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‘Ruimte voor Ondernemen’
De komende jaren zijn de toenemende druk op woningbouw en de verkeerscongestie (fi le-overlast en 

verminderde bereikbaarheid) grote bedreigingen voor de economische structuur en werkgelegenheid 

in Voorschoten. Het aantal banen in Voorschoten is sinds 2010 met ca. 6% afgenomen. Meer banen 

in Voorschoten zelf zijn nodig en dus meer ruimte voor ondernemen. Zowel qua locaties als in 

cultuur/regelgeving en dienstverlening. Op dit moment heeft slechts 20% van alle Voorschotense 

werkenden een baan in de eigen gemeente. De rest wurmt zich met steeds meer moeite dagelijks 

het dorp uit en in. En niet alleen de Voorschotense werkenden, maar ook klanten en leveranciers. 

Elke extra, door een eigen inwoner ingevulde baan vermindert de fi lelast. Maar elke extra baan is 

ook een versterking van het economisch draagvlak van het dorp; het zijn met name de plaatselijke 

ondernemers die de plaatselijke vrijwilligers- en maatschappelijke organisaties steunen en 

sponsoren. Daarom is een dorp zonder ondernemers een dood dorp.

Meer ruimte voor ondernemen betekent dat 

in nieuwbouwprojecten ook ruimte moet zijn 

voor bedrijven en dienstverlening. Of het nu 

de transformatie van de Moeder Godskerk is, 

Starrenburg 3, het MOC terrein of ergens anders, 

een mix van functies maakt wijken levendig. 

Monofunctioneel wonen niet. 

Nieuwbouw in en rondom het Centrum

Tegelijkertijd willen we nieuwbouw concentreren 

in het centrum. Meer nieuwbouw in het centrum 

levert meer huishoudens op die besteden in het 

centrum; bij de retail, de horeca en niet-dagelijkse 

boodschappen. Toevoeging van een paar 

honderd woningen in en rond het centrum zou 

miljoenen aan bestedingen (en dus ook banen) in 

het dorp extra opleveren! 

Met concentratie van die nieuwbouw in het 

centrum kunnen we het groen in de wijken en 

rond Voorschoten ook sparen om ons karakter 

als groene gemeente te handhaven. Op plekken 

als het Kruispunt, het MOC terrein (inclusief 

het Wagenerf en voormalige Fixetterrein) en 
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In de Arbeidsmarkt Quickscan (febr. 2018, Bureau Blaauwberg, in opdracht van Economie 071) is aangegeven dat 

het aantal banen in Voorschoten in de periode 2010-2016 substantieel is afgenomen:

“Behalve Leiden en Oegstgeest, zijn alle gemeenten banen kwijtgeraakt. (…) Dat resultaat is des te opmerkelijker, 

omdat in beide gemeenten praktisch geen grond meer is om uit te geven.”                   
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het voormalige politiebureau is in en rond het 

Centrum voldoende ruimte voor verdichting en 

dus ook voor versterking van het economisch 

draagvlak. Bij de ontwikkeling van plannen 

moet wel rekening worden gehouden met 

duurzaamheidsontwikkelingen door bijvoorbeeld 

geen gasaansluitingen, maar warmtepompen en/

of zonnepanelen in de programma’s van eisen op 

te nemen. 

Ook kan daarin ruimte worden gevonden voor 

dienstverleners en ZZP’ers waarvan Voorschoten 

er zo’n 1300! telt.  Het laatste mede vanwege 

een hoogopgeleide bevolking. Circa de helft van 

onze bevolking heeft een HBO-plus opleiding 

in vergelijking met circa een derde van het 

hele land. Een multifunctionele ruimte in het 

dorp, waar zelfstandigen kunnen werken met 

hoogwaardige wifi , gebruik kunnen maken 

van printfaciliteiten, horeca en overlegkamers, 

gecombineerd met andere functies zou absoluut 

in een behoefte voorzien en het Centrum als 

economisch brandpunt en huiskamer van 

Voorschoten versterken.

Bedrijventerreinen intensiever gebruiken

Ook intensiever gebruik van de bedrijven-

terreinen is mogelijk; er is zeker nog 

sprake van leegstand, transformatie- en 

verdichtingsmogelijkheden. Zo is een intensiever 

gebruik van het voormalige Mexx-terrein mogelijk, 

alsook een upgrading en transformatie van 

de RW11 zone (Hofweg, met bijvoorbeeld de 

voormalige jachtwerf Klaassen en de Hofweg 

tussen Voorschoterweg en Leidseweg). Daarmee 

kunnen meer banen in Voorschoten komen. In de 

Dobbewijk is al gebleken dat er zeker behoefte 

is aan extra bedrijfsruimtes, voor uitbreiding en 

verplaatsing van (Voorschotense) bedrijven. 

Groeisectoren zorg, toerisme en recreatie en 

zakelijke dienstverlening

Met de voortschrijdende vergrijzing neemt de 

plaatselijke werkgelegenheid in de zorgsector 

verder toe. Ook de toeristische en recreatieve 

sector verdient het verder uitgebouwd te worden. 

