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Voor u ligt de Economische Visie Voorschoten 
2016-2019. Deze visie is tot stand gekomen 
door het bestaande economische beleid dat in 
de periode 2010-2014 is opgesteld samen te 
brengen in een document en te voorzien van 
nieuw economisch beleid dat aansluit bij de 
huidige economische trends en ontwikkelingen, 
het coalitieakkoord, de toekomstvisie 2025 en de 
Economische Agenda Leidse Regio. 

In het coalitieakkoord 2014-2018 ‘Vertrouwen 
in mensen, verbinden van krachten’ is economie 
bestempeld als topprioriteit. Het college van 
Voorschoten wil werken aan een bloeiende 
economie, goede werkgelegenheid en gezonde 
bedrijventerreinen en winkelcentra. Deze 
Economische Visie bevat een integraal plan 
om deze doelen te bereiken en daarnaast het 
ondernemersklimaat binnen de gemeente te 
verbeteren. Dit doen wij door in te zetten op 
sterke sectoren en de kansen te benutten van 
nieuwe innovatieve sectoren.

Ons dorpscentrum als plek van ontmoeting en de 
bedrijventerreinen zorgen voor een aanzienlijk 
aandeel in de lokale werkgelegenheid en leveren 
een grote bijdrage aan de leefbaarheid van 
Voorschoten. Wij maken daarom in deze visie de 
keuze voor versterking van sterke en kansrijke 
winkelgebieden en bedrijventerreinen.

Dankzij de ligging en de uitstekende voorzieningen 
is Voorschoten de ideale gemeente voor 
ZZP`ers, expats en hoogopgeleiden. Dit 
gegeven maakt Voorschoten een aantrekkelijke 
vestigingsgemeente voor (top)onderzoek en 
innovatief ondernemerschap, met name op het 
gebied van private zorg. 

Voorschoten heeft daarnaast een prachtige groene 
omgeving met een beschermd dorpsgezicht, 
landgoederen, polders en de vliet die wij graag 
willen behouden. Door de hier aan gerelateerde 
toeristische en recreatieve bestemmingen beter 
met elkaar te verbinden zien wij kansen voor de 
levendigheid en de economie van het dorp.

De lokale economie wordt gemaakt door 
ondernemers. Bedrijven zullen ook in de 
toekomst zelf moeten zorgen voor ontwikkeling 
en innovatie. De gemeente kan daarin faciliteren 
en ondersteunen. Door keuzes te maken, vanuit 
kansen te denken en duidelijke kaders te bieden 
moeten ondernemers zich nog meer thuis gaan 
voelen in Voorschoten. De regeldruk moet lager, 
de dienstverlening beter en gemaakte afspraken 
moeten worden nagekomen. Alleen dan blijft 
Voorschoten een aantrekkelijke vestigingslocatie 
en behouden we de werkgelegenheid en de 
leefbaarheid in het dorp.

Deze visie biedt een inzicht en kader wat de 
gemeente de komende jaren voor ondernemend 
Voorschoten kan betekenen. Voorschoten heeft een 
sterk en goed georganiseerd bedrijfsleven en er 
zijn voldoende mogelijkheden voor innovaties en 
nieuwe initiatieven.

Inge Nieuwenhuizen
Wethouder Economische Zaken

Januari 2016
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1. INLEIDING
1.1. Aanleiding

De gemeente Voorschoten heeft de ambitie om 
de lokale economie op peil te houden en waar 
mogelijk te versterken. De lokale economie is 
echter onderhevig aan trends en ontwikkelingen. 
Verschillende factoren binnen en buiten de 
gemeente zorgen voor bedreigingen maar ook voor 
de nodige kansen. Zo staat de detailhandel onder 
druk maar ontstaan er ook kansen voor nieuwe 
innovatieve bedrijven. Deze ontwikkelingen vragen 
om een actuele en integrale Economische Visie 
waardoor de gemeente haar positie en prioriteiten 
kan bepalen.

1.2 Doelstelling

In het coalitieakkoord 2014-2018 ‘Vertrouwen 
in mensen, verbinden van krachten’ is economie 
als topprioriteit bestempeld. De ambitie van 
het college is een bloeiende economie, goede 
werkgelegenheid en gezonde bedrijventerreinen en 
winkelcentra in Voorschoten. Dit draagt bij aan de 
leefbaarheid van Voorschoten.

Om deze ambitie waar te maken moet worden 
bepaald waar de gemeente zich primair op 
moet richten ten bate van sterke gebieden en 
sectoren. Dit moet zorgen voor een economische 

ontwikkeling die het bestaande versterkt, 
maar ook ruimte biedt voor nieuwe duurzame 
economische ontwikkelingen die passen bij de 
identiteit en de bevolking van Voorschoten.

Het uiteindelijke doel van de Economische Visie 
is een integrale strategie voor het gemeentelijk 
handelen om het lokale ondernemersklimaat van 
de gemeente Voorschoten verder te verbeteren.

1.3 Totstandkoming

Voor deze visie is het economische beleid, dat 
in de periode 2010-2014 is opgesteld, integraal 
samengebracht en aangevuld met nieuw beleid 
dat aansluit bij de huidige economische trends 
en ontwikkelingen, het coalitieakkoord en de 
toekomstvisie 2025. Het vastgestelde economische 
beleid bestond voornamelijk uit de Ruimtelijke 
Visie Centrumvoorzieningen 2010, de horecavisie 
2011, de kantorenota 2012, de warenmarktvisie 
2012 en daarnaast de economische agenda Leidse 
Regio. 

Omdat gebruik is gemaakt van participatie van 
eerdere beleidsdocumenten, is op verzoek van het 
Economisch Overleg Voorschoten voor deze visie 
geen apart participatietraject doorlopen. Wel heeft 
de Ondernemersvereniging Voorschoten (OVV) een 

discussieavond belegd over werk en economie in 
Voorschoten in 2025. Hiermee heeft de OVV haar 
bijdrage geleverd aan de Toekomstvisie 2025 en de 
Economische Visie. Ook is de concept Economische 
Visie Voorschoten voorgelegd in het Economisch 
Overleg Voorschoten en is er een informatie- en 
inspraakavond georganiseerd in restaurant La 
Casita. Ten slotte is is er tijdens een bijeenkomst 
van de OVV een presentatie gehouden over de 
Economische Visie Voorschoten.

De Economische Visie is ter inzage gelegd zodat 
alle belanghebbenden de mogelijkheid hebben 
gehad om hun zienswijze op de visie te geven. 
Dit is belangrijk omdat voor een beleidsvisie 
maatschappelijk draagvlak nodig is om het beleid 
goed uit te kunnen voeren en te bereiken wat 
men met het beleid voor ogen heeft. Ook is het 
belangrijk helder te krijgen welke rol men voor de 
gemeente ziet en waar volgens ondernemers onze 
aandacht vooral naar uit moet gaan. 

1.4 Werkwijze en rol van de 
gemeente

Samenwerking met het bedrijfsleven
In Voorschoten zijn verschilende 
ondernemersverenigingen die een zeer actieve 
rol innemen in de Voorschotense samenleving. Zo 
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is er de overkoepelende Ondernemersvereniging 
Voorschoten (OVV) waar alle ondernemers lid van 
kunnen worden. Daarnaast zijn er verschillende 
ondernemersverenigingen die de belangen 
van ondernemers in een bepaalde sector of 
gebied vertegenwoordigen. Dit zijn onder 
andere de Centrum Ondernemers Voorschoten 
(COV), de winkeliers in Noord-Hofland en de 
onlangs opgerichte Vereniging Ondernemers 
Dobbewijk (VOD). Deze verenigingen zijn allen 
vertegenwoordigd in het Economisch Overleg 
Voorschoten.

Om de economie van Voorschoten te versterken 
is goed contact tussen de gemeente en het 
bedrijfsleven noodzakelijk, zowel wanneer het 
gaat om ideeënuitwisseling als bij de uitvoering 
van de maatregelen uit deze visie. De gemeente 
staat midden in de samenleving en blijft 
daarom inzetten op intensieve contacten met 
het lokale bedrijfsleven zowel op individueel 
niveau als via netwerken en verenigingen. 
Zodoende is er regelmatig overleg tussen de 
gemeente en ondernemers in het Economisch 
Overleg Voorschoten (EOV). Hierin zijn leden 
van de verschillende ondernemersverenigingen, 
winkelcentra en bedrijventerreinen 
vertegenwoordigd en wordt het overleg met de 
wethouder Economische Zaken gevoerd.

Gemeente als regisseur en verbinder
De lokale economie wordt gemaakt door 
ondernemers. De taak van de gemeente ten 
aanzien van economie ligt vooral op het gebied 

van ruimtelijke ordening, vergunningverlening en 
het beheer van de openbare ruimte maar ook bij 
het wegnemen van belemmeringen, het aanjagen 
van initiatieven en het verbinden van netwerken. 
Deze taakverdeling tussen de gemeente en 
ondernemers betekent dat ondernemers 
primair zelf de regie houden. Dit betekent dat 
ondernemers bij meer projecten zoals de Taskforce 
Dorpscentrum Voorschoten(zie paragraaf 3.1) 
het voortouw nemen en de gemeente aansluit als 
partner. Uiteraard zijn er ook projecten waarbij de 
gemeente kansen dient te benutten en optreedt als 
de initiatief nemende partij.

Regelmatige actualisering Economische Visie
De economie is weerbarstig en onderhevig aan 
vele trends en ontwikkelingen. De Economische 
Visie Voorschoten is daarom een dynamisch 
document. Dat wil zeggen dat er tijdens de 
uitvoering van het vastgestelde beleid voortdurend 
overleg plaats vindt met het bedrijfsleven 
en dat de uitvoeringsagenda kan worden 
bijgesteld op basis van nieuwe inzichten of 
ontwikkelingen. Geregeld zal in het Economisch 
Overleg Voorschoten de stand van zaken van de 
uitvoering worden besproken. Op deze manier 
blijven de activiteiten van de gemeente goed 
aansluiten bij de snel veranderende economische 
omstandigheden. 

Elke vier jaar zal de visie als geheel tegen het 
licht worden gehouden en geactualiseerd waar 
nodig. Het uitvoeringprogramma is daarom voor 
de komende vier jaar opgesteld. Om tijdig bij te 

kunnen sturen waar dat door omstandigheden 
nodig wordt geacht wordt er na twee jaar een 
tussentijdse evaluatie gehouden.

1.5 Leeswijzer

Hoofdstuk 2 bevat een beknopte analyse van de 
huidige economische situatie van de gemeente 
Voorschoten. Op deze analyse volgt in hoofdstuk 
3 per sector het beleid en de daarbij behorende 
maatregelen. Hoofdstuk 4 bevat tot slot het 
uitvoeringsprogramma voor de komende jaren. 
Hierin zijn de maatregelen per thema vertaald naar 
concrete acties en voorzien van een planning en 
betrokken stakeholders. Deze maatregelen worden 
jaarlijks bij de begroting verder uitgewerkt.
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2. HUIDIGE ECONOMISCHE SITUATIE
2.1 Algemeen

De gemeente Voorschoten ligt in Zuid-Holland en 
heeft 25.000 inwoners. Voorschoten heeft een 
hooggewaardeerd groen woonmilieu te midden van 
de grote steden Den Haag (516.000 inwoners), 
Leiden (121.000 inwoners) en Leidschendam-
Voorburg (74.000 inwoners). In het westen op 4 
km afstand ligt Wassenaar (25.800 inwoners). De 
wijk Noord-Hofland (5.700 inwoners) ligt tegen 
Leiden aan. Door de ligging van sportvelden 
en buitenplaats Berbice ligt deze wijk enigszins 
afgescheiden van de rest van Voorschoten. 

De bovenregionale OV-bereikbaarheid is goed 
door een spoorverbinding met twee treinstations. 
Voorschoten is via de weg goed ontsloten door 
de N44/A44 die Voorschoten verbindt met de 
regio’s  Haaglanden en Holland Rijnland en de 
verder gelegen regio`s Amsterdam, Rotterdam 
en Utrecht. Door de goede infrastructuur zijn 
de bedrijventerreinen goed bereikbaar maar is 
er, mede door de aanwezigheid van de A4 en de 
Vlietlanden geen directe verbinding richting het 
zuidoostelijke deel van de regio. 

De RijnlandRoute, de nieuwe provinciale 
wegverbinding tussen de kust (Katwijk) en de A4 
bij leiden moet de huidige knooppunten oplossen 
en de doorstroming in de regio verbeteren. Dit 

komt ten goede aan de ontwikkeling van de 
regionale economie. Eind 2012 heeft de gemeente 
samen met de provincie Zuid-Holland besloten 
dat de RijnlandRoute in een volledig geboorde 
tunnel van circa 2.5 kilometer onder Voorschoten 
wordt aangelegd. Op deze manier zorgt de weg 
voor zo min mogelijk overlast, worden negatieve 
gevolgen voor het milieu geminimaliseerd, wordt 
Voorschoten niet in tweeën gesplitst en worden 
woningen, bedrijven, sportpark Adegeest en 
volkstuinen gespaard. 

2.2 Voorschoten in de regio 

Holland-Rijnland
De gemeente Voorschoten maakt deel uit van de 
regio Holland-Rijnland, een samenwerkingsverband 
van veertien gemeenten in de Provincie Zuid-
Holland. De gemeenten hebben als doelstelling 
de kwaliteit van wonen, werken, ondernemen en 
recreëren van burgers, bedrijven en instellingen in 
het gebied te bevorderen. Holland Rijnland biedt 
het kader waarbinnen de gemeenten op deze 
terreinen kunnen samenwerken om efficiency-
voordelen te behalen, overleg en afstemming 
te plegen en gezamenlijke streekbelangen te 
behartigen. Economische samenwerking tussen 
gemeenten vindt meer op sub-regionaal niveau 
plaats dan op regionaal niveau.

Economie071
Voorschoten participeert in de economische agenda 
van de ‘Leidse regio’. Dit is een samenwerking 
waarbij ondernemers, onderwijsinstellingen en 
overheden uit Voorschoten, Katwijk, Leiden, 
Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude 
gezamenlijk een Economische Agenda hebben 
opgesteld onder de naam Economie071. Tot medio 
2016 wordt er in de zogenoemde ‘Triple Helix’ 
samen gewerkt aan acht concrete projecten. 
Deze zijn onder andere gericht op het versterken 
van de topsectoren Life Sciences & Health, op 
een verkenning naar een nieuw cluster Vitaliteit 
en op het stimuleren van Ondernemerschap en 
Innovatie. Met het uitvoeren van de agenda wordt 
de economische structuur, de innovatiekracht en 
het vestigingsklimaat van de regio versterkt. Op 
deze terreinen is het effectiever om gezamenlijk 
als regio op te trekken omdat Voorschoten mede 
afhankelijk is van regionale ontwikkelingen.

