower Power Party

-

Welkomspoort

-

Flowerlight, lasershow

-

Beach mode event

TOER 1.6

Bevordering van agrotoerisme en

Ondernemers in de sector nemen

Ondernemers uit de sector

Agrotoerisme

verbreding van het bollen /

initiatieven ter verbreding van hun

Gemeente faciliteert

bloemenproduct

product

1. Promoten all-weather voorzieningen in

Toevoegen aanbod all-weather

1. Space Expo en ondernemers

voorzieningen

2. Noordwijk Marketing en

TOER 1.7
Verbeteren en/of
toevoegen all-weather
voorzieningen

de regio
2. Onderzoeken mogelijkheden Panorama

2014 - 2018

budgetten
2014 - 2018

1. Budgetneutraal:
sponsoring

gemeente

2. Uit bestaand

Tulipland naar Noordwijk te halen

budget

TOER 1.8

Mogelijkheden ‘Groene fietsenplan’

Fietsverhuurlocatie in toeristisch

Ondernemers

Stimuleren beleving natuur,

onderzoeken

gebied. Dynamisch, toerist geniet op

Gemeente faciliteert

actief en welbevinden

Uit bestaande

2015

Uit bestaand budget

2015

Cultuurbudget

2015

Bestaand budget /

‘groene’ fiets van natuur en beleving
(focus op beleving)

TOER 1.9

Cultuur opnemen in de branding van

Meer bezoekers van buiten Noordwijk

Organisaties culturele

Breder maken cultureel

Noordwijk

trekken naar culturele evenementen

evenementen

Noordwijk promotie op Schiphol

Noordwijk onder de aandacht brengen

Noordwijk Marketing

bij ‘transferreizigers’

Ondernemers uit de sector

aanbod
TOER 1.10
Merknaam Noordwijk

Noordwijk Marketing

promoten bij
(inter)nationale bezoekers
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6.

HORECA

Noordwijk is een stijlvolle badplaats waar de horecasector een belangrijke plaats
inneemt. De sector is van oudsher van groot belang voor de Noordwijkse economie.
Noordwijk heeft zich de afgelopen decennia ontwikkeld als stijlvolle (bad)plaats met
een sterk imago waar het goed wonen en verblijven is.
Nog steeds trekt het Noordwijkse strand veel (dagjes)toeristen, niet alleen vanuit de regio
maar ook van ver buiten de regio. In dit hoofdstuk van het Economisch Actieprogramma
worden de trends en ontwikkelingen van de horecasector in beeld gebracht. Wat zijn de
landelijke ontwikkelingen en welke trends worden in Noordwijk geconstateerd? Zijn er
overeenkomsten of juist verschillen? Waar liggen kansen voor Noordwijk, welke sterke punten
moeten verder worden uitgenut en wat zijn de bedreigingen?

6.1

Trends en ontwikkelingen in de Horeca sector

De Nederlandse economie is in 2012 met 1,2 % gekrompen (bron: de Nederlandse Economie
2012, publicatie CBS). Ook in de horecasector zijn de gevolgen van de economische recessie
merkbaar. Voor de horecasector is de ontwikkeling van de binnenlandse bestedingen een
belangrijke indicator. Immers, de sector is voor een groot deel afhankelijk van deze
binnenlandse markt en het afnemende consumentenvertrouwen en – bestedingen hebben dan
ook direct effect op de sector. Behalve een omzetdaling heeft de sector ook te maken met
stijgende kosten (als gevolg van BTW-, accijnsverhoging en stijgende inkoop- en
energieprijzen). Dankzij de toename van het aantal buitenlandse gasten (en bestedingen) kon
de krimp enigszins worden beperkt. De verwachting voor 2014 is dat, mede door een slecht
eerste kwartaal, de krimp in de horeca in 2014 ongeveer 1% zal bedragen11.
Voor 2014 wordt vooralsnog een lichte verbetering verwacht. Hierbij moet wel worden
opgemerkt dat het sentiment een belangrijke factor blijft. Verbetering van het perspectief en
consumentenvertrouwen zijn nodig om de binnenlandse bestedingen te stimuleren en de krimp
van de afgelopen jaren om te zetten in ‘groei’. De horecasector omvat vier deelsectoren:
• Drankensector
• Fastfoodsector
• Restaurantsector
• Hotelsector
Om een goed beeld te geven van de sector worden de deelsectoren, zowel op landelijk als
lokaal niveau, in de volgende paragrafen beschreven. De ontwikkelingen van de hotelsector
zijn opgenomen in het hoofdstuk Toerisme.
Drankensector 12
Sinds 2007 neemt het aantal bedrijven in de drankensector (cafés, bars, discotheken etc.) af.
Ook de bezoekersaantallen en de omzet van cafés lopen sinds een aantal jaren terug. De
invoering van het rookverbod heeft deze daling versterkt. Daarnaast hebben de btw- en
accijnsverhogingen een negatief effect gehad op de bestedingen in de sector. Ook dreigt een
verdere terugloop bij discotheken. Het aantrekken van uitgaanspubliek wordt steeds lastiger
omdat de concurrentie van festivals en evenementen toeneemt. In 2011 leek sprake van een
lichte opleving, maar door de aanhoudende financiële crisis kwam de markt in 2012 opnieuw
onder druk te staan. Binnen de drankensector is het aantal ‘coffeecorners’ wel toegenomen.
Kennelijk ontstaat er ook in Nederland, mede als gevolg van de ‘veramerikanisering’, steeds
meer een ‘coffee to-go cultuur’. De komst van Starbucks, DE Cafés en Coffee Company zijn
11
12

Kwartaalberichten Horeca; ING Economisch bureau

Tot de drankensector rekent het Bedrijfschap Horeca Drankensector de volgende typen bedrijven: café/bar, discotheek, coffeecorner,

kiosk, horeca bij recreatiebedrijf, horeca bij sportaccommodatie, strandbedrijf, ontmoetingscentrum en zalen-/partycentrum

een belangrijke impuls voor deze markt. Ondanks de positieve ontwikkeling op de ‘koffiemarkt’
was er, vooral door de forse daling van het aantal discotheken en cafés, in 2012 nog steeds
sprake van een daling van het totale omzetvolume binnen deze sector. Ook in de eerste helft
van 2013 is de totale omzet verder afgenomen.
Fastservicesector13
Opvallend is dat van alle sectoren de fastservice sector het minst conjunctuurgevoelig lijkt.
Deze sector laat ondanks de huidige economische situatie sinds enige jaren een positieve
ontwikkeling zien. Evenals in 2009 nam ook in 2010 de omzet in deze sector toe met
respectievelijk 1,4% en 0,1%. In 2011 was de omzetstijging zelfs 7,8% (bron: Bedrijfschap Horeca en
Catering). Een verklaring voor deze positieve ontwikkeling is het mogelijke ‘substitutie-effect’.
De consument waardeert het gemak van buiten de deur eten en wil hier ondanks de recessie
niet van afstappen, alleen kiest de consument er in tijden van recessie kennelijk voor om
vaker ‘goedkoop’ uit eten te gaan. In 2012 leek de omzetgroei enigszins te stagneren en
kwam de groei uit op 1,8% (bron: CBS). Het afnemende consumentenvertrouwen en dalende
koopkracht hebben uiteindelijk ook effect op de bestedingen in de fastservice sector en voor
2014 wordt dan ook geen verdere omzetstijging verwacht. De verwachting is dat dit segment
op de lange termijn zeker kansen biedt. Hierbij moet opgemerkt worden dat ook andere
branches (detailhandel, tankstations, supermarkten) willen profiteren van de groeiende
buitenhuisconsumptie en een concurrent kunnen zijn voor deze sector.
Restaurantsector
Sinds 2008 is de omzetontwikkeling van de restaurantsector sterk onder druk komen te staan.
Vanaf 2011 is er weer sprake van een omzetstijging en ook in 2012 is de totale omzet van de
restaurants toegenomen. Als gevolg van de economische recessie is het restaurantbezoek van
de zakelijke klant weliswaar teruggelopen, de consument bleef ook in 2012 buiten de deur
eten maar gaf gemiddeld minder uit per bezoek. Ondanks het eerder genoemde ‘substitutieeffect’ (ten gunste van de fastservicesector) was er vanaf 2011 toch sprake van een
verbetering van de sector. Door de toename van het aantal restaurants, steeg de totale omzet
van de restaurantsector.
Omzet horeca dranken-, fastservice- en restaurantsector 2009 – 2012

13

Tot de ‘fastservice’ sector behoren niet alleen de traditionele snackbar en cafetaria en de fastfoodketens, maar ook steeds meer

ambachtelijke ijsbedrijven, lunchrooms en grillrooms. Al deze bedrijven kenmerken zich door “een bedrijfsvoering waarbij consumenten op
een snelle wijze producten kunnen verkrijgen die direct ter plaatse, dan wel direct na bezorging of afhalen elders geconsumeerd kunnen
worden”
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Toekomstperspectief horecasector in Nederland
Drankensector
In de vorige paragrafen is beschreven dat de sector sinds een aantal jaren te maken heeft met
een teruglopende vraag. Hier liggen verschillende oorzaken aan ten grondslag (zie paragraaf
4.2). Ook voor 2014 is de verwachting dat deze trend zich voortzet. De toenemende
regelgeving heeft een negatief effect op de vraag. Voor de komende jaren is de verwachting
dat het aantal cafés en discotheken verder afneemt.
Fastservice sector
Zoals aangegeven lijkt deze sector het minst conjunctuurgevoelig en heeft de sector ondanks
de economische situatie sinds 2009 een positieve ontwikkeling doorgemaakt. Volgens de
cijfers van de Rabobank (Rabobank cijfers en trends) wordt voor 2014 een lichte volumedaling
(omzet) verwacht die vooral wordt veroorzaakt door de lagere bestedingen van de consument
en het negatieve consumentenvertrouwen. Het aantal aanbieders in het segment groeit door
de toetreding van nieuwe concepten, franchise-ondernemingen en andere aanbieders. De
verwachting is dat deze sector op lange termijn kansen biedt. Consumenten zijn op zoek naar
gemak, het aantal eenpersoonshuishoudens groeit en deze sector kan hiervan profiteren.
Restaurantsector
De verwachting is dat de afzet in de restaurantsector vanaf 2014 weer licht zal stijgen.
Restauranteigenaren moeten inspelen op de veranderende behoeften van de consument. Zoals
aangegeven kan er sprake zijn van ‘substitutie’; consumenten kiezen er vaker voor ‘goedkoop’
uit eten te gaan en in dat opzicht is de fastservicesector een belangrijke concurrent voor de
traditionele restaurants. Onderscheidend vermogen en vernieuwing is in een competitieve
branche belangrijk. Er zijn veel aanbieders op de markt en bovendien is er sprake van nieuw
aanbod door partijen die voorheen niet in deze branche actief waren. Dit betekent dat zij zich
moeten onderscheiden van de concurrent. Dit kan door service, kwaliteit, scherpe prijzen, een
uniek concept of creatieve marketing.

6.2

Horeca in Noordwijk

De horecasector is een belangrijke pijler voor Noordwijk en bevordert de aantrekkelijkheid
van Noordwijk. Niet alleen voor bezoekers, maar ook voor bewoners en ondernemers. Ook in
economisch opzicht is de sector van belang, het biedt werkgelegenheid, draagt bij aan de
economische bestedingen en zorgt voor vitaliteit en bedrijvigheid. In deze paragraaf worden
achtereenvolgens de trends en ontwikkelingen van de verschillende deelsectoren in Noordwijk
weergegeven.
Trends en ontwikkelingen in Noordwijk
De afgelopen decennia heeft Noordwijk zich niet alleen ontwikkeld als badplaats, maar heeft
Noordwijk ook een regionale functie verworven op het gebied van uitgaan. Binnen het
uitgaansgebied op de Grent zijn verschillende horecagelegenheden (bars, cafés en
discotheken) gecentraliseerd en dit maakte het ‘De Grent’ tot een populaire uitgaansplek in de
regio.
Uit diverse gesprekken met ondernemers en toeleveranciers uit de sector is geconstateerd dat
de bezoekersaantallen van cafés en discotheken in het uitgaansgebied De Grent teruglopen en
dat de landelijke ontwikkelingen ook van toepassing zijn op het uitgaansgebied. Volgens
ondernemers hebben strengere regelgeving, milieueisen, overheidsmaatregelen en
accijnsverhoging effect op de omzetontwikkeling. Ook is het uitgaansgedrag en het
bestedingspatroon van de doelgroep veranderd, wat tevens effect heeft op de omzet van de
sector.
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Uit onderstaand figuur blijkt dat de effecten van de economische recessie ook in Noordwijk
merkbaar zijn; sinds 2008 is het aantal bedrijven in alle sectoren teruggelopen.
Ontwikkeling aantallen Horecabedrijven in Noordwijk
1998
2003
2008

2013

Drankensector, totaal (bedrijven)

60

54

46

47

Fastservice sector, totaal (bedrijven)

27

27

28

30

Restaurantsector, totaal (bedrijven)

32

36

37

33

Hotelsector, totaal (bedrijven)

61

54

42

35

Partycatering, totaal (bedrijven)

0

0

1

2

Horecabedrijven, totaal (bedrijven)

180

171

154

147

Bron:

bedrijfschap Horeca en Catering

Evenals de landelijke trend staat ook de horecasector in Noordwijk onder druk. De
ontwikkelingen van de ‘deelsectoren’ worden hieronder kort beschreven.
Drankensector
Tussen 2001 en 2011 neemt het aantal horecaondernemingen in de drankensector in
Noordwijk significant af. Vanaf 2011 is sprake van een lichte opleving. Opvallend is dat het
aantal bedrijven in de drankensector in Noordwijk volgens de cijfers van het bedrijfschap sinds
2011 is toegenomen (in tegenstelling tot de landelijke ontwikkeling). Hierbij moet opgemerkt
worden dat in de cijfers van het bedrijfschap de strandpaviljoens worden gerekend tot de
drankensector. De uitbreiding van het aantal permanente strandpaviljoens kan een mogelijke
verklaring zijn voor deze ontwikkeling.

Fastservicesector
Vanaf 2009 ontwikkelt de fastservicesector in Noordwijk zich positief. Het aantal bedrijven in
deze sector is op de middellange termijn (met een lichte terugval in 2011) toegenomen (zie
tabel 3). Dit is in overeenstemming met de landelijke trend. Zoals eerder aangegeven is deze
sector relatief conjunctuurongevoelig en biedt het kansen, ook in Noordwijk.
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Restaurantsector
Vanaf 2012 is het aantal restaurants in Noordwijk afgenomen. Aangezien het in Noordwijk een
klein aantal restaurants betreft vertoont de grafiek een grilliger verloop. Vooralsnog zijn er
geen omzetcijfers van de sector in Noordwijk beschikbaar. Het landelijke beeld is dat de
restaurantsector zich de laatste jaren, ondanks de economische situatie, redelijk positief
ontwikkelt en de omzet van de restaurants in het eerste kwartaal van 2013 juist is
toegenomen. Gezien de diversiteit van het aanbod in Noordwijk biedt deze sector dan ook
zeker kansen.

Zoals eerder aangegeven is een vitale horecasector van groot belang voor de Noordwijkse
economie, naast de bestedingen van bezoekers en bewoners zorgt het ook voor
werkgelegenheid en bedrijvigheid. Uit het rapport van bureau Louter (“Vitaliteitsscan
Noordwijk 2013”) komt naar voren dat de ontwikkeling van de vrijetijdssector in Noordwijk
door de aanhouden recessie negatief is beïnvloed. In de ranglijst van 381 gemeenten met
10.000 of meer inwoners daalde de gemeente Noordwijk van plaats 164 naar 313.Tevens
heeft het vertrek van een grote werkgever als het Zilveren Kruis gevolgen gehad voor de
werkgelegenheid (totaal aantal arbeidsplaatsen) in Noordwijk. Het is essentieel om de
werkgelegenheid in Noordwijk op peil te houden, te stimuleren en te faciliteren. Van oudsher
had de horeca een relatief hoog aandeel in de werkgelegenheid in Noordwijk. In onderstaand
figuur is de ontwikkeling van de werkgelegenheid in de horecasector tov de alle sectoren
weergegeven. Sinds 2008 is het aandeel van de werkgelegenheid in de horeca ten opzichte
van de totale werkgelegenheid weliswaar teruggelopen maar sinds 2011 is een positieve trend
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ingezet. De komende periode moet worden ingezet om het aandeel van de werkgelegenheid in
de horecasector verder te verhogen en deze minimaal terug te brengen naar het niveau van
2008.
Werkgelegenheid in Noordwijk

Bron:

bedrijfschap Horeca en Catering

In paragraaf 6.4 worden op basis van de SWOT-analyse voorstellen gedaan voor een
economisch actieprogramma en op deze manier de horecasector in Noordwijk een impuls te
geven en de werkgelegenheid in de sector te stimuleren.

6.3

SWOT- analyse Horeca

In deze analyse is een beeld geschetst van de trends, ontwikkelingen en toekomstperspectief
van de horecasector in Noordwijk. Duidelijk is dat de effecten van de recessie ook in Noordwijk
merkbaar zijn en, evenals de landelijke trend, de drankensector het moeilijk heeft. Ondanks
deze zorgelijke ontwikkelingen moet niet vergeten worden dat de (bad)plaats Noordwijk
bijzonder is, een unieke ligging heeft, een sterk merk is en dit kansen biedt. Bedreigingen
moeten worden omgezet in kansen en de sterke punten van Noordwijk zullen nog
nadrukkelijker naar voren gebracht moeten worden.
- Samenwerking drankensector en aansluiting evenementen
Uit gesprekken met ondernemers en toeleveranciers uit de sector komt naar voren dat de
landelijke ontwikkelingen herkenbaar zijn en de bezoekersaantallen van cafés en discotheken
in het uitgaansgebied De Grent teruglopen. Volgens ondernemers hebben strengere
regelgeving, milieueisen, overheidsmaatregelen en accijnsverhoging effect op de
omzetontwikkeling. Ook is het uitgaansgedrag en het bestedingspatroon van hun doelgroep
veranderd en heeft dit effect op de omzet van de sector. Om het uitgaanspubliek in Noordwijk
te behouden is uniformering aan het beleid van omliggende gemeenten van belang. Met de
komst van het aantal permanente strandpaviljoens is het aantal vierkante meter horecaoppervlak fors toegenomen en dit betekent meer concurrentie voor de terrassen in het
uitgaansgebied en de Koningin Wilhelmina Boulevard. Het huidige aantal paviljoens moet dan
ook niet verder worden uitgebreid. De mogelijkheden om meer samen te werken, aansluiting
te zoeken bij evenementen of nieuwe evenementen (zoals Noordwijk Blues op de Grent) te
organiseren moeten onderzocht worden. Noordwijk Marketing kan een ondersteunende rol
vervullen bij het voeren van een gezamenlijke marketingcampagne.
- Het strand en de duinen
De ligging van Noordwijk, aan de kust en de duinen is een Unique Selling Point. In de
campagnes moet de strand en duinbeleving nadrukkelijk naar voren komen. Ook de komst van
de permanente strandpaviljoens biedt kansen en maakt Noordwijk onderscheidend ten
opzichte van concurrerende badplaatsen. De nieuwe paviljoens zijn een vernieuwing op het
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bestaande aanbod, een nieuw concept voor een nieuwe doelgroep. Noordwijk heeft zich
hiermee op de kaart gezet en geprofileerd. De ervaring van strandondernemers is dat
bezoekers van (ver) buiten de regio naar Noordwijk komen voor een unieke beleving in de
badplaats. Kennelijk heeft een ‘nieuwe’ doelgroep Noordwijk ontdekt en biedt Noordwijk voor
elke doelgroep wat wils.
- Parkeren
De bereikbaarheid van Noordwijk en de parkeerfaciliteiten zijn op een aantal punten
onvoldoende. In het centrum is geen grote parkeergarage en de beschikbare
parkeergelegenheid is niet goed herkenbaar. Om de horecasector in Noordwijk verder te
ontwikkelen en meer bezoekers te trekken is een grote parkeergarage nabij strand/centrum en
een duidelijk parkeerverwijssysteem essentieel. De mogelijkheden hiertoe zullen onderzocht
moeten worden.
- Kansen voor fastservice
De fastservicesector lijkt het minst conjunctuurgevoelig en hier liggen kansen. Het
‘traditionele’ patroon van de consument verandert. Mensen eten onderweg (to-go), tussendoor
en steeds meer (even snel) buitenhuis. Ook de toename van het aantal
eenpersoonshuishoudens en de behoefte aan gemak kunnen kansen bieden voor nieuwe
concepten. Transitie van bestaande ondernemingen naar kansrijke segmenten biedt
mogelijkheden om dit segment uit te bouwen en in te spelen op maatschappelijke
ontwikkelingen. Het uitgangspunt hierbij is dat de horecacapaciteit niet vergroot mag worden.
- Gezamenlijke campagnes en inzetten op diversiteit van het aanbod
Noordwijk beschikt over een diversiteit aan restaurants, zowel in het hoge als het lage
segment. Uit de benchmark met omliggende gemeenten blijkt dat Noordwijk het grootste
aanbod aan horeca heeft. Dit geeft Noordwijk een concurrentievoorsprong op omliggende
plaatsen. Noordwijk moet zich nog nadrukkelijker positioneren als culinaire uitgaansplek in de
regio. Op een aantal vlakken wordt al samengewerkt door de sector. Zo wordt, in
samenwerking met Noordwijk Marketing, jaarlijks de 2for1 campagne georganiseerd. Uit
evaluatie is gebleken dat het aantal verkochte menu’s en bezoekers aan de website
www.noordwijkarrangementen.nl in de actiemaand fors toeneemt. Gerichte acties en
gezamenlijke campagnes blijken dus effect te hebben. In overleg met Noordwijk Marketing kan
onderzocht worden welke acties, evenementen of campagnes voor de verschillende sectoren
ingezet kunnen worden om Noordwijk nog beter op de kaart te zetten en bezoekersaantallen
en omzet van de sectoren te verhogen en Noordwijk te profileren als dé (culinaire)
uitgaansplek in de regio.