Daarbij kunnen verbindingen worden gelegd met 

vervoer over water en spoor door bijvoorbeeld 

het centrum toegankelijker te maken voor de 

pleziervaart en bij één of beide stations startende 

fi ets- en wandelroutes door het dorp en het 

buitengebied. Verblijfstoerisme kan kleinschalig 

worden opgepakt in de vorm van meer B&B-

faciliteiten. Ook dit kan de mono wooncultuur in 

de wijken doorbreken.

Ruimte in regelgeving en dienstverlening

Ruimte voor ondernemen is naast fysieke ruimte 

ook ruimte in regelgeving en dienstverlening. 

Zo is harmonisatie en vereenvoudiging van 

regels nog steeds mogelijk (ook vanwege de 

Omgevingswet). Openingstijden voor tuincentra 

en supermarkten moeten gelijk getrokken worden 

met de omgeving, anders hebben Voorschotense 

bedrijven een concurrentienadeel. 

Handhaving is daarbij ook voor verbetering 

vatbaar; meer ruimte en inzetbaarheid van BOA-

capaciteit vinden we een must. De regels die 

worden gesteld moeten worden gehandhaafd. 

“Meer mensen aan een baan helpen kan vooral 
met en door ondernemers. Bij inschakeling van 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 
door ondernemers wordt ca. € 14.000 per jaar 
per persoon aan uitkeringen bespaard bij de 
gemeente.” 
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Tot slot is de internet-toegang en –kwaliteit op 

de bedrijventerreinen voor verbetering vatbaar; 

gezamenlijk zouden ondernemers en gemeente 

daarin verbetering moeten brengen om de 

aantrekkelijkheid van de locaties te verbeteren. 

Bereikbaarheid van Voorschoten verbeteren

Wat betreft verkeerscongestie krijgen we steeds 

meer last van fi les en onbereikbaarheid. Dat 

treft onze inwoners die forenzen, maar ook 

klanten en leveranciers van bedrijven. Als we 

het centrum autoluw(er) willen maken, waar 

we voor zijn, moet er rondom het centrum 

voldoende parkeercapaciteit zijn (ook bij 

nieuwbouwprojecten) en moeten we voor de 

bevoorrading van bedrijven in het centrum 

nadenken over een centraal logistiek laad- en 

lospunt. 

Als leveranciers alleen nog maar op beperkte 

tijden in het centrum kunnen komen, zou één 

overslagpunt (bv het benutten van bestaande 

magazijnen van bv AH, Aldi, Dirk, voor het hele 

centrum) een optie kunnen zijn. Decentrale 

bezorging met elektrische wagentjes op tijden 

buiten de reguliere drukke winkeltijden zou het 

centrum dan ontlasten.

Overleg en afstemming; samenwerking met 

gemeente

Intensief overleg en afstemming tussen de 

ondernemers en de gemeente is een must. Over 

de openbare ruimte, eventuele werkzaamheden 

daarin (weg, groen, riool), regelgeving en 

handhaving is het belangrijk elkaar regelmatig en 

intensief te spreken. 

We zijn dan ook groot voorstander van de 

huidige overlegstructuur, maar ook voor het 

Centrum vinden we een voortgezet overleg 

tussen ondernemers, horeca, bewoners, markt en 

gemeente van groot belang. Daarin zien we graag 

dat de gemeente zich als een partner naast ons 

opstelt. 

Ook is voor het Centrum een beeld- en 

kwaliteitsplan nodig om de gezamenlijke 

ambities voor het Centrum vast te leggen 

(winkelpuien, verlichting, inrichting openbare 

ruimte met bankjes, groen, fi etsopstelplaatsen 

etc. ). Menging van horeca met de markt 

zou ook de aantrekkelijkheid verhogen van 

het Centrum. Voor winkelcentrum Hofl and 

en Van Beethoven-Winkel-Laan geldt dat de 

gemeente toegankelijkheid en kwaliteit van de 

openbare ruimte op orde moet houden en geen 

planologische beperkingen moet opleggen. 

Tot slot nog iets over de Werkorganisatie 

Duivenvoorde. Ondernemers en ondernemen 

zijn gebaat met goede dienstverlening en een 

kwalitatief goed ambtelijk apparaat. Daarin 

wordt nu – terecht – veel geïnvesteerd door 

de gemeente. Tegelijkertijd is de bestuurlijke 

toekomst onderwerp van discussie. Gezien de 

recente investeringen in de ambtelijke organisatie 

en de beoogde noodzakelijke verbeteringen 

in dienstverlening, zijn wij als ondernemers er 

niet bij gebaat als er binnen afzienbare termijn 

veranderingen in de bestuurlijke samenwerking 

zouden plaatsvinden die zouden nopen tot 

eventuele opsplitsing of beëindiging van 

de samenwerking. Dan zouden de huidige 

investeringen zinloos zijn. Vooralsnog hechten 

wij daarom aan het realiseren van de beoogde 

verbeteringen en optimaliseren van het 

functioneren van de huidige werkorganisatie.
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Een initiatief van

Ondernemersvereniging Voorschoten, BIZ Vereniging Dobbewijk, Centrum Ondernemers Voorschoten, 

Vereniging Centrum Horeca Voorschoten, Van Beethoven-Winkel-Laan, Winkelcentrum Hofl and

Ondernemersvereniging

Vereniging Centrum 
Horeca Voorschoten

Winkelcentrum
Hofl and

Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar:

info@ondernemersverenigingvoorschoten.nl�


