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Voorwoord

In juni 2000 heeft het gemeentebestuur van Den Haag de nota Kiezen en Delen uitgebracht.
Deze nota beschreef de hoofdlijnen van het economisch beleid voor de periode 2000 tot 2005,
de vijfjaarsperiode van het grotestedenbeleid.

De beleidsmaatregelen uit die nota zijn grotendeels tot uitvoering gekomen, zoals ook uit de
jaarlijkse rapportages aan de gemeenteraad is gebleken. Met onder meer het Binnenstadsplan,
de beleidsnota Toerisme, de kantorenstrategie, de WFIA, het creëren van bedrijfsruimte en
de horecastructuurnota heeft Den Haag op de diverse terreinen grote stappen vooruit gezet.

In 2005 begint de volgende vijfjaarsperiode van het grotestedenbeleid. Groeiden in 2000 de
bomen in economisch opzicht nog tot in de hemel, inmiddels is de situatie behoorlijk
veranderd. Bijna elke ondernemer in onze stad ervaart dagelijks de gevolgen van de
economische teruggang. De omzetten zijn minder en de werkloosheid is gestegen.

Voldoende reden dus om met een nieuwe economische beleidsnota te komen. Deze nota
borduurt voort op de lijnen uit Kiezen en Delen maar legt een aantal stevig andere accenten.
Meer dan in Kiezen en Delen wordt het beleid toegespitst op een beperkt aantal - maar
daarom niet minder ambitieuze - ontwikkelingsrichtingen. De nota bevat een aantal concrete
voorstellen die vanaf 1 januari 2005 in uitvoering worden genomen. Zo gaan we komende
periode ondermeer inzetten op het behalen van het Keurmerk Veilig Ondernemen op
15 locaties, het lanceren van het digitaal ondernemersloket, op het ontwikkelen van drie
innovatieve kansenzones en aantrekken van hoogwaardige (internationale) winkelformules.
Om het economische beleid voldoende flexibel te houden zijn de opgenomen acties echter
niet uitputtend tot en met het jaar 2009. Volgend jaar zal ik met een actieplan komen voor de
periode 2006-2009 dat jaarlijks zal worden aangepast en daarmee de concrete uitwerking zal
vormen van de gemeentelijke programmabegroting.

In paragraaf 2.3 van de nota wordt het motto van het nieuwe economisch beleid beschreven:
het nieuwe Haags zelfbewustzijn, de Haagse trots. Door wat er in het afgelopen decennium
tot stand is gekomen heeft Den Haag zijn (nieuwe) bewoners, bezoekers, bedrijven en
investeerders heel veel te bieden. Den Haag kan én moet zijn bescheidenheid van zich
afgooien, de ondernemers voorop. Go and get it!

Het gemeentebestuur kiest in deze nota voor een brede benadering. Er worden nadrukkelijk
verbanden gelegd met beleidsterreinen als bijvoorbeeld werkgelegenheid en verkeer die
immers direct aan het economisch beleid raken. Naast vertrouwde fysieke elementen
(bijvoorbeeld bedrijfsruimte) wordt in de nota ook veel nadruk op niet-fysieke zaken als
kennis, onderwijs, veiligheid en citymarketing.

Tenslotte: de overheid mag dan voorwaarden kunnen scheppen, de economische ontwikkeling
is bovenal een zaak - of beter gezegd een prestatie - van alle ondernemers in onze stad en
onze regio. Van het begin af aan hebben bij de totstandkoming van deze nota daarom draag-
vlak en betrokkenheid van ondernemers en hun koepels voorop gestaan, mede door de
bestuurswissel is overigens de communicatie in de afgelopen periode minder frequent
geweest. Maar ook bij de uitvoering van dit beleidsprogramma hoop ik deze nauwe
samenwerking weer op te pakken.
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De voorliggende nota is een kadernota en daarmee leidraad voor andere nota’s en
maatregelen op economisch gebied in de komende jaren. Nota’s op deelterreinen
(zoals bijvoorbeeld de Leisurenota, de Detailhandelsnota, de bedrijventerreinenstrategie,
de startersnota) passen dus binnen de hier beschreven ontwikkelingsrichtingen

De wethouder Economie en Personeel
Mr. P van Woensel
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Samenvatting

Deze nota gaat over de Haagse economie. Het is een beschrijving van de acties die volgens
de gemeente Den Haag nodig zijn om de lokale economie in de komende jaren een impuls te
geven. De nota is relatief beknopt maar de gekozen ontwikkelingsrichtingen zijn wel de
resultante van een degelijk en intensief proces. Deze nota is tot stand gekomen met brede
inzet van betrokkenen, zowel intern als extern.

De Haagse economie is een bedrijf op zich en het gaat relatief goed met dit bedrijf.
Den Haag heeft vooral door de aanwezigheid van veel publieke instellingen een economisch
‘zeeklimaat’. Bij een nationale hoogconjunctuur groeit Den Haag net wat minder hard.
Bij een nationale laagconjunctuur doet Den Haag het zo slecht nog niet. Maar relatief goed
is niet goed genoeg. Alhoewel de groei van de lokale economie voor een belangrijk deel
wordt bepaald door de (inter)nationale conjunctuur kan de gemeente door een gerichte inzet
betere voorwaarden scheppen voor de ondernemers en andere relevante partijen in de
Haagse economie.

Daarbij is een aantal uitgangspunten belangrijk. Voor ondernemend Den Haag is het zeer
belangrijk dat de gemeente meer duidelijkheid verschaft over het voorgenomen beleid en
daar ook continuïteit in vertoont. Kortom dat de gemeente een betrouwbare partner is.
Het chique van Den Haag is een onmiskenbare kwaliteit. Deze kwaliteit zal Den Haag
blijven koesteren als leidraad voor haar ontwikkeling. Maar het gemeentebestuur wil er wel
een eigentijdse invulling aan geven, oftewel Den Haag als ‘eigentijds chique’. Ten derde
moet Den Haag ondernemender en assertiever worden. Als Den Haag dingen wil bereiken
dan moet de stad er echt voor gaan: ‘go and get it’.

Op grond van de uitkomsten van een economische analyse kiest de gemeente Den Haag voor
drie ontwikkelingsrichtingen. Ten eerste ‘Kennis is Kracht’. De Haagse economie draait voor
een groot deel op kennis. En daarom heeft Den Haag sterke kaarten voor het ‘vermarkten’
van deze kennis. Daarnaast dragen juist kennisintensieve bedrijven bij aan het verhogen van
de productiviteit. De gemeente zal dus sterk inzetten op het uitbreiden van de kennisintensieve
sectoren (overheid, zakelijke en financiële instellingen, internationale sector en telecom/
multimedia). Daarvoor gaat de gemeente werken aan het versterken van de relatie onderwijs
en bedrijfsleven, inzetten op kennisintensieve bedrijvigheid en inzetten op het uitbouwen van
het cluster telecom en multimedia.

Ten tweede ‘Verbeteren van Vestigingsklimaat’. Om het relatieve zwakke MKB te versterken
is speciale aandacht voor het ondernemers- en vestigingsklimaat een noodzakelijke voorwaarde.
Dit klimaat is ook meer dan andere economische factoren te beïnvloeden door de gemeente.
Het gaat om de juiste fysieke voorwaarden voor ondernemerschap en om een goede
gemeentelijke dienstverlening. Daartoe gaat de gemeente inzetten op het verbeteren van
het gemeentelijk relatiebeheer en dienstverlening, het bevorderen van de veiligheid van
ondernemers, het verbeteren van de (inter)nationale en binnenstedelijke bereikbaarheid en
het waarborgen van voldoende bedrijfsruimte in stad en regio.

Het behoud en versterken van de koopkracht is voor de economie van een stad essentieel.
Dat is dan ook de reden dat de derde ontwikkelingsrichting gaat over ‘Binden en Boeien’ van
mensen en bedrijven aan de stad. Dat veel mensen wel werken maar niet wonen in Den Haag
is een belangrijk punt van aandacht. Een vermindering van deze geografische mismatch is
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gunstig voor het mobiliteitsvraagstuk en voor het draagvlak voor voorzieningen. Ook moet
Den Haag meer bezoekers (zowel zakelijk als toeristisch) gaan trekken. De gemeente gaat
daarom inzetten op het versterken van de regie op inhoud en uitvoering van de city
marketing, het aantrekken van meer ‘creatieve voorhoede’ en prioriteit geven aan vrije
tijdseconomie.
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DEEL I: Naar een impuls 
voor de Haagse economie

Vooraf
Deze nota gaat over de Haagse economie. Nou zit niemand in deze tijden van ‘daadkracht’
natuurlijk te wachten op wéér een nota. Dit is dan ook geen langdradige nota. Het is vooral
een korte beschrijving van de acties die volgens de gemeente Den Haag nodig zijn om de
lokale Haagse economie in de komende jaren een impuls te geven.