- Inrichting openbare ruimte
Een bezoek aan Noordwijk moet aangenaam en prettig zijn. Naast bereikbaarheid en parkeren
moet de openbare ruimte er ‘stijlvol‘ en ‘verzorgd‘ uitzien. Het ‘aanpakken’ van de
shameplekken in Noordwijk Zee en een herinrichting van het centrum (Hoofdstraat en
omgeving) kunnen eraan bijdragen de uitstraling van de openbare ruimte te verbeteren.
- Inspelen op maatschappelijke veranderingen
Het inspelen op maatschappelijke veranderingen is noodzakelijk. Dit vraagt creativiteit en
innovatie van de ondernemer maar biedt ook zeker kansen! Het aantal kapitaalkrachtige
50+ers neemt toe en ook het aantal eenpersoonshuishoudens groeit. Kwaliteit, gezondheid en
duurzaamheid zijn voor de consumenten steeds belangrijker. Onderscheidend vermogen is hier
van essentieel belang. Uiteraard ligt het initiatief bij de marktpartijen, zijn het de ondernemers
die kansen moeten creëren en benutten. De gemeente Noordwijk vervult hierbij een
regisseursrol en wil ondernemers graag stimuleren en faciliteren in hun ondernemerschap en
Noordwijk verder uit te bouwen tot dé culinaire uitgaansplek in Zuid-Holland.
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De SWOT-analyse vormt de basis voor het bepalen van de strategie. Op basis van onderstaand
overzicht wordt een actieprogramma geformuleerd waarin concrete acties, resultaten en
planning benoemd zijn.

STERKTEN
S. 1 Unieke ligging: strand en duinen
S. 2 Sterke merknaam en imago van Noordwijk
S. 3 Diversiteit in het horeca-aanbod
S. 4 Uitstraling strandpaviljoens
S. 5 Noordwijk Marketing

KANSEN
K. 1 Samenwerking tussen horecaondernemers
verbeteren
K. 2 Inspelen op trend naar meer consumptieve
bestedingen buiten huis
K. 3 Inzetten op specifieke doelgroepen: toename
aantal eenpersoonshuishoudens en 50+er
K. 4 Inspelen op kwaliteit, gezondheid en
duurzaamheid.
K. 5 Vernieuwende concepten aanbieden en
inspelen op unieke beleving
K. 6 Werkgelegenheid in de horeca vergroten

ZWAKTEN

BEDREIGINGEN

Z. 1 Capaciteitstekort en duur parkeren

B. 1 Hoge vastgoedprijzen

Z. 2 Uitstraling openbare ruimte (shameplekken)

B. 2 Succes van strandpaviljoens heeft negatieve
invloed op omzet van de Boulevard

Z. 3 Niet-uniforme regelgeving in het precariostelsel
Z. 4 Participatiegraad aan Noordwijk Marketing

B. 3 Economische recessie
B. 4 Regelgeving Rijksoverheid
B. 5 Concurrentie grote landelijke
muziekevenementen

ACTIEPROGRAMMA
In de vorige paragraaf zijn de sterkten en zwakten, kansen en bedreigingen in beeld gebracht
en is aangegeven waarop moet worden ingezet om een impuls te geven aan de horecasector in
Noordwijk. Dit leidt tot het volgende actieprogramma:
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ACTIEPROGRAMMA HORECA
DOELSTELLING

ACTIE

RESULTAAT

WIE?

WANNEER?

BUDGET

HOR 1.1

- Gezamelijke campagne

Promotie drankensector in

Noordwijk Marketing, KHN -

2015

Regulier budget Noordwijk

Noordwijk

Noordwijk en drankensector

Promotie restaurantsector in

Noordwijk Marketing en

Noordwijk

restaurantsector

Unieke ligging en diversiteit
aanbod in Noordwijk sterker
positioneren

drankensector ‘Uitgaan in
Noordwijk’
- Culinaire ‘2for1’ campagne
bestendigen

HOR 1.2
Stimuleren samenwerking
ondernemers op De Grent en
KWB, aansluiting zoeken bij
evenementen

Marketing

- Arrangementen

Bereiken nieuwe doelgroep

- Ondernemers

organiseren rond

en levendigheid op terrassen

- Stichting Grentpop

bestaande evenementen

als impuls voor de

- Noordwijk Marketing

drankensector

- Gemeente faciliteert

Uniek concept en diversiteit

- Ondernemers De Grent

- nieuwe evenementen

2015

Regulier budget Noordwijk
Marketing

2015

€ 10.000,--

(bijvoorbeeld ‘Blues
evenement op De Grent’)
- Corridor creëren tussen
uitgaansgelegenheden De

Horeca aanbod

Grent
HOR 1.3

Onderzoeken op welke wijze

Inzicht in sterke punten,

Imago en gastvrijheid

de gastvrijheid en het imago

verbeterpunten voor wat

verbeteren

verbeterd kan worden

betreft gastvrijheid en imago

25°C markt op KWB (i.s.m.

Tijdens warme dagen

Gemeente faciliteert

Hoofdstraatondernemers

levendigheid op Boulevard en

Horeca KWB

terrassen (focus op beleving)

Hoofdstraat ondernemers

HOR 1.4

Uniforme regelgeving en

Uniforme prijs per m2 en

Uniformering regelgeving

herziening precariostelsel

regelgeving voor

(tussen strand en Boulevard)

strandpaviljoens en overige

KHN-Noordwijk

Budget KHN

Zomer 2015

Budget ondernemers

Gemeente

Structureel na 2014 e.v.

Regulier budget

Gemeente i.s.m. ondernemers

Start 2014

Zie DET 1.2

Horeca
HOR 1.5

Ontwikkelen visie voor de

Visie toeristisch- en

Visie centrumgebied

Boulevard en het centrum-

winkelcentrumgebied

gebied Noordwijk aan Zee

Gemeente

HOR 1.6
Zoeken naar nieuwe
afzetmarkten en ontwikkelen
nieuwe concepten

Herinrichting KW Boulevard

Aansluiting creëren met

en vernieuwen meubilair

omgeving (Palaceplein –

Astridboulevard

Hoofdstraat)

- Inspelen op seniorenmarkt

Lange termijn

Nieuwe formules en

Ondernemers

en éénpersoonshuis-

combinaties; gericht op

Koninklijke Horeca Nederland

houdens

specifieke doelgroepen

Permanent

Budget marktpartijen

Start 2015

Regulier budget

- Inspelen op duurzaamheid
en gezondheid (zie ook
HOR 1.1)

HOR 1.7

- Conferentie organiseren

Parkeren

- Parkeerfaciliteiten

-

-

Gemeente

Strandpendel continueren

-

Gemeente

laten maken van

en inzetten bij

-

Noordwijk Marketing

ontwikkelen infrastructuur

evenementen

-

Beuk en Brouwer

Synergie door

-

Ondernemers

-

Noordwijk Marketing

Organiseren van informele

-

KHN

sectorbijeenkomsten;

-

Bedrijfscontactfunctionaris

parkeergarage nabij

verbeteren

centrum en

- Onderzoeken

parkeerverwijssyteem

mogelijkheden

onderzoeken (meenemen

parkeerverwijssysteem
- Gastvrijheid onderdeel uit

HOR 1.8
Samenwerking ondernemers
en participatie Noordwijk
Marketing vergroten

- Samenwerkingsverbanden

Mogelijkheden

in visie centrumgebied)
-

-

ondernemers Horecasector

Regulier budget

2015

samenwerking sector;

- Coaching ondernemers

kostenbesparing door

door succesvolle

inkoop- en

ondernemers

schaalvoordelen
-

Participatiegraad
Noordwijk Marketing en
KHN verhogen

-

aanstellen van mentoren
voor ondernemers

gemeente
-

Ondernemers met
mentorfunctie

68

€ 2.500,--

7.

SPACE TECHNOLOGY

Space Technology is veel meer dan de bemande ruimtevaart. Weersvoorspelling, de
weg vinden met navigatie, precisielandbouw, inzicht in atmosfeer en luchtvervuiling.
Allemaal toepassingen die te danken zijn aan de (Nederlandse) ruimtevaartindustrie.
De opkomst van de computer in de jaren ’90 en de daarop volgende explosieve groei van het
internetgebruik heeft de afgelopen 15 jaar binnen de telecommunicatiesector gezorgd voor
een bijzonder sterke groei. Dit heeft geleid tot een toename van telecommunicatiefaciliteiten in
de ruimte en aanverwante infrastructuur.
Nederland heeft binnen de internationale ruimtevaartindustrie altijd een voorname positie
kunnen innemen mede door de aanwezigheid van ESA ESTEC: een positie die niet als vanzelf
zo blijft. De internationale concurrentie neemt toe en de financiële crisis heeft de budgetten
terecht of onterecht onder druk gezet. Door deze ontwikkelingen verkeert de ruimtevaart
sector zich in een onzekere positie. Samenwerking in de ruimtevaartsector is meer dan ooit
van belang. Want samenwerking heeft de ruimtevaartindustrie gebracht waar het nu is.
Upstream en downstream
Inhoudelijk kan men de Space Technology sector opdelen in twee segmenten: upstream- en
downstream activiteiten. Bij upstream wordt gesproken over alles wat te maken heeft met (de
aanleg van) de ruimtevaartinfrastructuur. Het upstream segment in Nederland is relatief klein
en sterk afhankelijk van ESA opdrachten voor de marktpositie. De groeipotentie van deze
(institutionele) markt is beperkt doordat de rijksbijdrage aan ESA vooralsnog op zijn best op
hetzelfde niveau blijft. De groei van en door ruimtevaart zal vooralsnog vooral komen door
downstream toepassingen van satellieten en het gebruik van ruimtevaarttechnieken in andere
sectoren.
Bij downstream wordt gesproken over alles wat te maken heeft met diensten en producten die
gebruik maken van die ruimtevaartinfrastructuur. Beide segmenten kennen hun eigen
ontwikkeling, waarbij momenteel met name de commerciële activiteiten groeien. Diverse
volgroeide downstream-activiteiten en IT-producten en diensten, zoals satelliet-tv en GPSontvangers, hebben de massamarkten inmiddels bereikt. Daarnaast heeft het gebruik van
satelliettechnologie in navigatie, communicatie, meteorologie en aardobservatie geleid tot een
groeiende stroom van toepassingen op terreinen als luchtverkeersleiding, vervoer, beheer van
natuurlijke hulpbronnen, landbouw, milieu- en klimaatverandering monitoring, etc. Hierdoor
worden ook weer nieuwe downstream toepassingen en nieuwe markten gecreëerd. Het
downstream segment profiteert van de investeringen die de afgelopen jaren zijn gedaan
binnen het upstream segment. De grotere, gevestigde organisaties gaan steeds vaker
allianties aan met startende ondernemers of MKB-bedrijven. Door gebruik van bestaande
(satelliet)data, in combinatie met bestaande en nieuwe technologieën, creëert dit nieuwe
producten en diensten die dit segment de komende jaren een verdere impuls geven. Door
toegang tot nieuwe uitvindingen of innovaties kunnen ook de kleinere bedrijven en startende
ondernemers concurreren op voorheen onbereikbare gebieden.
ESA ESTEC
Noordwijk neemt een prominente rol binnen de Space Technology sector in. ESTEC speelt hier
een belangrijke rol in, maar ESTEC is erg Europees georiënteerd en houdt zich pas sinds
enkele jaren bezig met het creëren van betere contacten in Noordwijk en de regio. Het Space
Business Park is het enige Space Technology park in Nederland, wat het op nationaal niveau

een unieke vestigingslocatie voor de sector maakt. De Space Technology sector is zeer
internationaal en grensoverschrijdend georiënteerd, waardoor het Space Business Park direct
concurreert met parken in het buitenland. De gemeente Noordwijk zal vooral actief moeten
blijven in het werven van nieuwe bedrijven. Het uitgangspunt is (en blijft) het aantrekken van
hoogwaardig technische bedrijven, die gelieerd zijn aan Space Technology. Dat is op het
ogenblik niet gemakkelijk, maar het is en blijft een zaak van de lange adem.
Kijkend naar de toekomst: de ruimtevaartindustrie kan een cruciale rol spelen in het inzicht
krijgen in de maatschappelijke uitdagingen van de komende decennia zoals de opwarming van
de aarde en ontbossing van regenwouden, natuurrampenbestrijding en voedselschaarste. Het
is nu de uitdaging om de innovatiesnelheid en maatschappelijke impact te vergroten door de
samenwerking tussen bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen om te zetten in een
structurele waarin gezamenlijk aan die doelstellingen wordt gewerkt. Het Holland Space
Cluster moet het platform bieden waardoor deze samenwerking (gemakkelijker) tot stand
komt.

7.1

Trends en ontwikkelingen

De Space Technology sector heeft zich de afgelopen decennia ontwikkeld tot een miljarden
business, waarbij de in het dagelijks leven toegepaste producten en diensten niet meer weg te
denken zijn. Technologieën die hun oorsprong vonden in de lucht- en ruimtevaart worden
tegenwoordig over de volle breedte van verschillende industriële sectoren toegepast. Maar ook
in de consumentenmarkt en op onderzoeksgebieden zoals energie, voedsel, gezondheid en het
milieu worden deze technologieën ingezet.
De Nederlandse bijdrage aan de wereldwijde Space Technology sector is breed: van
fundamentele wetenschap en toepassingen voor ruimtevaartdata tot de ontwikkeling van
hardware door de industrie. Nederland telt internationaal mee als een van de meest volwassen
landen op het gebied van ruimtevaart, mede gezien het overheidsbudget voor Research &
Development (R&D) en dankzij het succes van commerciële Nederlandse bedrijven.
Organisaties wereldwijd
De partijen die binnen de sector opereren kunnen worden opgedeeld in non-profit organisaties
en commerciële organisaties. Bij non-profit organisaties moet vooral worden gedacht aan de
vooraanstaande industriële staten. Zo zijn 20 Europese landen verenigd in de European Space
Agency (ESA). ESA is na de National Aeronautics and Space Administration (NASA) van de
Verenigde Staten de grootste non-profit organisatie die actief is binnen de ruimtevaart
industrie, gevolgd door de Russian Federal Space Agency (Roskosmos) van Rusland en de
Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA).
ESA houdt zich in Europees verband bezig op het gebied van ruimtevaart, ruimteonderzoek,
onderzoek naar de aarde en ontwikkeling van satellieten. In Nederland is naast ESA het
Netherlands Space Office (NSO) actief. Het NSO is de nationale overkoepelende organisatie die
zich bezig houdt met het Nederlandse ruimtevaartprogramma in opdracht van de Nederlandse
overheid. Daarnaast vertegenwoordigt het NSO Nederland naar de internationale en nationale
ruimtevaartorganisaties.
Deze partijen zijn weliswaar non-profit organisaties, maar werken daarentegen veel samen
met commerciële organisaties. Bij commerciële organisaties moet worden gedacht aan
bedrijven die ruimtevaarttechnologie inzetten voor commerciële producten en diensten. De
grootste subsector is de telecommunicatiesector, gevolgd door de markt voor
satellietnavigatie. Deze laatste subsector is met de komst van autonavigatie hard gegroeid en
heeft, door de ontwikkelingen op het gebied van smartphones en andere mobiele producten,
positieve groeivooruitzichten.
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Ontwikkelingen in Nederland
Het grootste gedeelte van het Nederlandse ruimtevaartbudget gaat naar ESA. De twintig
landen die lid zijn van het Europese ruimteagentschap betalen jaarlijks een contributie. Dat is
altijd een verhouding van het BNP van alle lidstaten. Nederland draagt daarvan ongeveer vijf
procent bij. Met deze (verplichte) bijdrage van de lidstaten, worden ondermeer programma’s
zoals ‘Wetenschap’ bekostigd. Ook wordt bijvoorbeeld de ESA-lanceerbasis Kourou (in Frans
Guyana) gefinancierd. Daarnaast kunnen landen een eigen vrijwillige bijdrage leveren aan het
ruimteagentschap. Daarmee worden programma’s betaald zoals de Ariane-raket maar ook
onderhoud van en experimenten in het internationale ruimtestation (ISS).
Naast de verplichte contributie kunnen de lidstaten optioneel bijdragen aan projecten als
telecom, navigatie of de ruimtereis van André Kuipers. Nederlandse bedrijven krijgen op deze
manier toegang tot projecten van ESA. Bijvoorbeeld om onderdelen te maken voor de Arianeraket, satellieten, wetenschappelijke instrumenten et cetera. Daarvoor is de hoogte van vooral
de vrijwillige bijdrage belangrijk. Hoe minder Nederland daar aan bijdraagt, hoe minder werk
er naar Nederlandse bedrijven gaat.
Toekomstige economische groei
Maatschappelijke uitdagingen - zoals het milieu, het gebruik van natuurlijke hulpbronnen,
toenemende mobiliteit van mensen en goederen, toenemende veiligheidsbedreigingen, en de
verschuiving naar de informatiemaatschappij - worden intenser. Gelijk aan deze
maatschappelijke uitdagingen zijn een aantal landen zijn sterk in opkomst als nieuwe
mogendheden in de wereldeconomie met ambities om hun wetenschap en technologische
mogelijkheden verder te ontwikkelen, onder meer via de ontwikkeling van nationale Space
Technology programma’s.
In deze context, hoewel de huidige economische omstandigheden waarschijnlijk invloed zullen
hebben op sommige landen (tenminste, op korte termijn zien zij hun budgetten afnemen),
leiden twee belangrijke factoren tot verdere groei in de ruimte economie:
1. de voortgaande globalisering van Space Technology activiteiten (meer spelers met meer
budget);
2. het toenemende belang van Space Technology toepassingen in de besluitvorming, met het
aangaan van belangrijke maatschappelijke uitdagingen als doel.
Werkgelegenheid
De Space Technology economie, in combinatie met de verschillende downstream producten en
diensten, telt honderdduizenden medewerkers in diverse landen. De gegevens zijn niet bekend
voor alle landen. De sector is over het algemeen een zeer geconcentreerde industrie: vier
grote industriële bedrijven zijn direct verantwoordelijk voor meer dan 70% van de totale
Europese werkgelegenheid in de Space Technology industrie. De dominante functiecategorieën
bestaan uit ingenieurs en technici die betrokken zijn bij het ontwerpen, fabricage en bedienen
van de ruimte- en grond segmenten, maar ook informatietechnologie (ICT) specialisten.
Net als in andere delen van de economie, wordt ook de Space Technology sector getroffen
door de grote pensioneringsgolf van de babyboomgeneratie. Veel van de ingenieurs en
wetenschappers die in de voorbije drie decennia Space Technology systemen hebben
ontwikkeld gaan met pensioen. In de meeste landen gaat dit gepaard met een sterke daling
van ingenieurs en de wetenschappelijke beroepsbevolking jonger dan 30 jaar oud. Hoewel de
Space Technology sector op voorhand zeer aantrekkelijk gebied voor jonge studenten is,
concurreert de Space Technology sector in toenemende mate met andere sectoren voor de
wetenschappelijk ingestelde studenten (bijvoorbeeld softwareontwikkeling voor games en
biotechnologie). Rekening houdend met de toegenomen mondialisering van de Space
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Technology industrie en opkomst van de vele talenten in de nieuwe Space Technology landen,
kan internationale mobiliteit binnen de wetenschap en technologie een sleutelfunctie worden in
de human resources strategieën voor wat betreft de werkgelegenheid.