MRDH
Gezien de ligging op de kennis-as Rotterdam-Delft-
Leiden volgt Voorschoten ook de ontwikkelingen in 
de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag(MRDH). 
De MRDH is een samenwerkingsverband 
van 23 gemeenten met het gezamenlijk 
doel de bereikbaarheid en het economisch 
vestigingsklimaat te verbeteren. De komende jaren 
wil Voorschoten ook meer aansluiting zoeken bij 
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Geïndexeerde bevolkingsontwikkeling in Voorschoten en Nederland in de periode 2005-2014

de MRDH. Een goede aansluiting van de Leidse 
Regio op de MRDH is cruciaal voor een goede 
economische ontwikkeling.

Gemeentelijke samenwerking
Naast de samenwerking in Holland-Rijnland en de 
Leidse Regio werkt Voorschoten op verschillende 
terreinen nauw samen met de buurgemeenten 
Wassenaar en Leidschendam-Voorburg. Zo hebben 
de drie gemeenten onder andere een gezamenlijke 
dienst voor Werk & Inkomen.

Visie Ruimte & Mobiliteit
Provinciale Staten van Zuid-Holland heeft in 2014 
de Visie Ruimte & Mobiliteit (VRM) vastgesteld. De 
VRM geeft op hoofdlijnen sturing aan de ruimtelijke 
ordening en maatregelen op het gebied van 
verkeer en vervoer. Hoofddoel van de VRM is het 
scheppen van voorwaarden voor een economisch 
krachtige regio. In de visie zijn voor Voorschoten 
vooral de afspraken over detailhandel, kantoren- 
en bedrijventerreinenlocaties van belang. De 
provincie wil daardoor op verschillende manieren 
bijdragen aan een duurzaam ruimtegebruik. 
Op grond van het Besluit ruimtelijke ordening 
hanteren gemeenten de “ladder voor duurzame 
verstedelijking” om de keuze voor en situering van 
nieuwe woon- en werklocaties te verantwoorden. 
De ladder is opgebouwd uit de volgende drie 
vragen: Bestaat er behoefte aan een voorgenomen 
ontwikkeling? Zo ja, kan die dan binnen bestaand 
stedelijk gebied worden gerealiseerd? En als dat 
laatste niet zo is, komt de ontwikkeling dan op 
een locatie die passend ontsloten is? Met de ladder 

voor duurzame verstedelijking wordt een goede 
ruimtelijke ordening beoogd in de vorm van een 
optimale benutting van de ruimte in stedelijke 
gebieden. 

2.3 Bevolking en 
werkgelegenheid

Sinds 2009 forse stijging aantal inwoners 
Begin 2015 telde Voorschoten 25.150 inwoners. 
Sinds 2004 is het inwonertal van de gemeente 
met ongeveer 2.600 personen gegroeid. Dit komt 
overeen met een toename van ruim 9%. De groei 
ligt ver boven het gemiddelde van de Leidse 

Regio(+3,1%), de provincie Zuid-Holland(+3,4%) 
en heel Nederland(+2,8). Tot 2009 was de 
bevolkingsgroei gelijk aan het landelijk gemiddelde 
maar is daarna fors toegenomen door onder 
andere de aanleg van de nieuwbouwwijken 
Krimwijk II en het van der Hoevenpark. Voor de 
periode tot 2020 wordt voor Voorschoten een lichte 
stijging van het aantal inwoners voorspeld.

Weinig jong volwassenen en veel ouderen
Binnen de leeftijdsopbouw van de bevolking van 
Voorschoten hebben de leeftijdscategorieën 20-30 
en 30-40 jaar een lager aandeel dan in Nederland 
(zie bijlage 2). Voorschoten kent relatief minder 
jongeren en jong volwassenen tussen de 20 en de 



9

40 jaar oud. Ook kent Voorschoten in vergelijking 
tot de rest van Nederland relatief meer inwoners 
van 50 jaar en ouder. Groot zijn de verschillen niet.

Verdere vergrijzing van de bevolking tot 2035
Het aantal 65-plussers zal tot 2035 stijgen van 
zo`n 5.400 in 2015 naar 8.300 in 2035. Het 
aandeel is nu circa 22%, maar zal in 2035 naar 
verwachting ruim 32% van de bevolking bedragen. 
De vergrijzing zal impact hebben op onder 
andere de arbeidsmarkt, de woningmarkt en het 
voorzieningenniveau in de gemeente. Voorschoten 
heeft een hogere grijze druk dan het landelijk 
en regionaal gemiddelde. Dit past in het beeld 
van een gemeente gelegen tussen twee grote 
steden Den Haag en Leiden waar veel jongeren 
naar toe trekken. In vergelijking tot vergelijkbare 
gemeenten als Wassenaar en Oegstgeest heeft 
Voorschoten een lagere vergrijzing.

Beroepsbevolking
De beroepsbevolking in Voorschoten bedraagt 
ongeveer 10.600 personen (meest recente 
cijfers CBS, 2013). Hiervan zijn zo`n 10.000 
personen ook daadwerkelijk aan het werk, 
waarvan ongeveer 30% binnen de gemeente. 
Dit betekent dat zo`n 7.000 Voorschotenaren 
buiten de gemeente werkzaam zijn. 6.000 
Voorschotenaren werken binnen de Provincie Zuid-
Holland, voornamelijk in Leiden (2.100 inwoners) 
en Den Haag (1.500 inwoners). De ongeveer 
2.500 forensen die werken in Voorschoten komen 
voornamelijk uit Leiden (1.400).

De totale werkgelegenheid in de gemeente 
bedraagt 4.900 (LISA vestigingenregister, 2014) 
arbeidsplaatsen waarvan ongeveer 60% wordt 
ingevuld door Voorschotenaren. Bijna 60% van de 
beroepsbevolking van Voorschoten is hoogopgeleid 
(opleiding op HBO of WO niveau) waar dat 
gemiddeld in Nederland ongeveer 30% bedraagt. 
Voorschoten behoort met dit percentage tot de top 
5 van Nederland. Door het hoge opleidingsniveau 
en het type werkgelegenheid binnen de gemeente 
vinden veel Voorschotenaren werk buiten 
Voorschoten.

Voorschoten heeft dagelijks een inkomende 
pendel van zo’n 2.000 werknemers, tegenover een 
uitgaande pendel van zo`n 7.000 personen. Hieruit 
blijkt feitelijk dat de arbeidsmarkt van Voorschoten 
onderdeel uitmaakt van een grotere regionale 
arbeidsmarkt. Voorschoten is een gemeente waar 
men vooral woont en elders werkt en valt wanneer 
we Voorschoten vergelijken met andere gemeenten 
dan ook meer te typeren als woongemeente dan 
als werkgemeente. 

Uit de gegevens van het UWV werkbedrijf blijkt dat 
de werkloosheid in Voorschoten in augustus 2015 
5,3% van de beroepsbevolking bedroeg. Dit ligt 
ruim onder het Nederlandse werkloosheidscijfer 
van ca. 7,1% en ook onder het werkloosheidscijfer 
van de provincie van ca. 8,5%. 

Hoog gemiddeld besteedbaar inkomen
Het gemiddeld besteedbaar inkomen van personen 
in de gemeente Voorschoten bedraagt 25.400 

euro, en is hoger dan het gemiddeld besteedbaar 
inkomen in Nederland van 20.600 euro. 

2.4 Werkgelegenheidsstructuur

De gemeente Voorschoten telde in 2014 990 
vestigingen en 4.900 banen (Bron Lisa). Het 
aantal vestigingen is in de periode 2009-2014 
met 180 toegenomen. In dezelfde periode is het 
aantal werkzame personen afgenomen van 5.220 
naar 4.900. Het aantal banen vertoonde echter 
een jaarlijkse toename met in 2012 en 2014 een 
opmerkelijke daling van 240 en 230 werkzame 
personen. De eerste daling kan mogelijk verklaard 
worden door de samenvoeging van de ambtelijke 
organisaties van de gemeenten Voorschoten en 
Wassenaar waarbij de werkzame personen vanaf 
2012 geregistreerd staan in Wassenaar. De tweede 
afname kan mogelijk verklaard worden door 
het faillisement van Mexx. De toename van het 
aantal vestigingen is mede te verklaren door het 
toegenomen aantal ZZP`ers in de afgelopen jaren.

Voorschoten als woongemeente
De werkgelegenheidsfunctie van een 
gemeente wordt doorgaans berekend 
door de werkgelegenheid te delen door de 
beroepsbevolking. De gemeente Voorschoten heeft 
een beperkte werkgelegenheidsfunctie van circa 
46%. Ten opzichte van gemeenten met een 
vergelijkbaar aantal inwoners heeft Voorschoten 
minder banen. Ook zijn er gemiddeld minder 
bedrijven per 1.000 inwoners in Voorschoten(40) 
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dan gemiddeld in Nederland(70). Dit is een 
normaal beeld in een gemeente gelegen aan de 
snelweg, tussen de twee steden Leiden en Den 
Haag. Voorschoten is mede door het hoogwaardige 
woonmilieu  en de goede bereikbaarheid de ideale 
woonplaats voor hoogopgeleide forensen

Groot- en detailhandel grootste sector
De sector groot- en detailhandel is, zowel 
wat betreft de bedrijvigheid als wat betreft 
werkgelegenheid, de grootste sector in 
Voorschoten(zie bijlage 1). Andere sectoren die 
voor veel werkgelegenheid zorgen zijn de zorg 
en advies en onderzoek. De horeca verzorgt veel 
banen met relatief weinig vestigingen. Voor de 
zakelijke dienstverlening geldt juist dat er veel 
kleine vestigingen actief zijn, waaronder veel 
ZZP`ers. 

Grootste toename van banen in zorgsector
De zorgsector is in de periode 2008-2013 
relatief hard gegroeid, zowel qua vestigingen 
als werkgelegenheid. Ook de sectoren advies en 
onderzoek, bouwnijverheid, horeca en de vrije 
tijdssector zijn in deze periode gegroeid. De 
werkgelegenheid in de sector vervoer en opslag 
is absoluut gezien het sterkst afgenomen. Ook de 
werkgelegenheid in de eerder genoemde sector 
openbaar bestuur en de sectoren onderwijs en 
zakelijke dienstverlening zijn afgenomen.

2.5 Conclusies huidige situatie

Op basis van bovenstaande beschrijving van 
Voorschoten valt het volgende samen te vatten 
voor de huidige economische situatie:
• Voorschoten ligt centraal gelegen in 

de randstad en heeft een zeer goede 
bereikbaarheid door snelwegen aan 
weerskanten van de gemeenten en OV-
verbindingen (twee stations).

• Bedrijventerreinen en winkelcentra zijn goed 
bereikbaar.

• De bevolking zal ook de komende jaren nog 
licht toenemen.

• Voorschoten kent relatief weinig jongeren en 
jongvolwassenen en kent een toenemende 
vergrijzing tot 2035.

• Voorschoten heeft een beroepsbevolking van 
10.600. 

• 60% van de beroepsbevolking van Voorschoten 
is hoogopgeleid.

• De werkloosheid in Voorschoten ligt met 5,3% 
ruim onder het landelijk gemiddelde van 7,1.

• De totale werkgelegenheid in de gemeente 
bedraagt 4.900 banen en is de afgelopen jaren 
afgenomen.

• Voorschoten heeft een 
werkgelegenheidsfunctie van 46% en is 
daarmee meer een woongemeente dan een 
werkgemeente.

• De groot- en detailhandel zorgt voor de meeste 
werkgelegenheid in de gemeente.

• Er zijn relatief veel ZZP`ers onder de 
beroepsbevolking van Voorschoten.

• De zorgsector zorgde de afgelopen jaren voor 
de grootste toename in banen.
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3. VOORSCHOTEN ECONOMISCH VERSTERKEN 
MET RUIMTE VOOR NIEUWE KANSEN
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Uit het voorgaande hoofdstuk is gebleken dat 
de gemeente Voorschoten aan veel van de 
voorwaarden voldoet om een aantrekkelijk 
vestigingsmilieu te zijn voor (internationale) 
bedrijven. Voorschoten ligt centraal gelegen 
in de randstad, is goed bereikbaar per weg en 
openbaar vervoer en heeft een top woon- en 
leefklimaat met uitstekende voorzieningen. 
Grote en kleine ondernemers voelen zich thuis 
in Voorschoten en op diverse plekken wordt hard 
gewerkt aan de lokale en regionale economie. Om 
dit aantrekkelijke vestigingsmilieu te behouden 
kunnen en mogen ondernemers en de gemeente 
niet stil blijven zitten.

Voorschoten heeft een beroepsbevolking 
van 10.600 personen op een inwonertal van 
25.150. Bijna 60% hiervan is hoogopgeleid. 
De gemeente heeft 4.900 banen maar is meer 
dan een forensendorp. Met de Economische 
Visie Voorschoten willen we de omstandigheden 
voor ondernemers nog verder verbeteren en 
meer ruimte bieden voor nieuwe kansen, zodat 
nieuwe bedrijven zich graag in Voorschoten willen 
vestigen, of er graag willen blijven. Dit moet 
in de toekomst leiden tot het behoud van de 
aanwezige banen, het behoud en de verbetering 
van het voorzieningenniveau van de gemeente en 
meer banen gericht op de lokale hoogopgeleide 
beroepsbevolking. 

Om dit te bereiken moeten we de huidige 
economische structuur in stand houden maar 
daarnaast ook keuzes maken en actief inzetten 

op sterke sectoren. Keuzes moeten gemaakt 
worden voor sterke en kansrijke winkelgebieden 
en bedrijventerreinen. Het centrum als hart van 
ons dorp en plaats van ontmoeting en samenkomst 
is onmisbaar voor de leefbaarheid van ons 
dorp. Een centrum met een sterke detailhandel 
aangevuld met horeca en andere maatschappelijke 
voorzieningen is een integraal onderdeel van 
ons top woonklimaat. Sterke winkelgebieden en 
bedrijventerreinen zorgen voor de ondersteuning 
van ons woonklimaat en hebben een belangrijk 
aandeel in de werkgelegenheid. 

Naast de keuze voor sterke sectoren moet 
de gemeente de ruimte bieden voor nieuwe 
innovatieve sectoren of sectoren waar nog 
onbenutte mogelijkheden liggen. Zo heeft 
het toerisme in Voorschoten nog volop 
ontwikkelpotentieel en liggen er kansen op het 
gebied van nieuwe innovatieve diensten in de 
zorgsector. Het inzetten op deze sectoren houdt 
de economische structuur van de gemeente 
dynamisch en zorgt er voor dat er mogelijkheden 
zijn voor (top)onderzoek en ondernemerschap. 
Sectoren die goed aansluiten bij onze 
hoogopgeleide beroepsbevolking.

De gemeente gaat zich de komende jaren met 
name richten op de volgende speerpunten: 
• Het centrum als hart van ons dorp, als plaats 

van ontmoeting en samenkomst is van 
ongekend belang voor de leefbaarheid van 
Voorschoten.

• Een sterke detailhandelstructuur en 

uitstekende bedrijventerreinen als integraal 
onderdeel van het top woonklimaat.