De nota mag dan relatief beknopt zijn, de acties zijn wel de resultante van een degelijk
en intensief proces van fact-finding, analyse, workshops en overleg. Voor degenen die
geïnteresseerd zijn in het analytische kader en het gevolgde proces verwijzen wij naar
bijlage 1 “Verantwoording en achtergrond”.

Deze nota is tot stand gekomen met de inzet van mensen ‘uit de economische hoek’ maar
ook in de sfeer van ruimtelijke ordening, wonen, verkeer, sociale zaken, cultuur, onderwijs en
stadsbeheer. Bovendien hebben ondernemers uit verschillende sectoren, diverse instellingen
en vertegenwoordigers van de Kamer van Koophandel, VNO-NCW en MKB-Haaglanden
een actieve bijdrage geleverd.

Opzet van de nota

De belangrijkste boodschap van deze nota staat verwoord in de volgende 12 pagina’s. Na de
inleiding wordt in paragraaf 2.1 kort ingegaan op de staat van de Haagse economie.
Vervolgens worden in paragraaf 2.2. de belangrijkste uitgangspunten voor het economisch
beleid beschreven. In hoofdstuk 3 staan de drie gekozen ontwikkelingsrichtingen voor het
Haagse economisch beleid centraal. Elk van deze richtingen is uitgewerkt in een aantal
programmavoorstellen, in totaal 11 stuks. In deel II wordt het beleidsprogramma
weergegeven. Ter illustratie zijn in deel I van de nota citaten opgenomen die ondernemers
bij de voorbereiding van deze nota hebben gedaan.

In bijlage 1 wordt toegelicht hoe de keuzen in deze nota tot stand zijn gekomen. In bijlage 2
geven staat hoe de ontwikkelingsrichtingen en programmalijnen binnen de stad geografisch
grofweg zullen neerslaan. In bijlage 3 is een figuur opgenomen dat de samenhang van deze
nota met andere relevante nota's weergeeft. In bijlage 4 is een overzicht opgenomen van bij
de voorbereiding betrokken personen. Tot slot zijn twee belangrijke documenten uit de
analysefase relevant: de Staat van de Haagse Economie (een analyse) en de resultaten van een
onderzoek naar verhuismotieven (uit en naar de gemeente Den Haag) van ondernemers.
Beide zijn op te vragen bij de gemeente Den Haag.
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1. Inleiding

De Haagse economie is een bedrijf op zich. Een bedrijf met grote en kleine bazen, met pioniers,
waterdragers en harde werkers, met mopperkonten en steunpilaren. De Haagse economie
dat is een snel groeiend internationaal bedrijf in het Statenkwartier dat 5 satellieten in de
lucht heeft, dat is de KPN met ruim 3000 werknemers, dat is de marktkoopman met exotisch
fruit, dat is het internationaal strafhof, dat zijn de ambtenaren van VWS,
de strandpaviljoenhouder, de supermarkt, de loodgieter in Den Haag Zuid-West en de
schoonmaker van de Tweede Kamer.

Het gaat relatief goed met de Haagse economie. We hebben vooral door de aanwezigheid van
veel publieke instellingen een ‘zeeklimaat’. Als de (inter)nationale economie goed draait,
gaat het in Den Haag ook goed (maar net wat minder ‘booming’ dan in andere West-Europese
steden). Als het overal wat minder gaat, dan gaat het ook in Den Haag minder (maar de terugval
is dan minder hard dan in andere steden).

Maar ‘relatief goed’ is niet goed genoeg. Een stad als Den Haag is aan zichzelf verplicht om
in economisch opzicht het onderste uit de kan te halen. Voor de werkgelegenheid, voor de
inkomsten van ondernemers en werknemers, om de voorzieningen op peil te houden en voor
de levendigheid van de stad. De stad, de regio en zijn de inwoners zijn gebaat bij het
voortdurend zoeken naar mogelijkheden om te ondernemen, te investeren en te groeien.
Maar ook door de concurrentie aan te gaan met andere regio’s, nationaal en internationaal.

De economische groei van een lokale economie wordt voor het grootste deel bepaald door
de (inter)nationale conjunctuur. De gemeente heeft dus niet de illusie die groei in
betekenende mate te kunnen beïnvloeden. Maar de gemeente wil wel zoveel mogelijk doen
om te zorgen dat de ondernemers en andere partijen in de lokale economie zich - gegeven de
conjunctuur - zo goed mogelijk kunnen ontplooien en dat Den Haag niet gaat achterlopen
op andere steden.

”Liever duidelijkheid over het verdwijnen van een bedrijventerrein
dan die jarenlange onzekerheid”

Uit de verschillende bijeenkomsten met ondernemers is gebleken dat één ding daarvoor erg
belangrijk is: ondernemers willen duidelijkheid over het voorgenomen beleid en zoveel
mogelijk continuïteit. Duidelijkheid en continuïteit ten aanzien van beleidskaders,
voorschriften, plannen voor gebieden en projecten. De ondernemers vragen om een
betrouwbare overheid die duidelijke kaders biedt waarbinnen ze hun investeringen kunnen
plannen en hun werk kunnen uitvoeren. De gemeente Den Haag zal zich daarvoor blijven
inspannen.

Op een aantal velden wil de gemeente ook een meer actieve rol gaan vervullen. Natuurlijk is
het vooral ‘de markt’ die bepaalt wat er in Den Haag gebeurt als het gaat om de vestiging
van kantoren, bedrijven, winkels, vrijetijdsvoorzieningen, opleidingen, e.d.
Maar ontwikkelaars, beleggers, exploitanten e.d. hebben graag met een overheid te maken
die van wanten weet, een duidelijke visie heeft, de marktontwikkelingen kent, bedrijfsmatig
mee kan denken, die de boer opgaat, sparringpartner kan zijn, ondernemers prikkelt en
uitdaagt.
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Belangrijk is ook dat de gemeente haar eigen zaken - zoals dienstverlening, vergunningverlening,
relatiebeheer - goed op orde heeft. Op een aantal punten moet dit beter dan nu het geval is.
Ook daaraan zal deze nota veel aandacht besteden. Hetzelfde geldt voor de transparantie van
de lokale economie. De gemeente heeft in de afgelopen decennia - altijd met de beste
motieven - nogal wat instituten, fondsen, loketten en prijzen in het leven geroepen om
economische initiatieven te stimuleren, begeleiden of belonen. Elk voor zich leveren zij een
positieve bijdrage maar het totaal is niet altijd overzichtelijk waardoor de effectiviteit niet
optimaal is. In de komende periode zal een aantal van die faciliteiten heroverwogen worden
en zal - door opheffing of samenvoeging - het geheel worden teruggebracht tot een voor de
starter en/of ondernemer overzichtelijk en werkbaar geheel.

Om de lokale economie een impuls te geven is echter méér nodig. De sleutel ligt niet bij de
gemeente Den Haag. Die ligt in de eerste plaats bij de ondernemers zelf. Elke winkel,
elk bedrijf, elk kantoor, elke horeca-gelegenheid, elke kraam, elk evenement draagt bij aan de
lokale economie. Nieuwe initiatieven van ondernemers, uitbreiding van bestaande bedrijven,
ontwikkelingsprojecten, beslissingen ten aanzien van arbeidsmarktbeleid, marketing,
klantgerichtheid, alles heeft effect. Effect op de werkgelegenheid, op de marketing van onze
stad, op de beeldkwaliteit van de stad en op het voorzieningenniveau. En initiatieven of
besluiten van de ene ondernemer hebben vaak effect op de andere ondernemer (denk aan
toeleverende diensten of, aan versterking van de aantrekkelijkheid van een straat, gebied of
de stad). Daarom hecht de gemeente véél belang aan draagvlak bij ondernemers voor de
gekozen lijnen. In lijn hiermee hebben we met de Kamer van Koophandel Haaglanden
afgesproken om - ook op strategisch niveau - nog meer gezamenlijk op te trekken.