7.2

Space Technology in Noordwijk

De activiteiten rondom Space concentreren zich sterk in de omgeving Noordwijk ‐ Leiden –
Delft (de ‘kennisas’). Binnen Nederland bevinden de upstream activiteiten zich voor zo’n 80%
binnen de kennisas, maar ook de downstream is goed vertegenwoordigd in de regio. Ook
buiten de kennisas zijn er bedrijven en instellingen die zich met Space of haar toepassingen
bezig houden.
Op maandag 4 november 2013 is tijdens het werkbezoek van minister Kamp in Noordwijk het
Holland Space Cluster ‘gelanceerd’. Het cluster is een platform voor samenwerking en
netwerkvorming en streeft naar de verdere ontwikkeling van de Nederlandse ruimtevaartsector
als toonaangevend, concurrerend en maatschappelijk relevant.
Het Holland Space Cluster brengt private en publieke spelers samen op het gebied van Space
Technologie en biedt een kader rond relevante thema's. De directe aanleiding voor de vorming
van het Holland Space Cluster was de dreigende Rijksbezuinigingen op ruimtevaart budgetten.
Mede door gezamenlijke inzet van bedrijfsleven, kennisinstellingen en regionale overheden
(waaronder Noordwijk) is het gelukt om de politiek te overtuigen dat bezuinigen op
ruimtevaart onverstandig is. De media aandacht rond André Kuipers is cruciaal geweest om de
politiek van gedachte te doen veranderen.
In de nota Ruimtevaartbeleid 2014 - 2020 heeft minister Kamp inmiddels bekend gemaakt dat
het kabinet vanaf 2018 extra investeert in de ruimtevaart. Met deze extra investering kan
Nederland blijven meedoen aan alle Europese activiteiten en haar huidige stevige ruimtevaartpositie handhaven, en ook de positie van ESTEC blijft hierdoor behouden. Het is de uitdaging
van zowel Noordwijk als de Holland Space Cluster partijen, om de maatschappelijke
meerwaarde van de ruimtevaart blijvend onder de aandacht te houden bij de burger en
politiek.
ESTEC; Noordwijk
Sinds 1968 is in Noordwijk het technische en wetenschappelijke centrum (European
Spaceresearch and Technology Center – ESTEC) gevestigd. ESA heeft vestigingen in
verschillende Europese landen, maar de ESTEC is de grootste. ESTEC is het technische hart de incubator van de Europese ruimte-inspanning - waar de meeste ESA projecten ontstaan en
worden begeleid door de verschillende fasen van hun ontwikkeling. Meer dan 60% van het
budget van ESA wordt uitgegeven door ESTEC.
Het belang van de aanwezigheid van ESTEC voor de Nederlandse economie (en dus ook voor
Noordwijk) is aanzienlijk. Met ruim 2.700 medewerkers (waarvan ongeveer de helft vaste
internationale staf) besteedt ESTEC in Nederland (buiten de directe ESA projecten om) ruim
€110 miljoen per jaar. Dit wordt aangevuld met de bestedingen van de ESTEC medewerkers
die veelal in de omgeving van Noordwijk hun woonplaats hebben.
Belang voor Noordwijk - toerisme
Voor de Noordwijkse hotels is ESTEC een belangrijke, constante klant en de grootste
verstrekker van zakelijke bijeenkomsten in de regio. Wanneer de zakelijke markt nader wordt
bekeken wordt duidelijk dat ESTEC een belangrijke rol speelt. Net als in elke andere zakelijke
tak van sport, zijn vaste klanten van levensbelang voor de onderneming. ESTEC als vaste
klant van de Noordwijkse hotels is daarop geen uitzondering.
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ESTEC overnachtingen ten opzichte van het totaal zakelijk Noordwijk

Aantal ESTEC
Overnachtingen

% van 3- tot 5
sterrensegment

%
totaal

2010

22.855

11,0%

8,5%

2011

16.500

8,4%

5,9%

Bron:

TRIARII; Eindrapport waarde van ESTEC voor Nederland, 29 feb 2012

Het aandeel van ESTEC in de totale hotelmarkt neemt de afgelopen jaren af. In de
hoogtijdagen van de jaren ’90 en begin van het decennium werden in Noordwijk ongeveer
30.000 ESTEC gerelateerde hotelovernachtingen geboekt. Sinds een aantal jaren daalt dit
aantal. Deze daling is met name het gevolg van aangescherpt beleid van ESA: lagere
budgetten en meer eendaagse vergaderingen en congressen. Ondanks deze ontwikkeling is de
ESTEC nog altijd een belangrijke klant.
Space Expo
Space Expo is zo’n 15 jaar geleden opgezet als bezoekerscentrum van ESTEC. De collectie
geeft een beeld van de ontwikkeling van de ruimtevaart en de verkenning van het heelal. Dat
gebeurt aan de hand van foto’s, maar vooral ook veel rekwisieten, zoals echte satellieten, een
maanlander en vier brullende en rokende straalmotoren van een Ariane-raket. Het doel van de
expositie is om een zo breed mogelijk publiek met het wetenschappelijk onderzoek van de
ruimte en de ontwikkeling van de ruimtevaarttechnologie kennis te laten maken.
Space Business Park (SBP)
Op het huisvestigingsvlak van Space bedrijvigheid kunnen parallellen getrokken worden met
de vastgoedmarkten van andere hightech sectoren. Veel van deze sectoren vestigen zich op
Science and Technology Parks (STP’s). Een groot aantal gebruikers binnen de hightech sector
heeft heel Nederland als zoekgebied. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de specifieke
kennis, voorzieningen en het arbeidspotentieel die noodzakelijk zijn voor verdere groei en
ontwikkeling van deze ondernemingen. Starters / incubators gebruiken bij locatiekeuze veelal
een kleiner, regionaal zoekgebied.
Het Space Business Park is de enige STP in Nederland dat zich richt op de Space Technology
sector. Het SBP huisvest circa 500 werknemers en heeft een grootte van 15 hectare. ESA heeft
5 hectare aangekocht voor uitbreiding van ESTEC (ESTEC II). Tot 2014 zijn er vier gebouwen
op het SBP gerealiseerd, die meerdere bedrijven huisvesten. Drie van de vier gebouwen zijn in
gebruik door bedrijven die vooral actief zijn in het downstream segment. Het vierde gebouw is
het European Space Innovation Centre (ESIC). Naast deze bedrijven wordt ook het Galileo
Performance Centre (GPC) op het SBP gevestigd. Dit centrum heeft het permanent volgen van
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de werking van het Galileosysteem als voornaamste taak. Daarnaast worden twee producten
van Galileo in de vestiging ondergebracht, te weten tijd- en landmeetkunde. Dit onderdeel
levert in eerste instantie 45 arbeidsplaatsen op. Op het Space Business Park is nog voldoende
ruimte beschikbaar voor de doelgroep om verder te groeien.
Concurrerende Space Parken
Naast het Space Business Park zijn geen direct concurrerende space parken in Nederland
aanwezig, wat het Space Business Park een uniek concept op nationaal niveau maakt. Het
Space Business Park is op nationaal niveau complementair met scienceparken in andere
clusters. Hier bestaan kansen voor het bereiken van synergetische effecten en/of kennisdeling.
De Space sector wordt gekenmerkt door grote internationale concurrentie, waarbij
landsgrenzen een minder grote rol spelen. Buiten Nederland zijn meerdere spaceparken
aanwezig waarmee het Space Business Park concurreert: Cite de l’Espace (Toulouse,
Frankrijk), German Aerospace Center (Oberpfaffenhofen, Duitsland) en het Centre Spatial
Liège (Luik, België)
De belangrijkste vestigingsvoorwaarden van gebruikers binnen de Space Technology sector
zijn: toegang tot een hoogopgeleide beroepsbevolking, goede ICT infrastructuur, hoge
kwaliteit van de aanwezige faciliteiten en hoogwaardige omgeving. Ook is de nabijheid van
universiteiten en/of kennisinstellingen gewenst. Doordat de life sciences sector (Bio Science
Park, Leiden) meer op micro niveau opereert (nanotechnologie) en de Space Technology
sector op macro niveau, zijn er grote verschillen in huisvesting waar te nemen. Ook zijn Space
Technology gerelateerde bedrijven, in vergelijking tot life sciences, op veel minder grote
schaal aanwezig, meer gedifferentieerd en minder geclusterd. Daarom is ook nauwelijks
sprake van ‘algemeen geldende’ vestigingsvoorwaarden. De ervaring leert wel dat de volgende
uitgangspunten van belang zijn:
Synergie: de nabijheid van een universiteit of kennisinstituut dat gericht is op Space
Technology is van groot belang op het gebied van kennisbundeling, uitwisseling en
samenwerking tussen publiek en private projecten. Fysieke nabijheid van deze partijen draagt
hieraan bij.
Multi-tentant use: de aanwezigheid van Space Technology gerelateerde bedrijven, instituten
en universiteiten is van groot belang voor het multifunctioneel en gemeenschappelijk gebruik
van faciliteiten. Denk hierbij aan cleanrooms, labaratoria etc.
Incubator: de aanwezigheid van een incubator met startende Space Technology bedrijven
versterken de innovatie- en concurrentiepositie, wat vervolgens bijdraagt aan de groei van de
sector en productontwikkeling.
Het is de algemene verwachting dat de grootste groei binnen de Space Technology sector van
bedrijven in het downstream segment komt. Deze uitbreidingsvraag betreft vooral kleine
kantoorruimte in combinatie met een specifieke bedrijfsruimte en labruimte. Een kleiner deel
van de toekomstige vraag wordt verwacht in de vervangingsvraag binnen het up- en
downstreamsegment. Deze vervangingsvraag komt voort uit het feit dat de locatie of het
gebouw niet meer voldoen aan de veranderende eisen van Space Technology bedrijven.
Omdat veel van de huidige bedrijven zich in de afgelopen 10 jaar hebben gevestigd en de
huisvesting veelal specifiek is zal de vervangingsvraag relatief klein van omvang zijn.

7.3

SWOT en acties Space Technology

Uit de analyse blijkt dat Noordwijk een prominente rol binnen de Space Technology sector
inneemt. De vestiging van ESA / ESTEC speelt hier een belangrijke rol in, maar ESTEC is erg
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Europees georiënteerd en houdt zich pas sinds enkele jaren bezig met het creëren van betere
contacten in Noordwijk en de regio.
Het Holland Space Cluster moet zorgen voor de nodige (en voorheen afwezige) samenwerking
binnen het cluster. Alleen door het (blijvend) participeren van Noordwijk in het Holland Space
Cluster kan de internationale concurrentiekracht van de high tech ruimtevaartindustrie (voor
Noordwijk) behouden blijven en worden vergroot. Met de extra investering vanaf 2018 kan
Nederland blijven meedoen aan alle Europese activiteiten en haar huidige stevige ruimtevaartpositie handhaven. Het is echter nog steeds de uitdaging van zowel Noordwijk als de Holland
Space Cluster partijen, om de maatschappelijke meerwaarde van de ruimtevaart blijvend
onder de aandacht te houden bij de burger en politiek.
Het is een voldongen feit dat erg veel ruimtevaartactiviteit binnen de driehoek Noordwijk –
Leiden - Delft aanwezig is, de zogenaamde ‘Kennisas’. Bedrijven geven aan dat dit een
voordeel is, vanwege praktische redenen. Zo’n 80% van de mensen die met ruimtevaart bezig
zijn in Nederland zijn binnen een half uur bereikbaar. De regio Noordwijk-Leiden-Delft heeft
met de Technische Universiteit Delft en de Universiteit Leiden twee universiteiten die
belangrijk zijn voor de ruimtevaartsector.
Door te participeren in het Holland Space Cluster kan Noordwijk (mede) invloed uitoefenen op
het vervangen van gepensioneerde technici en ingenieurs, om zo een tekort aan technici en
ingenieurs te voorkomen tot het minimum te beperken.
Het Space Business Park is het enige Space Technology park in Nederland, wat het op
nationaal niveau een unieke vestigingslocatie voor de sector maakt. De Space Technology
sector is zeer internationaal en grensoverschrijdend georiënteerd, waardoor het Space
Business Park direct concurreert met parken in het buitenland. Kijkend naar de parken in
Duitsland en Frankrijk, kan worden geconcludeerd dat deze parken qua omvang aanzienlijk
groter zijn en zij goede relaties met universiteiten hebben. Een voordeel van het Space
Business Park is de sterke relatie met ESA / ESTEC, wat het concurrentieprofiel versterkt. ESA
BIC is gespecialiseerd in het helpen van start-ups die technologie uit de ruimtevaart
vermarkten in andere sectoren. Sinds 2005 zijn verspreid over Europa binnen de ESAincubators 110 nieuwe bedrijven ontstaan. Nederland heeft de basis gelegd voor dit initiatief
binnen ESA en is nog altijd leidend: de helft van deze 110 bedrijven ontstond in Noordwijk. Dit
zijn solide bedrijven waarbij de ‘overlevingskans’ op ongeveer 95% wordt geschat. Een deel
van de bedrijven vertrekt echter na het ESA BIC programma uit de regio. De redenen voor
vertrek uit de regio zal in samenwerking met de partijen binnen het Holland Space Cluster
onderzocht moeten worden.
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STERKTEN

KANSEN

S 1. ESA / ESTEC in Noordwijk

K 1. (blijvend) participeren in
Holland Space Cluster

S 2. Holland Space Cluster
K 2. Noordwijk ‘The Space to be’
S 3. ESA BIC
K 3. Binden van bedrijven uit ESA BIC
S 4. Space Business Park
S 5. Ligging op de ‘Kennisas’

K 4. Aantrekken van ‘downstream’
bedrijven; ESTEC II

ZWAKTEN

BEDREIGINGEN

Z 1. ‘Lange adem’ Space Business Park

B 1. Globalisering: vestigingsklimaat op
concurrerende Spaceparken

Z 2. ‘smalle’ internationale markt
Z 3. Afname van ESTEC gerelateerde
overnachtingen

B 2. Tekort aan technici en ingenieurs

Z 4. Pensionering huidige technici
en ingenieurs
Z 5. Vertrek bedrijven na ESA BIC
Programma

Conclusie
De gemeente Noordwijk zal vooral actief moeten blijven in het werven van nieuwe bedrijven,
en het behouden van ESA BIC ‘start ups’. Het uitgangspunt voor het Space Business Park is
(en blijft) het aantrekken van hoogwaardig technische ‘downstream’ bedrijven, en het
realiseren van ESTEC II. Dat is op het ogenblik niet gemakkelijk, maar het is en blijft een zaak
van ‘de lange adem’. Soortgelijke parken in Nederland, zoals het Bio Science Park in Leiden,
hebben er lang over gedaan om te worden wat ze nu zijn.
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8.

ZORG

Het Van Dale woordenboek definieert ‘Zorg’ als volgt: liefderijke bezorgdheid;
bewaking, verzorging; bemoeienis: de zorg voor de gezondheid; gezondheidszorg,
welzijnszorg, zwakzinnigenzorg.
Het is duidelijk dat de ‘Zorg’ een alomvattend begrip is. Maar in economische termen wordt
onder de sector Zorg vooral het geheel van activiteiten die gericht zijn op verbetering van de
gezondheid van mensen bedoeld. Onder de gezondheidszorg wordt niet alleen het onderzoek
en de kennis van gezondheid begrepen, maar ook de toepassing van deze kennis om de
gezondheid van mensen te verhogen, ziekten te voorkomen (preventieve gezondheidszorg) of
te genezen, en het lichamelijk en psychisch functioneren te verbeteren.
Goede gezondheid is waardevol, zowel voor het individu als voor de maatschappij als geheel.
Gezondheid is een bron van geluk, maar maakt het ook mogelijk een opleiding te volgen, te
werken en daarmee een inkomen te verdienen. De maatschappij profiteert van een gezonde
bevolking, want de economie draait op de inzet van gezonde mensen. Ook kunnen gezonde
mensen mantelzorg verlenen, aan minder gezonde familieleden en vrienden.
Zorg heeft de afgelopen eeuw een belangrijke bijdrage geleverd aan de verbetering van de
volksgezondheid. Zo hebben de ontdekking van antibiotica en het bevorderen van de hygiëne
aan het begin van de twintigste eeuw infectieziekten als pest en tuberculose sterk teruggedrongen. Van de stijging van de levensverwachting sinds 1950 kan de helft worden
toegeschreven aan een verbeterde gezondheidszorg. Ook de kwaliteit van leven is toegenomen
door de betere zorg (Pomp, 2010; Meerding et al., 2007).

8.1 Gezondheidszorg in Nederland
De gezondheidszorg is met een bijdrage van 15,4% van het Bruto Binnenlands Product (BBP)
een belangrijke motor van de Nederlandse economie. Het is een van de weinige sectoren die al
jaren achtereen jaarlijks een omzetstijging laat zien. Tot deze sector behoren de verpleging en
verzorging, thuiszorg, gehandicaptenzorg (care) en ziekenhuizen, (para)medische vrije
beroepen en geestelijke gezondheidszorg (cure). Ruim 1,2 miljoen mensen verdienen hun
brood in de zorgsector en nog eens 2,5 miljoen mensen zijn vrijwilliger. Daarnaast richten
steeds meer ondernemers zich op de zorg als afzetmarkt. Reden is de stabiele groei, zowel in
de afgelopen jaren als in de toekomst. In de MKB-markt zijn direct en indirect 150.000
ondernemingen actief in en voor de gezondheidszorg.
Nederland: vraag naar zorg
In 2012 bedroegen de uitgaven aan de gezondheids- en welzijnszorg € 92,7 miljard. Dit is
3,7% meer dan in 2011. Vooral de uitgaven aan de vanuit de Algemene Wet Bijzondere
Ziektekosten (AWBZ) gefinancierde langdurige zorg stegen sterk in 2012. In de jaren 2010 en
2011 namen de zorguitgaven met gemiddeld 3,2% per jaar toe. Het totaal aantal
huisartsbezoeken per inwoner per jaar ligt in Nederland op 4,3 keer14.
De vraag naar zorg in Nederland neemt toe door demografische factoren (vergrijzing).
Daarnaast vragen de bewustere consumenten steeds meer (preventieve) zorg en stellen zij
hogere kwaliteitseisen. Dit laatste wordt nog eens gestimuleerd door de groeiende groep van

14

Bron: CBS

koopkrachtige (jonge) senioren. Innovaties, mondige patiënten en vergrijzing leiden tot een
stijging van de vraag, terwijl zorgverzekeraars de zorgkosten minder willen laten toenemen
om zo de zorgpremies betaalbaar te houden. Innovatie in de zorg zet door en is hard nodig om
de zorgvraag te kunnen beantwoorden. Innovatie op het gebied van domotica, radiologie en
zelftesten voor preventie en screening, levert nieuwe bedrijvigheid op in de sector. Zorg
dichtbij de patiënt is de trend.
Bijna 30% van de Nederlandse bevolking heeft een chronische ziekte of aandoening en
ongeveer 630.000 mensen ontvangen thuiszorg15. Van de circa 2,4 miljoen Nederlanders van
65 jaar en ouder wonen er ongeveer 90.000 in een verzorgingshuis oude stijl (ZZP1-4) en
70.000 in een verpleeghuis16. De Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) in Nederland behandelde
in 2013 circa 1,1 miljoen mensen, waarvan 289.000 in de eerste lijn worden behandeld,
866.000 in de tweede lijn en 39.310 in de langdurige GGZ 17. De GGZ gaat in 2014 drastisch
wijzigen. In Nederland zijn circa 150.000 mensen met een handicap, waarvan circa 115.000
mensen een verstandelijke beperking hebben. Bijna 38% van de Nederlandse bevolking
bezoekt een medisch specialist 18.
Nederland: zorgaanbod en omzet19
De gezondheidszorg is een omvangrijke sector in de Nederlandse economie. In de sector
werken ruim 1,2 miljoen mensen in ruim 150.000 zorgondernemingen. Met ruim 864.000 fte’s
is de sector goed voor 13% van de totale werkgelegenheid en 12,8% van het arbeidsvolume in
Nederland. In de gezondheidszorg is ruim 80% van de werkenden een vrouw. Deze trend is
niet alleen bij verpleegkundigen aanwezig, maar ook bij huisartsen, tandartsen en
verschillende medische specialismen
In verband met verschuiving van intramuraal naar extramuraal en aanbestedingen door de
gemeente (WMO) staat de werkgelegenheid in de sector onder druk. Nieuwe bedrijfsmodellen
worden ontwikkeld om de zorgvraag adequaat in te kunnen vullen. Zo geven taakdelegatie bij
huisartsen, meerstoelenconcepten bij tandartsen en de werkwijze van zelfstandige
behandelcentra meer mogelijkheden voor het behandelen van patiënten.
De omzet in de zorg wordt grotendeels bepaald door de zorgverzekeraars, gemeenten (WMO)
en de eigen bijdrage/ aanvullende verzekeringen van zorgconsumenten. De omzet van
zorginstellingen wordt in steeds grotere mate productie afhankelijk en gebaseerd op prijs- en
volumeonderhandelingen met de zorgverzekeraars. Zo wordt bij de ziekenhuizen 70% van de
productie integraal bekostigd in het B-segment. AWBZ bekostigde instellingen zijn over op
zorgzwaartebekostiging. De kapitaallasten worden tot 2018 nog maar gedeeltelijk na
gecalculeerd;
De uitgaven aan de zorg laten al jaren een stijging zien, hoewel deze stijging de laatste jaren
wel is afgevlakt. De zorguitgaven (Budgettair Kader Zorg) worden elk jaar voor inflatie en
volumegroei aangepast. De volumegroei wordt bepaald door de bevolkingsgroei, vergrijzing,
technologische vooruitgang, kwalitatief betere zorg en stijging van de zorgvraag. Ook stijgen
de prijzen in de zorg.
Voor alle sectoren geldt voor 2014 een volume basisgroei van 1,5%, en voor 2015 tot en met
2017 1% per jaar. Voor huisartsen geldt dat ze daarbovenop 1% in 2014 en 1,5% in 2015-
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Bron: Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel)
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Bron: Actiz, branchevereniging van zorgondernemers

17

Bron: Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
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Bron: CBS

19

Bron: Rabobank, cijfers en trends
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2017 krijgen (totaal dus een groei van 2,5%) als zij aantoonbaar zorg uit de tweede lijn
opvangen en voorkomen dat mensen naar die duurdere tweede lijn worden doorverwezen.
Met de huisartsen is de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) Edith Schippers
eveneens overeengekomen dat hun bekostiging per 2015 wordt aangepast om ervoor te
zorgen dat deze beter aansluit bij de gezamenlijke ambities, namelijk meer zorg in de buurt
waarbij diverse partijen (GGZ, wijkverpleegkundigen, huisartsen en gemeenten)
samenwerken.
Zorguitgaven
Een belangrijke vraag voor de toekomst is hoe ver de groei van de zorguitgaven zal gaan en
tot welke knelpunten dat zal leiden. De baten van zorg nemen de komende decennia
ongetwijfeld verder toe. Het CBS verwacht dat de levensverwachting verder zal toenemen, en
een deel daarvan zal komen door betere zorg. Ook de waardering van gezondheid en
levensverwachting neemt toe: naarmate wij rijker worden zijn wij bereid meer geld aan een
goede gezondheid te besteden.
Tegelijkertijd gaan ook de zorguitgaven verder stijgen, zowel door meer volume als door
hogere prijzen in de zorg. De snelle ontwikkeling van de medische wetenschap leidt tot steeds
nieuwe technische mogelijkheden, maar ook tot steeds hogere kosten. Het beleid staat voor
een belangrijke keuze om zorg en gezondheid verder te laten groeien of om de groei van de
zorguitgaven af te remmen.
De gezondheidszorg (curatieve zorg) en de langdurige zorg zijn in belangrijke mate collectief
georganiseerd en ook collectief gefinancierd, met solidariteit als grondslag. De stijgende
zorguitgaven doen een steeds groter beroep op deze solidariteit, en dat stelt beleid voor
keuzes over de financiering van de zorg. Betere zorg betekent ook hogere premies en
belastingen, maar dat maakt werken minder aantrekkelijk en doet een steeds groter beroep op
solidariteit tussen hogere en lagere inkomens en tussen jongeren en ouderen. Een alternatief
is versobering van het collectieve pakket, maar dat holt het verzekeringskarakter uit en kan
leiden tot tweedeling tussen rijk en arm. Ook kunnen de toekomstige kosten worden
opgevangen door nu al meer te sparen of extra (staats)schuld af te lossen. Ieder van deze
keuzen doet pijn; de rekening moet immers worden betaald.

8.2

Trends en ontwikkelingen in de zorg

Gemeenten worden in 2015 verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan
langdurig zieken en ouderen (Jeugdwet, Participatiewet en Wmo). Een deel van deze taken
hebben gemeenten ook nu al, een deel wordt over genomen van de Rijksoverheid.
Inwoners -piepjong en stokoud-, maatschappelijke organisaties, zorginstellingen, commerciële
zorgaanbieders, toetsingsorganen, toezichthouders et cetera komen de gemeente tegen in
haar nieuwe rol. De gemeenten worden verantwoordelijk voor het ‘Sociaal Domein’, zoals de
verzamelnaam officieel luidt van allerlei zorg- en ondersteuningstaken op het sociaal terrein.
8.2.1

De drie D’s

Zoals gezegd wordt de gemeente verantwoordelijk voor het toezicht op en de uitvoering van
onderstaande drie wetten.
1.
Participatiewet
2.
Jeugdwet
3.
AWBZ / Wmo
Vaak wordt hier naar verwezen met het begrip: ‘de drie D’s’.