• Meer werkgelegenheid passend bij de lokale 
bevolking

• Toerisme als belangrijk ontwikkelpotentieel
• Innovatieve zorgbedrijven als kans
• Oog voor starters en ZZP`ers
• Een sterke regio door samenwerking

Met deze speerpunten in gedachten zijn voor 
de Voorschotense hoofdthema`s, te weten 
detailhandel, horeca, toerisme, bedrijventerreinen, 
kantoren, starters, ZZP`ers en ten slotte het 
ondernemersklimaat ambities opgesteld en diverse 
maatregelen benoemd in de komende paragrafen. 
Deze hoofdthema`s zijn zowel ruimtelijk en in 
arbeidsplaatsen bepalend voor de economische 
structuur van Voorschoten. De ambities dragen 
allen bij aan de verbetering van het Voorschotense 
ondernemersklimaat en moeten zorgen voor een 
bloeiende economie.

Naast deze hoofdthema’s wordt ook ingegaan op 
de onderwerpen mobiliteit en woningbouw. Deze 
twee laatste thema`s kunnen weliswaar niet 
worden beschouwd als losstaande economische 
thema`s maar zijn zeker van groot belang voor de 
economische ontwikkeling van Voorschoten. 
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3.1 Detailhandel 

Bestaande situatie
Voorschoten kent een drietal winkelconcentraties, 
het Centrum met de grootste concentratie 
van winkels, wijkwinkelcentrum Hofland en 
buurt(winkel)centrum Adegeest. Daarnaast zijn er 
ook verspreide winkels te vinden onder andere aan 
de Veurseweg en is er een weekmarkt op vrijdag. 
Het winkelaanbod in de gemeente bestaat uit 
circa 25.000 m2 winkelvloeroppervlak (wvo) 
en is minder dan gemiddeld in kernen met een 
vergelijkbaar inwoneraantal.

Centrum van Voorschoten
Het centrum van Voorschoten is met circa 12.500 
m2 het hoofdwinkelgebied in de gemeente. 
Het centrum heeft zowel dagelijks als niet-
dagelijks aanbod en bestaat voornamelijk uit 
de Schoolstraat, het Deltaplein, de Voorstraat, 
het Treubplein en het Ambachtspad. De meeste 
winkels liggen aan de doorgaande route, de 
Schoolstraat. 

Het centrum heeft een lokale verzorgingsfunctie 
en functioneert over het algemeen goed. Ondanks 
de concurrentie in de regio is een compleet 
aanbod aanwezig van filialen en gespecialiseerde 
zelfstandig ondernemers. De mate van leegstand is 
over de afgelopen jaren redelijke stabiel, verspreid 
gelegen en schommelt tussen de 5 en de 10 
panden.
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Hofland en Adegeest
Naast het Centrum van Voorschoten zijn er 
twee concentraties van winkels. Het overdekte 
wijkwinkelcentrum Hofland heeft een sterke 
positie en functioneert goed. Het centrum heeft 
een omvang van circa 1.730 m2 wvo met een 
supermarkt (1.080 m2 wvo) als belangrijkste 
winkel en verder enkele verszaken. Buurtcentrum 
Adegeest (500 m2 wvo) bestaat nog uit 
enkele versspeciaalzaken en een kapper. Het 
buurtcentrum functioneert redelijk door het hoge 
niveau van de zes nog aanwezige winkels, maar 
heeft door het vertrek van de buurtsuper te maken 
met een relatief hoge leegstand van 60% wvo.

Verspreide winkels
Naast de drie winkelconcentraties zijn er nog 
verschillende winkels verspreid gelegen binnen 
de gemeente. Ook zijn er perifere detailhandel 
vestigingen als tuincentra welke niet inpasbaar zijn 
in de bestaande winkelgebieden.

Visie algemeen
Door de economische stagnatie, een 
overaanbod aan winkelruimte, veranderend 
consumentengedrag en internetverkopen staat 
de detailhandel in Nederland onder druk. Deze 
ontwikkelingen hebben effect op vrijwel alle 
winkelcentra in Nederland en ook in Voorschoten is 
hierdoor op diverse plaatsen leegstand ontstaan. 
Gezamenlijk met de gemeenten uit de Leidse 
Regio wordt daarom gewerkt aan een gezamenlijke 
Retailvisie (zie kader p. 17). Gezamenlijk werken 
wij aan een kansrijke detailhandelsstructuur 2025 

voor de Leidse regio gericht op het kwalitatief 
verbeteren van het retailaanbod voor de 
consument. Dit wordt bereikt door te focussen op 
de toekomstbestendige winkelgebieden, met als 
directe uitdaging een vermindering van het aantal 
vierkante meters winkelruimte. 

Alle winkelgebieden in de Leidse Regio zijn daarom 
gescand en geanalyseerd door Retail Management 
Center via verschillende methoden. Uit deze 
analyse blijkt dat verschillende winkelgebieden 
in de Leidse Regio kansrijker zijn dan hun 
concurrenten in de regio. Zo hebben een aantal 
kleine buurtcentra te weinig toekomstperspectief. 
Complete winkelgebieden hebben wel kansen. 

Het is daarom noodzakelijk om duidelijke keuzes 
te maken op welke winkelgebieden de komende 
jaren de focus zal liggen. De gemeente heeft 
daarbij de duidelijke ambitie om de twee kansrijke 
gebieden: recreatief winkelgebied het Centrum van 
Voorschoten en boodschappencentrum Hofland te 
versterken. Uitbreiding met nieuwe detailhandel 
buiten deze gebieden wordt in principe uitgesloten. 
Door het volume en de branchering geldt dit 
niet voor perifere detailhandel als tuincentra, 
bouwmarkten etc. Ook zal worden onderzocht of 
verplaatsing van verspreidde winkels (niet perifere 
detailhandel) naar het centrum mogelijk is.

De gemeente werkt daarnaast blijvend aan 
versterking van de lokale koopkrachtbinding. Zo 
zal de gemeente alert zijn op ontwikkelingen in 
de omgeving die van dien aard zijn dat zij een 

Deltaplein

Op dit moment wordt gewerkt aan het 
aantrekkelijker maken van de zuidkant van 
de Schoolstraat, het Deltaplein. Hier wordt 
een toonaangevend woon-winkelcomplex met 
ondergrondse parkeergarage gebouwd. Door de 
vernieuwing van dit centrumdeel wil de gemeente 
het Voorschotense centrum aantrekkelijker houden 
en versterken voor bezoekers, ondernemers en 
bewoners. Onderdeel van dit project is de vestiging 
van een supermarkt waardoor straks aan beide 
kanten van de Schoolstraat een trekker is te 
vinden die het centrum moet voorzien van een 
hogere passantenstroom.

Naast de Schoolstraat bevindt zich de Voorstraat 
met haar historische uitstraling, de vrijdagse 
markt en horeca in het hogere segment. De 
Voorstraat heeft een aantrekkelijke openbare 
ruimte, kwalitatief hoogwaardige (avond)horeca 
en enkele culturele voorzieningen. De Schoolstraat 
heeft een inrichting die maar beperkt uitnodigt tot 
verblijven en de uitwisseling en samenhang tussen 
de Schoolstraat en Voorstraat is nog altijd beperkt
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Gezamenlijk met winkeliers, vastgoedeigenaren 
en maatschappelijk organisaties pakken 
wij de korte en lange termijn maatregelen 
vanuit de taskforce (zie kader en bijlage 7) 
voortvarend op. Gezamenlijk is het besef 
ontstaan dat actie nodig is om ons centrum te 
positioneren en toekomstbestendig te maken. De 
Centrummanager, een van de eerste maatregelen 
uit de Taskforce, is in maart 2015 aan de slag 
gegaan om het centrum te versterken.

Voor de Retailvisie Leidse Regio is een analyse 
gemaakt van de consumenten in de zes 
gemeenten op basis van het BSR-model (Brand-
Strategy-Research). Dit model maakt een indeling 
van de consument op basis van levensstijl, 
motivatie en gedrag (zie bijlage 4). Met deze 
kennis van inwoners en de wensen van de 
verschillende consumenten kunnen winkelgebieden 
zich beter positioneren. Het centrum winkelgebied 
van Voorschoten heeft een groen/blauwe identiteit. 
Dit sluit aan bij de inwoners van Voorschoten 
waarbij de blauwe (36%) en groene (27%) 
consument de grootste groep is.

Het centrum van Voorschoten heeft de kenmerken 
om een goed winkelgebied te zijn. Het aanbod 
en de uitstraling van het winkelgebied past bij de 
inwoners van Voorschoten. Echter gezien vanuit de 
afvloeiing naar winkelcentra buiten de gemeente 
zal een betere afstemming van de hoeveelheid en 
type aanbod moeten plaatsvinden. Dit betekent 
een aanbod van winkels, een openbare inrichting 
en beleving die aansluit bij de wensen van deze 

consument en past bij de taskforcekernwaarden 
historie, ontmoeting en bereikbaarheid. Dit 
moet zorgen voor een versterking van de lokale 
koopkrachtbinding van onze inwoners. Het centrum 
kan door een haven beter verbonden worden met 
het water. Wanneer hier bestaande evenementen 
en toeristisch recreatieve bestemmingen aan 
worden gekoppeld kunnen ook meer consumenten 
van buiten Voorschoten ons centrum bezoeken. 

Voor de Schoolstraat en omgeving willen wij 
werken aan een openbare ruimte die beter aansluit 
op de wens van beleving door consumenten. Een 
openbare ruimte met bestrating, straatmeubilair en 
speelplekken die passen bij het historisch karakter 
van Voorschoten en bijdraagt aan ontmoeting en 
beleving. De historische diakoniewoningen krijgen 
ter versterking van de detailhandel bij voorkeur in 
de toekomst de bestemming centrumdoeleinden. 
De panden hebben grote stedenbouwkundige 
kwaliteiten en zijn zeer geschikt voor kleinere 
speciaalzaken. Daarnaast ontstaat zo een 
aaneengesloten winkelfront. 

De verbinding tussen de Schoolstraat en de 
Voorstraat is nog niet optimaal en kan verbeterd 
worden door bijvoorbeeld de steegjes als 
dwarsverbanden herkenbaarder en aantrekkelijker 
te maken met muurschilderingen die de historie 
van Voorschoten vertellen en bestrating die 
uitdaagt de steeg te betreden. 

Aangezien het centrum van Voorschoten steeds 
meer gericht zal zijn op het recreatieve winkelen, 

bedreiging vormen voor de detailhandel en de 
leefbaarheid van Voorschoten.

Visie centrum
Het centrum is van wezenlijk belang voor de 
leefbaarheid van Voorschoten en noodzakelijk 
voor het dorpse karakter. Het centrum als 
recreatief winkelgebied wordt nog meer een plek 
van ontmoeting en samenkomst met een divers 
verblijfsmilieu met verschillende functies voor 
alle bezoekers en gebruikers. Hier spreekt men 
elkaar wat bijdraagt aan de sociale structuur. Er 
is ruimte voor ontmoeting en vermaak, cultuur en 
ontspanning. Een bereikbare, veilige en schone 
ontmoetingsplaats, waar het prettig verblijven is.

De Schoolstraat blijft de functionele winkelstraat 
met hoge passantenstromen en meer ruimte voor 
daghoreca. Dit past binnen de trend, dat winkelen 
steeds meer een dagje uit is, een beleving. De 
Voorstraat blijft een recreatief gebied met een 
aantrekkelijke historische uitstraling en mix van 
horeca, culturele functies, wonen en de bestaande 
winkeltjes als antiekzaken en galeries. 

Om meer aanloop en een levendig centrum te 
houden onderzoeken wij samen met ondernemers 
de mogelijkheid om in de toekomst meer publiek 
aantrekkende functies als de bibliotheek en het 
cultureel centrum, in het centrum te concentreren 
en met elkaar te combineren. Hierbij wordt ook 
rekening gehouden met werkplekken voor ZZP`ers 
en ontwikkelt het centrum zich steeds meer als 
huiskamer van het dorp.
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de onderlinge ontmoeting en het verblijven, 
is er niet altijd meer plaats voor de auto of de 
fiets. Na afronding van de werkzaamheden aan 
het Deltaplein wordt daarom onderzocht wat de 
mogelijkheden zijn om de Voorstraat (een deel 
van het jaar) deels parkeervrij te maken en het 
fietsen te beperken in de Schoolstraat tijdens 
openingstijden van de winkels. Dit draagt bij aan 
het centrum als huiskamer van Voorschoten. Voor 
fietsers komen er voldoende parkeermogelijkheden 
in de nabijheid van de winkelstraten en het 
Keurmerk Veilig Ondernemen wordt voortgezet.

Visie boodschappencentrum Hofland
Boodschappencentrum Hofland is in de toekomst 
het centrum waar de inwoners van Noord-
Hofland hun boodschappen doen. Samen met de 
ondernemers wordt gekeken naar mogelijkheden 
voor revitalisering van het winkelcentrum en een 
verbeterde inrichting van de openbare ruimte 
en goede parkeermogelijkheden waardoor het 
winkelcentrum goed bereikbaar is met minder 
overlast voor omwonenden.

Van Beethovenlaan
De winkelstrip Van Beethovenlaan is in de 
Retailvisie-analyse benoemd als winkelgebied 
zonder kansrijk perspectief in 2025 maar kan 
zeker kansrijk zijn als gebied met functies 
en bestemmingen anders dan detailhandel. 
De gemeente blijft in goed overleg met de 
stakeholders en staat open om te onderzoeken 
wat mogelijkheden zijn voor andere functies dan 
detailhandel op deze locatie of mogelijke relocatie 

naar winkelgebieden met een kansrijk perspectief. 
Winkels of winkelgebieden worden uiteraard op 
basis van deze visie niet gevraagd te sluiten en 
winkeliers zullen in de toekomst niet worden 
gehinderd met ondernemen in het winkelgebied.

Maatregelen
• Versterken lokale detailhandelstructuur
• Versterking van het centrum winkelgebied als 

recreatief winkelgebied met de kernwaarden 
historisch, ontmoeting en bereikbaar

• Versterking winkelcentrum Hofland als 
boodschappencentrum

Taskforce dorpscentrum Voorschoten
De Taskforce dorpscentrum Voorschoten is een 
samenwerking van bij het centrum betrokken 
partijen die begin 2015 een plan van aanpak 
hebben opgesteld met concrete acties en 
maatregelen voor de korte en de middellange 
termijn (bijlage 5). Dit moet ervoor zorgen dat 
het centrum ook voor de komende jaren in alle 
aspecten optimaal op de kaart komt te staan. 
De identiteit van het centrum van Voorschoten 
is daarbij bepaald door de drie kernwaarden: 
historisch, ontmoeting en bereikbaarheid. Zij 
zijn er altijd en bepalen het onderscheidend 
vermogen en de herkenbaarheid van het 
centrum en vormen het kader voor de opgestele 
acties. Door een bijdrage van de gemeente 
en andere partners kunnen 18 maatregelen 
worden uitgevoerd of onderzocht op uitvoering.