Het is natuurlijk onmogelijk om met alle 18.000 bedrijven te praten, laat staan afspraken te
maken over de uitvoering ervan. Maar de gemeente zal er veel aan doen om in de komende
maanden en jaren ondernemers méér bij het beleid te betrekken. De nota bevat daartoe een
aantal voorstellen.

Het gemeentebestuur heeft er bewust voor gekozen om in deze nota de invalshoek van
Den Haag voorop te zetten. Vanuit de gedachte: eerst je eigen huiswerk doen. Maar de
gemeente Den Haag is zich er natuurlijk héél goed van bewust dat de economie niet ophoudt
bij de stadsgrenzen. Het regionaal perspectief is van essentieel belang. De regio kan zich
alleen sterk ontwikkelen door heel goede samenwerking en afstemming tussen de
centrumgemeente en de omliggende gemeenten. De concurrentie met andere regio’s vereist
dat gemeenten gezamenlijk optrekken, erkennen waar elkaars krachten liggen en die
wederzijds versterken. Als érgens geldt dat de opbrengst meer is dan de som der delen dan is
dat in regionaal verband. Zo kunnen bijvoorbeeld Den Haag en het Westland elkaar in
economisch opzicht bijzonder goed versterken en aanvullen: het Westland biedt veel
werkgelegenheid aan de onderkant van de Haagse arbeidsmarkt en is een voedingsbodem
voor innovatie op het gebied van biotechnologie waarbij Den Haag in de sfeer van zakelijke
dienstverlening en juridische expertise (denk bijvoorbeeld aan internationaal octrooirecht)
goede ondersteuning kan bieden. Den Haag biedt de stedelijke voorzieningen voor de
ondernemers en de vele laag- en hoogwaardige arbeidskrachten in het Westland en kan
stimuleren dat zijn onderwijsinstellingen de mensen met de juiste kwalificaties voor het
werken in het Westland aanleveren. Door de krachten te bundelen kunnen het Westland en
Den Haag - elk vanuit hun eigen expertise - hun positie zowel nationaal als internationaal
profileren en versterken. Maar ook een goede samenwerking met bijvoorbeeld Delft
(universiteit, toerisme) is van veel belang voor de regio. Op internationale schaal is
samenwerking op het niveau van de Randstad harde noodzaak.
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Den Haag en de regio hebben natuurlijk ook de steun van de provincie (ruimtelijke
ordening, milieu, economie), van de rijksoverheid (EZ, BZK, VROM, OCW en BuZa) en
van Europa hard nodig. In de afgelopen maanden zijn de contacten tussen de gemeente
Den Haag en de ‘hogere’ overheden (provincie, ministeries) op diverse fronten al versterkt.
Daarnaast zijn - door de oprichting van een Bureau Internationale Zaken bij de gemeente -
de inspanningen op het gebied van internationale aangelegenheden binnen de gemeente
gebundeld en versterkt.

Deze nota is bedoeld om voor alle genoemde partijen - ondernemers en overheden - een
samenhangend perspectief te schetsen. Geen torenhoge ambities maar een realistisch
beleidsprogramma voor de periode 2005-2009. Waar het gemeentebestuur samen met de
partijen in de stad hard aan wil werken.
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2. De Hoofdlijnen

2.1 Waar staat Den Haag in economisch opzicht nu?

Met het oog op deze Impuls-nota is er een uitgebreide analyse van de Haagse economie
gemaakt: ‘De Staat van de Haagse economie’. Het rapport wordt jaarlijks uitgebracht en is
op te vragen bij de gemeente Den Haag.

Den Haag is een echte professionele dienstenstad: de overheid is met politiek, internationale
organisaties en Rijksdepartementen van oudsher dominant aanwezig. Maar de de markt
doet ook fors mee: zowel zakelijke als financiële diensten, informatietechnologie en
telecommunicatie. In Den Haag zijn er veel hoger opgeleiden werkzaam.

Den Haag kent veel eenmansbedrijven, helaas een categorie die kwetsbaarder is voor
economische tegenslagen. Er vertrekken per saldo meer bedrijven uit de stad dan erin
komen. Dit vertreksaldo neemt echter wel geleidelijk af.

De productiviteit in Den Haag ligt gemiddeld lager dan in andere grote steden. Dat ligt aan
het feit dat Den Haag relatief weinig hi-tech productie kent, meer regionale back-offices dan
hoofdkantoren heeft er relatief weinig commerciële spin-offs van zowel de zakelijke/
financiële als (inter)nationale publieke diensten tot stand komen. Ook zijn de Haagse
bedrijfsvestigingen relatief weinig exportgericht. Kortom, hoewel het cluster zakelijke
dienstverlening in Den Haag relatief even groot is als in Amsterdam, verdienen wij hier
minder geld omdat in Den Haag over het algemeen laagwaardiger werk wordt gedaan.

Opvallend is ook dat de banengroei voor het overgrote deel door de grote bedrijven en
instellingen wordt gerealiseerd. Het midden- en kleinbedrijf (MKB) blijft relatief achter als
het gaat om de banengroei. Dit is in de andere grote steden anders.

Den Haag heeft een grote aantrekkingskracht als werkverschaffer voor de regio en
omstreken. Er werken steeds meer niet-Hagenaars in Den Haag. En die wonen ook steeds
verder weg, overeenkomstig de landelijke trend. Dit is nadelig voor het draagvlak van het
Haagse voorzieningenniveau (winkels, de tram, sportscholen, musea e.d.). Het in Den Haag
verdiende salaris wordt immers voor het overgrote deel niet in Den Haag besteed.

Den Haag trekt veel bezoekers. Deze komen voor een belangrijk deel af op de bedrijven en
instellingen, zakelijke bezoekers. De Haagse toeristische clusters als de binnenstad,
Scheveningen-Haven en Kijkduin trekken vooral Hagenaars. Het merendeel van de
toeristische bestedingen komt dan ook uit de eigen bevolking van Den Haag. De bezoekers
van Scheveningen-Bad en een aantal specifieke attracties in het Statenkwartier (Omniversum,
Madurodam, Gemeentemuseum) zijn voornamelijk afkomstig van buiten Den Haag

Haagse ondernemers waarderen het werken in Den Haag. Het meest belangrijke pluspunt is
de aanwezigheid van een grote afzetmarkt en een concentratie van zakelijke/facilitaire
diensten. Ondernemers buiten Den Haag lijken zich echter niet altijd bewust van de sterke
potenties van de stad. De zittende Haagse ondernemers klagen wel over de binnenstedelijke
bereikbaarheid, over te weinig (betaalbare) bedrijfsruimte en over de dienstverlening door de
gemeente.
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2.2 Wat is hier specifiek aan voor onze stad?

Uit de analyse van de Staat van de Haagse economie en de inbreng van de betrokkenen in
het voortraject blijkt dat Den Haag op verschillende fronten een bijzondere stad is. Met een
aantal typisch Haagse krachten en problemen. En die Haagse bijzonderheden zijn
belangrijke aanknopingspunten voor de prioriteiten van de Impuls.

Den Haag is een macht- en kenniscentrum. De stad vormt de nationale zetel van de ‘trias
politica’, zowel de hoogste wetgevende, uitvoerende als rechterlijke macht zitten in
Den Haag. Maar Den Haag is ook ‘International capital of Peace and Justice’. Én Telecom-
Hoofdstad van Nederland. De stad is een concentratie van macht, kennis en talent maar
scoort zwak op het gebied van productiviteit. Dit komt door het feit dat de stad veel
regiokantoren en back-offices heeft en relatief weinig hoofdkantoren kent (bijvoorbeeld in
financiële en zakelijke dienstverlening). Maar ook doordat er weinig kennisintensieve starters
zijn, én doordat de aanwezige kennis niet voldoende ‘te gelde’ wordt gemaakt (veelal overheid
en niet markt-gericht). Productiviteit, gedreven door praktische en commerciële toepassing
van steeds nieuwe kennis (innovatie), is echter een belangrijke basis voor groei op lange
termijn. De status als machts- en kenniscentrum biedt hier belangrijke kansen. Via uitbouw
van de bestaande kennisclusters, maar vooral ook via verbreding naar meer commerciële
activiteiten. Zo gaan kennisontwikkeling en productiviteitsverhoging hand in hand.