80

8.2.2

Participatiewet

De gemeente wordt per 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de uitvoering van de
Participatiewet. De hoofdlijn: er komt één regeling voor iedereen die nu nog een beroep doet
op de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) of Wet werk en
arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong).
Dat betekent dat er veel verandert voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In
plaats van eerst de sociale werkplaats of het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
(UWV), krijgen deze mensen te maken met de afdeling sociale dienst van de gemeente. Voor
Noordwijk specifiek betekent dit dat men te maken krijgt met de Intergemeentelijke Sociale
Dienst (ISD) Bollenstreek (inkomen) en het ‘Servicepunt werk’ (re-integratie-werk).
Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong)
Mensen die nu een Wajong-uitkering krijgen en duurzaam en volledig arbeidsongeschikt zijn,
blijven een uitkering ontvangen, alle andere Wajongers vallen onder de nieuwe Participatiewet.
Ook de mensen die nu via de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) werken blijven dit doen.
Sociale werkplaatsen
De wachtlijsten bij sociale werkplaatsen verdwijnen, zo is de verwachting. Deze mensen
worden ook gekoppeld aan de nieuwe Participatiewet. Mensen die tot nu toe
bijstandsgerechtigd zijn, zullen ook vanaf 1 januari 2015 vallen onder de Participatiewet.
De gemeente is straks verantwoordelijk voor het toeleiden van mensen in de bijstand naar
werk. Maar ook de werkgevers hebben in het Sociaal akkoord vast laten leggen een
verantwoordelijkheid te hebben voor het bieden van werkplekken aan mensen met een
arbeidsbeperking. Vanaf 2015 tot en met 2026 komen er 100.000 banen beschikbaar in het
bedrijfsleven. De overheid als werkgever blijft niet achter want in diezelfde periode worden er
25.000 banen voor mensen met een arbeidsbeperking bij de overheid gecreëerd.
In de periode 2014 – 2016 zullen er in de regio Holland Rijnland bij het bedrijfsleven 400
banen worden gecreëerd en 220 banen bij de overheid. Om het voor werkgevers eenvoudiger
te maken om mensen met een beperking in dienst te nemen, zijn er in de regio een aantal
werkgeversservicepunten opgericht.
8.2.3

Jeugdzorg

Per 1 januari 2015 wordt de gemeente verantwoordelijk voor de volledige zorg voor de jeugd.
Zowel de Tweede Kamer als de Eerste Kamer hebben ingestemd met de Jeugdwet. Samen met
alle betrokkenen uit de jeugdzorg en de gemeenten in de regio bereidt de gemeente zich voor.
De gemeente wordt verantwoordelijk voor:
 alle vormen van jeugdhulp, inclusief specialistische hulp zoals jeugd-vb (jongeren met een
verstandelijke beperking), jeugd-ggz en jeugdzorgplus (gesloten jeugdzorg);
 de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen;
 de uitvoering van de jeugdreclassering.
Voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar valt onder andere deze zorg (voorheen AWBZ,
Zorgverzekeringswet) onder de nieuwe Jeugdwet:
 behandeling, al dan niet met verblijf voor jongeren met een psychische stoornis;
 behandeling, al dan niet met verblijf, voor jongeren met een (licht) verstandelijke
beperking;
 begeleiding, persoonlijke verzorging en het bijbehorend kortdurend verblijf voor jongeren
met een beperking, stoornis of aandoening;
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vervoer van en naar de locatie (binnen of buiten de gemeente) waar jeugdhulp voor
jongeren met een beperking, stoornis of aandoening wordt geboden.

Alle zorg voor kinderen tot 18 jaar met een verstandelijke beperking valt vanaf 2015 onder de
Jeugdwet, het gaat onder andere om deze zorg (voorheen AWBZ):
 begeleiding;
 persoonlijke verzorging;
 kortdurend verblijf;
 behandeling;
 verblijfszorg (ZZP).
Alleen de zorg voor kinderen en jongeren met ernstige verstandelijke, lichamelijke of
meervoudige beperkingen valt vanaf 2015 onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Het gaat dan
om24-uurs begeleiding. Ook de zorg voor sterk gedragsgestoorde licht verstandelijk beperkten
(SVLVG) wordt onderdeel van de Wlz. Jeugdzorg is geen onbekend terrein voor de gemeente.
De gemeente is nu al verantwoordelijk voor de preventieve zorg voor de jeugd. Preventie staat
hoog in het vaandel.
8.2.4

AWBZ / Wmo

De gemeente voert al jaren de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) uit. Nu komt er
wat bij, namelijk de begeleiding van cliënten die thuis wonen, ook wel de extramurale
begeleiding genoemd. Dit gaat ‘over’ van de AWBZ naar de Wmo. Dat gebeurt in stappen.

Wanneer?

Wat?

2014

Nieuwe cliënten krijgen in 2014 geen Dagbesteding (‘Begeleiding Groep’) meer
vanuit de AWBZ.

2015

Vanaf 2015 wordt de gemeente verantwoordelijk voor alle cliënten die op dit
moment al extramurale begeleiding ontvangen in de AWBZ. De decentralisatie
van extramurale begeleiding geldt ook voor het vervoer en voor de groep licht
verstandelijk gehandicapte jongeren.

Dagbesteding
Er geldt een uitzondering, waarbij deze begeleiding wel in de AWBZ blijft. Dan gaat het om een
zogeheten verblijfsindicatie. Het gaat om mensen die zo veel zorg nodig hebben dat verblijf in
een verpleeghuis wordt geïndiceerd.
Gemeente organiseert
De gemeente kan als geen ander verbindingen met andere Wmo-voorzieningen leggen. De
decentralisatie van de begeleiding naar de Wmo biedt dan ook kansen om op lokaal niveau
deze begeleiding dichterbij de burger te organiseren. Daarnaast ‘schakelt’ de gemeente
gemakkelijk naar andere terreinen zoals re-integratie, de bijstand of het woonbeleid. Zo kan
de begeleiding meer doelmatig en meer effectief georganiseerd worden.
De gemeente zet daarbij in op participatie, zelfredzaamheid en het aanspreken van het eigen
sociale netwerk. Het doel: maatwerk bieden.
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8.2.5

(landelijke) Arbeidsmarktperspectieven in de zorg20

De zorg is met ruim 1,1 miljoen werkenden een van de grootste sectoren van Nederland. De
komende jaren groeit de behoefte aan zorg als gevolg van de vergrijzing. Het is de
verwachting dat op landelijk niveau de werkgelegenheid in de langdurige zorg en de jeugdzorg
in 2015 met 22.000 voltijdbanen (36.000 personen) zal afnemen. Men verwacht dat de
werkgelegenheid na 2015 weer toeneemt door groeiende zorguitgaven en vergrijzing. Hierdoor
ligt de werkgelegenheid in 2017 op een hoger niveau dan in 2011 en nog ongeveer 15.000 fte
(25.000 personen) lager dan in 2013.
De verwachte daling in de werkgelegenheid kan deels worden opgevangen door het natuurlijk
verloop van personeel. Het netto verloop in de huidige AWBZ is ongeveer 35.000 voltijdbanen
(55.000 personen per jaar). Zo zou het verlies aan werkgelegenheid in de huishoudelijke hulp
door natuurlijk verloop worden opgevangen in 31 maanden. In de langdurige GGZ is dit
ongeveer een half jaar, in de gehandicaptenzorg ongeveer vier maanden. Een deel van de
werkgelegenheid verschuift daarbij van het publieke naar het private domein, bijvoorbeeld in
de huishoudelijke hulp. Tot slot kunnen de effecten worden gedempt door een gematigde
loonontwikkeling, zoals in het Zorgakkoord.
De arbeidsmarkt in de zorg functioneert voor een belangrijk deel regionaal. Er zijn – soms
behoorlijke – verschillen tussen regio’s. In de prognoses voor 2015 houden alle regio’s
rekening met tekorten aan verzorgenden op niveau 3. De omvang van de tekorten verschilt
per regio. Voor de andere kwalificaties verschilt het beeld sterk: er kunnen in de ene regio
tekorten zijn en in de andere overschotten.
Op termijn groeiende tekorten
In algemene zin lijkt de werkgelegenheid in de zorg op de lagere niveaus af te nemen en op de
hogere niveaus (vanaf mbo-3) toe te nemen. Op dit moment zijn er geen generieke
personeelstekorten. Wel zijn er tekorten in specifieke segmenten. De komende jaren doen zich
evenmin grote tekorten in de zorg voor. Op de langere termijn – na 2015 – groeien de
tekorten door de toenemende vergrijzing.
De werkgelegenheid in de zorg zal, volgens het kabinet, op macroniveau minder snel dalen
dan eerder verwacht. Zo krijgen instellingen meer gelegenheid om hun personeelsbestand via
natuurlijk verloop aan te passen. Het kabinet biedt maatregelen om de gevolgen te beperken.
Dat melden minister Asscher en staatssecretaris Van Rijn in hun brief aan de Tweede Kamer
van 7 juli 2014.
In 2015 daalt de werkgelegenheid ten opzichte van 2013 met ongeveer 14.000 fte, de helft
van de raming in de eerste Arbeidsmarkteffectrapportage (AER). Op basis van die AER zijn
maatregelen genomen, waardoor de daling meer geleidelijk verloopt. Uit de Kamerbrief,
getiteld ‘Stand van zaken arbeidsmarkt zorg’, blijkt echter ook dat het structureel
werkgelegenheidsverlies (tot en met 2017) ongeveer hetzelfde blijft als in de eerste raming:
21.000 fte.
Van de verschillende branches in de zorg, staan de verpleging en verzorging (V&V) en de
thuiszorg voor de grootste opgaven. De werkgelegenheid in deze branches daalt in 2015 met
ongeveer 8.000 fte (ongeveer 14.000 personen) ten opzichte van 2013. Door de verwachte
grote dip (op macroniveau) in de werkgelegenheid af te remmen, krijgen instellingen meer tijd
en ruimte om het personeelsbestand via natuurlijk verloop aan te passen. Dat neemt niet weg
dat individuele zorgaanbieders voor specifieke uitdagingen komen te staan. De heersende
onzekerheid bijvoorbeeld, leidt soms tot (onnodige) ontslagen.
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De zorg biedt gunstige perspectieven voor jongeren die een opleiding in de zorg willen volgen;
een (redelijk) goede kans op werk, een gevarieerd palet aan opleidingen en goede kansen om
door te leren en te specialiseren. Voor zorgopleidingen op mbo-niveau 1 en 2 zijn de kansen
minder goed. Ook voor werkzoekenden die bereid en in staat zijn een zorgopleiding op
minimaal mbo-niveau 3 te volgen zijn er perspectieven.
8.2.6

De (langdurige) zorg verandert, het werk zelf ook…

Het werk zelf, maar ook de manier van leidinggeven en opleiden verandert. Niet alleen door de
ontwikkelingen in de zorg, maar ook omdat ‘nieuwe werknemers’ andere verwachtingen en
belangen hebben. Daarnaast ontstaat een grotere variatie in organisatievormen, waaronder
een toename van solo-ondernemerschap. Ook de te verwachten krapte op de arbeidsmarkt is
voor de langdurende zorg van grote invloed.
Verschillende trends en ontwikkelingen in de langdurende zorg veroorzaken de veranderingen
in het werk van de zorgprofessional. Dit zijn ontwikkelingen op het vlak van zorgmedewerkers,
cliënten, organisatie van de zorg en wetgeving. Deze trends op het gebied van organisatie van
de zorg beïnvloeden het werk van de zorgprofessional in 2020:
 Meer zorg thuis en in de buurt
 Het overgrote deel van de ouderen (90 procent) woont thuis, slechts een kleine groep
woont in een verzorgingshuis (circa 3%). Dit vraagt om andere zorgvormen. Ook
technologische ontwikkelingen beïnvloeden de organisatie van de (langdurende) zorg. Dit is
niet alleen een natuurlijke ontwikkeling, maar hier wordt op gestuurd: ‘Extramuralisering
van de zorg’.
 Nieuw en kleinschalig
Vooral voor ouderen met beperkingen of mensen die psychische zorg nodig hebben komen meer
woonzorgcentra zoals een combinatie van verpleeghuis, verzorgingshuis en wonen met zorg. Ook
komen er multifunctionele centra en woonservicewijken. Kleinschaligheid is een groeiende trend.
Hierbij verschuift het accent van op zichzelf staande voorzieningen naar kleinschalig organiseren
binnen grotere voorzieningen. Het aantal verpleeghuisbewoners stijgt minder snel dan de toename van
de 80-pluspopulatie.



Technologie en innovatie

De technologie die monitoring en zorg op afstand mogelijk maakt neemt toe. Dit bevordert het
zelfmanagement van cliënten. Ontwikkelingen op het gebied van ICT ondersteunen mantelzorgers en
professionals ondersteunen bij hun zorgtaken en samenwerking. Voorbeelden zijn: elektronische dossiers,
zorgrobotica, e-health: zorg op afstand via ICT.

8.3

Zorg in Noordwijk

De zorg in Noordwijk kent een rijke maar ook bewogen geschiedenis. De aanstaande
veranderingen in de zorg vormen daarop geen uitzondering. Al in de middeleeuwen lag in
Noordwijk-Binnen het St. Barbara-convent. De zusters van dit klooster wijdden zich aan de
kruidenteelt, en in de 18e en 19e eeuw groeide Noordwijk uit tot het belangrijkste
kruidencentrum van Nederland. De ontdekking van chemisch bereide geneesmiddelen was
echter de doodsteek voor de kruidenteelt.
Rond 1866 was men overtuigd van de medicinale werking van
het zeewater. Mensen kwamen speciaal naar Noordwijk om te
baden en de heilzame frisse zeelucht in te ademen.
Noordwijk werd een kuuroord. De hotels in Noordwijk speelden
hier al snel op in door badmannen in dienst te nemen die
ervoor zorgden dat men doormiddel van speciale badkoetsjes
te water ging en zo, in gepaste kledij een bad kon nemen.
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In 1923 wordt de Dr. mr. Willem van den Bergh stichting geopend, waar zorg wordt verleend
aan ‘zwakzinnigen’. Deze zorg werd vorm gegeven naar de inzichten van die tijd: de cliënten
werden opgenomen in grote internaten, die ver van de bewoonde wereld gebouwd werden in
de heilzaam geachte bos- of zeelucht.
Op de grens van Noordwijk en Noordwijkerhout is vanaf 1929 de psychiatrische instelling
‘Sancta Maria’ gevestigd. Sancta Maria en Sint Bavo in Noordwijkerhout fuseren in 1991 tot
algemeen psychiatrisch ziekenhuis. Vanaf 2006 wordt het landgoed Sancta Maria niet langer
gebruikt als psychiatrisch ziekenhuis en op 3 juli 2014 start de voorverkoop van bouwkavels,
appartementen en klassieke herenhuizen op het landgoed. Kortom, de zorg in Noordwijk is in
het verleden altijd al aan verandering onderhavig geweest.
8.3.1

Demografie

Noordwijk telt op dit moment relatief veel ‘jong vergrijsden’ en ‘huishoudens in de leeftijd
tussen 45 en 60 jaar’, zonder thuiswonende kinderen. Uit prognoses van het Centraal Bureau
voor de Statistiek (CBS) blijkt dat ook de bevolking van Noordwijk in de komende jaren zal
gaan vergrijzen.
Noordwijk 2014

Grijze druk en groene druk

Noordwijk 2030

Bron: CBS Statline, Regionale prognose bevolkingsopbouw 2011 – 2040, bewerking gemeente Noordwijk

De middelste grafiek laat zien dat verwacht wordt dat het aandeel van jongeren (0 tot 20 jaar)
binnen de Noordwijkse bevolking enigszins gelijk blijft (groene druk). Daar tegenover staat
een toename van het aantal ouderen (65 jaar of ouder) in Noordwijk. Volgens de prognose zal
het aantal ouderen in de Noordwijkse bevolking vanaf 2016 voor het eerst groter zijn dan het
aantal jongeren. Deze ‘grijze druk’ zal de komende jaren dan ook blijven stijgen.
Macro economische gezien betekent vergrijzing een stijging van de gemiddelde leeftijd van de
bevolking, en een afname van het aandeel werkenden op de totale bevolking in de toekomst.
Door ontgroening c.q. afname van het geboortecijfer neemt het aandeel werkenden ook sneller
af. De landelijke gevolgen hiervan (kunnen) zijn:
•
De kosten van sociale verzekeringen op basis van het omslagstelsel nemen toe wanneer
de relatief grote groep werkenden 65 / 67 wordt, en er meer ouderen zijn dan jongeren;
•
Meer vraag naar zorg; op de lange termijn een mogelijke krapte aan arbeidskrachten in
de zorgsector.
De som van de groene- en grijze druk is de ‘Demografische druk’. Dit geeft de verhouding aan
tussen de som van het aantal personen van 0-19 jaar en 65 jaar of ouder, en de personen in
de zogenaamde 'productieve leeftijdsgroep' van 20-64 jaar.
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Prognose demografische druk 2012 – 2030
Het gaat hier om een versimpeling van
de werkelijke situatie. Niet alle mensen
tussen de 20 en de 65 jaar werken
bijvoorbeeld. Jongeren kunnen een
(bij)baan hebben en sommige mensen
werken door na hun 65 / 67-ste.
Ondanks deze gebreken blijkt de
demografische druk toch een
veelgebruikt hulpmiddel te zijn om
bevolkingen te beschrijven.
Bron: CBS Statline, Regionale prognose bevolkingsopbouw 2011 – 2040,

De groei van het aantal ouderen heeft gevolgen voor de pensioenvoorziening, de
gezondheidszorg en de ouderenzorg. Om die gevolgen in kaart te brengen is het niet alleen
belangrijk om te weten hoeveel ouderen er in de toekomst zullen zijn. Zijn ze gezonder of
minder gezond dan de ouderen van nu? Doen zij een groter of kleiner beroep op de
gezondheidszorg? En hoe ontwikkelt hun welvaartspositie?.
8.3.2

Inkomensverdeling

Noordwijkers zijn relatief welgesteld. Vooral huishoudens met een besteedbaar jaarinkomen
vanaf € 46.500,- komen in Noordwijk aanzienlijk vaker voor (24%) dan gemiddeld in
Nederland (20%). Opvallend is dat de hoogste inkomens van huishoudens ruim is
vertegenwoordigd. Zelfs aanzienlijk ruimer dan de inkomensgroep daaronder € 33.615,- tot
€ 43.000,-), excl. studenten.
Inkomens van huishoudens in Noordwijk (besteedbare jaarinkomens in 2012)

aandachtsgroep
tot € 33.614,€ 33.615,- tot € 43.000,vanaf € 43.000,-

huishoudens
3.090

aandeel
27,5%

4.990
1.470
4.740

45%
13%
42%

Bron: CBS Statline, Inkomensverdeling van alle huishoudens met inkomen naar regio

De hoogte van het inkomen hangt uiteraard samen met de aard van de werkzaamheden die
men verricht. De samenhang tussen economische activiteit en de hoogte van het inkomen ligt
niet voor de hand. In buurten waar een groot deel van de personen van 15 tot 65 jaar
werkzaam is, zijn de inkomens gemiddeld lager dan in de buurten waar minder personen
werkzaam zijn. Dit geldt bijvoorbeeld voor Villawijk De Zuid, waar relatief weinig werkzame
personen voorkomen, maar waar de inkomens het hoogst zijn. Dit zal te maken hebben met
het grote aantal gepensioneerde ouderen in dit deel van Noordwijk.
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2012: Huishoudens met een besteedbaar jaarinkomen vanaf € 46.500,-

Dorpskern Binnen
Beeklaan - kwartier
Boerenburg en Grashoek
Verspreide huizen Zuiden en Oosten
Dorpskern Zee
Villawijk De Zuid
De Noord
Sancta Maria
Langeveld
Totaal

% hoge
inkomens
(landelijk 20%)
24
26
21
36
25
45
21
0
21
24

Werkzaam deel
van de
beroepsbevolking
(15-65 jaar) in %
76
79
72
80
75
62
68
68
70
72

Bron: CBS Statline, Inkomen van particuliere huishoudens met inkomen naar kenmerken en regio

8.3.3

Voorzieningenniveau

Het voorzieningenniveau in Noordwijk is als bovengemiddeld aan te duiden. Een greep uit
gegevens van het regionaal informatiesysteem:
Voorzieningen 2013 (op basis van een relatieve vergelijking)
Noordwijk

Vergelijkbare

Zuid Holland

gemeente
Ziekenhuisbedden

0,0

0,0

263

Afstand tot ziekenhuis(incl. buitenpolikliniek)

5,7

4,3

3,2

Afstand tot ziekenhuis(excl. buitenpolikliniek)

9,6

7,9

4,7

Apotheken

11,7

11,8

12,6

Huisartsen (Fte)

48,3

40,3

40,8

Afstand tot kinderdagverblijf

0,5

0,8

0,7

Afstand tot buitenschoolse opvang

0,5

0,7

0,6

Gemiddelde afstand tot een bibliotheek (jaar 2011)

1,2

1,5

1,4

Gemiddelde afstand tot een museum (jaar 2011)

1,6

3,7

3,2

Zwembaden

3,9

3,4

4,2

Sporthallen

7,8

7,0

10,2

Bron: Regionaal Informatie Systeem (RIS), Tympaan instituut

Uiteraard valt op dat Noordwijk geen ziekenhuisbedden binnen de gemeentegrenzen heeft. Dit
is overigens bij vergelijkbare gemeenten ook niet het geval. Dit cijfer betreft het aantal
ziekenhuisbedden per 100.000 inwoners, en bedraagt voor de provincie Zuid Holland 263
stuks. De gemiddelde afstand in kilometers tot een ziekenhuis (incl. en excl. buitenpolikliniek)
per inwoner ligt in Noordwijk hoger dan vergelijkbare gemeenten en Zuid Holland. De afstand
Noordwijk – Leiden zal hier zeker een rol in spelen.
Het aantal vestigingen van openbare apotheken, exclusief het aantal apotheekhoudende
huisartsen, ligt in Noordwijk relatief gezien gelijk met vergelijkbare gemeenten en Zuid
Holland. De relatieve dekking van het aantal zelfstandig gevestigde huisartsen in Noordwijk en
het aantal huisartsen (niet in opleiding) die voor langere tijd in dienst van een zelfstandig
gevestigde huisarts werkzaam zijn is als zeer goed te kwalificeren. Ook de gemiddelde afstand
in kilometers tot een kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang per inwoner is in Noordwijk
prima te doen.
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Ongeveer 50% van de Noordwijkers vindt in 2013 dat de gemeente aandacht heeft voor het
verbeteren van leefbaarheid en veiligheid in de buurt. Slechts 19,5% van de Noordwijkers
vindt dat de mensen in de buurt elkaar nauwelijks kennen, 73,4% van de inwoners vindt zelfs
dat mensen prettig met elkaar om gaan in Noordwijk. Deze percentages liggen lager in Holland
Rijnland en Zuid Holland. 64,2% van de Noordwijkers voelt zich dan ook thuis in de buurt. Dit
betekent dat 1/3 van de Noordwijkers zich dus niet thuis in de buurt voelt. Dit signaal wordt
dan ook doorgegeven aan de desbetreffende vak afdelingen.
2013, Leefomgeving, betrokkenheid
Noordwijk