Retailvisie Leidse regio
Ondernemers, onderwijsinstellingen 
en overheden hebben begin 2014 een 
economische agenda voor de Leidse regio 
vastgesteld. De agenda is een gezamenlijke 
aanpak van overheden, ondernemers en 
onderwijsinstellingen in zes gemeenten (Leiden, 
Leiderdorp, Oegstgeest, Katwijk, Voorschoten 
en Zoeterwoude) om de economie in onze 
regio te stimuleren. De Leidse Regio komt in 
2015 met een regionale Retail visie waarin de 
vraag wordt beantwoord: ‘Hoe en waar winkelt 
de consument in 2025 in de Leidse regio en 
wat betekent dit voor de winkelgebieden in de 
Leidse regio’?
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3.2 Horeca 

Bestaande situatie
De horeca in Voorschoten is een belangrijke 
schakel in de openbare ruimte en sociale 
samenhang van het dorp en vervult een wezenlijke 
functie in de ondersteuning van andere bedrijven 
waaronder de detailhandel. 

Het horeca-aanbod in Voorschoten is kwalitatief 
goed maar telt met ongeveer 35 horecabedrijven 
in het centrum relatief gezien minder vestigingen 
in vergelijking met gemeenten met een zelfde 
inwoneraantal. De horeca in het centrum 
concentreert zich vooral in de Voorstraat en 
aan de Leidseweg-Zuid. De Voorstraat heeft 
een historische uitstraling en horeca in het 
hogere segment. In de Schoolstraat is relatief 
gezien weinig daghoreca aanwezig en zijn de 
vestigingsmogelijkheden voor nieuwe daghoreca 
planologisch beperkt. Buiten het centrum in het 
buitengebied ligt een hotel-restaurant van der 
Valk. Verspreid over Voorschoten liggen enkele 
restaurants en een bed- en breakfast. 

Op het gebied van openbare orde en veiligheid 
doet de horeca het goed in Voorschoten. Door een 
adequate samenwerking van horecaondernemers, 
politie en gemeente hebben zich de afgelopen 
jaren geen grote incidenten voorgedaan. Wel is er 
nog af en toe sprake van enige wrijving tussen de 
markt en terrassen door de schaarse ruimte in de 
Voorstraat.

Visie Horeca
De gemeente Voorschoten streeft naar het 
mogelijk maken van een horecaontwikkeling die de 
ruimtelijke en economische aantrekkingskracht en 
de kwaliteit van het wonen, werken, winkelen en 
verblijven van de gemeente Voorschoten versterkt. 

Het dorpscentrum is bij uitstek de huiskamer 
van Voorschoten, de plek van verbinding en 
ontmoeting voor de Voorschotenaren en bezoekers 
van de gemeente. Dit betekent dat de horeca ten 
goede dient te komen aan het onderscheidend 
vermogen en de positie van het centrum. De 
aanwezigheid van een goed functionerend 
kernwinkelgebied en een aantrekkelijke horeca 
verlengen het bezoekmoment, vergroten het 
verzorgingsgebied en verhogen de bestedingen. 
Doordat de detailhandel en het centrum onder 
druk staat is dit nog meer van belang dan 
voorheen. Kortom de detailhandel en de horeca 
hebben elkaar steeds harder nodig en de 
gemeente wil daarom de horeca voornamelijk 
concentreren in het centrum.

De gemeente onderkent daarnaast ook het belang 
van de Vliet. Langs de Vliet blijven er daarom 
mogelijkheden voor (horeca)ontwikkelingen die 
aansluiten op de waterrecreatie.

Voor de horeca wordt de gebiedsindeling uit de 
horecanota 2011 overgenomen:
• Voorstraat, de huiskamer van Voorschoten: 

regionale aantrekkingskracht, vooral 
(aaneengesloten) avondhoreca.

• Schoolstraat, ondersteunende horeca: 
aantrekkelijk winkelgebied, daghoreca.

• Overige gebieden, autonome horeca: 
gevarieerd aanbod aan dag- en avondhoreca.

De vestiging van meer horeca in het hogere 
marktsegment wordt primair bepaald door de 
markt. De gemeente kan er wel voor zorgen 
dat het vestigingsmilieu in het centrum voor 
dergelijke bedrijven wordt geoptimaliseerd. De 
gemeente laat het maximumstelsel voor het 
aantal horecavestigingen in het centrum daraom 
los. Voor vestiging van nieuwe (avond)horeca 
in de Voorstraat wordt voortaan de afweging 
gemaakt op basis van de ladder voor duurzame 
verstedelijking(zie paragraaf 2.2). De ladder is 
ingericht voor een zorgvuldige afweging voor 
ontwikkelingen in stedelijke gebieden waarbij de 
behoefte aan nieuwe avondhoreca moet worden 
aangetoond. Om de overlast beperkt te houden, 
wordt in de Voorstraat gestreefd naar een zoveel 
mogelijk aaneengesloten horeca en daarmee 
ook aaneengesloten terrassen. Dit vergroot de 
aantrekkingskracht en beperkt de overlast.

De mogelijkheden voor daghoreca in het 
noordelijke deel van de Schoolstraat en het 
Treubplein worden vergroot zodat een betere 
combinatie van daghoreca en detailhandel mogelijk 
is. Bij de herziening van het bestemmingsplan 
centrum in 2018 kan hierin worden voorzien 
door de bestemming centrumdoeleinden te 
verruimen zodat zowel detailhandel als daghoreca 
mogelijk is in de Schoolstraat en het Treubplein. 
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Tot de herziening staat de gemeente positief 
tegenover aanvragen voor daghoreca in dit gebied. 
Consumenten kunnen daardoor in de toekomst nog 
beter in Voorschoten terecht om het winkelen en 
horeca te combineren en zo langer te verblijven. 
Dit sluit goed aan op de wens van de consument 
en de toekomstvisie 2025 waarin het centrum dé 
plek voor ontmoeten is met ruimte voor zowel 
horeca als winkelen. Om een goede wisselwerking 
te krijgen tussen winkels en daghoreca met 
eventuele terrassen hoeven deze horecazaken in 
de Schoolstraat niet aaneengesloten te zijn. Zo 
kan een afwisselend beeld ontstaan van winkels en 
daghorecazaken. 

Hoewel de gemeente een concentratiestrategie 
voert voor horeca in het centrum, kunnen zich 
buiten het centrum unieke gelegenheden voordoen 
waar toch horeca gewenst is. Mocht zich een 
unieke gelegenheid voordoen die gebruik maakt 
van specifieke gebiedskenmerken die alleen 
buiten het centrum liggen kan het College van 
Burgemeester en Wethouders om ontheffing 
van het bestemmingsplan worden verzocht. 
Hierbij gaat het om specifieke gebiedskenmerken 
waarbij de functie wordt gekoppeld aan het 
gebiedskenmerk. Zo moeten er mogelijkheden 
zijn voor het beter benutten van de waterrecreant 
aan de Vliet. Ook zijn er functies die door hun 
specifieke eisen niet in het centrum passen of 
gewenst zijn. Dit kan bijvoorbeeld gelden voor: 
een theehuis, congres/zalencentrum, discotheek, 
et cetera. 

Om het horeca bezoek te stimuleren is het 
van belang om de winkels en de horeca in de 
Schoolstraat en de Voorstraat nog beter met 
elkaar te verbinden. Dit kan door aan te haken 
bij de bij de detailhandel genoemde integrale 
maatregelen voor verbetering van de inrichting van 
de openbare ruimte en de omgevingskwaliteit van 
de Schoolstraat en omgeving. 

Om de overlast voor omwonenden zoveel mogelijk 
te beperken worden sluitingstijden gehanteerd die 
in overeenstemming zijn met het type gebied. Voor 
het centrum gelden gezien het specifieke karakter 
ruimere sluitingstijden dan voor de overige 
gebieden. Zo behouden wij een goede balans 
tussen horeca en wonen.

Voor de warenmarkt is het belangrijk dat zowel 
marktkooplui, horecaondernemers en bezoekers 
optimaal kunnen profiteren van de schaarse 
ruimte in de Voorstraat. Op termijn moet gekeken 
worden hoe de Voorstraat op vrijdag het beste 
benut kan worden zodat een goede wisselwerking 
ontstaat tussen de markt en de horeca. De 
‘warenmarkt te gast’ als uitgangspunt voor een 
kwaliteitsverbetering van de Voorstraat. Een goede 
inpassing met kramen en terrassen in afstemming 
met het autoverkeer kan daarbij de kwaliteit 
en de uitstraling van de markt  en het centrum 
verbeteren.

Maatregelen
• Concentreren van horeca
• Vergroten van mogelijkheden voor (dag)horeca
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3.3 Toerisme en Recreatie

Bestaande situatie
Voorschoten vormt samen met Wassenaar en 
Leidschendam-Voorburg het Landschap Duin, Horst 
en Weide. Voorschoten fungeert met deze partners 
als metropolitaan landschap met verschillende 
toeristische en recreatieve mogelijkheden in een 
verstedelijkte regio. Metropolitane landschappen 
zijn onder stedelijke invloed liggende landschappen 
in de Zuidvleugel die de komende jaren 
omgevormd worden tot aantrekkelijke en goed 
toegankelijke gebieden. Het groene karakter zorgt 
voor een aangenaam leefklimaat en schept door 
haar regionale aantrekkingskracht mogelijkheden 
voor het toerisme.

Voorschoten heeft een rijke historie en beschikt 
over diverse toeristische bestemmingen als 
Kasteel Duivenvoorde, landgoederen als de 
Horsten, buitenplaatsen, monumenten, musea en 
mogelijkheden voor waterrecreatie. Er passeren 
jaarlijkse vele duizenden boten over de Vliet en 
de gemeente grenst aan het recreatiegebied 
Vlietland. Jaarlijks worden talloze evenementen 
georganiseerd als het weekend van Voorschoten, 
Jazz Culinair en de Paardenmarkt. Ook lopen 
er wandel- en fietsroutes door de gemeente, 
waaronder het bekende Marskramerpad welke 
loopt van Bad Bentheim(dui) naar Scheveningen. 

Het toerisme in Voorschoten levert een aanzienlijke 
bijdrage aan de werkgelegenheid. Daarnaast 
profiteren ook overige sectoren als de detailhandel 

en het museum die indirect gerelateerd zijn aan 
recreatie en toerisme. In totaal gaat het om zo`n 
470 arbeidsplaatsen die gelieerd zijn aan het 
toerisme.

In Voorschoten zijn verschillende restaurants 
aanwezig en is er de mogelijkheid te overnachten 
in het hotel-restaurant van der Valk en een Bed 
& Breakfast in het centrum. Van der Valk is 
daarnaast bezig met de ontwikkeling van een 
wellness centrum en boerderijcluster.

Hoewel er in Voorschoten diverse toeristische en 
recreatieve voorzieningen voor handen zijn is 
de synergie tussen deze voorzieningen beperkt. 
Er zijn maar weinig bezoekers die meerdere 
bestemmingen bezoeken of die gebruik maken 
van de voorzieningen in het centrum. Dit kan 
enerzijds liggen aan de onbekendheid over wat er 
in Voorschoten te ‘beleven valt’ en de relatief grote 
afstand tussen de verschillende bestemmingen. 
Ondernemers en andere betrokkenen bij toerisme 
benoemen daarbij het gebrek aan een integrale 
promotie van Voorschoten.

Visie
Toerisme zorgt voor bestedingen en genereert 
werkgelegenheid voor veel mensen in de 
gemeente. Zowel commerciële als publieke 
voorzieningen hebben profijt van het toeristisch 
gebruik van Voorschoten. De eigen inwoners 
profiteren mee van het extra draagvlak voor de 
voorzieningen zoals (openbaar) vervoer, winkels 
en horeca, waardoor een groter en kwalitatief 

hoogstaander aanbod haalbaar is. 

Actieve ondernemers in de sectoren horeca en 
hotels hebben aangetoond dat er kansen zijn 
voor het toerisme door nieuwe ontwikkelingen en 
investeringen. Het nieuwe restaurant en Bed & 
Breakfast in de Voorstraat is een goed voorbeeld 
hiervan binnen de gemeente, een nieuw concept 
door horeca en overnachten te combineren 
ingepast in het unieke karakter van de Voorstraat. 
De gemeente Voorschoten faciliteert graag 
dergelijke initiatieven.

De gemeente streeft naar een betere en duurzame 
benutting van de bestaande toeristische en 
recreatieve mogelijkheden door deze onderling 
beter te verbinden en te promoten met het 
dorpscentrum als belangrijke schakel en plaats van 
ontmoeting. 

De gemeente wil daarbij niet ten koste van 
alles meer toeristen naar de gemeente trekken. 
Voorschoten is zuinig op haar groene omgeving en 
zet voor een verdere benutting en groei van het 
toerisme in op kwaliteit, variatie en duurzaamheid 
boven kwantiteit. Voorschoten moet haar eigen 
gezicht meer laten zien. Er is veel te doen en te 
vinden, maar weten de doelgroepen dat wel? En 
welke doelgroepen moeten we aanspreken. We 
zetten daarom in op natuurgerichte recreatie, 
waterrecreatie en (luxe) leisure.

Om Voorschoten beter op de kaart te zetten 
en het toerisme op een hoger niveau te 
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krijgen is samenwerking met ondernemers, 
maatschappelijke organisaties en de gemeente 
noodzakelijk. Hiervoor wordt een periodiek 
toeristisch overleg opgericht waarin gezamenlijk 
afspraken worden gemaakt over de wijze waarop 
verschillende toeristische functies aan elkaar 
gekoppeld kunnen worden. Ook kan in dit verband 
gekeken worden hoe Voorschoten beter op de 
kaart gezet kan worden met een gezamenlijk 
profiel gericht op de gewenste doelgroep. Bij 
voorkeur maakt ook de gemeente Voorschoten 
onderdeel uit van dit overleg.

De gemeente kan het vestigingsklimaat voor 
toeristische bedrijven verbeteren door voldoende 
aandacht te hebben voor de basisinfrastructuur en 
voorzieningen. De gemeente zorgt op strategische 
locaties voor (optimalisering van de) aantrekkelijke 
routes tussen toeristische bestemmingen. 
Daarnaast kan ruimte geboden worden aan nieuwe 
toeristische voorzieningen die zich aandienen en 
passend zijn bij de aard en het waterrijke karakter 
van Voorschoten. Het initiatief en de uitvoering 
hiervan blijven primair de taak van de ondernemer.

Toerismeondernemers kunnen het 
combinatiebezoek onderling stimuleren door een 
goede informatievoorziening voor de bezoeker.
Zo moet het voor toeristen mogelijk worden om 
na het varen over de Vliet en het shoppen of 
lunchen in het centrum ook een bezoek te brengen 
aan Kasteel Duivenvoorde. Goed aangeduide 
fiets-, vaar- en wandelroutes zijn hierbij van 
belang. Aanvullende daarop kan een (digitaal) 

informatiepunt in bijvoorbeeld het museum 
gerealiseerd worden waar toeristen voorzien 
worden van nuttige informatie en begeleiding. 
Er komt een  Toeristisch Overstap Punt(TOP) in 
Voorschoten. Een TOP is een ‘knooppunt’ waar 
diverse bewegwijzerde en onbewegwijzerde fiets- 
en wandelroutes samen komen voorzien van 
informatiepanelen. Een TOP is goed bereikbaar 
en beschikt over voldoende parkeergelegenheid. 
De koppeling aan horeca leidt daarbij tot extra 
rendement.