Den Haag is ook bijzonder in een andere zin: de groei van het belangrijke midden- en klein-
bedrijf (MKB) stagneert, de (vele) starters in de stad gaan vaak snel weer ten onder, er is
weinig ruimte voor uitbreiding van bedrijven, de stad heeft een wat bleek imago bij (een deel
van) het bedrijfsleven en per saldo vertrekken er meer bedrijven dan er komen. Den Haag
staat in dit opzicht niet sterk en lijkt kansen te missen op gebied van werkgelegenheidsgroei.
Deze analyse is gebaseerd op zowel ‘harde’ cijfers als de meningen van het geconsulteerde
bedrijfsleven en andere betrokkenen.

Een andere bron voor werkgelegenheidsgroei is het versterken van de koopkracht, als basis
voor de voorzieningen en lokale diensten in de stad. Uit de analyses en vele ingebrachte
visies blijkt dat het vele talent dat in Den Haag werkt er te weinig blijft hangen en/of wonen.
Hier liggen kansen om de koopkracht te versterken, door als stad te binden en boeien.
De stad heeft positieve punten genoeg: de ligging aan zee, aanwezigheid van grote
toeristisch-recreatieve en culturele trekkers, de status als Koninklijke Hofstad en de
aanwezigheid van een aantrekkelijke binnenstad. Maar deze kunnen verder worden uitgebuit.
Den Haag heeft hiermee - in samenhang met het aanbieden van interessante woonmilieu’s -
ook perspectief op het aantrekken van jonge creatieve en ondernemende mensen

De werkloosheid is in Den Haag relatief hoog en de bevolkingssamenstelling redelijk
kwetsbaar. De stad herbergt relatief veel mensen met een lagere opleiding of te weinig
praktijkscholing waardoor ze doorgaans minder kansrijk zijn op de arbeidsmarkt. Door in
het economisch beleid nadruk te leggen op versterking van (de voorwaarden voor) het MKB
en de toeristische sector wordt voor dit segment de arbeidsmarkt verruimt. Ook het
verbeteren van de relatie tussen onderwijs en arbeidsmarkt blijft van belang.
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2.3 Het Haags economisch beleid: uitgangspunten

Als we naar de resultaten uit deze analyse kijken dan blijkt dat Den Haag eigenlijk op
verschillende economische velden niet zo sterk scoort: de productiviteit, de werkgelegenheid,
de koopkracht en de werkloosheid. Andere steden, bijvoorbeeld Amsterdam en Utrecht,
scoren vaak op één van die velden significant minder dan op de andere velden. Den Haag
daarentegen doet het op geen van de velden echt zwak maar kan wel over de hele linie een
impuls gebruiken.

Misschien nog belangrijker dan de uitkomsten van de economische analyse is een breed
gedragen gevoel dat in álle gesprekken en discussies naar voren kwam: het is tijd dat
Den Haag zijn bescheidenheid van zich af gooit. Den Haag heeft zijn inwoners, bezoekers,
bedrijven en investeerders veel te bieden maar draagt dat te weinig uit. Dat moet veranderen.
Daartoe zou het beste van de Haagse werelden moeten worden gecombineerd. ‘Haagse sjiek’
én ‘Haagse lef’.

“Er is niks mis met Amsterdam en Rotterdam, zeker niet als je van drukte en anonimiteit
houdt. Maar als je gaat voor kwaliteit kies je toch voor Den Haag...”

Het chique van Den Haag is een onmiskenbare kwaliteit waar andere steden jaloers op zijn.
Den Haag is een internationale stad met erg goede woonmilieus, culturele voorzieningen,
veiliger, minder massaal en minder verloederd dan andere grote steden. Kwaliteit gaat er
boven kwantiteit. Die kwaliteit moet Den Haag blijven koesteren als leidraad voor haar
ontwikkeling maar we zullen er wél een meer eigentijdse invulling aan moeten geven:
‘Eigentijdse sjiek’.

Tegelijkertijd moet Den Haag óók ondernemender en assertiever durven worden.
‘Haagse lef’ moet de kerncompetentie worden van iedereen die zich met de stad bemoeit.
Als we dingen willen bereiken moeten we er voor gaan en andere dingen opzij zetten.
Niet de kool en de geit sparen. ‘Go and get it’ is het motto van deze Impuls.

Het vorenstaande is niet in concrete beleidsvoorstellen te vangen. Het is een kwestie van
zelfbewustzijn en daarnaar handelen. Uit de gevoerde gesprekken is gebleken dat de wil
daartoe breed aanwezig is. De voorstellen met betrekking tot citymarketing zullen in dat
verband naar verwachting als katalysator kunnen gaan werken.

Ook de volgende uitgangspunten hebben bij het opstellen van het economische programma
meegewogen:
• Een selectieve inzet van die beleidslijnen en acties die het meest effectief zijn, die het

meeste economische rendement voor de stad en de ondernemers opleveren.
• Voor de (groei van) de economie van de stad is het al in Den Haag gevestigde

bedrijfsleven minstens zo belangrijk als het aantrekken van nieuwe bedrijven.
• De relatief beperkte voor bedrijvigheid geschikte ruimte in Den Haag
• De gemeente bouwt geen kantoren en creëert geen banen. De gemeente schept de juiste

voorwaarden waardoor de lokale economie optimaal kan groeien.

Duurzaamheid

Economische groei betekent vaak een hoger energieverbruik, een hogere uitstoot en meer
mobiliteit. Echter, Den Haag is vooral een professionele dienstenstad. Door in te zetten op
relatief ‘schone’ sectoren zoals de kennisclusters en de vrije tijdssector draagt de Impuls
verder bij aan het beperken van negatieve milieu-effecten van bedrijvigheid. Daarmee wordt
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de voor de economie zo belangrijke aantrekkelijkheid van Den Haag als groene en schone
stad bevorderd.
Dat laat onverlet dat de milieubelasting van specifieke activiteiten of specifieke locaties
nadrukkelijk aandacht behoeft. Voor bedrijventerreinen zal een strategie worden ontwikkeld
om te komen tot een gedragen en effectieve aanpak gericht op het verminderen van de
energiebelasting.
Een ander punt van aandacht zijn de eisen die de Europese regelgeving stelt aan de
luchtkwaliteit rond verkeerswegen. Den Haag heeft minder dan andere grote steden
mogelijkheden voor economische bedrijvigheid aan de randen van de stad. Willen we de
- relatief schone - economische bedrijvigheid in de stad zelf kunnen blijven faciliteren en
stimuleren dan is het zaak om tijdig maatregelen (met name infrastructureel) te nemen die
tegemoetkomen aan de eisen vanuit Europa.
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3. Het Economisch Programma 2005-2009

Op grond van de uitkomsten van de economische analyse en van de in hoofdstuk 2
genoemde uitgangspunten kiest de gemeente Den Haag in haar economisch beleid voor
drie ontwikkelingsrichtingen: 1. Kennis is Kracht, 2. Verbeteren van Vestigingsklimaat,
3. Binden en Boeien.

De eerste richting gaat over het versterken en meer benutten van de kennisintensieve
sectoren. Den Haag ontdoet het modieuze begrip kenniseconomie van zijn wol en spint
garen bij het feit dat zij - als internationale diensten- en regeringsstad - sterke kaarten heeft
als het gaat om het vermarkten van kennis.

Ten tweede is het gemeentebestuur van mening dat verbetering van het vestigingsklimaat
een basisvoorwaarde is voor een goed functionerende Haagse economie. Het is ook een
voorwaarde die de gemeente het meest direct kan beïnvloeden. Op het punt van de
dienstverlening en het bevorderen van de veiligheid van ondernemerslocaties zullen echt
slagen moeten worden gemaakt. Daarnaast zal ondernemers zoveel mogelijk duidelijkheid
moeten worden geboden over de mogelijkheden voor bedrijfshuisvesting op zowel
bedrijfsterreinen als in de woonwijken.

De derde ontwikkelingsrichting betreft het behoud en versterken van de koopkracht in
Den Haag. Burgers en bedrijven moeten meer aan de stad worden gebonden. Daartoe zullen
de beeldvorming ten aanzien van onze stad én de toeristische aantrekkingskracht moeten
worden verbeterd.