Holland Rijnland

Zuid Holland

Aandacht gemeente voor leefbaarheid

50,2

48,0

47,1

Mensen kennen elkaar nauwelijks in de buurt

19,5

23,6

28,3

Mensen gaan prettig met elkaar om

73,4

70,9

63,9

Thuis voelen in de buurt

64,2

61,3

55,8

inwoners (19-64) die zich (zeer) ernstig eenzaam voelen

1,0

6,5

7,8

inwoners (65 en ouder) die zich (zeer) ernstig eenzaam voelen

7,7

5,8

7,8

Bron: Regionaal Informatie Systeem (RIS), Tympaan instituut

1% van de Noordwijkers tussen de 19 en 64 jaar voelt zich ernstig eenzaam, maar opvallend
is wel dat 7,7% van de Noordwijkers van 65 jaar en ouder zich (zeer) ernstig eenzaam voelt.
Dit percentage ligt gelijk aan die van de provincie Zuid Holland (7,8%) en hoger dan Holland
Rijnland (5,8%). Dit is overigens een bekend gegeven, waarop inmiddels door
maatschappelijke organisaties actie word ondernomen door middel van verschillende
projecten. Bijvoorbeeld de ‘visitekring’ en het project ‘Vroegsignalering psychosociale
problematiek bij ouderen, het Niet Pluis gevoel’.
8.3.4

Zorgbedrijven en instellingen

De zorg is in Noordwijk al van oudsher een van de grootste pijlers van de Noordwijkse
economie. Niet alleen in het verleden maar ook vandaag de dag daar in principe niets aan
veranderd. Dit blijkt ook wel uit verschillende bronnen betreffende het aantal inschrijvingen en
het aantal starters in de zorg en welzijn.
Noordwijk; aantal inschrijvingen Kamer van Koophandel 2008 – 2013

Gezondheid en welzijn

2008

2009

2010

2011

2012

2013

46

59

125

147

156

168

Bron: Kamer van Koophandel

De grootste werkgever binnen de Noordwijkse gemeentegrenzen is ’s Heerenloo, met 1.600
banen. ’s Heerenloo is daarmee de op negen na grootste werkgever in de regio Leiden / Duinen bollenstreek en de 6e grootste zorgwerkgever van de regio. Ongeveer 300 medewerkers en
170 vrijwilligers werken bij het woon-zorgcentrum Groot Hoogwaak en de door hen geleverde
thuiszorg21. Bij Marente verzorgen 70 zorgprofessionals thuiszorg in Noordwijk, waarvan 35
medewerkers zelf in Noordwijk wonen. In het verzorgingshuis en verpleegunit Jeroen (‘Sint
Jeroen, onderdeel van Marente) werken circa 75 mensen22.
De grootste zorgwerkgever en tevens de nummer 1 van de top 100 grootste werkgevers is het
LUMC, goed voor 6.900 arbeidsplaatsen. Marente (Voorhout) is de nummer 4 op deze lijst en
21

Website Groot Hoogwaak, http://www.groothoogwaak.nl/Over-ons.aspx

22

Website Marente, http://www.marente.nl/
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is goed voor 2.950 banen. Zilveren Kruis Achmea neemt met 1.701 banen een 7 e positie op
deze lijst in. Tenslotte neemt het Diaconessenhuis in Leiden (1.440 banen) een 11e plaats in
en is daarmee de op 7 na grootste werkgever in de zorg in de regio. Bij deze grote
‘zorgspelers’ zullen ongetwijfeld veel Noordwijkers hun dagelijks brood verdienen. 23
Gezondheid en welzijn; starters en opheffingen
2008

2009

2010

2011

2012

Starters

6

15

16

18

19

Opheffingen

1

1

6

10

12

Saldo

5

14

10

8

7

Bron: Kamer van Koophandel

De ontwikkeling van het aantal starters en opheffingen in Noordwijk volgde in de afgelopen
jaren min of meer de landelijke ontwikkeling. Daarbij ligt het aantal ‘starters’ in de
Noordwijkse zorgsector relatief gezien hoger dan in Nederland. Het niveau van het aantal
opheffingen in de Noordwijkse zorgsector is sinds 2009 hoger komen te liggen maar volgt
vanaf dat moment min of meer wel de landelijke ontwikkeling.
8.3.5

Werkgelegenheid

Het domein van de statistiek voor werkgelegenheid in de zorg omvat alle activiteiten voor
gezondheid en welzijn, waarbij direct contact is met de patiënt of cliënt. Maar ook activiteiten
van beleid, beheer en verzekering van gezondheids- en welzijnszorg vallen onder de populatie.
Dat betekent dat niet alleen bedrijven en instellingen met als hoofdactiviteit het verstrekken
van zorg meetellen, maar ook de banen van Noordwijkers die meeverhuisd zijn met Zilveren
Kruis Achmea naar Leiden.
Noordwijk; Banen van werknemers, per december (SBI2008)

Q Gezondheidszorg- en welzijnszorg

2008

2009

2010

2011

2012

2.150

2.560

2.700

2.910

3.340

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 19-8-2014, http://statline.cbs.nl

Relatieve ontwikkeling aantal zorgbanen
De tabel geeft dus het aantal Noordwijkers weer
die werkzaam zijn in de zorg. Dit betekent dus
niet automatisch dat zij werken bij de
zorginstellingen en bedrijven die in Noordwijk
gevestigd zijn. Bijvoorbeeld ’s Heerenloo.
De werkgelegenheid voor Noordwijkers in de
zorg heeft zich de afgelopen jaren zondermeer
positief ontwikkelt en lag - relatief gezien (fors) hoger dan de ontwikkeling van de
werkgelegenheid in Nederland.
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek

8.3.6

Zorgbeleid

In de coalitieperiode 2014 – 2018 staat de (financiële) zelfredzaamheid van de Noordwijker
altijd voorop. Maar wie struikelt, wordt op de been geholpen en aangemoedigd om zelfstandig
23

Baan in de buurt: top 100 grootste werkgevers regio Leiden / Duin- en Bollenstreek, 22 maart 2013
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te blijven staan. Wie dit, om welke reden dan ook, niet volledig kan, wordt geholpen en
ondersteund.
Het is de gemeentelijke ambitie om elke inwoner van het dorp zo lang mogelijk op eigen
kracht en met eigen regie zijn leven en welzijn vorm te laten geven. Daartoe heeft elke
inwoner toegang tot goede op lokaal niveau georganiseerde zorg, voor zover dit financieel en
praktisch haalbaar is. De lokale zorgvraag van onze inwoners zal altijd uitgangspunt zijn.
Daarbij staat niet het systeem, maar de inwoner altijd centraal.
De behoefte aan zorg en de implementatie en uitvoering daarvan wordt door middel van
inwoners- consultatie samen met het maatschappelijk middenveld –dus zo dicht mogelijk ‘in
de buurt’ geïnventariseerd en tot stand gebracht. Om onze zorgvisie te garanderen (en de zorg
op hoog niveau te brengen en te houden) wordt het Noordwijks zorgcertificaat geïntroduceerd
en opgenomen in de gemeentelijke subsidievoorwaarden. Daarnaast worden zorgnetwerk
bijeenkomsten geïntensiveerd. Ook wordt aan nieuwe zorginitiatieven een startsubsidie
verleend, voor zover zij voldoen aan de geldende criteria.

8.4

Sociaal domein: 3d’s en Noordwijk

Zoals beschreven worden gemeenten verantwoordelijk voor het ‘Sociaal Domein’. Dus ook de
gemeente Noordwijk krijgt er zorg- en ondersteuningstaken op het sociaal terrein bij en komt
de zorg dichterbij de Noordwijkers. In de volgende weergave is een inschatting gemaakt van
de (mogelijke) economische effecten die de 3D’s met zich meebrengen.

Invoering

Participatiewet

AWBZ / Wmo

De gemeente wordt per 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de

2014: Nieuwe cliënten krijgen geen Dagbesteding

uitvoering van de Participatiewet.

(‘Begeleiding Groep’) meer vanuit de AWBZ.
2015: de gemeente is verantwoordelijk voor alle
cliënten die op dit moment al extramurale
begeleiding ontvangen in de AWBZ. De
decentralisatie van extramurale begeleiding geldt
ook voor het vervoer en voor de groep licht
verstandelijk gehandicapte jongeren).

Hoofdlijn

Er komt één regeling voor iedereen die nu nog een beroep doet

De gemeente voert al jaren de Wet

op de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet sociale

maatschappelijke ondersteuning (Wmo) uit. Nu

werkvoorziening (Wsw) of Wet werk en arbeidsondersteuning

komt er wat bij, namelijk de begeleiding van

jonggehandicapten (Wajong).

cliënten die thuis wonen, ook wel de extramurale
begeleiding genoemd. Dit gaat ‘over’ van de
AWBZ naar de Wmo.

Gevolgen

-

Noordwijk
-

-

ISD Bollenstreek : 897 bijstandsgerechtigden, waarvan 218

Er is geen aparte analyse van ‘Wmo banen’

afkomstig uit Noordwijk

(Hulp bij het Huishouden, Taxivervoer, etc)

Verwachting is dat in de sub regio Duin- en Bollenstreek zo’n

bekend, maar in 2008 ging het nog om circa

900 Wajongers toegevoegd zullen worden aan het bestand

200.000 HbH uren. Dat wil zeggen in Noordwijk

van de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD).

294 banen.

De decentralisatie gaat gepaard met een korting op het reintegratie budget, het huidige budget wordt afgebouwd naar 0.
Het totale participatiebudget bedraagt ongeveer € 2,5 miljoen,
voor Jeugdzorg ongeveer € 3,6 miljoen en voor Wmo is € 3
miljoen per jaar beschikbaar. Verder is er in de afgelopen
jaren een reserve sociaal domein opgebouwd van 2,6 miljoen.
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Werkgelegenheid

-

Werkgevers hebben in het Sociaal akkoord vast laten leggen

Daar waar ontslag van werknemers

een verantwoordelijkheid te hebben voor het bieden van

onvermijdelijk is, moeten mensen zo snel mogelijk

werkplekken aan mensen met een arbeidsbeperking.

van werk naar werk worden

- Vanaf 2015 tot en met 2026 komen er 100.000 banen
beschikbaar in het bedrijfsleven. De overheid als werkgever

geholpen, bij voorkeur in de zorg en
ondersteuning.

blijft niet achter want in diezelfde periode worden er 25.000
banen voor mensen met een arbeidsbeperking bij de overheid

De minister van SZW en de staatsecretaris van

gecreëerd.

Volksgezondheid, Welzijn en Sport hebben op 7

- In de periode 2014 – 2016 zullen er in de regio Holland

juli een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over

Rijnland bij het bedrijfsleven 400 banen worden gecreëerd en

de stand van zaken op de arbeidsmarkt en daarin

220 banen bij de overheid.

drie maatregelen aangekondigd: 1) de
Taskforce Transitie Langdurige zorg, 2) de

Om het voor werkgevers eenvoudiger te maken om mensen met

aanvullende dienstverlening door UWV

een beperking in dienst te nemen, zijn er in de regio Holland

en 3) de toeslag huishoudelijke hulp.

Rijnland een aantal werkgeversservicepunten opgericht.
In de Duin- en Bollenstreek wordt dit omgebouwd naar het
Service Punt Werk. Vanuit de gemeenschappelijke regeling Kust
Duin en Bollenstreek zijn werkgeversservicepunten opgericht.

8.4.1

Coalitiekoers 2014-2018, Sociaal Domein; samenwerking in de regio

Binnen het Sociaal domein is de decentralisatie van taken in de jeugdzorg, de Wmo en de
Participatie de grootste uitdaging waar de gemeenteraad zich de komende vier jaar voor
geplaatst ziet. Noordwijk wordt verantwoordelijk voor de zorg voor de eigen inwoners. Dit
kunnen we niet zonder samen te werken. Bij gemeenten in de regio zijn partners gevonden
om deze taken op een deskundige en verantwoorde manier op te pakken, mede omdat de
overheveling van budgetten gepaard gaat met 25% efficiencykorting.
De decentralisatie krijgt daarom maximale aandacht de komende 4 jaar en wordt door twee
wethouders ondersteund. Om deze operatie succesvol te laten verlopen en decentralisatie van
een zachte landing te voorzien, wordt bijna € 2,7 miljoen als egalisatiereserve beschikbaar
gesteld. Uitgangspunt is dat de nieuwe taken per 2018 zonder gemeentelijke aanvulling
worden uitgevoerd met het budget dat we vanuit het Rijk taakstellend ontvangen.
8.4.2

Regionale afspraken

Op 4 april 2013 zijn door de gemeenteraden van Hillegom, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout
en Teylingen strategische afspraken gemaakt: het Valentijnakkoord. Deze afspraken zijn
richtinggevend voor de uitwerking van de uit te voeren taken in het sociale domein.
Naast de transitie (het overgaan van rijks- en provinciale taken naar de gemeenten) is er ook
sprake zijn van transformatie. Deze transformatie is gericht op het veranderen van gedrag,
cultuur en werkwijzen. Dat geldt voor alle betrokken partijen: burgers, professionals,
instellingen en gemeenten.
Hierbij staan drie uitgangspunten centraal:
1. eigen kracht van de klant: van aanbod- en systeemgericht naar vraag- en mensgericht
2. verschuiving van zware naar lichte zorg
3. goedkoper en flexibeler
Uitgangspunt is een integrale cliëntgerichte benadering waarbij:
 professionals de ruimte krijgen hun werk te kunnen doen
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zo min mogelijk bureaucratie wordt ingebouwd
er sprake is van ontschotting tussen deelregelingen en budgetten

De vijf Bollengemeenten intensiveren de bestaande samenwerking in de beleidsvorming en de
uitvoering van taken in het Sociaal domein. Leidende motieven zijn solidariteit, risicobeheersing en inzetten van het zelfredzame vermogen van de inwoners. In de samenwerking
is het gemeenschappelijke en regionale niveau (Bollen5) leidend.
In de uitvoering wordt gebruik gemaakt van lokaal maatwerk. In de loop van 2014 wordt in
het samenwerkingsverband afgesproken hoe ook na 1 januari 2015 de beleids- en
uitvoeringskracht in het Sociaal domein het beste gebundeld kunnen worden.
8.4.3

De nieuwe Wmo

De inwoners van Noordwijk en de regio kunnen allemaal maatschappelijk meedoen, kunnen
zich ontplooien en nemen verantwoordelijkheid voor zichzelf, voor elkaar en de leefomgeving.
Voor de groep inwoners voor wie dat niet haalbaar is, is altijd tijdelijke of langdurige
ondersteuning beschikbaar.
Eigen kracht en zelfredzaamheid staan voorop. Dat geldt zowel voor de inwoner als zijn eigen
sociale netwerk. Wij faciliteren de zelfredzaamheid door te zorgen voor adequate
ondersteuning van de informele zorg en een goed en toegankelijk aanbod van algemene en
collectieve voorzieningen. Daar waar nodig worden professionals ingezet in aanvulling op de
informele zorg.
We organiseren de toegang tot ondersteuning dicht bij de cliënt. De bestaande lokale loketten
worden daarvoor toegerust. Ook wordt onderzocht of het mogelijk is specifieke organisaties
zoals Welzijn Senioren Noordwijk te betrekken. Bestaande samenwerkingsverbanden en
bijbehorende werkwijzen worden geoptimaliseerd. Voor wat betreft de toegang tot zorg
(keukentafelgesprekken) onderzoeken we de mogelijkheid in de Bollenstreek voor één
uniforme werkwijze; in plaats van de wijze waarop we dat nu hebben georganiseerd waarbij
meerdere organisaties de toegang verzorgen. Waar noodzakelijk wordt voor meervoudige en
complexe hulpvragen externe expertise ingewonnen.
Qua voorzieningen gaan we in beginsel uit van algemene voorzieningen. Indien noodzakelijk
wordt er maatwerk geleverd (zo mogelijk een afgeleide van algemene voorzieningen). Voor
indicatiestelling en de inkoop van maatwerk maken we afspraken met de Intergemeentelijke
Sociale Dienst (ISD).
Voor sturing in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) geldt in het samenwerkingsverband het regisseur schap van de gemeente. De gemeente bepaalt binnen het speelveld van
vraag en aanbod de ondersteuning. Daarbij wordt nauw samengewerkt met maatschappelijke
organisaties op basis van gemeenschappelijke doelstellingen en vertrouwen. Vanuit het
perspectief van burgerkracht is het de ambitie om een en ander verder door te ontwikkelen in
een richting waarbij initiatief en verantwoordelijkheid steeds meer komen te liggen bij de
samenleving zelf.
8.4.4

Werk / participatiewet

In het verlengde van de regionale (Holland Rijnland) werktafel wordt in de subregio Duin- en
Bollenstreek (Bollen5 + Katwijk) samengewerkt op het thema werk/participatie. Het hebben
van passend werk en/of passende dagbesteding is voor iedere Noordwijker zeer waardevol. De
Participatiewet biedt mensen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt de kans om te re
integreren. In eerste instantie richt de samenwerking zich daarom op Werk.
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De keuze is om een “Werkservicepunt” op te zetten waarin de volgende onderdelen worden
samengebracht:
a. alle re-integratieactiviteiten van de sociale diensten en de Maregroep in de sub-regio Duin
en Bollenstreek,
b. loonkostensubsidies en organiseren van no-riskpolis, proefplaatsing, stage e.d.,
c. het Werkgeverservicepunt (WGSP),
d. de acquisitieactiviteiten voor de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW).
Daarin wordt een fasering aangebracht waarbij:
 eerst de begeleiding van alle (nieuwe) doelgroepen voor de gemeenten bij elkaar worden
gebracht (inclusief de doelgroep Beschut Werk), en
 vervolgens samenvoeging met de bestaande populatie in de WSW plaatsvindt.
Om dit te kunnen verwezenlijken wordt het bestaande WSW-bestand geherstructureerd en
moet de bestaande NV (Maregroep) worden geïntegreerd in de nieuwe structuur. Vooralsnog
blijven de samenwerkende gemeenten zelf (de Bollen5 gemeenten via de ISD)
verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderdeel Inkomen. Mogelijk is in de toekomst
nadere samenwerking op dat gebied ook mogelijk.
8.4.5

Jeugdhulp

De gemeente werkt nauw samen met samenwerkingspartners die deel uitmaken van het
Centrum voor Jeugd en Gezin Noordwijk en met andere partners als verloskundigen,
huisartsen, de kinderopvang et cetera.
De werkwijze is en blijft gericht op het voorkomen van problemen: preventie. Dat doet de
gemeente door het gezin en het sociale netwerk van het gezin bij vraagstukken te betrekken.
En door alle aspecten van het gezin in samenhang met elkaar te bekijken. Het resultaat moet
een snelle, effectieve en efficiënte inzet van ondersteuning of hulp zijn. Een jeugdzorg die
aansluit bij de eigen kracht en de eigen sociale netwerken.
In een ‘startfoto jeugdhulp’ wordt een beeld gegeven van de aantallen jeugdigen die de
afgelopen jaren gebruik hebben gemaakt van de vormen van jeugdhulp die vanaf 2015 onder
regie van de gemeenten komen. Hierbij wordt ook ingegaan op de huidige kosten van de
jeugdhulp. De gegevens die in deze startfoto zijn verwerkt komen voort uit verschillende
bronnen, verschillende jaren en verschillende telmethoden. De gegevens zijn lastig te
vergelijken en geven een 'ongeveer'-beeld. Derhalve is het volgende opgemerkt:







Jeugdigen kunnen meerdere zorgvormen gebruiken. Daarom levert het optellen van de
aantallen geen correct beeld van het aantal kinderen dat een vorm van jeugdhulp ontvangt.
Het lokale en regionale preventieve jeugdbeleid en de jeugdgezondheidszorg zijn in deze
startfoto buiten beschouwen gelaten. Deze taken worden al uitgevoerd door gemeenten,
onder andere binnen de Centra voor Jeugd en Gezin.
Zaken die buiten de jeugdhulp worden bekostigd maar hier wel verband mee houden,zoals
de personele inzet voor inkoop en/of subsidiëren door de provincie, het zorgkantoor en
zorgverzekeraars, zijn niet meegenomen in deze startfoto.
Van bepaalde vormen van jeugdhulp, zoals jeugd-GGZ en jeugd verstandelijk
gehandicapten, waren op het moment dat de startfoto werd gemaakt weinig gegevens
beschikbaar. Het was dan ook onvermijdelijk om gegevens te extrapoleren om toch tot een
schatting van de kosten te komen.

Hoe borg je een goede overdracht van de jeugdzorg als het gaat om lopende
jeugdzorgcliënten? Daarover heeft de gemeente samen met andere gemeenten uit de regio
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afspraken gemaakt. De overkoepelende naam: regionaal transitiearrangement. Zo'n
arrangement heeft betrekking op:




het realiseren van continuïteit van zorg
het realiseren van de benodigde infrastructuur
het beperken van frictiekosten

Het arrangement omvat in ieder geval afspraken over het jaar 2015 – 2016.

8.5

SWOT- analyse zorg

In de voorgaande paragrafen is een beeld geschetst van de trends, ontwikkelingen en
toekomstperspectief van de landelijke zorgontwikkelingen en de ontwikkelingen in de zorg van
Noordwijk. Een ding is duidelijk: ‘de zorg’ is een containerbegrip waaronder een aantal
economische branches en maatschappelijke ontwikkelingen geschaard kunnen worden.
Hierdoor bestrijkt de analyse de ontwikkelingen in de volle breedte van de sector.
De drie decentralisaties
Uit de voorgaande paragrafen blijkt zeer duidelijk dat de 3D’s van groot belang zijn voor de
zorgsector als geheel. De 3D’s zullen niet alleen impact hebben op de werkgelegenheid en de
zorgbedrijven en instellingen. Maar zondermeer ook voor de lokale overheden en alle inwoners
van de gemeenten.
Uit de coalitiekoers blijkt duidelijk dat het de gemeentelijke ambitie is om elke inwoner van het
dorp zo lang mogelijk op eigen kracht en met eigen regie zijn leven en welzijn vorm te laten
geven. Daartoe heeft elke inwoner toegang tot goede, op lokaal niveau georganiseerde zorg.
De lokale zorgvraag van onze inwoners zal altijd uitgangspunt zijn. Daarbij staat niet het
systeem, maar de inwoner altijd centraal. Geheel terecht is onderkend dat samenwerken en co
creatie in deze onontkoombaar is om de gemeentelijk ambitie te realiseren.
Hiertoe heeft de gemeente inmiddels een aantal partners gevonden. Samen willen zij, door de
organisatie van een tijdige en succesvolle lokale invoering van de decentralisaties, een
regionale meerwaarde organiseren. Deze regionale meerwaarde is herkenbaar in een hogere
kwaliteit, een grotere effectiviteit, schaalvoordelen en lagere kosten.
Uitgangspunt is dat de regionale samenwerking 3D een lokale meerwaarde oplevert door
- het verhogen van de kwaliteit en de effectiviteit,
- het realiseren van schaalvoordelen: het organiseren of contracteren van vormen van
ondersteuning die voor een individuele gemeente niet haalbaar zijn en
- het verlagen van de kosten.
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STERKTEN

KANSEN

S 1. Kwaliteitsniveau van zorg

K 1. Toenemende marktwerking

S 2. Goede aansluiting op zorgvragen
gedurende verschillende levensfasen

K 2. Technologische innovatie
K 3. Groeiende vraag naar zorg

S 3. Diversiteit zorginstellingen
K 4. Transparantie zorgaanbod
S 4. Samenwerking- co creatie
K 5. Decentralisatie van Rijkstaken (3D)
S 5. Dekking voorzieningsniveau

ZWAKTEN

Z 1. Imago werken in de zorg
Z 2. Demografie van Noordwijk
Z 3. Bereikbaarheid

BEDREIGINGEN

B 1. 3 decentralisaties: 25% efficiencykorting
B 2. Verlies van arbeidsplaatsen door de 3d’s
B 3. Vergrijzing; meer zorgvraag

Z 4. Dure woningmarkt
B 4. Imago werken in de (thuis) zorg

De Toenemende marktwerking biedt kansen voor commerciële partijen in de zorgsector. De
toetredingsdrempel voor nieuwe zorgondernemers wordt lager en concurrentie tussen
zorginstellingen neemt toe. Ook komt er steeds meer risicodragend kapitaal in de sector.
Voornamelijk in de care groeit de vraag naar zorg de komende jaren. Het aantal chronisch
zieken neemt toe.
Verder is een verschuiving zichtbaar van verzorging naar verpleging en thuiszorg.
Transparantie van het zorgaanbod, de kwaliteit alsook de toegankelijkheid van de
dienstverlening worden steeds belangrijkere factoren in de keuze van consument, met name in
de planbare zorg. De zorgverzekeraars hebben een belangrijke inkooprol in de
gezondheidszorg en nemen kwaliteit van de dienstverlening van de zorgaanbieders mee in het
aangaan van hun overeenkomsten. Dit vraagt meer inzicht in de behandelingen en resultaten
van zorgaanbieders
Nieuwe bedrijfsmodellen worden ontwikkeld om de sterk groeiende vraag naar zorg in te
kunnen vullen. Bijvoorbeeld taakdelegatie bij huisartsen, meerstoelenconcepten bij tandartsen
en de werkwijze van zelfstandige behandelcentra geven meer mogelijkheden voor het
behandelen van patiënten. Een belangrijke besparing in de kosten in de zorg ligt in het
verbeteren van de distributiestructuur. Bij de tweede lijn wordt een begin gemaakt met
spreiding en concentratie van medisch specialismen. In de eerste lijn worden steeds vaker
taken van de tweede lijn overgenomen, zoals de zorg voor de chronisch zieken, voor- en
nazorg bij operaties en palliatieve zorg. Mocht de sterk groeiende vraag in de toekomst niet
gefaciliteerd worden, dan kan de zorgvraag als gevolg van vergrijzing ook een bedreiging
worden. Het mogelijke gevolg hiervan is dat het kwaliteitsniveau van de zorg afneemt en dat
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de Noordwijkse zorg niet goed meer aansluit op zorgvragen gedurende verschillende
levensfasen
Noordwijk zal in een vroeg stadium moeten bedenken hoe zich te profileren als het gaat om de
zorg. Hoe staat het met het imago van de zorg in Noordwijk. Dit imago wordt over het
algemeen beter. Er wordt steeds meer gebruik gemaakt van domotica zodat het lichamelijk al
een stuk aantrekkelijker is dan ongeveer 20 jaar geleden om een baan in de zorg te hebben.
Wellicht zijn er technologische innovatie(s) voor de zorgsector te bedenken vanuit de cross
over met ruimtevaart technologie.
Het imago van werken in de (thuis) zorg is in bepaalde mate afhankelijk van hoe de sector in
de media wordt neergezet. Nieuws en reclame op tv en radio geven een bepaald beeld van
werken in de zorg. Op het moment dat werken in de zorg als interessant of hip wordt
bestempeld zie je ook dat jongeren zich weer meer gaan aanmelden voor opleidingen in de
zorg. Op het moment dat in de media het nieuws wordt verspreid dat er arbeidsplaatsen
komen te vervallen zullen minder mensen voor een zorgopleiding kiezen, terwijl op de langere
termijn toch weer tekorten worden verwacht.
De samenwerking tussen bijvoorbeeld een ROC en de koepelorganisatie van verzorgingstehuizen moet goed zijn om optimaal gebruik te kunnen maken van jongeren op de arbeidsmarkt en om voor aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt te kunnen zorgen. Er zijn
voldoende opleidingen in de omgeving voor aankomend personeel in de zorg, ROC in Leiden
bijvoorbeeld. Noordwijk is te kleinschalig om zelf een dergelijke opleiding te starten, en de
Noordwijkse woningmarkt is over het algemeen te duur voor wat betreft de huisvesting van
zorgwerknemers.
Het imagoprobleem van werken in de zorg is nu nog niet zo zichtbaar maar daardoor niet
minder aanwezig. Op de middellange termijn krijgt de werkvloer hier meer en meer mee te
maken. Een gemeente als Noordwijk waar het kwaliteitsniveau en de diversiteit van
voorzieningen over het algemeen hoog is zal populair moeten zijn als stageplaats of als
arbeidsplaats. De grote werkgevers in de zorg en de gemeente Noordwijk zouden een
gezamenlijk overleg kunnen opstarten (of pr campagne kunnen starten) om te zorgen dat
werknemers op de hoogte zijn van de aantrekkelijke werkvoorzieningen in Noordwijk. Met in
het achterhoofd:, wat is de Noordwijkse concurrentiepositie in de zorg?.
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ACTIEPROGRAMMA ZORG
DOELSTELLING

ACTIE

RESULTAAT

WIE?

WANNEER?

BUDGET

ZORG 1.1

Lokaal dient een aantal zaken

Elke inwoner van Noordwijk

Gemeente

2014 en volgende jaren

Regulier budget, wanneer

3 decentralisaties

geregeld te worden:

kan zo lang mogelijk op eigen
kracht en met eigen regie zijn

Jeugdzorg:

leven en welzijn vorm te laten

cliënt- en ouderparticipatie,

geven. Daartoe heeft elke

afspraken met huisartsen,

inwoner toegang tot goede,

onderwijs en het onder de

op lokaal niveau

aandacht brengen van het

georganiseerde zorg.

CJG en de decentralisatie
jeugdzorg bij het preventieve

De lokale zorgvraag van

veld (zoals sportverenigingen,

inwoners is het uitgangspunt;

jeugd- en jongerenwerk en

niet het systeem, maar de

kinderopvang. Daarnaast

inwoner staat centraal.

werkt Noordwijk mee in de
ambtelijke werkgroepen op
Holland Rijnland niveau
Wmo:
afspraken met
zorgaanbieders, het
zorgkantoor, de ISD en
cliëntondersteuning.
Participatiewet:
Stimuleren en begeleiden van
mensen met een (grote)
afstand tot de arbeidsmarkt in
het re-integratieproces.

nodig reserve sociaal domein

ZORG 1.2

Bijeenkomsten organiseren

Effectief zorgnetwerk t.b.v.

Gemeente en

2014 – 2015 intensiveren;

Intensiveren

over de invoering van de

nieuwe Wmo

maatschappelijke partners

daarna regulier

Regulier budget

zorgnetwerkbijeenkomsten

nieuwe Wmo. Onderwerpen

Gemeente

2015

Regulier budget

Gemeente en stakeholders

2014 en volgende jaren

Regulier budget

Gemeente en stakeholders

2015 – 2018 e.v.

Regulier budget

onder andere de toegang tot
voorzieningen, de
zorgtoewijzing, eigen kracht
en de invoering van sociale
wijkteams.
ZORG 1.3

Onderzoek naar de subsidie

Subsidieproduct t.b.v. nieuwe

Ontwikkelen nieuwe

mogelijkheden voor de start

zorginitiatieven

zorginitiatieven

van nieuwe zorginitiatieven.

ZORG 1.4

-

Het doel van de WMO is

Nieuw beleid netwerkgerichte

Nieuw beleid netwerkgerichte

ook om mensen zo lang

en levensloopgeschikte

en levensloopgeschikte

mogelijk zelfstandig te

woningen

woningen

laten wonen. In de
concept woonagenda
van Noordwijk (en de te
maken afspraken met de
stakeholders) aan dit
onderwerp lokaal nadere
uitwerking c.q uitvoering
worden gegeven.
-

De nieuwbouwontwikkelingen en de uit
te werken woonzorgzones worden betrokken.

ZORG 1.5

Realiseren en implementeren

In kaart hebben van en

Zorgmonitor

van een monitor betreffende

stimuleren van

werkgelegenheid in de zorg

werkgelegenheid in de zorg
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9.

GREENPORT

De bepalende factor voor de perspectieven van de totale agrarische sector zijn
vooral internationale en Europese ontwikkelingen op het gebied van de vraag naar
en het aanbod van producten.
Binnen de Greenport Duin- en Bollenstreek wordt veel op prijs gestuurd: ondernemers in de
streek moeten goedkoop leveren en ervaren een sterke prijsdruk. Het is de verwachting dat dit
op den duur niet vol te houden is en daarom kan men alleen concurreren op kwaliteit en het
toevoegen van waarde. De Greenport heeft daar de ingrediënten voor: goede grond, een
goede kennisinfrastructuur, een bundeling van voorzieningen voor handel, bewerking en
vermarkting, een constante stroom bezoekers, een enorme variatie in het aanbod van
producten. Maar hier is nog te weinig aandacht voor.
Technologische vernieuwingen doen zich vooral voor als product- of procesinnovatie. Het gaat
er hierbij om dat de door onderzoek gegenereerde (nieuwe) kennis ook daadwerkelijk
beschikbaar komt en wordt toegepast in bedrijven. Wereldwijd zijn er drie hoofdstromen in
technologie te onderkennen. Dat zijn de Genomica, Nano- en Microtechnologie en de ICT.
Midden in de greenport ligt het grootste ruimtevaartcentrum van Nederland (ESA ESTEC). De
aanwezigheid van ESTEC is van essentieel belang voor de ontwikkelingen in de agrarische
sector en maakt dat de Duin- en Bollenstreek dé aangewezen plek is voor de ontwikkeling van
precisielandbouw en voor het uittesten van andere toepassingen van satellietinformatie. Dit is
een belangrijke toevoeging aan de productievoorwaarden, het verdienvermogen en de
economische identiteit van de Greenport Duin- en Bollenstreek.
De automatisering, mechanisering en robotisering gaat gepaard met een groeiend aantal
functies in het midden- en hoger kader. Het aanbod vanuit het beroepsonderwijs schiet hierin
te kort. Dit is vooral te wijten aan de pullfactor die arbeidsmogelijkheden buiten de Greenport
hebben. Veel ouderen worden niet vervangen door jongeren. Daarnaast hebben veel oudere
ondernemers geen opvolger. Daar komt bij dat de aantrekkingskracht om in de agrosector te
werken vrij matig is: het aantal middelbaar en hoger gediplomeerden is te klein om aan de
vraag in de land- en tuinbouw te voldoen. De vervangingsvraag kan wellicht worden opgelost
door nieuwe technologische doorbraken.

9.1

Trends en ontwikkelingen

Om een beeld te kunnen geven van de trends en ontwikkelingen in de agrarische sector, is
inzicht nodig in (in)directe factoren die van invloed kunnen zijn op de sector. Deze paragraaf
gaat in op belangrijke (landelijke) vraagfactoren, vervolgens komen aanbodfactoren aan de
orde zoals arbeid, grond en technologie.
9.1.2

Vraagfactoren

De Nederlandse bloembollensector geniet nog altijd wereldwijde faam, maar de Nederlandse
bloembol lijkt wel iets van zijn glans te zijn kwijtgeraakt. De markt is een echte aanbodmarkt
geworden, prijzen en marges staan onder druk en risico’s in de keten verschuiven steeds meer
naar de teler. De sector zag deze ontwikkeling weliswaar al een aantal jaren aankomen, maar
er zijn slechts een paar (individuele) initiatieven genomen om het tij te keren. De sector als
geheel heeft de omslag van productiegericht naar vraaggericht nog onvoldoende gemaakt.

De markt voor bloembollen wordt al jaren gekenmerkt door een delicaat evenwicht. De
productie van bloembollen stijgt wereldwijd sneller dan de vraag naar bloembollen. Vooral de
droogverkoop heeft het moeilijk. Trends en hypes volgens elkaar steeds sneller op. Aan de ene
kant wil de consument telkens iets nieuws, iets beters, iets wat nog meer verrast en aan de
andere kant wil men een goed product tegen een scherpe prijs. Matchen van vraag en aanbod
voor de meerjarige bollenteelt blijft dan ook een uitdaging.
Sterk fluctuerende prijzen maken het tijdstip van (voor)verkoop belangrijk voor de individuele
resultaten van bollenkwekers. Steeds vaker worden grote partijen vooraf verhandeld. Het is de
verwachting dat het grootwinkelbedrijf als afzetkanaal blijft groeien, waarbij kwaliteit of een
concurrerende prijs niet meer het belangrijkste is. Tulpen zijn populair bij het grootwinkelbedrijf, maar bij een te hoge prijs zijn er voldoende alternatieven. Het gaat om opvallen
tussen alle vergelijkbare producten. De bloemensector speelt nog niet genoeg in op de
behoeften in een snel veranderende markt.
Het is niet de verwachting dat de marktsituatie in de komende jaren zal omslaan. De marges
blijven onder druk staan. Het is dan ook van belang dat de sector voor een heldere strategie
kiest, waarbij de nadruk op het onderscheidend vermogen ligt. Het toerisme blijft bijvoorbeeld
belangrijk voor het imago en de afzet van bloembollen.
9.1.3

Aanbodfactoren

Arbeid
Rond 1950 waren er nog meer dan een half miljoen mensen, ongeveer 15% van de
beroepsbevolking, in de Nederlandse land- en tuinbouw werkzaam. In 2006 was dat aantal
gedaald naar minder dan 200.000, circa 3% van de beroepsbevolking. Vooral door
mechanisatie is de behoefte aan arbeid sterk afgenomen. Aan de andere kant bestaat een
toegenomen behoefte aan arbeid in andere branches. In grote lijnen is het aantal agrarische
bedrijven afgenomen, parallel aan de daling van het aantal werkenden in de landbouw.
Ondanks de gedaalde arbeidsbehoefte van de landbouwsector kan in sommige takken (vooral
in de tuinbouw in oogstperioden) de beschikbaarheid van arbeid een knelpunt vormen. Door
het inschakelen van arbeidskrachten uit nieuwe lidstaten wordt geprobeerd dit op te lossen.
Het aanbod van deze arbeidskrachten hangt ook af van de ontwikkeling van de arbeidsmarkt
in die landen. Verregaande automatisering, mechanisering en robotisering gaan gepaard met
een groeiend aantal functies in het middenkader en hoger kader. Het aanbod vanuit het
beroepsonderwijs schiet hierin te kort. Door niet aansluitend beroepsonderwijs ontstaan hiaten
in de vervulling van functies in midden en hoger kader in de agrarische sector.
Bedrijfsopvolging
Een groot deel van de agrarische ondernemers is ouder dan 50 jaar en heeft geen (potentiële)
opvolger. De agrosector als geheel kent een sterk vergrijsd personeelsbestand. Dat geldt niet
alleen voor de primaire sectoren maar ook voor de voedingsmiddel- en toeleveringsindustrie.
De opvolgingspercentages per type bedrijf in de land- en tuinbouw variëren weliswaar maar
wijzen erop dat alleen al op basis van dit gegeven het aantal ondernemers (en dus het aantal
bedrijven) in 2020 aanzienlijk lager zal liggen dan het huidige aantal.
Grond
De prijs van landbouwgrond is in Nederland relatief hoog (bijvoorbeeld ten opzichte van
andere EU-landen) en komt vooral door het intensieve agrarisch grondgebruik. Regionale
prijsverschillen worden voor een deel veroorzaakt door verschillen in bevolkingsdruk,
welvaartsgroei en de daarmee samenhangende kans op bestemmingsverandering van de
grond. De oorzaken van de uiteenlopende grondprijzen betreft vooral het verschil in agrarisch
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gebruik van de grond en de daaruit voortvloeiende opbrengstwaarde. Naast per gebied
uiteenlopende natuurlijke omstandigheden (bodemkwaliteit, klimaat), kunnen ook
ontwikkelingen in het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) via prijsmaatregelen,
ontkoppeling van premies en dergelijke een rol spelen in de agrarische grondmarkt.
Door de behoefte aan landbouwgrond voor andere bestemmingen en / of door (natuur)
beperkingen wat betreft het gebruik van de grond, verplaatsen sommige boeren en tuinders
zich naar andere regio’s met ruimere ontwikkelingsmogelijkheden voor het bedrijf en in veel
gevallen een lagere grondprijs. Deze dynamiek beïnvloedt niet alleen de agrarische
grondmarkt maar ook de structuur van de landbouw in de gebieden die in trek zijn.
Bijvoorbeeld de akkerbouwgebieden in het noorden van Nederland vormen al een aantal jaren
nieuwe vestigingsplaatsen van vooral veehouders en op enkele plaatsen ook van tuinders uit
andere delen van het land.
Technologie
Wereldwijd zijn drie hoofdstromen in technologie te herkennen: de Genomica, Nano- en
Microtechnologie en ICT. Voor alle drie de hoofdstromen zijn grote nationale en internationale
onderzoekprogramma’s met toepassingen op diverse gebieden. Elk van deze technologieën
zijn van essentieel belang voor de ontwikkelingen in de agrarische sector. Technologische
vernieuwingen doen zich in de sector vooral voor als product- of procesinnovatie. Het gaat er
hierbij om dat de door onderzoek verkregen (nieuwe) kennis ook daadwerkelijk beschikbaar
komt en wordt toegepast in bedrijven.
Veel technologische vernieuwing is gericht op verlaging van de arbeidskosten per eenheid
product, bijvoorbeeld door mechanisatie en automatisering. Om investeringen rendabel te
maken is vergroting van de productie (schaalvergroting) van het bedrijf vaak noodzakelijk.
Technologische innovaties worden ook ingezet om milieu- en/of energieproblemen op te lossen
en om de arbeidsknelpunten en -omstandigheden te verlichten. Ook deze investeringen gaan
vaak gepaard met schaalvergroting.
ICT
Technologische innovaties in de verwerking en conservering zijn onder andere gericht op
verbetering van de kwaliteit en veiligheid van producten voor de consument. Met het gebruik
van ICT zijn productieprocessen in de sector beter te sturen, het energiegebruik in
glastuinbouw en intensieve veehouderij wordt bijvoorbeeld efficiënter. In de logistiek zijn
vraag, aanbod en voorraadbeheer beter te stroomlijnen (‘tracking and tracing’) en door
precisielandbouw zijn hogere opbrengsten met de inzet van minder middelen te behalen. ICT
is daarom een van de drijvende krachten in de kenniseconomie en kan leiden tot nieuwe
bedrijfstoepassingen, nieuwe vaardigheden, producten en diensten. ‘E-commerce’ zal
geleidelijk ook in de voedselketens een factor van betekenis worden.
Biotechnologie
Biotechnologie biedt nieuwe mogelijkheden voor hogere opbrengsten (per hectare en per dier),
ziekteresistentie en minder noodzaak om gewasbeschermingsmiddelen of antibiotica in te
zetten. Biotechnologie speelt dan ook een belangrijke rol binnen de internationale
concurrentieverhoudingen: landen die deze technologie vrij kunnen toepassen kunnen hogere
opbrengsten en lagere kostprijzen realiseren.
Technologische veranderingen zullen de komende jaren sterk bepalend zijn voor de
ontwikkeling van de Nederlandse agrosector. Toepassing van innovaties zullen doorslaggevend
zijn voor de concurrentiepositie van Nederlandse agroketens op de internationale markt.
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9.2

Greenport Duin- en Bollenstreek

Noordwijk is niet los te koppelen van de Bollenstreek en de Bollenstreek niet van de
Greenport. De Greenport Duin- en Bollenstreek vormt overigens een economisch gebied van
wereldformaat: bedrijven uit de regio verzorgen bijna twee derde van de mondiale handel en
export van bloembollen. Samen met het bloemencluster rond Rijnsburg (gemeente Katwijk) en
het toerisme van Keukenhof tot de kust is het hele agrocomplex in de Duin- en Bollenstreek
een belangrijke economische motor; één die duizenden banen en jaarlijks meer dan een
miljard euro genereert.
Er is echter een grote herstructurering van de sector nodig om te kunnen overleven in de
internationale concurrentiestrijd. Een herstructurering waar ruimte is voor schaalvergroting en
intensivering, maar ook voor sanering. Parallel aan deze ontwikkeling ligt een belangrijke
opgave om verrommeling van het (kostbare) landschap tegen te gaan. Goede sturing van dit
proces biedt kansen om het potentieel van de sector uit te buiten en de kwaliteiten van het
landschap te verbeteren.
Greenport Duin- en Bollenstreek: uniek vanwege 3 clusters
De Greenport Duin- en Bollenstreek maakt onderdeel uit van vijf Nederlandse Greenports. De
ontwikkeling van de tuinbouw en de daaraan verbonden kennisinstellingen, logistieke en
dienstverlenende bedrijvigheid heeft binnen deze Greenports geleid tot een zeer sterke
internationale concurrentiepositie. De tuinbouw in Nederland is goed voor een exportwaarde
van € 14 miljard en zorgt voor 260.000 arbeidsplaatsen.
De Greenport Duin- en Bollenstreek bevat: productie, veredeling, vermeerdering, handel,
marketing, logistiek, transport, innovatie, onderzoek, technologie, keuringsdiensten en
onderwijs. Veel bedrijven in de regio zijn als toeleverancier, afnemer of op een andere manier
economisch verbonden met het sierteeltcluster. Voorbeelden daarvan zijn de
verpakkingsindustrie, uitzendbureaus, de transportsector, loonbedrijven, aannemers,
adviesbureaus en de horeca.
De Greenport Duin- en Bollenstreek kent drie clusters:
1. het bloembollencluster;
2. het bloemen- en plantencluster;
3. het toeristisch cluster.
9.2.1

Het Bloemen- en bollencluster

De direct agrarische clusters binnen de Greenport Duin- en Bollenstreek bestaat uit twee
bedrijfskolommen: bollen & bloemen en vaste planten. De wijze van productie van deze beide
kolommen is anders: de bollen vormen een open grond cultuur, bloemen worden gekweekt in
de kassen in het zuidelijke deel van de streek. Deze twee bedrijfskolommen hebben echter
sterk met elkaar te maken. De bollenkolom is de leverancier van het uitgangsmateriaal (jonge
planten die opgekweekt moeten worden) voor de bloemproductie, de bloemen vinden hun weg
via de veiling en het handelscomplex.
In de onderstaande tabel is deze scheiding goed terug te zien: de kassen staan vrijwel
allemaal in de gemeente Katwijk (in Valkenburg en rondom de veiling in Rijnsburg), en de
gemeente Noordwijkerhout is bollenkampioen.
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Verdeling landbouwgrond per gemeente in 2010

Tuinbouw

Tuinbouw

Akkerbouw

Grasland*

Totaal

open

onder

aantal

grond

glas

hectare

Nederland

5%

1%

29%

43%

1.872.444

Hillegom

76%

1%

4%

15%

715

Katwijk

9%

18%

2%

72%

429

Lisse

47%

1%

2%

49%

673

Noordwijk

69%

3%

5%

20%

426

Noordwijkerhout

87%

1%

3%

9%

1.611

Teylingen

35%

1%

5%

56%

1.321

Bron: CBS Statline * blijvend en tijdelijk grasland, Koersdocument 2012 – 2015

De veiling in Rijnsburg speelt een centrale rol binnen de Greenport. Het is een exportveiling
voor snijbloemen die zich voornamelijk richt op middelgrote handelsbedrijven die leveren aan
de buitenlandse detailhandel. Het gaat om rozen, zomerbloemen en bolbloemen (tulpen,
hyacinten, narcissen, gladiolen, krokussen e.a.). De handels- en exportbedrijven in de Duinen Bollenstreek verzorgen zo’n 90% van de wereldhandel in bloembollen. Rondom de
bloemenveiling is daarom een omvangrijk handelscomplex geconcentreerd.
9.2.2

Het Bloemen- en plantencluster

Er is een duidelijke relatie tussen de bolbloementeelt en -handel en de teelt en handel in
snijbloemen en planten. Het bloemen- en plantencluster bevindt zich hoofdzakelijk in Rijnsburg
en Valkenburg (gemeente Katwijk), in de nabijheid van de Rijnsburgse veiling. Daarnaast
bevinden zich productieconcentraties in Lisse (Rooversbroekpolder) en in Noordwijkerhout,
zowel onder glas als in de volle grond.
Bollencluster en bloemencluster vormen twee bedrijfskolommen met een sterke onderlinge
samenhang: een unieke combinatie. Het bollencluster is de leverancier van het
uitgangsmateriaal voor de bloemproductie, terwijl de bloemen hun weg vinden via de veiling
en het omliggende handelscomplex.
De glastuinbouwsector vormt een onlosmakelijk onderdeel van de Greenport en is nauw
verweven met de andere clusters. Met een exportwaarde van 850 miljoen euro en een
werkgelegenheid van ca. 10.000 arbeidsplaatsen is de sierteeltcluster één van de belangrijkste
economische pijlers in de regio. Binnen de glastuinbouw verloopt de schaalvergroting in snel
tempo. Dit komt voort uit kostprijsoverwegingen en uit de behoefte aan grotere hoeveelheden
product bij afnemers. Het aantal productiebedrijven in de regio neemt weliswaar af maar er is
een aantal sterke, gezonde bedrijven overgebleven met een forse mate van binding aan de
streek en met een sterke ontwikkelingsdynamiek.
9.2.3

Het toeristisch cluster

‘De Duin- en Bollenstreek is misschien wel de greenport met de grootste internationale
bekendheid door de toeristische aantrekkingskracht van de bollenvelden en de Keukenhof’.
Het toeristisch complex maakt een belangrijk onderdeel uit van de Greenport Duin- en
Bollenstreek. De Bollenstreek is aantrekkelijk voor recreatie en toerisme, zowel door de bollen
als door historische elementen. De profilering als attractief gebied kan beter. De bollen zijn
echter de dragers van het gebied, ruimtelijk gezien en ook qua identiteit. De bollen zijn een
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Nederlands unicaat op de wereldschaal en de bedrijven binnen de Greenport Bollenstreek
leveren de beste kwaliteit van dit unieke product.
De internationale stroom van toeristen heeft hier een prachtig totaalpakket: bollentoerisme,
handel en het mooie productiegebied. Maar ‘we’ vertellen het niet en het is zo
vanzelfsprekend. Het verhaal van de Bollenstreek is vooral een nostalgisch verhaal. De
romantiek van gezonde buitenlucht waar noeste arbeid verricht wordt en waar men niet te
veel vooruit keek. Het beeld van de Bollenstreek wat door bijvoorbeeld de Keukenhof en
museum De Zwarte Tulp wordt verteld is ook op nostalgie gebaseerd en gaat te weinig in op
de innovatie en wat er op dit moment in deze markt omgaat. Marketingtechnisch is het aan te
bevelen een eensluidend marketingplan te ontwikkelen voor versterking van het imago van de
Bollenstreek met name gericht op innovatieve ondernemers.
Recreatie en toerisme vormen een groeiende economische motor in het gebied en zijn een
belangrijk speerpunt van de Greenport Duin- en Bollenstreek. In 2012 is een ambitieverklaring
getekend om verder te gaan samenwerken op het gebied van recreatie en toerisme. Daarnaast
wordt gewerkt aan een uniform beeldmerk en een uitvoeringsagenda. Ook wordt hard gewerkt
om de stichting ‘Bollenstreek Regiomarketing’ op te richten, waarbij ook het bedrijfsleven
nadrukkelijk wordt gevraagd om aan te sluiten. Het totaalpakket aan voorzieningen biedt
Noordwijk de mogelijkheden om de wisselwerking op gang te brengen tussen accommodaties
om te verblijven (hotels en bungalowparken) en activiteiten in Noordwijk zoals wandelen,
fietsen, vaartochten met sloepen en kano’s etc.
Werkgelegenheid
De Greenport Duin- en Bollenstreek biedt direct werk aan ruim 55.000 mensen. De helft
hiervan werkt in de commerciële dienstverlening. Het gaat grofweg om de teelt van bollen en
bloemen, het verkopen van de producten via de aanwezige veilingen en groothandel in bollen,
bloemen en planten. Voor een evenwichtige en gezonde ontwikkeling van de Greenport is het
van belang dat de reguliere werkgelegenheid zich in voldoende mate blijft ontwikkelen.
Voor de agrarische activiteiten is vooral behoefte aan middelbaar opgeleid personeel (al dan
niet met een vakopleiding) maar ook aan hoger opgeleid personeel als gevolg van de
toenemende automatisering /mechanisering in de tuinbouw. In de (groot)handel is vooral
behoefte aan personeel voor commerciële en logistieke activiteiten. Voor de internationale
handel is weer vaker hoog opgeleid personeel nodig.
9.2.4

Visies en projecten

Nota Ruimte en Gebiedsuitwerking Haarlemmermeer-Bollenstreek
Tot 2004 bedreigden sectorale ruimteclaims het voortbestaan van de Duin- en Bollenstreek als
mondiaal kennis-, teelt-, handels- en transportcentrum. Deze dreiging is afgewend door:
- gezamenlijke afspraken van de gemeenten in de (nieuwe) regio Holland Rijnland op het
gebied van woningbouw tot 2020;
- de aanduiding van het gebied van de Duin- en Bollenstreek als Greenport in de Nota Ruimte
(januari 2006);
- erkenning van de waarde van de Greenport Duin- en Bollenstreek;
- de constatering in de Gebiedsuitwerking Haarlemmermeer-Bollenstreek dat slechts ruimte
is voor beperkte woningbouwopgave (mei 2006).
De Nota Ruimte benoemt een gebiedsuitwerking voor de Haarlemmermeer en de Bollenstreek.
Gedeputeerde Staten van Noord- en Zuid-Holland stelden het definitieve rapport van de
Gebiedsuitwerking Haarlemmermeer-Bollenstreek met instemming van Provinciale Staten op
16 mei 2006 vast.
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Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport (ISG)
De Duin- en Bollenstreek staat voor een omvangrijke economische en landschappelijke
vitaliseringsopgave. Om deze opgave voortvarend ter hand te nemen is de door Duin- en
Bollenstreekgemeenten de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) opgericht. Het was
van belang om een wettelijk bindend planologisch kader vast te stellen waarbinnen de GOM
goed kan opereren. Mede daarom besloten de greenportgemeenten om de Intergemeentelijke
Structuurvisie Greenport (ISG) uit te werken voor de Duin- en Bollenstreek.
De ISG kan worden gezien als een deeluitwerking van de Regionale Structuur Visie (RSV) die
het intergemeentelijke samenwerkingsverband Holland Rijnland begin 2009 vaststelde. De
RSV benoemt vier landschappelijke karakteristieken: de Aaneengesloten Stedelijke
Agglomeratie, de Kustzone, de Bollenstreek en de Veenweide en Plassen. De RSV van Holland
Rijnland heeft geen wettelijk karakter zoals de wettelijk verplichte, zelfbindende
structuurvisies van gemeente, provincie en het Rijk. De ISG voor de Duin- en Bollenstreek
heeft wél een zelfbindend karakter.
Uitvoeringsprogramma Economische Agenda Zuidvleugel 2012 - 2015
De Economische Agenda Zuidvleugel is een strategisch visiedocument, dat is opgesteld door
regionale overheden, kennisinstellingen en het bedrijfsleven om de concurrentiekracht van het
zuidelijke deel van de Randstad te versterken. De kern van het uitvoeringsprogramma bestaat
uit een aantal prioritaire projecten die de komende vier jaar in de regio door de betrokken
partijen worden opgepakt, versneld of gecontinueerd. Dit uitvoeringsprogramma sluit nauw
aan bij de topsectorenaanpak van het Rijk, dat als doel heeft de innovatie, verduurzaming en
groei van de Nederlandse economie te stimuleren.
Economische Agenda Greenport
Eind 2012 hebben de gemeenten Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout,
Teylingen en ondernemers de krachten gebundeld rondom de Greenport Duin- en Bollenstreek.
De gemeenten zijn het er unaniem over eens dat de tuinbouwsector van groot economisch- en
cultureel belang is en willen deze sector stimuleren en ondersteunen bij de ontwikkeling naar
een toekomstbestendige en economisch stevige sector.
Door de gemeenteraden is het Koersdocument Greenport 2012-2015 vastgesteld en daarmee
is budget beschikbaar voor het oprichten van een werkorganisatie en uitvoeren van de
economische agenda. Deze werkorganisatie gaat de activiteiten uit het koersdocument
uitvoeren. Daarbij wordt specifiek gekeken naar de mogelijkheden om innovatieve
projectvoorstellen van ondernemers te ondersteunen. Concreet betekent dit in de eerste plaats
dat de zes regiogemeenten hun kennis over Greenport-ontwikkeling gaan bundelen. Verder
worden ontwikkelingen op verschillende gebieden gestimuleerd, zoals:
- Biobased economy (BBE), wil zeggen de overgang van een economie die draait op fossiele
brandstoffen naar een economie die draait op biomassa als grondstof. BBE zal de komende
jaren een steeds belangrijkere rol gaan spelen en biedt kansen zowel op economisch
gebied, als op het gebied van innovatie. Kennis en technologie spelen daarbij een
belangrijke rol als het gaat om winnen van inhoudsstoffen en verder benutten van
reststoffen.
- Het vinden van cross-overs op het gebied van ruimtevaarttechnologie die gebruikt kunnen
worden in de tuinbouw. Technologische ontwikkelingen voor de ruimtevaart kunnen
toepassing vinden in de tuinbouw. Daarbij kan worden gedacht aan gewasherkenning en
vocht-, nutriënten- en infectieherkenning.
- Een regiomarketing uitwerken. Dit moet onder andere leiden tot een duidelijke
positionering van de Greenport Duin- en Bollenstreek ten opzichte van de andere vijf
Greenports in Nederland en om de Bollenstreek toeristisch en als vestigingslocatie voor
bedrijven in de markt te zetten.
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9.3

SWOT-ANALYSE

Noordwijk is niet los te koppelen van de Bollenstreek en de Bollenstreek niet van de
Greenport. Om deze reden is het actieprogramma grotendeels gelieerd aan het Koersdocument
Greenport 2012-2015, welke onder andere door de Noordwijkse gemeenteraad is vastgesteld.
Er veel gebeuren in de Greenport, met name op het gebied van innovaties. Innovaties in het
primaire productieproces rond de sierteelt, maar ook in cross-overs met andere economische
activiteiten (zoals in de opkomende biobased economy). Sleutelwoord is het begrip
‘precompetitieve samenwerking’. Bedrijven zijn elkaars concurrent, maar voordat de
concurrentie begint, is vaak een gemeenschappelijke basis nodig. Dat is zeker het geval als
het gaat om onderzoek: dat is - afgezien van de klassieke veredeling - al gauw niet meer te
betalen voor een individueel bedrijf.
Dat geldt voor ‘cross-overs’ tussen de bollencultuur en andere terreinen, zoals de life sciences.
En het geldt ook voor marketing en ‘branding’ van het productiegebied. Dat laatste is met
name voor de Bollenstreek belangrijk: toerisme is een grote nevenactiviteit van de greenport.
Zo groot, dat feitelijk sprake is van een vergaande verknoping tussen de tuinbouwactiviteiten
en het toerisme.
De achterstand wegwerken is dus geen zaak van grootse vindingen. Het is vooral een zaak van
offensief ondernemerschap, van vernieuwde organisatie, van versterkte samenwerking en van
goed aanhaken op de dynamiek die de tuinbouwsector in z’n geheel vertoont.
Dit koersdocument kent zes programmalijnen. De eerste drie lijnen maken de uniciteit van de
Bollenstreek uit:
1. De biobased economy
2. Ruimtevaart
3. Toerisme
4. het versnellen van (landelijk en regionaal) lopende product- en procesinnovaties
5. het versnellen van de herinrichting en de bodemverbetering
6. het scheppen van een verbeterde governance structuur.
De belangrijkste ontwikkelingen zijn verwerkt in een SWOT analyse. Hierdoor is inzicht
verkregen in de belangrijkste sterkten en zwakten en de meeste relevante kansen en
bedreigingen.
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STERKTEN

ZWAKTEN

S 1. Specialisatie in nicheproducten
(hyacinten, narcissen etc.)

Z 1. Productieareaal ligt elders

S 2. De Bollenstreek: bloembollenkenniscentrum van de wereld
S 3. Space Technology: ESA
ESTEC in de regio

Z 2. Versnippering van agrarische gronden
Z 3. Agrarische opleidingen zijn niet populair
Z 4. Geen marketingstrategie voor deze
Greenport
Z 5. Zwak arbeidsimago van de sector

S 4. (Bollen)toerisme: Keukenhof
S 5. Ambitieverklaring en Uitvoeringsprogramma

KANSEN

BEDREIGINGEN

K 1. Werkgelegenheid (verschuiving
naar hoger kader)

B 1. Onvoldoende uitstroom
vanuit Agrarische opleidingen

K 2. Innovatie
K 3. Duurzaamheid / gebiedsmakelaar
K 4. Vertrekkende buitenlandse werknemers
maken plaats voor Nederlanders

B 2. Daling van het aantal ondernemers
B 3. (inter-)nationale concurrentie
B 4. Daling van het areaal per ondernemer

K 5. Samenwerking in ketenverband

Vanuit de analyse zijn onderwerpen gedistilleerd die (gelieerd aan het Koersdocument) het
actieprogramma vormen: ruimtevaarttechnologie en precisielandbouw, regiomarketing,
innovatie zoals bio based economy en onderwijs, de ‘Greenport Campus’
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ACTIEPROGRAMMA GREENPORT NOORDWIJK
DOELSTELLING

ACTIE

RESULTAAT

WIE?

WANNEER?

BUDGET

GREEN 1.1

Stimuleren samenwerking

Samenwerking tussen

-

Gemeente faciliteert

Medio 2015

Regulier budget

ESA Technology

met ruimtevaart en/of Space

Greenport Bollenstreek en

-

Ondernemers participeren
ESA BIC participeert

Technologie en Greenport

Holland Space Cluster

-

GREEN 1.2

- Organiseren symposium

Innovatie en kennis

Gemeente

Innovatieve projecten

- Inventariseren kansrijke

ontwikkelen

Economische zaken
2016

+

projecten voor

Subsidiemogelijkheden

innovatieregeling EL&I
GREEN 1.3

Ontwikkelen testfaciliteit(en)

ESTEC ‘Proeftuin’

voor ruimtevaarttechnologie

Regulier budget

nagaan
ESTEC Proeftuin

-

GOM Faciliteert

-

ESA BIC en ondernemers

2017

Separaat budget
n.t.b.

testen / onderzoeken
GREEN 1.4

Verdere uitwerking van de

Stimuleren samenwerking

samenwerking tussen de

voor recreatie en toerisme

bollengemeenten op het

Concrete uitvoeringsagenda

Coördinator Regiomarketing

Uitrollen van plannen vanaf

Regulier budget

begin 2015

Toerisme

2014 en volgende

Regulier budget

gebied van recreatie en
toerisme
GREEN 1.5
Identiteit van
Bloemenbadplaats Noordwijk
versterken

- Vernieuwen van corso’s
met side events

Sterke identiteit van

Gemeente in samenwerking

Bloemenbadplaats

met agrarische- en toeristische

- Organiseren van

Toerisme

ondernemers,

arrangementen met de

evenementenorganisaties

agrariërs
- Realiseren van een
bloemenmarkt
GREEN 1.6
Agrotoerisme

Bevorderen van agrotoerisme

Toegenomen agrotoerisme

Ondernemers in de sector
nemen initiatieven ter
verbreding van hun product.
Faciliteren door gemeente.

2017

Regulier budget
Toerisme

GREEN 1.7

Interventie plegen voor

Functie GOM

De GOM werkt als

Gebiedsmakelaar

realisatie van een duurzaam

gebiedsmakelaar

gebiedsontwikkelaar en moet

+

eigenlijk ook als makelaar

verzoek om (co)financiering

productieareaal

Vanaf 2014

Regulier budget

dienen
GREEN 1.8
Proefveld

- Onderzoek de

-

Overheid faciliteert

mogelijkheden om een

-

GOM financiert

proefveld in Noordwijk aan

-

Onderwijs onderzoekt

te leggen

-

Ondernemers participeren

Proefveld

2017 gerealiseerd

Verzoek om (co) financiering

2014 en volgende

Regulier budget
Lokaal onderwijsbeleid

2014 en volgende

Regulier budget

- Zoek de samenwerking
met de Universiteit van
Wageningen
GREEN 1.9

Agrarische opleidingen

-

Gemeente

Workforce

afstemmen op behoefte

-

Greenport

-

Onderwijsinstellingen

agrarische sector
GREEN 1.10

Realiseren van voldoende

Op stage

stageplekken op alle
opleidingsniveaus

Voldoende stageplekken

1. Greenport
2. Werkgroep economische
agenda
3. Onderwijsinstellingen
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Lokaal onderwijsbeleid

10.

ACTIEPROGRAMMA ECONOMIE 2014 - 2018

ACTIEPROGRAMMA DIENSTVERLENING
DOELSTELLING

ACTIE

RESULTAAT

WIE?

WANNEER?

BUDGET

DIEN 1.1

Er wordt gewerkt aan de realisatie van een structureel

Platform startende ondernemers

Gemeente en externe

2e helft van

Faciliteren van starters

(laagdrempelig) netwerk van overheid, onderwijs en

(zowel fysiek als digitaal)

partijen

2015

Regulier
budget

ondernemers. Dit platform heeft kennisuitwisseling en de
Economische

zorg voor contact als doel. Het netwerk kent zowel een

Zaken

digitaal als een fysiek platform
DIEN 1.2

Bedrijfshuisvesting

Realiseren van een

Gemeente faciliteert

Eind 2017

Voldoende huisvesting voor

Onderzoek naar de mogelijkheden van en naar een

bedrijfsverzamelgebouw voor

Ondernemers voeren uit

gerealiseerd

starters en doorgroeiende

bedrijfsverzamelgebouw / business incubator. Er wordt

startende ondernemers

bedrijven

een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de

Regulier
budget
Economische
Zaken

ontwikkeling van een bedrijfshuisvestingsconcept,
(aansluitend bij concrete ideeën en initiatieven van
ondernemers.)
Kantorenloods

Inzicht in kansrijke locaties van

Eigenaren van leegstaande kantoorpanden koppelen aan

transformatie van leegstaande

potentiële huurders, of kijken naar een nieuwe

kantoorgebouwen voor startende

bestemming. Een ‘kantorenloods’ wordt gericht ingezet

ondernemers in Noordwijk.

Gemeente

Medio 2015

Regulier
budget
Economische

voor onderzoek naar kansrijke locaties van transformatie

Zaken

van leegstaande kantoorgebouwen voor starters in
Noordwijk.
DIEN 1.3

Onderzoek regionaal ondernemersloket

Heldere en goed

De gevolgen van de veranderende rol van de Kamer van

toegankelijke informatie over

Koophandel in Noordwijk en de regio worden in beeld

regelgeving,

gebracht. Onderzocht wordt welke meerwaarde

Plan van aanpak

Regiogemeenten en
ondernemersverenigingen

Medio 2015

Regulier
budget
Economische
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experimenteerruimte en

samenwerking tussen gemeenten kan hebben voor

financiële mogelijkheden

individuele ondernemers, en hoe dat georganiseerd kan

Zaken

worden. Ook worden de financiële mogelijkheden tot
ondersteuning onderzocht (bijvoorbeeld: revolving fund).
DIEN 1.4

Aanleg en aansluiting(en) van glasvezel(netwerken)

Toepassen van de juiste

Glasvezel is de ‘standaard’ voor

Gemeente

Eind 2017

Regulier

Noordwijk en bedrijventerreinen

Ondernemersverenigingen

gerealiseerd

budget

infrastructuur

Glasvezelbedrijf
Ontwikkelen duurzaamheids-

Realiseren

(Reggefiber)

initiatieven (CO2 reductie, energiebesparing)

duurzaamheidsinitiatieven

DIEN 1.5

Onderzoeken mogelijkheden voor het realiseren van een

Huisvesting van activiteiten in een

Gemeente

Planning van

Ondernemershuis

publiek-private samenwerking door de realisatie van een

fysieke omgeving :

Ondernemersverenigingen

eigenaar

‘ondernemershuis’

 Startersinformatiepunt;

Noordwijk Marketing

 Werkgeversservicepunt of
contactpunt tussen
werkzoekenden en werkgevers;
 Vergaderlocatie Noordwijkse
Ondernemersvereniging
 Werkplek citymanager
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Economische
Zaken
€ 5.000,--

ACTIEPROGRAMMA DETAILHANDEL
DOELSTELLING

ACTIE

RESULTAAT

WIE?

WANNEER?

BUDGET

DET 1.1

- Structureel beleid gericht op de

2 hoofdwinkelgebieden in de kernen
van Noordwijk. Geen overschot aan
winkelmeters

Gemeente

Start eind 2014

Regulier budget

Aantrekkelijk, goed functionerend

Gemeente stelt visie en

ontwikkelingsplannen voor Hoofdstraat,

winkelcentrum. Beleving staat

ontwikkelingsplannen op

Boulevard en Grent

centraal en past binnen thema in de

in overleg met:

omgeving.

- Winkeliers

Concentreren van

(her)ontwikkeling van detailhandel in 2

winkelgebieden

belangrijke kernen

Economische Zaken

- Geen uitbreiding / toevoeging van het
totaal aantal vierkante meters
winkeloppervlakten buiten de bestaande
detailhandel structuur
- Geen uitbreiding van het aantal
vierkante meters detailhandel in de
periferie / buitengebied
DET 1.2

Hoofdstraat

Verbetering van de

- Opstellen van een visie en

winkelbeleving

- Inrichting en uitstraling creëren die
aansluit bij de beleving van strand en

- Pandeigenaren

boulevard

- Horeca

- Creëren en behouden van een

2014 - 2018

Hoofdstraat
€ 30.000,-+
separaat budget uitvoering

- Inwoners

uitnodigend plein dat gebruikt kan
worden voor evenementen en markt(en)
Kerkstraat
-

-

Kerkstraat

Opstellen van een visie en

Aantrekkelijk, goed functionerend

Gemeente stelt visie en

ontwikkelingsplannen voor de

winkelcentrum. Beleving staat

ontwikkelingsplannen op

Kerkstraat dat aansluit bij de

centraal en past binnen thema in de

in overleg met:

historische omgeving van de Kern

omgeving

- Winkeliers

Noordwijk Binnen

- Pandeigenaren

Herontwikkeling Kloosterplein (geschikt

- Horeca

voor markt en evenementen)

- Inwoners

2014 - 2018

€ 20.000,-voorbereiding
+
uitvoering uit apart budget
+
Separaat budget a.d. €
15.000,-- motie ‘Kerngezond
Koopcentrum Kerkstraat’

DET 1.3

- Aanstellen van een citymanager

Marketingplan winkelgebieden

Noordwijkse

Instellen

- Opstellen en uitvoeren van een

Hoofdstraat en Kerkstraat

Ondernemersvereniging

Citymanagement

marketingplan voor het winkelgebied

Na 1-1-2015

Kosten dekken uit te
realiseren ondernemersfonds

(NOV)

Hoofdstraat en Kerkstraat
DET 1.4

Oprichten van een ondernemersfonds:

Collectieve financiering voor

Gemeente in overleg met

Oprichten

financieringsvorm ‘opslag OZB’

ondernemers

ondernemers

Food winkels in de Hoofdstraat

Groter versaanbod in de Hoofdstraat

Marktpartijen / eigenaren

1-1-2016

Regulier budget
Economische Zaken

ondernemersfonds
DET 1.5
Uitbreiden food aanbod

n.t.b.

Gemeente faciliteert

Uit budget ontwikkelaars en
eigenaren

Noordwijk aan Zee
DET 1.6

Het realiseren van een goed winkelcircuit

Winkelcircuit

(een zogenaamde winkellus) rondom de

Winkelcircuit

Gemeente faciliteert

2016

Marktpartijen realiseren

Regulier budget en
budgetten marktpartijen

Hoofdstraat
DET 1.7

- Realiseren ‘cross channel’ platform

‘Multichannel’
benadering

voor beide winkelgebieden

Consument kan gebruik maken van

Ondernemers

Na / tijdens

meerdere (aankoop) kanalen

Gemeente legt Wi-Fi aan

aanleg glasvezel

- Realiseren free WIFI (voorzien van

p.m.

netwerk

geofencing) in centra
DET 1.8

Faciliteren klantvriendelijk parkeren:

Klantvriendelijk parkeren /

Marktpartijen

Parkeren

-

parkeerverwijs systeem

Gemeente faciliteert

Mogelijkheden achteraf betalen
vergroten

-

Yellow brick en Parkmobiel

-

Parkeerrouting, met beschikbaar aantal
plaatsen

-

Verbeterde bewegwijzering richting
centra
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n.t.b.

Uit budget marktpartijen

ACTIEPROGRAMMA TOERISME
DOELSTELLING

ACTIE

RESULTAAT

WIE?

WANNEER?

BUDGET

TOER 1.1

Regiomarketing: afstemming

Marketingcampagne Bollenstreek

Regiocoördinator

2014 - 2015

Uit huidige

Samenwerking binnen de

marketingcampagne met

Ondernemers

Bollenstreek met Leiden en

Bollenstreekgemeenten en afstemming

Marketingorganisaties

Amsterdam tot stand

met Amsterdam

budgetten

brengen
TOER 1.2

Unieke positie van space in Noordwijk

Combinatie toerisme en

bekendheid geven door concrete projecten

ruimtevaart versterken

/ evenementen

4. Walk of space in Noordwijk aan

4. Space Expo, Noordwijk

Zee
5. Vaste activiteit in Space2B maand

5. Noordwijk Marketing en Space

(oktober)
6. Onderzoek mogelijkheden Space

Vanaf 2014

€ 2.500,--

Marketing en gemeente
€ 5.000,--

Expo
6. Space Expo, Noordwijk

Expo: spacetrein door Noordwijk

Budgetneutraal:

Marketing en gemeente

sponsoring

op zonne-energie
TOER 1.3

Positieve grondhouding en het stimuleren

-

Zorghotels

Combinatie zorg en

van initiatieven op het gebied van

-

Wellness-voorzieningen

toerisme bevorderen

‘zorgtoerisme’

-

Kwalitatieve zorgvoorzieningen

-

Care naar Cure

TOER 1.4

Verdere uitwerking van de samenwerking

Toerisme Noordwijk breder

tussen de bollen zes op het gebied van

trekken naar Bollenstreek

recreatie en toerisme door middel van een

Uitvoeringsagenda regiotoerisme

Ondernemers uit de sector

Vanaf 2014

Uit budget
ontwikkelaars

Coördinator Regiomarketing met

Uitrollen van

Uit bestaande

marketingorganisaties zorgt voor

plannen vanaf

budgetten

Wandelprogramma’s, fietspaden,

vermarkten van de verschillende

begin 2014

concrete uitvoeringsagenda voor

sloepennetwerken, bijzondere

uitvoeringsprojecten

wandelen, fietsen, varen, verblijfsrecreatie

overnachtingsmogelijkheden en

en regiomarketing

camperplaatsen

TOER 1.5

Identiteit van Bloemenbadplaats Noordwijk

-

Imago Bloemenbadplaats

versterken tijdens de grote

versterken

bloemenevenementen in het seizoen

-

Vernieuwen corso’s met side

Noordwijk Marketing en gemeente

events

in samenwerking met agrarische en

private budgetten

Organiseren van arrangementen

toeristische ondernemers en

+

i.s.m. agrariërs

evenementenorganisaties

€ 10.000,--

-

Bloemenmarkt

-

Landmark
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2014 - 2016

Combinatie publiek-

-

Wereldwonder

-

Flower Power Party

-

Welkomspoort

-

Flowerlight, lasershow

-

Beach mode event

TOER 1.6

Bevordering van agrotoerisme en

Ondernemers in de sector nemen

Ondernemers uit de sector

Agrotoerisme

verbreding van het bollen /

initiatieven ter verbreding van hun

Gemeente faciliteert

bloemenproduct

product

3. Promoten all-weather voorzieningen in

Toevoegen aanbod all-weather

3. Space Expo en ondernemers

voorzieningen

4. Noordwijk Marketing en

TOER 1.7
Verbeteren en/of
toevoegen all-weather
voorzieningen

de regio
4. Onderzoeken mogelijkheden Panorama

2014 - 2018

budgetten
2014 - 2018

3. Budgetneutraal:
sponsoring

gemeente

4. Uit bestaand

Tulipland naar Noordwijk te halen

budget

TOER 1.8

Mogelijkheden ‘Groene fietsenplan’

Fietsverhuurlocatie in toeristisch

Ondernemers

Stimuleren beleving natuur,

onderzoeken

gebied. Dynamisch, toerist geniet op

Gemeente faciliteert

actief en welbevinden

Uit bestaande

2015

Uit bestaand budget

2015

Cultuurbudget

2015

Bestaand budget /

‘groene’ fiets van natuur en beleving
(focus op beleving)

TOER 1.9

Cultuur opnemen in de branding van

Meer bezoekers van buiten Noordwijk

Organisaties culturele

Breder maken cultureel

Noordwijk

trekken naar culturele evenementen

evenementen

Noordwijk promotie op Schiphol

Noordwijk onder de aandacht brengen

Noordwijk Marketing

bij ‘transferreizigers’

Ondernemers uit de sector

aanbod
TOER 1.10
Merknaam Noordwijk

Noordwijk Marketing

promoten bij
(inter)nationale bezoekers
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sponsoring

ACTIEPROGRAMMA HORECA
DOELSTELLING

ACTIE

RESULTAAT

WIE?

WANNEER?

BUDGET

HOR 1.1

- Gezamelijke campagne

Promotie drankensector in

Noordwijk Marketing, KHN -

2015

Regulier budget Noordwijk

Noordwijk

Noordwijk en drankensector

Promotie restaurantsector in

Noordwijk Marketing en

Noordwijk

restaurantsector

Unieke ligging en diversiteit
aanbod in Noordwijk sterker
positioneren

drankensector ‘Uitgaan in
Noordwijk’
- Culinaire ‘2for1’ campagne
bestendigen

HOR 1.2
Stimuleren samenwerking
ondernemers op De Grent en
KWB, aansluiting zoeken bij
evenementen

Marketing

- Arrangementen

Regulier budget Noordwijk
Marketing

Bereiken nieuwe doelgroep

- Ondernemers

organiseren rond

en levendigheid op terrassen

- Stichting Grentpop

bestaande evenementen

als impuls voor de

- Noordwijk Marketing

drankensector

- Gemeente faciliteert

Uniek concept en diversiteit

- Ondernemers De Grent

- nieuwe evenementen

2015
2015

€ 10.000,--

(bijvoorbeeld ‘Blues
evenement op De Grent’)
- Corridor creëren tussen
uitgaansgelegenheden De

Horeca aanbod

Grent
HOR 1.3

Onderzoeken op welke wijze

Inzicht in sterke punten,

Imago en gastvrijheid

de gastvrijheid en het imago

verbeterpunten voor wat

verbeteren

verbeterd kan worden

betreft gastvrijheid en imago

25°C markt op KWB (i.s.m.

Tijdens warme dagen

Gemeente faciliteert

Hoofdstraatondernemers

levendigheid op Boulevard en

Horeca KWB

terrassen (focus op beleving)

Hoofdstraat ondernemers

HOR 1.4

Uniforme regelgeving en

Uniforme prijs per m2 en

Uniformering regelgeving

herziening precariostelsel

regelgeving voor

(tussen strand en Boulevard)

strandpaviljoens en overige

KHN-Noordwijk

Budget KHN

Zomer 2015

Budget ondernemers

Gemeente

Structureel na 2014 e.v.

Regulier budget

Gemeente i.s.m. ondernemers

Start 2014

Zie DET 1.2

Horeca
HOR 1.5

Ontwikkelen visie voor de

Visie toeristisch- en

Visie centrumgebied

Boulevard en het centrum-

winkelcentrumgebied

gebied Noordwijk aan Zee

Gemeente
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HOR 1.6
Zoeken naar nieuwe
afzetmarkten en ontwikkelen
nieuwe concepten

Herinrichting KW Boulevard

Aansluiting creëren met

en vernieuwen meubilair

omgeving (Palaceplein –

Astridboulevard

Hoofdstraat)

- Inspelen op seniorenmarkt

Lange termijn

Nieuwe formules en

Ondernemers

en éénpersoonshuis-

combinaties; gericht op

Koninklijke Horeca Nederland

houdens

specifieke doelgroepen

Permanent

Budget marktpartijen

Start 2015

Regulier budget

- Inspelen op duurzaamheid
en gezondheid (zie ook
HOR 1.1)

HOR 1.7

- Conferentie organiseren

Parkeren

- Parkeerfaciliteiten

-

-

Gemeente

Strandpendel continueren

-

Gemeente

laten maken van

en inzetten bij

-

Noordwijk Marketing

ontwikkelen infrastructuur

evenementen

-

Beuk en Brouwer

Synergie door

-

Ondernemers

-

Noordwijk Marketing

Organiseren van informele

-

KHN

sectorbijeenkomsten;

-

Bedrijfscontactfunctionaris

parkeergarage nabij

verbeteren

centrum en

- Onderzoeken

parkeerverwijssyteem

mogelijkheden

onderzoeken (meenemen

parkeerverwijssysteem
- Gastvrijheid onderdeel uit

HOR 1.8
Samenwerking ondernemers
en participatie Noordwijk
Marketing vergroten

- Samenwerkingsverbanden

Mogelijkheden

in visie centrumgebied)
-

-

ondernemers Horecasector

Regulier budget

2015 e.v.

samenwerking sector;

- Coaching ondernemers

kostenbesparing door

door succesvolle

inkoop- en

ondernemers

schaalvoordelen
-

Participatiegraad
Noordwijk Marketing en
KHN verhogen

-

aanstellen van mentoren
voor ondernemers

gemeente
-

Ondernemers met
mentorfunctie
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€ 2.500,--

ACTIEPROGRAMMA SPACE TECHNOLOGY
DOELSTELLING

ACTIE

RESULTAAT

WIE?

WANNEER?

BUDGET

SPACE 1.1

Participeren in Holland Space

-

Gemeente

2014 e.v.

€ 15.000,--

Blijven samenwerken met

Cluster

internationale

ESA/ESTEC en Holland
Space Cluster

Behoud en versterkten
concurrentiepositie

-

Vestiging bedrijven op
Space Business Park
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ACTIEPROGRAMMA ZORG
DOELSTELLING

ACTIE

RESULTAAT

WIE?

WANNEER?

BUDGET

ZORG 1.1

Lokaal dient een aantal zaken

Elke inwoner van Noordwijk

Gemeente

2014 en volgende jaren

Regulier budget, wanneer

3 decentralisaties

geregeld te worden:

kan zo lang mogelijk op eigen

nodig reserve sociaal domein

kracht en met eigen regie zijn
Jeugdzorg:

leven en welzijn vorm te laten

cliënt- en ouderparticipatie,

geven. Daartoe heeft elke

afspraken met huisartsen,

inwoner toegang tot goede,

onderwijs en het onder de

op lokaal niveau

aandacht brengen van het

georganiseerde zorg.

CJG en de decentralisatie
jeugdzorg bij het preventieve

De lokale zorgvraag van

veld (zoals sportverenigingen,

inwoners is het uitgangspunt;

jeugd- en jongerenwerk en

niet het systeem, maar de

kinderopvang. Daarnaast

inwoner staat centraal.

werkt Noordwijk mee in de
ambtelijke werkgroepen op
Holland Rijnland niveau
Wmo:
afspraken met
zorgaanbieders, het
zorgkantoor, de ISD en
cliëntondersteuning.
Participatiewet:
Stimuleren en begeleiden van
mensen met een (grote)
afstand tot de arbeidsmarkt in
het re-integratieproces.
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ZORG 1.2

Bijeenkomsten organiseren

Effectief zorgnetwerk t.b.v.

Gemeente en

2014 – 2015 intensiveren;

Intensiveren

over de invoering van de

nieuwe Wmo

maatschappelijke partners

daarna regulier

Regulier budget

zorgnetwerkbijeenkomsten

nieuwe Wmo. Onderwerpen

Gemeente

2015

Regulier budget

Gemeente en stakeholders

2014 en volgende jaren

Regulier budget

onder andere de toegang tot
voorzieningen, de
zorgtoewijzing, eigen kracht
en de invoering van sociale
wijkteams.
ZORG 1.3

Onderzoek naar de subsidie

Subsidieproduct t.b.v. nieuwe

Ontwikkelen nieuwe

mogelijkheden voor de start

zorginitiatieven

zorginitiatieven

van nieuwe zorginitiatieven.

ZORG 1.4

-

Het doel van de WMO is

Nieuw beleid netwerkgerichte

Nieuw beleid netwerkgerichte

ook om mensen zo lang

en levensloopgeschikte

en levensloopgeschikte

mogelijk zelfstandig te

woningen

woningen

laten wonen. In de
concept woonagenda
van Noordwijk (en de te
maken afspraken met de
stakeholders) aan dit
onderwerp lokaal nadere
uitwerking c.q uitvoering
worden gegeven.
-

De nieuwbouwontwikkelingen en de uit
te werken woonzorgzones worden betrokken.

-

Bij netwerkgerichte
woningen wordt ook de
leefomgeving betrokken.

-
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ACTIEPROGRAMMA GREENPORT NOORDWIJK
DOELSTELLING

ACTIE

RESULTAAT

WIE?

WANNEER?

BUDGET

GREEN 1.1

Stimuleren samenwerking

Samenwerking tussen

-

Gemeente faciliteert

Medio 2015

Regulier budget

ESA Technology

met ruimtevaart en/of Space

Greenport Bollenstreek en

-

Ondernemers participeren

Technologie en Greenport

Holland Space Cluster

-

ESA BIC participeert

GREEN 1.2

- Organiseren symposium

Innovatie en kennis

Gemeente

Innovatieve projecten

- Inventariseren kansrijke

ontwikkelen

Economische zaken
2016

+

projecten voor

Subsidiemogelijkheden

innovatieregeling EL&I
GREEN 1.3

Ontwikkelen testfaciliteit(en)

ESTEC ‘Proeftuin’

voor ruimtevaarttechnologie

Regulier budget

nagaan
ESTEC Proeftuin

-

GOM Faciliteert

-

ESA BIC en ondernemers

2017

Separaat budget
n.t.b.

testen / onderzoeken
GREEN 1.4

Verdere uitwerking van de

Stimuleren samenwerking

samenwerking tussen de

voor recreatie en toerisme

bollengemeenten op het

Concrete uitvoeringsagenda

Coördinator Regiomarketing

Uitrollen van plannen vanaf

Regulier budget

begin 2015

Toerisme

2014 en volgende

Regulier budget

gebied van recreatie en
toerisme
GREEN 1.5
Identiteit van
Bloemenbadplaats Noordwijk
versterken

- Vernieuwen van corso’s
met side events

Sterke identiteit van

Gemeente in samenwerking

Bloemenbadplaats

met agrarische- en toeristische

- Organiseren van

Toerisme

ondernemers,

arrangementen met de

evenementenorganisaties

agrariërs
- Realiseren van een
bloemenmarkt
GREEN 1.6
Agrotoerisme

Bevorderen van agrotoerisme

Toegenomen agrotoerisme

Ondernemers in de sector
nemen initiatieven ter
verbreding van hun product.
Faciliteren door gemeente.
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2017

Regulier budget
Toerisme

GREEN 1.7

Interventie plegen voor

Functie GOM

De GOM werkt als

Gebiedsmakelaar

realisatie van een duurzaam

gebiedsmakelaar

gebiedsontwikkelaar en moet

+

eigenlijk ook als makelaar

verzoek om (co)financiering

productieareaal

Vanaf 2015

Regulier budget

dienen
GREEN 1.8
Proefveld

- Onderzoek de

-

Overheid faciliteert

mogelijkheden om een

-

GOM financiert

proefveld in Noordwijk aan

-

Onderwijs onderzoekt

te leggen

-

Ondernemers participeren

Proefveld

2017 gerealiseerd

Verzoek om (co) financiering

2014 en volgende

Regulier budget
Lokaal onderwijsbeleid

2014 en volgende

Regulier budget

- Zoek de samenwerking
met de Universiteit van
Wageningen
GREEN 1.9

Agrarische opleidingen

-

Gemeente

Workforce

afstemmen op behoefte

-

Greenport

agrarische sector

-

Onderwijsinstellingen

GREEN 1.10

Realiseren van voldoende

Op stage

stageplekken op alle
opleidingsniveaus

Voldoende stageplekken

4. Greenport
5. Werkgroep economische
agenda
6. Onderwijsinstellingen
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Lokaal onderwijsbeleid
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