Om het economisch potentieel van het 
waterrecreatie voor Voorschoten beter te benutten 
kan de relatie met het centrum van Voorschoten 
versterkt worden met een passantenhaven 
waardoor het voor passanten erg aantrekkelijk 
wordt om Voorschoten te bezoeken en meer 
gebruik te maken van voorzieningen als horeca en 
detailhandel. Gezamenlijk met marktpartijen zal er 
worden onderzocht of en onder welke condities een 
passantenhaven in Voorschoten haalbaar is.

Maatregelen
• Vergroten onderlinge informatieverstrekking en  

gezamenlijke promotie
• Vergroten bereikbaarheid
• Benutten van mogelijkheden voor 

waterrecreatie
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3.4 Bedrijventerreinen 

Bestaande situatie
Voorschoten kent een tweetal bedrijventerreinen, 
de Dobbewijk aan de westkant van de spoorlijn 
Den-Haag – Leiden, en de Rouwkooplaan aan de 
zuidkant van het dorp. Daarnaast bevindt zich 
aan de noordkant van het dorp nog een klein 
bedrijvencluster rondom de Hofweg. Dit cluster 
bestaat bijna geheel uit een groot bedrijf en is om 
deze reden niet verder beschreven.

Dobbewijk
De Dobbewijk is zeer goed bereikbaar met het 
openbaar vervoer, vanwege de strategische 
ligging aan de spoorverbinding Rotterdam - Den-
Haag – Amsterdam. Daarnaast is de Dobbewijk 
vanuit de directie omgeving goed te bereiken 
per auto, vrachtauto en fiets. De A4 en A44 
liggen dichtbij, maar vanwege de ontsluiting 
door groen en/of woonwijken heen lijkt het alsof 
de Dobbewijk relatief ver verwijderd is van de 
hoofdsnelwegen en hierom minder geschikt voor 
grote transportbedrijven.

De Dobbewijk heeft een gemengd economisch 
profiel met een sterke verwevenheid met 
woonfuncties en is omgeven door landschappelijk 
groen. Dobbewijk kent behalve bedrijven 
ook een woongedeelte met een actieve 
bewonersvereniging. Het wonen wordt niet 
uitgebreid. Er zijn voornamelijk kleinschalige 
bedrijven gevestigd met een verzorgend karakter. 
 

Rouwkooplaan
Het bedrijventerrein Rouwkooplaan ligt aan 
de zuidkant van Voorschoten, ten oosten 
van de Veurseweg en tegen de woonwijk 
Starrenburg II aan. De Rouwkooplaan heeft 
een  matige infrastructuur welke in een slechte 
onderhoudsstaat verkeert en een matige openbare 
ruimte. Deze is geheel in handen van particuliere 
eigenaren. De rol van de gemeente is beperkt.

Visie Algemeen
Bij de gewenste ontwikkelingsrichting van de 
verschillende locaties/bedrijventerreinen, worden 
enkele leidende principes gehanteerd. Het gaat in 
dit verband om:

• Locaties vitaliseren (Dobbewijk en 
Rouwkooplaan);

• Optimaliseren van het gebruik, Verdichten 
boven uitbreiden (nota werklandschappen):

• Behoud door ontwikkeling (nota 
werklandschappen):

Voor de bedrijvenlocaties is het van belang om 
een duidelijke categorisering te hanteren. De vier 
belangrijkste aspecten waarop de categorisering 
gebaseerd wordt zijn: Planologie (de situering van 
het terrein); Milieu (de hinder naar de omgeving); 
Economie (waar is behoefte aan) en verkeer 
(bereikbaarheid en parkeren).

Bedrijventerreinen zijn bestemd voor bedrijven 
die gericht zijn op het vervaardigen, bewerken, 
herstellen en opslaan van goederen evenals 

de handel in goederen die ter plaatse worden 
vervaardig, hersteld of opgeslagen. Als op een 
bedrijventerrein gaandeweg een transformatie 
ontstaat, bijv. van bedrijven naar kantoren, dan 
kunnen problemen ontstaan. De parkeerbehoefte 
voor kantoren is hoger dan voor bedrijven 
waardoor parkeerproblemen kunnen ontstaan. De 
kantoorfunctie belemmert bovendien de invulling 
met de bedrijven terwijl er juist behoefte is aan 
bedrijventerrein. Bedrijven die een verplaatsings- 
of uitbreidingsbehoefte hebben kan de gemeente 
dan niet faciliteren terwijl kantoren, vanwege het 
ontbreken van hinder, zich ook op plaatsen kunnen 
vestigen waar bedrijven niet zijn toegestaan. De 
vestiging van kantoren op bedrijventerreinen wordt 
om deze reden niet bevorderd.

Visie Dobbewijk
De Dobbewijk werd in 2014 en 2015 
geherstructureerd. De reconstructie is ten tijde van 
het schrijven van deze visie in volle gang. Er wordt 
een nieuwe rondweg aangelegd en er worden door 
zowel de gemeente (in 2014) als door Hoogvliet 
Beheer (2015 e.v.) kavels uitgegeven voor nieuwe 
bedrijven. Hierdoor zal de werkgelegenheid en 
bedrijvigheid toenemen. Deze grote investeringen 
in infrastructuur en nieuw uit te geven gronden 
zullen het bedrijventerrein een impuls geven. 
Op het bedrijventerrein is verder in beperkte 
mate uitbreiding of verandering naar kantoren of 
perifere detailhandel toegestaan.

De ondernemers op de Dobbewijk willen graag een 
Parkmanagement organisatie opzetten. Doel is het 
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bevorderen van de kwaliteit en vitaliteit van het 
Bedrijventerrein. Per 14 november 2014 is hiervoor 
een nieuwe ondernemersvereniging opgezet, de 
Vereniging Ondernemers Dobbewijk (VOD). Deze 
vereniging onderzoekt of er voldoende draagvlak 
is voor het oprichten van parkmanagement, 
en welke taken hierin opgenomen worden. Op 
dit moment wordt voornamelijk gedacht aan 
beveiliging, het onderhoud van het openbaar groen 
en inkoopvoordelen.

Visie Rouwkooplaan
De Rouwkooplaan heeft een serieuze 
facelift nodig. Bodemproblematiek, verdeeld 
(probleem) eigenaarschap en geschiedenis 
frustreerden tot op heden de inspanningen 
om tot verbetering te komen. Inmiddels is de 
Rouwkooplaan als aandachtspunt opgenomen 
in het coalitieakkoord. In 2015 zijn de eerste 
gesprekken met ondernemers gestart om te 
kijken naar mogelijkheden voor upgraden van het 
bedrijventerrein en dan in het bijzonder de weg. 
Punt van aandacht is dat zowel de weg als de 
openbare ruimte eigendom zijn van particulieren. 
Inmiddels zijn er door de ondernemers vergaande 
plannen ontwikkeld voor de revitalisering van de 
Rouwkooplaan. Het doel is om de revitalisering 
in 2016 uit te voeren. Waar mogelijk en nodig 
faciliteert de gemeente dit proces.

Maatregelen
• Verwerken uitgangspunten nota 

werklandschappen in bestemmingsplannen
• Dobbewijk, invoeren en onderhouden 

Bedrijveninvesteringszone
• Dobbewijk, afronden herstructurering terrein
• Rouwkooplaan, faciliteren revitalisering 

Rouwkooplaan
• Rouwkooplaan, onderzoek naar invoeren 

Bedrijveninvesteringszone Rouwkooplaan
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3.5 Kantoren

Bestaande situatie
Voorschoten kent een vijftal kantorenlocaties:
 
1. Centrum e.o. (Schoolstraat, Voorstraat e.o.)
2. Stationsomgeving (Rouboslaan, Papelaan, e.o.)
3. Bedrijventerrein Dobbewijk
4. Bedrijventerrein Rouwkooplaan e.o.
5. Leidseweg e.o.: verspreid aantal kantoren
 
Naast de reguliere kantoren, bevinden zich twee 
bedrijfsverzamelgebouwen voor ZZP’ers en kleine 
kantoren in Voorschoten, House of Vision aan de 
Rouwkooplaan en het Silver Business Centre in het 
centrum. Daarnaast is er in het bestemmingsplan 
bij het station nog een mogelijkheid voor het 
ontwikkelen van een bedrijfsverzamelgebouw 
(gemengde bestemming). 
  
De kantorenvoorraad in Voorschoten heeft zowel 
absoluut als relatief een bescheiden omvang 
in de regio. De voorraad bedraagt ongeveer 
27.000 m² (zie bijlage 2, tabel 5.5.1.). Hiermee 
functioneert Voorschoten in de luwte van 
‘kantorenreuzen’ als Leiden en Den Haag. 30% van 
de kantorenvoorraad bestaat uit kantoren kleiner 
dan 500 m². Dit aandeel is beduidend hoger dan in 
grotere kantorensteden meestal het geval is (rond 
de 10%). Dit illustreert de kleinschaligheid van de 
Voorschotense kantorenmarkt.
 
De kantorenmarkt in Voorschoten is bescheiden 
qua omvang en dynamiek. Er zijn de laatste 

jaren weinig nieuwe kantoren ontwikkeld en 
de leegstand ligt met 7% onder het landelijke 
gemiddelde van 14% en het regionale 
gemiddelde. Dit percentage komt in de 
buurt van frictieleegstand: de leegstand die 
nodig is om bedrijvendynamiek (oprichting, 
opheffing, verhuizing) de ruimte te geven. Er 
is dan ook geen noodzaak voor planreductie 
of onttrekkingen. Wel is een groot deel van de 
voorraad ouder dan 30 jaar. Er bestaan dus 
wel degelijk kansen om meer dynamiek op de 
kantorenmarkt te faciliteren met markconforme 
(voor Voorschoten) onderscheidende vervangende 
nieuwbouwontwikkelingen. 

Centrum, stationsomgeving en Leidseweg e.o.
De meeste kantoorpanden bevinden zich in het 
centrum. Het betreft hier voornamelijk relatief 
kleine kantoren voor zakelijke dienstverlening, 
zorg onderwijs en overheid, ICT en Industrie, 
handel en transport. 

De kantorenlocatie Rouboslaan is relatief nieuw. 
De locatie ligt tegenover het station en is daardoor 
uitstekend bereikbaar per openbaar vervoer. 
De kantoren rondom de Leidseweg liggen erg 
verspreid. Het gaat om zeer diverse kantoren die 
niet geclusterd zijn.

Dobbewijk en Rouwkooplaan
De Dobbewijk is het grootste bedrijventerrein van 
Voorschoten. De kantoorfunctie is ondergeschikt. 
Momenteel wordt hard gewerkt aan de 
revitalisering van de Dobbewijk (zie paragraaf 

3.5. Bedrijventerreinen). Dobbewijk kent een 
aantal kleine kantoren  aan de Dobbeweg en de 
Donklaan. Een uitspraak van de Raad van State 
heeft kantoorontwikkeling mogelijk gemaakt op de 
begane grond van het Printhouse in de Dobbewijk.

Op het bedrijventerrein Rouwkooplaan zijn 
een vijftal kantoren gevestigd, waaronder een 
bedrijfsverzamelgebouw. De Rouwkooplaan 
is voornamelijk een bedrijventerrein, de 
kantoorfunctie is ondergeschikt. Voor het terrein 
geldt dat de bereikbaarheid goed is door een 
gunstige ligging ten opzichte van de uitvalswegen. 
Wel heeft het terrein te kampen heeft met 
een matige uitstraling en een verslechterde 
infrastructuur. Er zijn vergaande plannen om de 
infrastructuur in 2016 op te knappen, zie hiervoor 
paragraaf 5.5 Bedrijventerreinen.

Visie algemeen
Een deel van de Voorschotense kantorenvoorraad 
is meer dan 30 jaar oud. Deze voorraad zal 
op den duur opgeknapt of vervangen moeten 
worden. Gezien de trend van afname in de vraag 
naar kantoorruimte zal ingestoken worden op 
vervanging van kantoorruimte, niet op uitbreiding.

Centrum, Stationsweg en Leidseweg e.o.
Als we naar de toekomst en de mogelijke 
ontwikkelingen van deze locaties kijken zien we 
dat de leegstand in het centrum toe neemt. Echter 
is er steeds meer vraag naar kantoorlocaties nabij 
de beide stations. Beide stations in Voorschoten 
liggen aan de zogenaamde Stedenbaan. Vanuit de 
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Provincie wordt sterk ingezet op ontwikkelingen 
rond de Stedenbaan, echter, nieuwe 
ontwikkelingen worden niet gestimuleerd. Mochten 
er nieuwe  ontwikkelingen zijn, dan zou  in de 
eerste plaats gekeken moeten worden naar de 
mogelijkheden van nieuwe kantoorontwikkelingen 
rondom de twee stations.

Vooral de kantoorlocaties in het centrum en de 
Leidseweg e.o. zijn verouderd. De komende jaren 
zullen veel van deze panden gemoderniseerd 
moeten worden. Hierbij is het belangrijk om 
de laatste ontwikkelingen bestemmingsplan 
technisch te kunnen faciliteren, zodat ingespeeld 
kan worden op nieuwe werkvormen en vraag 
naar meer flexibele werkvormen. Uitbreiding is 
niet aan de orde gezien de stagnerende vraag 
naar kantoorruimte. Kantoorontwikkeling moet 
door de kleinschaligheid van de Voorschotense 
kantorenmarkt primair gericht zijn op kleinschalige 
en flexibele (omvang, contract, alternatief 
aanwendbaar) concepten. 

Op dit moment zijn er geen plannen om de 
voorraad kantoren uit te breiden. Echter, de 
gemeente Voorschoten wil graag de ruimte 
houden om, als er uitbreiding gewenst is, 
deze te realiseren rondom de zogenaamde 
Stedenbaanlocaties. Om deze reden is er bij het 
Station Voorschoten een locatie bestemd als 
‘gemengd’ waarbinnen onder andere kantoren 
of een kantorenverzamelgebouw ontwikkeld 
kunnen worden. Op deze manier behoudt 
Voorschoten ruimte voor behoud en groei 

van de kantorenwerkgelegenheid. De fysieke 
randvoorwaarden voor een groei met ca. 120 
banen worden gecreëerd, maar een ruim veelvoud 
hiervan wordt behouden. 

Visie Dobbewijk en Rouwkooplaan
Voor de toekomst geldt dat beide 
bedrijventerreinen volop in ontwikkeling zijn. 
Er wordt hard gewerkt aan het revitaliseren 
van de Dobbewijk en er lopen gesprekken over 
het upgraden van de Rouwkooplaan. Op beide 
locaties blijft de functie bedrijven prominent. 
De kantoorlocaties die zich op de beide 
bedrijventerreinen bevinden functioneren goed, 
maar er is geen behoefte aan uitbreiding.

Een trend is de toenemende menging van 
kantoorlocaties en bedrijventerreinen. Ook 
in Voorschoten is dit zichtbaar op beide 
bedrijventerreinen. Gezien de schaarste van ruimte 
voor (zwaardere) bedrijvigheid, is het echter aan 
te bevelen de beide bedrijventerreinen zoveel 
mogelijk beschikbaar te houden voor bedrijven. 
Kantoorfuncties worden alleen toegestaan op al 
bestaande locaties, of als ondergeschikte functie 
aan de hoofdactiviteit.

Maatregelen
• Inventarisatie behoefte 

bedrijfsverzamelgebouw
• Actief meewerken aan ontwikkelingen indien 

behoefte is aangetoond
• Bestrijden leegstand
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3.6 De ZZP`er

Bestaande situatie
De Zelfstandigen Zonder Personeel(ZZP) zijn een 
belangrijke en groeiende groep in Voorschoten. 
Voorschoten telt zo`n 1.300 ZZP’ers en zal dit 
aantal de komende jaren verder zien toenemen. 
Hiermee vertegenwoordigt de ZZP’er ruim 13% 
van de beroepsbevolking van Voorschoten. 

Uit een enquête gehouden onder de ZZP`ers in 
Voorschoten (148 respondenten) blijkt dat 80% 
van de Voorschotense ZZP`ers vanuit huis werkt 
en 12% in een bedrijfspand. Ruim 23% van de 
respondenten geeft aan zich te willen vestigen 
in een bedrijfsverzamelgebouw. Een bereikbare 
locatie met voldoende parkeergelegenheid en 
een flexibel huurcontract zijn daarbij belangrijke 
voorwaarden. Doordat ZZP`ers veelal vanuit 
huis werken zorgen zij voor een stukje sociale 
controle in de wijk en leveren een bijdrage aan het 
voorzieningenniveau.

36% van de respondenten voert meer dan de helft 
van de werkzaamheden uit binnen Voorschoten 
en een overgrote meerderheid vindt het hebben 
van een (lokaal) netwerk van groot belang. 
Weinig ZZP`ers zijn echter aangesloten bij de 
Ondernemersvereniging Voorschoten.

ZZP`ers werken voor eigen rekening en risico 
wat betekent dat zij buiten de cao’s vallen en 
niet de bescherming genieten die werknemers 
met een dienstverband krijgen. Maar weinig 

zelfstandigen verzekeren zich tegen ziekte of 
langdurige arbeidsongeschiktheid. Uit de enquête 
blijkt dat 82% van de respondenten zich niet 
heeft verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. 
Daarnaast houdt 35% er geen rekening mee dat 
zij zelfstandig een pensioen moeten opbouwen. 
Reden voor het niet verzekeren zijn vooral de hoge 
kosten en het lage vertrouwen in verzekeraars. 
Hierbij moet worden opgemerkt dat slechts 33% 
van de respondenten kostwinnaar is in het gezin 
en zij dus kunnen terugvallen op de partner. Ook 
geeft 64% van de ondervraagden aan zelf een 
financiële buffer op te bouwen. 

Visie
Omdat er in Voorschoten veel ZZP`ers wonen 
en werken streeft de gemeente naar een 
goed klimaat voor de ZZP’er met bijpassende 
faciliteiten. ZZP’ers moeten de keuze en 
mogelijkheid hebben om zowel thuis te werken 
als gezamenlijk met andere ondernemers 
in een bedrijfsverzamelgebouw. Binnen het 
bestemmingsplan zijn dan ook mogelijkheden 
opgenomen om te werken aan huis. Daarnaast 
zijn er binnen de gemeente verschillende 
mogelijkheden voor starters en ZZP’ers om 
samen te werken in een gebouw. Deze locaties 
kunnen fungeren als een incubator waar ZZP`ers 
en starters (samen)werken en de faciliteiten 
hebben om door te groeien naar succesvolle 
ondernemingen. De gemeente blijft bereid mee 
te denken met nieuwe particuliere initiatieven 
om startende ondernemers, ZZP`ers en andere 
voorzieningen samen te brengen in één gebouw, 

waar mogelijk in het centrum dichtbij andere 
voorzieningen. 

De gemeente wil haar ZZP’ers beter informeren. 
Via het digitaal ondernemersloket besteden 
wij daarom meer aandacht aan zelfstandigen. 
Het verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid, 
informatie over pensioenopbouw en de 
mogelijkheden voor financiële hulp krijgen 
daarbij extra aandacht. In een samenwerking 
tussen de Ondernemersvereniging Voorschoten 
(OVV) en de gemeente kunnen netwerk- en 
informatiebijeenkomsten worden georganiseerd. 
Ook zou het goed zijn als de ZZP’ers worden 
vertegenwoordigd in het Economisch Overleg 
Voorschoten (EOV). Op deze manier kunnen 
ZZP’ers beter worden betrokken bij het 
gemeentelijk beleid. 

Maatregelen
• Duidelijke informatie voor ZZP’ers op het 

ondernemersloket
• Faciliteren van initiatieven om starters en 

ZZP`ers samen te brengen in één gebouw
• In samenwerking met de OVV organiseren van 

netwerk- en informatie bijeenkomsten voor 
ZZP`ers
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3.7 Zorgsector

De gemeente Voorschoten is sterk 
vertegenwoordigd in de zorgsector. Ongeveer 
een vijfde van de werkgelegenheid valt in deze 
sector. Tot deze sector behoren de verpleging en 
verzorging, thuiszorg, gehandicaptenzorg (care) 
en ziekenhuizen, (para)medische vrije beroepen 
en geestelijke gezondheidszorg (cure). Ook heeft 
Voorschoten een aantal hoogwaardige op zorg 
gerichte bedrijven.

De zorgsector kende de afgelopen jaren een 
consistente groei, maar deze groei vlakt af. Zo 
draagt het politiek afgesloten zorgakkoord bij aan 
een beperkte groei van activiteiten in de tweede 
lijn (ziekenhuizen) en een uitbreiding van taken 
in de eerste lijn. Zo is er een taakdelegatie van 
ziekenhuizen naar huisartsen, tandartsen en 
fysiotherapeuten. Zorg dichtbij de patiënt is daarbij 
de trend.

Mondige patiënten en vergrijzing leiden tot een 
stijging van de vraag. Innovatie in de zorg zet door 
en is hard nodig om deze zorgvraag te kunnen 
beantwoorden en de zorgkosten betaalbaar te 
houden. Zo levert innovatie op het gebied van 
domotica, radiologie en zelftesten voor preventie 
en screening nieuwe bedrijvigheid op in de sector. 

Gezien de ligging in de directe nabijheid van het 
Leidsch Universitair Medisch Centrum(LUMC) 
biedt de zorgsector kansen voor Voorschoten. 
Zo kan onderzocht worden op welke wijze meer 

innovatieve zorgbedrijven naar Voorschoten 
gehaald kunnen worden en hoe de onderlinge 
samenwerking tussen innovatieve zorgbedrijven 
kan worden verbeterd. Het is daarbij van belang de 
bestaande contacten met deze sector te vergroten 
en deze waar nodig te faciliteren.

Binnen Economie071 wordt onderzocht of en hoe 
vitaliteit als cluster vorm gegeven kan worden 
in de Leidse Regio. Het gaat dan om het creëren 
van nieuwe bedrijvigheid, het aantrekken van 
investeerders en het laten ontstaan van nieuwe 
banen.

Maatregelen
• Het zorgcluster versterken

3.8 Werk en Inkomen

Zoals in hoofdstuk 2.1. benoemd werkt de 
gemeente Voorschoten nauw samen met de 
gemeenten Wassenaar en Leidschendam-Voorburg 
op het gebied van Werk & Inkomen. 

De gemeente Voorschoten hecht er veel belang 
aan dat mensen uit alle lagen van de samenleving, 
met of zonder arbeidsbeperking en met of zonder 
afstand tot de arbeidsmarkt, kunnen participeren 
op de arbeidsmarkt. Vooral voor mensen met een 
grote afstand tot de arbeidsmarkt is dit in praktijk 
lastig. In het kader van de nieuwe participatiewet 
is in 2014 gestart met een intensief traject om 
mensen die bekend zijn bij de afdeling Werk 
& Inkomen te plaatsen bij lokale bedrijven/
ondernemers. 

Er wordt daarbij sterk ingezet op relatie- en 
accountmanagement. Zo zijn er diverse 
presentaties gegeven aan lokale ondernemers, er 
zijn veel bedrijvenbezoeken afgelegd en er is, in 
samenspraak met de ondernemers, een nieuwe 
website gelanceerd, www.werkenismeedoen.nl. Al 
deze acties hebben concreet geleid tot het plaatsen 
van mensen met en zonder een afstand tot de 
arbeidsmarkt bij lokale ondernemers. In 2016-
2019 wordt deze aanpak gecontinueerd.

Maatregelen
• Verbeteren relatie W&I, EZ en ondernemers
• Plaatsen van mensen bij Voorschotense 

ondernemers
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3.9 Ondernemersklimaat

Samenwerking bedrijfsleven
Voorschoten kent een goede samenwerking 
van het bedrijfsleven. Ondernemers zijn 
verenigd in verschillende ondernemers- en 
winkeliersverenigingen per sector of gebied. Zo zijn 
er de Centrum Ondernemers Voorschoten(COV) 
en de Vereniging Ondernemend Dobbewijk. 
Daarnaast behartigt de Ondernemersvereniging 
Voorschoten(OVV) de belangen van alle 
Voorschotense ondernemers. 

De OVV speelt een belangrijke rol als 
sparringpartner en kritisch volger van de 
gemeente. Zo geeft de OVV ongevraagd en 
gevraagd advies in het Economisch Overleg 
met de gemeente, nemen zij actief deel in 
verschillende netwerken binnen en buiten de 
gemeente en organiseren verschillende activiteiten 
om de samenwerking tussen ondernemers 
en het ondernemersklimaat te bevorderen. 
Naast de verschillende verenigingen zijn er 
voor de ondernemers in Voorschoten diverse 
mogelijkheden om te netwerken.

Gemeentelijke dienstverlening
Ondernemers in Voorschoten hebben regelmatig 
te maken met de gemeente voor vergunningen, 
nieuwe initiatieven en ruimtelijke ontwikkelingen. 
Een goede dienstverlening is hierbij van 
belang. De bedrijfscontactfunctionaris staat de 
ondernemer bij en helpt hem zijn weg te vinden 
in de werkorganisatie. Bij vragen over het beleid 

van de gemeente of wanneer ondernemers de 
weg niet kunnen vinden binnen de gemeentelijke 
organisatie hebben zij de mogelijkheid contact 
op te nemen met de bedrijfscontactfunctionaris. 
Dit geldt onder andere voor vragen over meer 
complexe vraagstukken zoals het starten van een 
onderneming, het verplaatsen of uitbreiden van 
een bedrijf en het gemeentelijk economisch beleid. 
Accountmanagement blijft een aandachtspunt en 
willen we versterken omdat dit een meerwaarde 
heeft.

Deregulering
Door minder regeldruk en minder administratieve 
lasten wordt het voor bedrijven aantrekkelijker 
om zich te vestigen in Voorschoten. Ondernemers 
moeten kunnen rekenen op eenvoudige procedures 
en snelle en kwalitatief goede antwoorden van de 
gemeente. Bestaande regels en procedures die 
belemmerend werken en zorgen voor onnodige 
administratieve lasten moeten worden doorgelicht. 
Alle overbodige regelgeving moet daardoor 
verdwijnen. Regels die echt nodig zijn moeten 
verder worden vereenvoudigd. Daarnaast blijft 
een belangrijk aandachtspunt dat ambtenaren en 
ondernemers elkaar beter weten te vinden. Er is 
nog veel winst te behalen met meedenken.

Deregulering is tweeledig. Enerzijds kan regeldruk 
voor burgers en ondernemers verminderd worden 
door het afschaffen van de vergunningsplicht, 
en/of (vervanging) door algemene regels of 
meldingsplicht, het afschaffen van beleid of 
compenseren van het beleid. Hierbij vertrouwt de 

gemeente op het verantwoordelijkheidsgevoel en 
zelfredzaamheid van de inwoners en ondernemers. 
Aan de andere kant biedt deregulering ook de 
mogelijkheid tot administratieve lastenverlichting. 
De geldigheidsduur van vergunningen 
en ontheffingen kan wellicht verruimd 
worden, wellicht kunnen indieningsvereisten 
vergemakkelijkt worden of kunnen de 
afdoeningstermijnen verkort worden. 

Bij nieuw beleid en bij het opstellen van adviezen 
dient deregulering een uitgangspunt te zijn. 
Verdere digitalisering en verbetering van de 
dienstverlening dragen mede bij aan het gevoel 
van inwoners en ondernemers dat zij niet onnodig 
worden belast. De gemeente heeft een plan 
van aanpak opgesteld om de mogelijkheden tot 
deregulering voor ondernemers te onderzoeken 
en daar waar mogelijk uit te voeren. Voor de 
Algemene Plaatselijke Verordening (APV) zijn we 
hier al mee aan de slag gegaan. Na deregulering 
van de APV volgt een onderzoek en vaststelling 
van de overige mogelijkheden voor deregulering 
voor ondernemers (waaronder bouw gerelateerde 
zaken).

Aanbestedingsbeleid
Niet alle ondernemers hebben een even goed 
beeld van de opdrachten die door de gemeente 
worden aanbesteed en op welke wijze zij daarvan 
op de hoogte kunnen geraken. Tevens is aan de 
kant van de gemeente wellicht nog niet voldoende 
bekend welke gegadigden er lokaal aanwezig zijn 
om opdrachten voor de gemeente te vervullen. In 
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oktober 2015 heeft er een informatiebijeenkomst 
over het inkoop- en aanbestedingsbeleid 
plaatsgevonden, georganiseerd in samenwerking 
met de ondernemersverenigingen van Voorschoten 
en Wassenaar. Die bijeenkomst voorzag in een 
grote behoefte. Met de ondernemersvereniging 
willen wij verder praten over het opzetten 
van een ‘Ondernemersregistratie’ voor lokale 
ondernemingen waarin ondernemers zich zelf 
kunnen inschrijven en interesse voor een bepaalde 
soort opdrachten kunnen aangeven.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen
De gemeente stuurt binnen de gemeente aan 
op duurzaam en milieubewust handelen en 
maatschappelijk verantwoord ondernemersgedrag 
(MVO). MVO betekent ondernemen met aandacht 
voor het milieu, de medewerkers en mensen 
in de samenleving en natuurlijk een gezond 
bedrijfsrendement. In Voorschoten houden veel 
ondernemers zich vaak al, onbewust en bewust, 
bezig met MVO. Zo is er het netwerk duurzaam 
ondernemen bestaande uit ondernemers en leden 
van de gemeenteraad. De bijeenkomsten zijn 
bedoeld voor ondernemers om praktische kennis 
op te doen en contacten te leggen op het gebied 
van maatschappelijk en duurzaam ondernemen.

Specifieke doelgroepen
De gemeente voorschoten wil graag expats en 
starters extra faciliteren. Starters geven dynamiek 
en innovatie aan het ondernemersklimaat 
van Voorschoten en zorgen voor nieuwe 
werkgelegenheid. 

Starters
De gemeente kan de informatievoorziening 
aan starters nog verbeteren. Bij meer 
randvoorwaardelijke zaken kan de gemeente de 
betreffende starters en groeiondernemers via het 
Voorschotense ondernemersloket verwijzen naar 
reguliere organisaties zoals het ondernemersloket 
van de Leidse Regio, de Kamer van Koophandel, 
Belastingdienst, UWV, enz.

De gemeente heeft namelijk niet de juiste kennis 
in huis om starters te helpen om door te groeien 
naar een toekomstbestendig bedrijf dat zorgt voor 
meer werkgelegenheid. Die kennis moet vanuit de 
markt komen. Om innovatieve en internationaal 
georiënteerde bedrijven met elkaar te verbinden 
onderhoudt de gemeente goede contacten met de 
Westholland Foreign Investment Agency(WFIA) en 
Innovation Quarter. 

Expats
Naast starters zijn ook internationale bedrijven 
en hun medewerkers een speciale doelgroep. De 
Leidse regio is de meest kennisintensieve regio 
van Nederland. Dat wil zeggen dat hier de meeste 
hoog opgeleide mensen wonen en werken. Voor 
bedrijven is dit een aantrekkelijk gegeven. Zij 
vestigen zich graag dicht bij hun werknemers die 
deze regio vaak kiezen vanwege het aantrekkelijke 
woonklimaat en de voorzieningen. Voorschoten 
erkent het belang van deze internationale 
medewerkers in de gemeente en wil deze daarom 
koesteren. 

De groene gemeente, gelegen tussen twee 
grote steden, met haar internationale school is 
een uitstekende woonomgeving voor expats. 
Gezamenlijk met op expats gerichte organisaties 
wil de gemeente het woon- en leefklimaat voor 
de expats nog verder verbeteren. Daarnaast ligt 
Voorschoten op steenworp afstand van het Bio 
Science Park in Leiden waar meer dan 600 van 
onze inwoners werkzaam zijn. Hierdoor zijn er 
mogelijkheden voor Internationale bedrijven en 
expats om zich in Voorschoten te vestigen.

Het verwelkomen van expats en internationale 
bedrijven verdient extra aandacht. Daarom 
werkt Economie071 aan het opzetten van een 
proffesioneel expat centre om de zakelijke 
dienstverlening en de sociale cohesie in de 
community van expats te bevorderen.

Maatregelen
• Blijvende aandacht voor 

ondernemerscontacten, accountmanagement 
en informatievoorziening aan 
ondernemers, starters en expats (inclusief 
ondernemersregistratie voor aanbestedingen)

• Deregulering en vermindering van 
administratieve lasten
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3.10 Bereikbaarheid en 
Woningbouw van belang voor 
economische ontwikkeling

De onderwerpen bereikbaarheid en woningbouw 
zijn geen directe economische onderwerpen. Toch 
zijn beide thema`s onlosmakelijk verbonden met 
het functioneren van de lokale economie van 
Voorschoten. 

Bereikbaarheid
Op het gebied van bereikbaarheid is de 
gemeentelijke verkeersvisie leidend. Het spreekt 
voor zich dat de lokale economie maar ook de 
vele inwoners die buiten Voorschoten werken veel 
belang hebben bij een goede hoofdwegenstructuur 
en ontsluiting op het regionale wegennet. 
Bereikbaarheid is een cruciale randvoorwaarde 
voor economische activiteiten, maar deze 
activiteiten creëren op hun beurt vraag naar 
mobiliteit en zorgen voor verplaatsingen. 

Voorschoten is goed ontsloten via een heldere 
hoofdwegenstructuur en de OV-bereikbaarheid, 
zeker per trein is bijzonder goed. Vanuit deze 
hoofdwegenstructuur zijn zowel de A4 als de A44/
N44 te bereiken. Op dit moment kost het door 
het knelpunt Lammerschansplein en de brug 
over de Vliet zeker in de spitstijden nog altijd te 
veel tijd om via de noordkant de gemeente te 
verlaten. De wegenstructuur binnen de gemeente 
is over het algemeen goed te noemen. Grote 
wijzigingen in deze structuur zijn dan ook op korte 
termijn niet nodig. Wel is er continue aandacht 

voor het verbeteren en veiliger maken van het 
verkeer en kunnen de knelpunten in Leiden aan 
de noordkant van Voorschoten verbeterd worden. 
De aanleg van de RijnlandRoute zorgt voor een 
robuuster regionaal wegennetwerk waarbij tevens 
het knelpunt Lammenschansplein zal worden 
aangepakt. De bereikbaarheid vanuit Voorschoten 
zal daardoor worden verbeterd. 

Woningbouw
Op het gebied van woningbouw is het woonbeleid 
van de gemeente richtinggevend. Het woonbeleid 
is vastgelegd in de Woonvisie zoals vastgesteld 
door de gemeenteraad. Het spreekt echter voor 
zich dat ook het woonbeleid van de gemeente van 
belang is voor het economisch beleid.

Doelgroepen in de Woonvisie zijn onder andere 
starters, jonge gezinnen en senioren. Bij 
toekomstige ontwikkelingen zal rekening worden 
gehouden met mogelijkheden voor woningen voor 
starters om deze groep zo meer kans te geven 
om te wonen en te werken in Voorschoten en de 
vergrijzing tegen te gaan. Dit komt ten goede aan 
de instandhouding van voorzieningen, de dynamiek 
en de leefbaarheid van Voorschoten.

Daarnaast is het een feit dat Voorschoten te 
maken heeft met relatief hoge woningprijzen. Dit 
heeft, zeker ook in combinatie met het groene 
woonklimaat in een verstedelijkte regio, een 
aantrekkende werking op hoogopgeleiden met 
een relatief hoog inkomen. Uit eerder genoemde 
cijfers blijkt dan ook dat een groot deel van de 

beroepsbevolking van Voorschoten bereid is te 
pendelen naar de werkgemeente.

Ten slotte blijkt uit de enquête onder ZZP`ers dat 
er behoefte is aan mogelijkheden om de functies 
wonen en werken te combineren. Voor een groot 
deel is werken aan huis al planologisch mogelijk 
gemaakt. Daarnaast kan worden gedacht aan het 
realiseren van bijvoorbeeld woningen met atelier- 
of praktijkruimte om ondernemers beter te binden 
aan Voorschoten.

Maatregelen
• Blijvende aandacht voor verkeersmaatregelen 

en woonontwikkelingen die de economische 
ontwikkeling van Voorschoten ten goede 
komen. 
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4. ECONOMISCH WERKPROGRAMMA 2016-2019
In hoofdstuk 3 zijn aan de hand van de verschillende thema`s diverse maatregelen benoemd. Om een helder beeld te krijgen wat de gemeente de komende 
jaren wil uitvoeren zijn in dit hoofdstuk alle maatregelen nogmaals overzichtelijk bij elkaar gezet per jaar en verder uitgewerkt in concrete acties en voorzien 
van een planning en betrokken stakeholders. In onderstaande tabellen is een looptijd weergegeven die aan geeft in welk kwartaal een actie wordt gestart en 
eindigt al dan niet met besluitvorming door het college of de raad. De maatregelen den acties worden jaarlijks bij de begroting verder uitgewerkt.

Detailhandel
Ambitie Twee toekomstbestendige winkelgebieden met een eigen identiteit
Criteria • Stijging zichtbaarheid kernwaarden historisch, ontmoeting en bereikbaar in het centrum

• Niet meer leegstand dan frictieleegstand van 5% (landelijk gemiddelde is 9% (2015))
• Verbeterde resultaten op basis van criteria retailvisie Leidse Regio

Maatregel 1 Versterken lokale detailhandelstructuur
Actie Looptijd Betrokken
Zeer terughoudend omgaan met aanvragen voor winkels buiten de twee toekomstbestendig 
winkelcentra (concentratiebeleid)

Doorlopend G

Mogelijkheden onderzoeken voor transformatie van niet-
toekomstbestendige winkelgebieden op basis van de retailvisie

Q1, 2017 - Q4, 2017 G, O, V

Onderzoeken of verplaatsing van verspreide winkels naar de 
toekomstbestendige centra mogelijk is

Q1, 2017 - Q4, 2017 G, O, V

Regionale afstemming over detailhandel ontwikkelingen Doorlopend G
Maatregel 2 Versterking centrum winkelgebied als recreatiefwinkelgebied met de kernwaarden 

historisch, ontmoeting en bereikbaar
Actie Looptijd Betrokken
Uitvoering maatregelen Taskforce Dorpscentrum Voorschoten (in de lijn met actieplan Retailvisie 
voor versterken toekomstbestendige winkelgebieden)

Q2, 2015 - Q4, 2017 G, O, V, C

Mogelijkheden voor daghoreca vergroten in de Schoolstraat en Treubplein Q1, 2016 - Q2, 2016 G
Onderzoek betere inpassing van de markt op de huidige locatie of verplaatsing naar een betere 
locatie

Q4, 2015 - Q1, 2016 G, O, B

Een strategie voor het stimuleren en faciliteren van particuliere initiatieven om een 
multifunctionele accommodatie in het centrum te vestigen

Q4, 2015 - Q2, 2016 G, O, V

G = Gemeente O = Ondernemers V = Vastgoedeigenaren C = Consumenten B = Bewoners
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Onderzoek naar kwaliteitsverbetering Voorstraat (verkeer, parkeren, terrassen, 
stimuleringsmogelijkheden particuliere initiatieven)

2016 G, O, B

Optimalisatie verbindingen (stegen) tussen de Schoolstraat en de Voorstraat (zie ook bijlage 5) 2016 G, O
Optimalisatie van inrichting Schoolstraat als recreatief winkelgebied met onderzoek of en op 
welke momenten de Schoolstraat fietsvrij gemaakt kan worden met behoud van fiets-bereik-
baarheid en voldoende fietsenstallingen rondom het centrum. 

2017 G, O, C

Opstellen afwegingskader tijdelijke invulling leegstaande (winkel)panden Q3, 2016 - Q3, 2016 G, O
Samen met eigenaar van de diakoniewoningen de mogelijkheden bespreken om het 
winkelfront te versterken door hier winkeltjes te vestigen.

Q2, 2017 - Q4, 2017 G, O, V

Voortzetting Keurmerk Veilig Ondernemen Doorlopend G, O
Maatregel 3 Versterking winkelcentrum Hofland als boodschappencentrum

Actie Looptijd Betrokken
Opstarten van regelmatig overleg met winkeliers en eigenaar winkelcentrum Hofland Doorlopend G, O, V
Maatregelen opstellen om het boodschappencentrum te versterken (o.b.v. actieplan Retailvisie 
versterken toekomstbestendige winkelgebieden)

Q1, 2017 - Q2, 2017 G, O, V

Onderzoeken mogelijkheden voor revitalisering/gezamenlijk investering Q3, 2017 - Q4, 2017 G, O, V

Horeca
Ambitie Volwaardige horeca ter versterking van het centrum en het recreatieve karakter van Voorschoten
Criteria • Toename van minimaal 1 daghoreca vestiging  in de Schoolstraat of het Treubplein.

• Toename van verblijfsduur in het centrum van Voorschoten
Maatregel 1 Concentreren van horeca

Actie Looptijd Betrokken
Concentratiestrategie van horeca in het centrum voortzetten Doorlopend G
Medewerking verlenen aan nieuwe initiatieven voor (avond)horeca in de Voorstraat, indien deze  
aansluiten op bestaande horeca en er een positieve afweging is op basis van de Ladder voor 
Duurzame Verstedelijking.

Doorlopend G, O, V, B

Maatregel 2 Versterking centrum winkelgebied als recreatiefwinkelgebied met de kernwaarden 
historisch, ontmoeting en bereikbaar
Actie Looptijd Betrokken
Mogelijkheden onderzoeken voor tussentijdse wijziging van bestemmingplan Centrum Q1, 2016 - Q1, 2016 G

Bij actualisatie bestemmingsplan Centrum, daghoreca in de Schoolstraat en op het Treubplein 
mogelijk maken.

2018 G, O, B

Medewerking verlenen aan nieuwe initiatieven voor horeca, indien deze aansluiten bij specifieke 
gebiedskenmerken en er een positieve afweging is op basis van de Ladder voor Duurzame Ver-
stedelijking.

Doorlopend G, O, B
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Toerisme & Recreatie
Ambitie Een elkaar versterkend toeristisch en recreatief aanbod
Criteria • Toename van verblijfsduur

• Omzetstijging (boven)lokale toeristische sector
• Toename van bekendheid van toeristische en recreatieve voorzieningen Voorschoten

Maatregel 1 Vergroten onderlinge informatieverstrekking en gezamenlijke promotie
Actie Looptijd Betrokken
Opstarten van een Toeristisch Overleg Q1, 2016 - Q1, 2016 G, O
Opzetten van digitaal en/of fysiek informatiepunt en evenementenkalender Q4, 2015 - Q4, 2016 G, O
Plan van aanpak maken voor onderlinge informatieverstrekking en gezamenlijke promotie Q4, 2015 - Q4, 2016 G, O, B

Maatregel 2 Vergroten bereikbaarheid
Actie Looptijd Betrokken
Realiseren aantrekkelijke fiets- en wandelroutes tussen bestemmingen (inclusief het centrum) Doorlopend G

Verbeteren bewegwijzering Q1, 2016 - Q4, 2017 G
Realiseren van een Toeristisch Overstap Punt Q4, 2015 - Q2, 2016 G, O, B

Maatregel 3 Benutten van mogelijkheden voor waterrecreatie
Actie Looptijd Betrokken
Haalbaarheidsonderzoek passantenhaven Q4, 2015 - Q4, 2016 G, O
Mogelijkheden onderzoeken voor uitbreiding en promotie van sloepennetwerk Q1, 2016 - Q2, 2016 G, O
Mogelijkheden onderzoeken en -indien nodig- drempels wegnemen bij nieuwe initiatieven voor 
waterrecreatie langs de (korte) Vliet.

Doorlopend O, G

Bedrijventerreinen
Ambitie Voorschoten heeft twee toekomstbestendige bedrijventerreinen
Criteria • Niet meer leegstand dan frictieleegstand

• Er is een vorm van actieve samenwerking tussen ondernemers
• De bedrijventerreinen zijn goed bereikbaar, zowel op het terrein zelf als de ontsluitingsroutes

Maatregel 1 Verwerken uitgangspunten nota Werklandschappen in bestemmingsplannen
Actie Looptijd Betrokken
Bij actualisering van een bestemmingsplan worden de uitgangspunten uit de nota Werkland-
schappen meegenomen

Doorlopend G
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Maatregel 2 Dobbewijk, invoeren en onderhouden bedrijveninvesteringszone
Actie Looptijd Betrokken
Opstellen verordening, uitvoeringsovereenkomst en het activiteitenplan Q3, 2015 - Q3, 2015 G, O
Goedkeuring verordening door de gemeenteraad Q3, 2015 - Q3, 2015 G, O
Uitvoeren draagvlakmeting Q3, 2015 - Q3, 2015 G, O

Invoeren BIZ (mits draagvlakmeting positief is) 1 januari 2016 G, O
Regulier overleg met de VOD over de BIZ en de activiteiten Doorlopend G, O

Maatregel 3 Dobbewijk, afronden herstructurering terrein
Actie Looptijd Betrokken
Afronden werkzaamheden infrastructuur Q1, 2014 - Q1, 2016 G, O

Afronden procedures uitgifte gronden en vestiging nieuwe bedrijven Q4, 2015 - Q4, 2016 G, O
Maatregel 4 Rouwkooplaan, faciliteren revitalisering Rouwkooplaan

Actie Looptijd Betrokken
Onderzoek naar mogelijkheden voor een gemeentelijke bijdrage/ambtelijke inzet Q1, 2015 - Q4, 2015 G, O
Ondernemers voeren de revitalisering uit Q4, 2015 - Q2, 2016 O, G

Maatregel 5 Rouwkooplaan, onderzoek naar het invoeren van een bedrijveninvesteringszone
Actie Looptijd Betrokken
In gesprek gaan met ondernemers over een bedrijveninvesteringszone en of zij dit willen op-
starten

Q4, 2015 - Q2, 2016 G, O

Start traject invoering bedrijveninvesteringszone, doel is invoering per uiterlijk 1 januari 2018 Q4, 2016 - Q4, 2017 G, O

Kantoren
Ambitie Voorschoten heeft een kantorenvoorraad die is afgestemd op de lokale behoefte
Criteria • Niet meer leegstand dan frictieleegstand
Maatregel 1 Inventarisatie behoefte bedrijfsverzamelgebouw

Actie Looptijd Betrokken
Uitzetten enquête onder zzp’ers 2015 G, O
Verwerken resultaten tot advies of er al dan niet behoefte is aan een bedrijfsverzamelgebouw Q1, 2016 - Q2, 2016 G, O, V
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Maatregel 2 Actief meewerken aan ontwikkelingen indien behoefte is aangetoond
Actie Looptijd Betrokken
Actief faciliteren van partijen die een aanvraag doen voor een nieuwe kantoorontwikkeling of 
ontwikkeling van een bedrijfsverzamelgebouw als hier aantoonbaar behoefte aan is

Doorlopend G, O, B

Maatregel 3 Bestrijden leegstand
Actie Looptijd Betrokken
Bij langdurige leegstand kijken of herbestemmen en transformeren naar een andere bestem-
ming/functie mogelijk is

Doorlopend G

ZZP`ers
Ambitie Goede dienstverlening en voorzieningen voor zzp’ers
Criteria • Een centraal punt voor informatieverstrekking

• 1 maal per jaar een gezamenlijke activiteit voor zzp’ers
Maatregel 1 Duidelijke informatie voor ZZP'ers op het ondernemersloket

Actie Looptijd Betrokken
Verzamelen van relevante informatie en de realisatie van een portaal op de website voor 
ZZP’ers

Q1, 2016 - Q3, 2016 G, O

Maatregel 2 Faciliteren van initiatieven om starters en zzp’ers samen te brengen in één gebouw
Actie Looptijd Betrokken
Inventarisatie van het aanbod van voorzieningen (bedrijfsverzamelgebouwen en kleinschalige 
bedrijfsruimten) voor starters en zzp’ers

Q2, 2016 - Q3, 2016 G

Maatregel 3 In samenwerking met de OVV organiseren van netwerk- en informatie bijeenkomsten 
voor ZZP`ers
Actie Looptijd Betrokken
Organiseren van een jaarlijks netwerk/infobijeenkomst voor zzp’ers Doorlopend G, O

Zorgsector
Ambitie Voorschoten als aantrekkelijke vestigingslocatie voor innovatieve zorgbedrijven
Criteria Toename van het aantal bedrijven en werkgelegenheid in de innovatieve zorgsector
Maatregel 1 Zorgcluster versterken

Actie Looptijd Betrokken
Onderzoeken of er mogelijkheden zijn om innovatieve zorgbedrijven naar Voorschoten te halen 2016/2017 G, O
Intensiveren van contacten met hoogwaardige zorginstellingen/bedrijven 2016 G, O
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Werk & Inkomen
Ambitie Voorschotense ondernemers zijn bekend met de accountmanager Werk en Inkomen en onderschrijven de doelstellingen van Werk en 

Inkomen

Criteria • Er is een actief samenwerkingsverband tussen Werk en Inkomen, Economische Zaken en de Voorschotense ondernemers
• Per jaar worden minimaal 10 personen uit de ‘kaartenbak’ geplaatst bij Voorschotense bedrijven

Maatregel 1 Verbeteren relatie W&I, EZ en ondernemers
Actie Looptijd Betrokken
Per jaar worden minimaal twee bijeenkomsten georganiseerd voor en door W&I, EZ en onder-
nemers

Doorlopend G, O

W&I wordt uitgenodigd bij de vergaderingen van de EOV Doorlopend G, O
Gegevens van de accountmanager W&I worden op de website van de gemeente vermeld Q4, 2015 G

Er komt een apart stuk met informatie over W&I op het ondernemersdeel van de website van 
de gemeente

Q1, 2016 - Q2, 2016 G

Maatregel 2 Plaatsen van mensen bij Voorschotense ondernemers
Actie Looptijd Betrokken
De accountmanagers van W&I gaan, eventueel samen met de accountmanager EZ actief op 
bezoek bij ondernemers

Doorlopend G, O

Bij concrete aanvragen van ondernemers wordt binnen 48 uur door de accountmanager W&I 
contact opgenomen met de betreffende ondernemer

Doorlopend G, O

Ondernemersklimaat
Ambitie Een toegankelijke overheid die denkt in kansen en mogelijkheden

Criteria • Minimaal het landelijk gemiddelde in de peiling ondernemingsklimaat
Maatregel 1 Blijvende aandacht voor ondernemerscontacten, accountmanagement en informatievoorziening aan ondernemers, starters 

en expats
Actie Looptijd Betrokken
5 x per jaar Economisch Overleg Voorschoten (EOV) Doorlopend G, O
10 collegebezoeken per jaar Doorlopend G, O
Bereikbare en proactief ingestelde accountmanagers Doorlopend G, O

Duidelijke informatievoorziening aan starters op het ondernemersloket Q1, 2016 - Q3, 2016 G, O
Samenwerken aan oprichting Expat Center Leidse Regio 2015 - Q4, 2015 G, O
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Maatregel 2 Deregulering en vermindering van administratieve lasten

Actie Looptijd Betrokken
Deregulering APV voor ondernemers 2015 - Q2, 2016 G, O
Onderzoek en vaststellen overige mogelijkheden deregulering (waaronder bouw gerelateerde 
zaken)

Q1, 2016 - Q4, 2016 G, O

Opzetten ondernemersregister voor lokale aanbestedingen Q4, 2015 - Q2, 2016 G, O

Bereikbaarheid en Woningbouw
Ambitie Een goede bereikbaarheid binnen, van en naar Voorschoten per weg en OV

Een woningbestand dat de economische structuur ondersteunt
Criteria • Verlaging van de reistijd binnen, van en naar Voorschoten per weg en OV

• Een divers woningaanbod
Maatregel 1 Blijvende aandacht voor verkeersmaatregelen en woonontwikkelingen die de economische ontwikkeling van Voorschoten 

ten goede komen. 
Voor de concrete acties op het gebied van verkeer en wonen wordt verwezen naar de verkeersvisie en woonvisie Voorschoten die later in 
2016 zijn vastgesteld.
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BIJLAGEN
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BIJLAGE 1 Werkgelegenheid per sector
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BIJLAGE 2 Leeftijdsopbouw Voorschoten
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BIJLAGE 3 Kantorenvoorraad

Bron: Kantorennota Voorschoten 2012-2020

Gebied aantal panden m2 bvo aandeel

Centrum 22 5.899 22%

Stationsomgeving 3 4.916 18%

Dobbewijk 3 1.579 6%

Rouwkooplaan 5 743 3%

Leidseweg e.o. 16 13.800 51%

Totaal 49 26.928 100%
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BIJLAGE 4 Consumentenbehoeftes
Bron: Retailvisie Leidse Regio (Retail 
Management Centrum).

Consumentensegmentatie-Model 
Om te komen tot deze gewenste identiteit van de 
winkelgebieden beginnen we met een analyse van 
de consument in de huidige situatie. We zetten hier 
het BSR-model (Brand-Strategy-Research) voor in, 
die demografische en praktische informatie over 
bezoekers en retail aanbod en merken omzet in 
een psychografische visie (die rekening houdt met 
levensstijl, motivatie en gedrag van consumenten). 
Het model wordt gevisualiseerd door twee 
dimensies die centraal staan in de sociale 
wetenschap: de sociologische (ego/groep) en de 
psychologische dimensie (introvert/extravert). Op 
deze wijze ontstaan vier kwadranten, ofwel vier 
belevingswerelden, van waaruit mensen denken en 
handelen. Op basis van landelijk panel is bekend 
waar wie woont. 

Inwoners Regio 071 
Tussen de inwoners van de 6 gemeentes van 
Regio Leiden zijn er grote verschillen te zien. 
In elke plaats is elke kleur vertegenwoordigd, 
maar interessant is juist op zoek te gaan naar 
de verschillen en waar de plaatsen zich van 
elkaar onderscheiden. Zo zien we dat in Leiden 
voornamelijk Rode en Blauwe mensen wonen. 
In Katwijk juist voornamelijk Gele mensen. In 

Oegstgeest, Leiderdorp en Voorschoten is de 
Blauwe consument de grootste inwonersgroep. 
Terwijl Zoeterwoude een vrij gelijke verdeling van 
kleuren laat zien, waarbij de Gele groep net wat 
meer overheerst. 

Inspelen op behoeftes 
Met deze kennis van inwoners en de wensen 
van de verschillende consumenten kunnen 
winkelgebieden zich beter gaan positioneren. 
De consument is steeds vaker bereid om voor 
recreatieve doeleinden verder te reizen. Als 
winkelgebieden niet van elkaar verschillen in 
identiteit, rest er alleen nog de reisafstand. Kortom 
er dreigt gevaar in de Leidse economie als de 
verschillende wensen van het publiek niet beter 
worden ingevuld. Op de volgende pagina worden 
de kenmerken en behoeftes van de verschillende 
type consumenten beschreven.

Inwoners leidse regio
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Merkvoorkeuren consumenten
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Rode consumenten 
De Rode consumenten zijn assertieve, energieke mensen, gericht op het 
verleggen van grenzen. In marketingtermen geldt Rood als een “early 
adopter”, een consument die graag producten als eerste koopt of gebruikt en 
niet afwacht totdat iets gemeengoed is geworden. Deze consumenten zijn op 
zoek naar verrassende, inspirerende omgevingen met een kosmopolitische 
sfeer en een diversiteit aan mensen (multiculti). Ze houden van stedelijke 
architectuur, gespecialiseerde winkels en bijzondere evenementen (bijv. 
tijdelijk en nieuw in NL). Gebieden met functiemenging (wonen, werken, 
reizen) zijn interessant voor hun. 

Blauwe consumenten 
Voor mensen met een Blauwe belevingswereld staat presteren en controle 
centraal. De Blauwe persoon als consument is dan ook gevoelig voor luxe 
producten die een bepaalde mate van status vertegenwoordigen. Ze houden 
van stedelijke architectuur, stijlvolle omgeving met een hoge kwaliteit. Ze 
zoeken een winkelaanbod met voldoende upstream merken en het gevoel van 
exclusiviteit en ‘ons soort mensen’. Daarnaast zijn goede parkeermogelijkheid 
en overzicht belangrijk.
Blauwe Belevingswereld
 

Rode belevingswereld Blauwe belevingswereld
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Gele consumenten 
Mensen met een Gele belevingswereld omschrijven zichzelf als spontaan, 
gezelligheidszoeker en zeer sociaal. Voor mensen uit de Gele wereld staat 
het gezin of het buurtleven vaak centraal. Zij zijn op zoek naar gezelligheid 
in de straat, bij de lokale vereniging of aan de eettafel. Als consument zijn 
zij op zoek naar een compleet eigentijds winkelaanbod met populaire merken 
tegen een goede prijs. Winkelgebieden met een gezellige sfeer, knusheid, veel 
mensen en dynamiek zijn aantrekkelijk voor hen. Daarnaast is gastvrijheid, 
en activiteiten en voorzieningen voor bijv. kinderen belangrijk. 

Groene consumenten 
Mensen met een Groene belevingswereld zijn groepsgericht, maar ook 
introvert. Men leidt een rustig leven en beweegt zich in een kleine kring 
van familie, vrienden en/of buren waarmee men intensieve contacten heeft. 
Men typeert zichzelf als kalm, rustig en serieus van karakter. Privacy is erg 
belangrijk. 
Gratis parkeren, overzichtelijke architectuur, en een veilig gevoel is belangrijk 
voor hen als het gaat om winkelgebieden. Daarnaast zijn ze op zoek naar 
bekende winkelmerken tegen een goede prijs. Ze willen niet teveel toeters en 
bellen ervaren maar een vertrouwde omgeving met een ‘ons kent ons’ gevoel.

Gele belevingswereld Groene belevingswereld
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BIJLAGE 5 Maatregelen Taskforce

Maatregelen

1. Omarmen DNA als doel
2. Werkplan voor Centrummanager opstellen
3. Invoering Beacons
4. Zet op de vier toegangswegen naar Voorschoten een bord met een verbeelding (icoon) van het historisch dorpscentrum met  
 de mededeling “Welkom in Voorschoten” met als pay off “proef de historie” of iets dergelijks. Daarmee is de toon gezet.
5. Leg attentiestenen in de Schoolstraat die laten zien dat de Schoolstraat historische grond is
6. Maak de stegen tussen School- en Voorstraat aantrekkelijker door de blinde muren te voorzien van informatie over 
 hitorische gebeurtenissen in Voorschoten (tijdlijn). 
7. Verbeter de verlichting in de stegen en laat het wegdek anders zijn dan in de beide straten en enigszins doorlopen.
8. Voorzie Voorstraat en Schoolstraat van wegwijzers in een historische stijl en voorzie deze van loopminuten
9. Historisch ogend plattegrond Voorschoten bij het NS station die mensen naar het centrum leidt
10. Stel Voorschotenpanels in die meerdere keren per jaar met een delegatie van bezoekers van het centrum om tafel zitten   
 onder leiding van een onafhankelijk voorzitter. Speel feedback door aan genoemde winkeliers, publiek en de gemeente.
11. Overleg met vastgoedeigenaren. Hen betrekken bij centrummanagement en draag de vastgoed eigenaren op om onderhoud  
 te plegen en de panden een aantrekkelijker aanzien te geven. Probeer een zekere mate van uniforme uitstraling te krijgen. 
12. Oude posterboard neerzetten in Schoolstraat
13. Parkeerterrein bij Sir Winston Churchillplein aanpakken
14. Zoek uit wat de mogelijkheden zijn om vanuit de overheid meer grip te krijgen op randvoorwaarden die aan de winkeliers   
 (huidige en toekomstige)  gesteld kunnen worden, bijvoorbeeld het uitstallingenbeleid.
15. Toevoeging van plekken waar kinderen spelen terwijl ouders winkelen of de horeca bezoeken
16. Zorg voor meer historisch ogende bankjes en/of picknicktafels
17. Zorg voor parkeerplaatsen buiten de Schoolstraat voor fietsers, haal de fietsenrekken weg.
18. Bekijk of door eenvoudige en goedkope maatregelen de saaiheid van het wegdek gebroken kan worden
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