Met deze drie ontwikkelingsrichtingen legt de gemeente Den Haag meer dan voorheen
accent op niet-fysieke aspecten van het economisch beleid, zoals citymarketing,
dienstverlening en veiligheid. In de fysieke sfeer blijven vooral opgaven liggen op het gebied
van bedrijfshuisvesting, de bereikbaarheid en projecten om de aantrekkelijkheid van
Den Haag (voor bewoners en toeristen) te bevorderen.

In het figuur op de volgende bladzijde is het programma grafisch weergegeven en zijn de
genoemde ontwikkelingsrichtingen uitgebreider beschreven. Per ontwikkelingsrichting zijn
ook programmavoorstellen opgenomen. In Deel II van deze nota worden de
programmavoorstellen in een beleidsprogramma geïntegreerd.



Goed functionerende Haagse economie

1a Door versterken van de
relatie tussen onderwijs en
bedrijfsleven.

2a Door het verbeteren van het
gemeentelijk relatiebeheer en
de dienstverlening.

3a Door versterken van de regie
op inhoud en uitvoering van de
Citymarketing.

1b Door in te zetten op
kennisintensieve bedrijvigheid.

2b Door het bevorderen van de
veiligheid van ondernemers.

3b Aantrekken van meer
creatieve voorhoede.

1c Door in te zetten op Telecom
en multimedia.

2c Door het verbeteren van de
(inter)nationale en
binnenstedelijke bereikbaarheid.

2d Door het waarborgen van
voldoende en geschikte
bedrijfsruimte in stad en regio.

2e Door begeleiding en
facilitering van startende
ondernemers.

3c Door prioriteit te geven aan
toerisme en vrije tijdseconomie.

1. Kennis is Kracht 2. Verbeteren Vestigingsklimaat 3. Binden en Boeien

Hogere productiviteit
Meer + geschikte 
werkgelegenheid

Meer koopkracht Lagere werkloosheid
Doelstellingen

Prioriteiten

Impuls-acties
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1. Kennis is Kracht

Kenniseconomie is een nogal modieuze term, een economisch ‘buzzword’. Er lijkt vooral
veel over te worden gepraat en het lijkt vooralsnog weinig rendement of banen op te leveren.
Maar het is wel een feit dat de Haagse economie voor een groot deel draait op kennis.
En dat Den Haag daarom sterke kaarten heeft als het gaat het om het ‘vermarkten’ van
kennis. En juist die kennisintensieve sectoren dragen bij aan de gewenste verhoging van de
productiviteit. De gemeente zal daarom sterk inzetten op het uitbreiden van die kennis-
intensieve sectoren (overheid, zakelijke en financiële dienstverlening, internationale
instellingen en telecom/multimedia) en inzetten op de ontwikkeling van drie innovatieve
kansenzones. Daarbij is vooral aandacht nodig voor de raakvlakken van de relevante
sectoren: onderwijs, arbeidsmarkt, onderzoek en innovatie.

“Zet gewoon eens wat ondernemers voor de klas en laat ze vertellen. Wedden dat ineens
veel meer kinderen ook ondernemer willen worden in plaats van piloot of profvoetballer?”

Door het versterken van de relatie tussen onderwijs en bedrijfsleven

In het MKB is veel behoefte aan en ruimte voor goedopgeleide mensen, óók voor HBO en
wetenschappelijk geschoolden. Vooral hoogopgeleiden beseffen vaak onvoldoende dat
starten bij een kleinere onderneming minstens even leerzaam en ook beter voor je
ontwikkeling kan zijn dan starten bij een groot bedrijf. Het is bovendien belangrijk dat
jongeren die nog op school zitten vertrouwd raken met de mogelijkheden om een eigen
bedrijf te beginnen. Op verschillende scholen worden jongeren al gestimuleerd en begeleid
in het daadwerkelijk opstarten van een bedrijf. Maar de gemeente Den Haag wil dit samen
met de scholen versterken.

Goed opgeleid personeel is een voorwaarde voor een goede concurrentiepositie van de stad
en het bedrijfsleven. Daarom is het bevorderen van het opleidingsniveau over de gehele linie
een noodzakelijke voorwaarde voor een duurzaam economisch beleid. Eén van de belangrijkste
huidige knelpunten is dat schoolinstellingen en met name ROC’s onvoldoende stageplaatsen
aangeboden krijgen vanuit het bedrijfsleven. De gemeente Den Haag zal in overleg met het
bedrijfsleven en onderwijsinstellingen het bedrijfsleven stimuleren meer stageplaatsen
beschikbaar te stellen.

De arbeidsmarkt in Den Haag wordt bedreigd door een aantal knelpunten. Deze knelpunten
worden ook wel de mismatch van de Haagse arbeidsmarkt genoemd. Een belangrijk knelpunt
is dat de vraag naar arbeid uit het Westland onvoldoende gematcht wordt met het aanbod
van werkzoekenden uit Den Haag. De huidige situatie leidt tot de paradox dat Den Haag
potentieel aanbod heeft, maar tegelijkertijd in het Westland duizenden buitenlandse
(niet EG) werknemers werken. Aankomende periode moet alle inspanning erop gericht zijn
om deze aansluiting op de arbeidsmarkt te verbeteren in samenwerking met verschillende
betrokkenen, waaronder DSZW, RPA en werkgevers- en werknemersorganisaties.

Een tweede mismatch wordt veroorzaakt door de vergrijzing. In een aantal sectoren,
waaronder onderwijs, chemie en zorg, zal door de vergrijzing een grote vervangingsvraag
ontstaan naar middelbaar en hoger gekwalificeerd personeel. Dit betekent dat geïnvesteerd
moet worden in opleidings- en toeleidingsprogrammaas in samenwerking met deze sectoren
om op tijd te kunnen voldoen aan deze vervangingsvraag.

“Als je bij afstuderende scholieren het MKB promoot worden ze daar allebei beter van...”
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Door in te zetten op kennisintensieve bedrijvigheid

De in Den Haag gevestigde internationale instellingen zullen naar áántal niet veel meer
toenemen in de komende jaren maar naar ómvang wel, bijvoorbeeld internationaal Strafhof,
Europol en Eurojust. De rijksoverheid en daaraan gerelateerde zelfstandige bestuursorganen
zullen in de komende jaren zeker niet groeien. De rijksoverheid is en blijft wel een van de
belangrijkste werkgevers voor de stad. Voor Den Haag liggen de kansen vooral in het
aantrekken van instituten rondom de internationale instellingen en overheid. Denk aan
non-gouvernementele organisaties, belangenorganisaties, verwante zakelijke dienstverlening
(bijvoorbeeld internationale advocatuur), opleidingsinstituten (vgl. Shell, Haagse vestiging
Leidse Universiteit, ROI). Op uitbouw en acquisitie van die sectoren zal een gericht beleid
worden gevoerd. De erkenning door het Innovatieplatform van het internationaal juridisch
cluster als een sleutelgebied (in opkomst) in het versterken van de kenniseconomische
uitgangspositie van Nederland, is hierbij een welkome steun in de rug. In regionaal verband
zal worden samengewerkt om de kennisintensiteit van de regio en de Zuidvleugel waar
mogelijk te versterken. Dat geldt bijvoorbeeld voor de samenwerking met de universiteiten
van Delft en Leiden (bijvoorbeeld op het gebied van het octrooirecht) en voor de
samenwerking met het Westland (biotechnologie).

Een andere samenwerkingsverband waarin Den Haag op dit moment opereert is de stichting
Kennisalliantie Zuid-Holland. Onder het motto “meer markt met behulp van kennis” wil
deze stichting een motor zijn voor innovatieve bedrijvigheid. Zij doen dit door een platform
te bieden waar deelnemers aan de regionale kenniseconomie elkaar ontmoeten, activiteiten
op elkaar afstemmen en samen de kennisintensieve bedrijvigheid en innovatie naar een hoger
plan tillen. Dit alles met het oog op het stimuleren van de ontwikkeling van nieuwe product-
marktcombinaties. Daarbij wordt gestreefd naar interactiviteit tussen Onderwijs, Onderzoek,
Ondernemers en Overheid. Zo is er onlangs bijvoorbeeld door de stichting een succesvol
project gestart onder de naam ‘MKB en Hoger Onderwijs, partners in innovatie’. Dit project
is erop gericht innovatieve afstudeerstages bij het MKB te realiseren, inmiddels is dat voor
50 studenten gelukt.

Door in te zetten op telecom en multimedia

“Den Haag heeft 4 van de 5 belangrijke telecombedrijven binnen haar grenzen.
Die moet je koesteren”

Den Haag staat bekend als de Telecom-hoofdstad van Nederland. Het beleid zal niet alleen
gericht zijn op het bestendigen van die positie maar ook op een uitbouw naar de ontwikkeling
van multimedia-toepassingen. Het voormalige Caballero-complex in de Binckhost zal als
innovatiefabriek in dat opzicht een belangrijke incubatorfunctie gaan hebben.
Onderzocht zal worden of het wenselijk en mogelijk is om in het centrum van Den Haag een
interactief parlementair centrum tot stand te brengen waar zowel kranten, internet-diensten
als televisie van de laatste technologische voorzieningen gebruik kunnen maken.
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2. Verbeteren van Vestigingsklimaat

Om het bedrijfsleven te versterken is speciale aandacht voor het ondernemers- en vestigings-
klimaat een noodzakelijke voorwaarde. Daarbij gaat het om fysieke voorwaarden
(bedrijfsruimte, parkeermogelijkheden, passende woonmilieu’s), om veiligheid (zowel fysiek
als niet-fysiek) en om gemeentelijke dienstverlening (relatiebeheer, vergunningen).

“Elke tevreden ondernemer is een ambassadeur voor de stad.
We zouden dus 18.000 ambassadeurs kunnen hebben in Den Haag.....”

Door het verbeteren van het gemeentelijke relatiebeheer en de dienstverlening

Een goede verhouding tussen de gemeente en het bedrijfsleven is voor beide partijen van
belang. Op diverse niveaus is deze verhouding voor verbetering vatbaar.

Bestuurlijk: het college hecht er aan de banden met het bedrijfsleven te versterken. Naast de
periodieke lunchbezoeken van het college en de vele bilaterale contacten met vertegen-
woordigers van het Haagse bedrijfsleven wordt daartoe sinds begin 2004 een driemaandelijks
‘ondernemersontbijt’ met een wisselende groep Haagse ondernemers georganiseerd.
Ook zullen de burgemeester en de meest betrokken wethouders in voorkomende gevallen
(zoals bijvoorbeeld bij de totstandkoming van de Structuurvisie 2020) overleg voeren met de
grootste werkgevers (incl. de departementen en internationale instellingen) in Den Haag.

Sectoraal: naast het generieke overleg met de koepels (Kamer van Koophandel, MKB,
VNO-NCW) zal vaker per segment van de Haagse economie - bijvoorbeeld de detail-
handelssector, de leisuresector - aan de betreffende ondernemers worden gevraagd mee te
denken over de (gewenste) ontwikkelingen. Ook beleggers en projectontwikkelaars zullen
daarbij worden betrokken.

Dienstverlening: de dienstverlening door de gemeentelijke bedrijvenbalie zal verder worden
verbeterd. Daarbij zal een koppeling worden gelegd met de activiteiten van de Kamer van
Koophandel. Uitgangspunt blijft dat ondernemers hun ‘gewone’ vergunningen bij hun
stadsdeelkantoor halen. Voor vergunningen die om welke reden dan ook gecompliceerd zijn
kan de ondernemer terecht bij de bedrijvenbalie en zo nodig ‘door de gemeentelijke
organisatie’ worden geloodst.

Zeer binnenkort zal een digitaal ondernemersloket van start gaan. Daarop staan - voor elk
type ondernemer afzonderlijk - de verschillende relevante vergunningen en aanverwante
zaken. In de tweede fase zal het loket de ondernemers ook actueel inzicht gaan verschaffen in
de stand van zaken van hun vergunningsaanvraag. In de derde fase zullen ondernemers hun
vergunningen ook daadwerkelijk via het digitale loket kunnen aanvragen en ontvangen.

“Een goede economie draait onder andere op beleving.
Als ondernemers niet het gevoel hebben dat er met ze wordt meegedacht dan is

de beleving van de ‘gemeentelijke inspanningen’ negatief.”

De gemeente Den Haag heeft zich - als enige van de G4 - ook aangemeld voor de pilot
‘Tegenstrijdige toepassing van regels’ van het ministerie van EZ. In die pilot wordt, in eerste
instantie aan de hand van cases, bekeken of verschillende gemeentelijke diensten hun regels
en voorschriften op een voor de gebruiker transparante en eenduidige wijze (kunnen gaan)
toepassen.
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Bedrijfscontacten: vanuit de gemeente zullen bedrijven en sectoren die voor de Haagse
economie van speciaal belang zijn nauwlettend worden gevolgd zodat tijdig actie kan worden
ondernomen indien zich ongewenste ontwikkelingen voordoen. Ondernemers van
buitenlandse afkomst vormen een rijke maar zeer gedifferentieerde en specifieke
voedingsbodem voor de Haagse economie. Voor dat segment zal een afzonderlijke
accountmanager worden aangesteld.

“Ik hoef als ondernemer niet altijd mijn zin te hebben.
Als ik maar het gevoel heb dat ze op het stadhuis met me mee denken...”

Communicatie: in de huidige situatie gebruikt de gemeente weinig andere mogelijkheden
om de 18.000 Haagse ondernemers te bereiken dan de Stadskrant en de internetsite
Denhaag.nl. Uitgezocht gaat worden hoe de gemeente tot een meer gerichte voorlichting en
een meer directe wijze van communiceren met alle ondernemers in de stad kan komen.

In het Haags economisch veld functioneert ten dienste van de startende- of bestaande
ondernemers een aantal instellingen, fondsen, loketten en prijzen. Alleen al bijvoorbeeld voor
starters zijn er tientallen faciliteiten beschikbaar. Deels zijn die gelieerd aan de gemeente of
aan Haaglanden, deels aan de provincie of de rijksoverheid. Elk voor zich leveren die
faciliteiten vaak een positieve bijdrage maar het totaal is nogal onoverzichtelijk geworden
waardoor ondernemers soms door de bomen het bos niet meer zien.
In de komende periode zal een aantal van die faciliteiten - voorzover het gaat om de
faciliteiten waar de gemeente invloed op heeft - in overleg met de Kamer van Koophandel
worden heroverwogen en zal worden getracht tot een meer overzichtelijk en werkbaar
geheel te komen. Daarnaast zal worden bevorderd dat de faciliteiten (ook waar de gemeente
geen directe invloed op heeft, bijvoorbeeld die van de provincie en het ministerie van EZ) in
elk geval voor starters en ondernemers op een overzichtelijke worden aangeboden.

De gemeente Den Haag heeft in het kader van het Glazen Stadhuis een belangrijke sprong
voorwaarts gemaakt bij het ontwikkelen van haar dienstverlening. Dit betekent dat het grootste
deel van de gemeentelijke dienstverlening langs elektronische weg kan worden afgewikkeld.
De gemeentelijke architectuur is zodanig ontwikkeld dat snelle koppelingen tussen back- and
frontoffice mogelijk zijn. De gemeente gaat toe naar een systeem van eenmalige gegevens-
verstrekking wat leidt tot een verminderde administratieve last voor burgers en bedrijven.

De gemeente Den Haag is een van de voorlopers waar het gaat om de ontwikkeling van 
E-government. Dit is belangrijk voor de uitstraling van de stad. Den Haag als vestigingstad
voor zoveel overheidsorganisaties, internationale en nationale non-gouvernementele
organisaties, kan door dit E-government profiel juist deze organisaties beter faciliteren.

De gemeente hecht zeer aan de ontwikkeling van een volwaardig breedband netwerk.
Breedband is een essentiële voorwaarde voor het verder versterken van de economische
positie van onze stad. Of het nu gaat om onderwijs, gezondheidszorg of vrijtijdsbesteding:
bandbreedte zal een voorwaarde blijken te zijn voor de verdere ontwikkeling van diensten.
Het bedrijfsleven wordt in Den Haag goed bediend. Glasvezel is daarbij de meest duurzame
en toekomstvaste optie. De ontwikkeling van een glasvezelnetwerk tot aan de voordeur van
elke Haagse woning is dan ook de inzet van het rapport Andriessen dat is verschenen in
rapport Glas Helder. Inzet van dit rapport is het uitdagen van marktpartijen om te investeren
en tevens de (eigen) gemeentelijke dienstverlening te ontwikkelen. De gemeente ondersteunt
scholen om zich aan te sluiten bij het project Glaslokaal: een glasvezel netwerk voor alle
scholen op het gebied van voorgezet en primair onderwijs.
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De gemeente ziet op het breedbanddossier voor zichzelf een faciliterende en regisserende rol.
Dat geldt ook voor het uitbreiden van de mogelijkheden om in Den Haag gebruik te maken van
draadloze breedbandcommunicatie. Door te stimuleren dat zogenoemde hot-spots worden
onsloten, kunnen zakelijk drukke delen van de stad aantrekkelijker worden gemaakt.

Door het bevorderen van de veiligheid van ondernemers

De veiligheid van de stad is een speerpunt van het gemeentebestuur. Speciale aandacht gaat
daarbij uit naar het tegengaan van criminaliteit en overlast op bedrijventerreinen en in
winkelstraten. Op het gebied van het keurmerk veilig ondernemen lopen al verschillende
pilotprojecten. In de komende vijf jaren zullen minimaal 15 van de meest onveilige
bedrijventerreinen en winkelstraten in nauwe samenwerking met de ondernemers grondig
worden aangepakt via de methode van het Keurmerk Veilig Ondernemen.
Veiligheidsproblemen die zich op andere ondernemerslocaties voordoen zullen passend
worden aangepakt.

“Inbraken en diefstal kosten zo veel geld voor bedrijven, dat is niet voor te stellen.
En dan wil je aangifte doen, ben je nog een paar uur kwijt...”

In nauwe samenwerking met de politie zal onderzocht worden of het doen van aangifte door
ondernemers vergemakkelijkt kan worden. Een uitwerking van deze acties zijn opgenomen
in het meerjarenprogramma veilig ondernemen dat onlangs door het college is vastgesteld.

Door het verbeteren van de (inter)nationale en binnenstedelijke bereikbaarheid

Een goede bereikbaarheid (incl. parkeren) is van cruciaal belang voor de Haagse economie.
In internationaal perspectief, bijvoorbeeld in vergelijking met Londen of Parijs, is de
bereikbaarheid van en binnen Den Haag goed. Vooral buitenlandse werknemers en zakelijk
toeristen zijn lovend over het Haagse openbaar vervoersnetwerk. Aan de andere kant is er een
aantal infrastructurele problemen die de economische groei van de stad kunnen belemmeren.
De gemeente zet met voorrang in op realisatie van een aantal infrastructurele verbeteringen.
Dit betreffen onder meer de afronding van de buitenruit (met name de noordelijke randweg
(Hubertustunnel), de aanleg van de A4 Midden-Delfland, de verbreding A12 Den Haag-
Zoetermeer-Gouda en de realisatie van een tweede verbinding tussen de rijkswegen en het
centrum van Den Haag (het zogenaamdeTrekvliettracé).
Wat betreft de railverbindingen zet Den Haag in op het opvoeren van het aantal verbindingen
met de HSL en verdubbeling van de spoorlijnen Den Haag-Rotterdam (inclusief de spoortunnel
Delft) en Den Haag-Utrecht. Voor de internationale bereikbaarheid is ook het behouden van
een directe verbinding met Brussel van groot belang. Wat betreft het regionale openbaar
vervoer betekenen de komst van RandstadRail en de aanleg van nieuwe tramverbindingen met
de VINEX-wijken een aanzienlijke verbetering van de bereikbaarheid per openbaar vervoer.
Voor de realisatie van dergelijke grootschalige infrastructurele projecten is de gemeente
overigens in grote mate afhankelijk van het beleid van andere overheden.

Daarnaast blijft de verbetering van de verkeersdoorstroming en routering op de binnenstedelijke
economisch belangrijke hoofdassen binnen Den Haag de volle aandacht hebben. Economisch
gezien zou het goed zijn als op deze economische belangrijke hoofdassen het autoverkeer vlotter
kan doorstromen. Hiervoor worden plannen ontwikkeld. Verder moet het parkeerbeleid meer
afgesteld worden op de kenmerken van de bedrijven. Met meer maatwerk in plaats van standaard
parkeernormen, binnen per gebied vastgestelde parkeercapaciteiten, kunnen bedrijven beter
worden bediend, terwijl tegelijkertijd het parkeerbeleid niet leidt tot congestie op de wegen in
de stad.
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Door het waarborgen van voldoende geschikte bedrijfsruimte in stad en regio

“Het bieden van voldoende bedrijfsruimte is een van de belangrijkste terreinen
waarop de gemeente het verschil kan maken.”

De beschikbaarheid van voldoende bedrijfsruimte in en om de stad is ook voor de economie van Den Haag van
wezenlijk belang. Bedrijven creëren veel werkgelegenheid, bieden vaak noodzakelijke dienstverlening aan
bewoners en bedrijven en kunnen in economisch opzicht belangrijke doorgroeiers zijn. Een probleem is dat
bedrijfsruimten en bedrijfsterreinen in stedenbouwkundig opzicht niet altijd de meest wenselijke invulling van
de gebouwde omgeving en/of het landschap zijn. En de aantrekkelijkheid van de stad is ook uit economisch
oogpunt belangrijk. De gemeente probeert zorgvuldig met dit dilemma om te gaan, getuige de inspanningen om
te komen tot herstructurering van bedrijventerreinen en het creëren van nieuwe bedrijventerreinen aan de rand
van de stad. Daaraan hangt echter in de regel een stevige prijskaart. De gemeente hecht er aan dat er ook
voldoende betaalbare, op de wensen van de ondernemers toegespitste bedrijfsruimten zijn. Dat betekent dat niet
elke bedrijfslocatie ‘mooi’ of ‘stedenbouwkundig van hoog niveau’ hoeft te zijn.
Begin 2005 zal de gemeente met een bedrijventerreinenstrategie komen waarin zowel aandacht aan bedrijven-
terreinen als aan bedrijfsruimte in woongebieden zal worden besteed. Voor kantoren is reeds een beleids-
strategie vastgesteld, die zorgt dat er voldoende ruimte voor kantoren wordt gereserveerd. Herstructurering van
binnenstedelijke bedrijventerreinen zal om financiële redenen slechts nog in uitzonderingsgevallen mogelijk
zijn. In de regel zal alleen door een combinatie met andere functies een opwaardering mogelijk zijn.
De gemeente zal er wel op inzetten dat bij herstructurering van woonwijken minimaal het bestaande volume aan
bedrijfsruimte zal worden teruggebouwd. Ook zal de bouw en exploitatie van bedrijfsverzamelpanden
- voorzover daaraan vanuit de markt behoefte blijkt - worden bevorderd. Bedrijven die niet naar hun aard aan
een bepaald stadsdeel gebonden zijn zullen voor (nieuwe) bedrijfsruimte vooral aangewezen zijn op de
bedrijventerreinen aan de rand van de stad. Er zal in nauwe samenwerking met omliggende gemeenten voor de
periode na 2010 voldoende bedrijfsruimte worden gereserveerd en ontwikkeld.

Door begeleiding en facilitering van startende ondernemers

De gemeente blijft er veel belang aan hechten dat er voor startende ondernemingen goede faciliteiten zijn op het
gebied van begeleiding, financiering, huisvesting etc. Daarbij hoort overigens ook een gerichte ontmoediging van
starters die bijvoorbeeld door onvoldoende vaardigheden of een gebrekkige marktverkenning weinig perspectief
hebben op een levensvatbare onderneming.

Uit het in het voorjaar van 2004 afgeronde evaluatieonderzoek naar het startersbeleid blijkt dat veel starters
onvoldoende beslagen ten ijs komen omdat ze zich niet goed hebben georiënteerd op de verschillende aspecten
van het ondernemersschap (bijvoorbeeld marktverkenning, belastingtechische zaken). Op dat vlak is een
stimulans nodig, bijvoorbeeld door de noodzaak van verschillende ‘logische’ stappen in het startersproces beter
naar de doelgroep te communiceren. In dat verband is ook een betere afstemming van de activiteiten van Stabij,
de Kamer van Koophandel, de belastingdienst en andere instellingen nodig.

Daarnaast wordt ingezet op het stimuleren van kennisintensieve en kansrijke (door)starters. Begin 2005 zal in de
Startersnota worden aangegeven welke instrumenten in de sfeer van financiering, huisvesting en begeleiding
daartoe beschikbaar zijn. Ook zal bekeken worden of het mogelijk is om - al of niet in regionaal verband -
te komen tot het oprichten van een Springboard Den Haag (kennis- en ervaringsplatform voor startende
ondernemers) gericht op het structureel begeleiden van starters door ervaren ondernemers.
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3. Binden en Boeien

Het behoud en versterken van de koopkracht is voor de economie van een stad essentieel.
Het feit dat veel mensen - vaak met goede opleidingen en hogere inkomens - wel in
Den Haag werken maar er niet wonen is in dat verband een belangrijk punt van aandacht.
Een vermindering van deze geografische ‘mismatch’ is ook gunstig voor de mobiliteits-
problematiek en voor het draagvlak van de voorzieningen. Ook zou het goed zijn als
Den Haag meer bezoekers - zowel zakelijk als toeristisch - zou trekken. De ‘binding’ aan
Den Haag moet beter. Naast maatregelen in de sfeer van openbare ruimte, wonen,
voorzieningen (goeddeels buiten het werkterrein van de economie) is ook de beeldvorming
van belang. Den Haag kampt op bepaalde terreinen met een bleek of saai imago zowel bij
bezoekers als bij bedrijven. Daar moet wat aan gebeuren.

“Den Haag heeft zich enorm ontwikkeld afgelopen jaren. Nu is het tijd om dat uit te dragen”

Door het versterken van de regie op inhoud en uitvoering van de citymarketing

Er zal een project worden gestart met als doel het imago van de stad nadrukkelijker te
richten naar en te ‘verkopen aan’ de verschillende doelgroepen (bewoners, bedrijven,
bezoekers, investeerders, internationale bedrijven etc.). Het gaat daarbij vooral om de
afstemming tussen en vormgeving door de verschillende betrokken partijen (bijvoorbeeld
Marketing and Events, horeca, hotels, scholen, media, WFIA etc.).

Bij de totstandkoming van de Impuls zijn de identiteit en het imago van Den Haag
veelvuldig aan de orde gesteld. Er was een breed gedeeld gevoel en ook uit analyse bleek dat
Den Haag te bescheiden is en te weinig zelfbewust. Ook kwam steeds naar voren dat het
degelijke, rustige imago van Den Haag niet als een zwakte (saaiheid) maar juist als een kans
moet worden gezien. Zeker in het huidige tijdsgewricht kunnen degelijkheid en rust worden
beschouwd als belangrijke aspecten van ‘quality of life’. Den Haag moet zijn chique imago
een eigentijdse invulling geven.

“Den Haag is onwijs leuk geworden de afgelopen jaren, veel leuker dan ik dacht
toen ik hier voor het eerst kwam. Je kan hier erg goed uitgaan.”

Aantrekken van meer ‘creatieve voorhoede’

Een speciale doelgroep bij de citymarketing is de ‘creatieve’ voorhoede van starters, jonge
academici, inventieve ondernemers, kunstenaars, ICT-specialisten e.d. Den Haag lijkt
minder in staat te zijn dan Rotterdam en Amsterdam om die groepen aan zich te binden.
Juist die groepen vormen een ‘humuslaag’ waarop economie en de diversiteit aan culturen tot
bloei kunnen komen. Citymarketing alleen is natuurlijk niet voldoende om die groepen aan
te trekken en vast te houden. Er is een combinatie nodig van woningmilieus, culturele
voorzieningen, uitgaansaanbod, meer broedplaatsen en ruimte voor bedrijven uit deze sector
(grafisch ontwerpers, ICT-bedrijven, art-galeries, ateliers ed.). Er zal in nauwe samenwerking
tussen de betrokken beleidsvelden (wonen, cultuur, economie, onderwijs) een plan van
aanpak worden opgesteld om hier invulling aan te geven.
Ondernemers laten vaak het geluid horen dat het voor hun werknemers moeilijk is een
woning te vinden, hierbij ondervinden zij vaak lange wachttijden. Daarom zal er een
onderzoek worden gestart om te bekijken of de economische gebondenheid aan Den Haag
op enigerlei (via regelgeving of via andere beleidsinstrumenten) kan worden meegewogen bij
het verkrijgen van een Haagse woning.
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Door prioriteit te geven aan toerisme en vrije tijdseconomie

Den Haag heeft troefkaarten op het gebied van het toerisme die sterker kunnen en moeten
worden uitgespeeld en die daarvoor de ruimte moeten krijgen. Bezoekers brengen immers
geld in de la en zijn daarom belangrijk voor de Haagse economie. Het strand, de binnenstad,
het winkelaanbod en het koningshuis zijn genoegzaam bekend. Scheveningen zal gedurende
4 seizoenen aantrekkelijker moeten worden én zal in het hogere segment meer te bieden
moeten hebben. Onderzoek heeft uitgewezen dat er perspectief is voor de Scheveningse
visserij. Door een afgewogen combinatie met pleziervaart, horeca en cultuur kan de
- zeker voor een grote stad - unieke sfeer van een visserijhaven optimaal worden benut.
Daarmee wordt de haven meer dan nu een ‘unique selling point’ van Den Haag.
De binnenstad - historie, winkelaanbod, culturele voorzieningen - kan op onderdelen
(promotie, extra attractie) worden verbeterd. Zo zal bijvoorbeeld worden ingezet op het
aantrekken van hoogwaardige internationale winkelformules. Daarnaast zal Den Haag zijn
positie als de regeringszetel en koninklijke residentie ook in toeristisch opzicht beter gaan
exploiteren.

“Den Haag – waar je kunt lunchen met politici en topambtenaren -
is een vanzelfsprekende locatie voor brancheorganisaties en lobbyclubs”

Ook zal de positie van Den Haag als internationale cultuurstad (m.n. op het gebied van dans
en muziek) moeten worden versterkt. Onderzocht zal worden of er mogelijkheden zijn om in
Den Haag te komen tot een grootschalig multimedia-entertainmentcentrum bijvoorbeeld op
het gebied van populaire muziek. In de A4/A12-zone liggen qua ruimte en bereikbaarheid
uitstekende mogelijkheden voor grootschalige recreatieve voorzieningen.

“Waarom organiseert de Rijksoverheid niet al haar internationale congressen in Den Haag?”

In de zakelijke sfeer zal Den Haag veel meer gebruik moeten gaan maken van het feit dat ze
dé beslisstad van Nederland is. Dat geldt zowel op het terrein van het openbaar bestuur,
internationale instellingen, nonprofit-instellingen, koepels (ANWB, VNO-NCW, VNG,
IPO) als ondersteunende of uitvoerende instituten voor wetenschap en bestuur (CBS, NMA,
NWO, CBS). Die positie brengt met zich mee dat er een zeer ruime potentiële congres- en
vergadermarkt is. Onderzoek toont aan dat congressen en grote evenementen veel
inkomsten genereren voor het lokale bedrijfsleven én werkgelegenheid met zich
meebrengen, met name in hotels en horeca. Den Haag zal zich nog meer gaan profileren als
dé internationale congresstad van Nederland. Er zal in Den Haag - mede ter vervanging van
de Statenhal - een nieuwe evenementen- en topsporthal moeten komen op een plek die met
auto en openbaar vervoer goed bereikbaar is.
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DEEL II: Beleidsprogramma 2005-2009
Hieronder vindt u een opsomming van de voornemens die in de vorige hoofdstukken aan de
orde zijn gekomen aangevuld met nog een aantal specifieke voornemens die de in deel I
beschreven ontwikkelingsrichtingen ondersteunen. Het programma is in zoverre indicatief
dat hier de gewenste maatregelen worden beschreven zoals die op dit moment te voorzien
zijn. Tussen nu en 2010 zullen er zich ongetwijfeld nog andere kansen of problemen
aandienen die - gegeven de gekozen ontwikkelingsrichtingen - om beleidsmaatregelen
vragen. Jaarlijks zullen in de begroting de voornemens voor het betreffende jaar worden
gespecificeerd en zullen de doelen - voorzover mogelijk - worden gekwantificeerd.

Een deel van de ontwikkelingsrichtingen, alsook de beleidsvoornemens, heeft al zijn weerslag
gevonden in het GSB-programma ‘De Daadkracht van Den Haag’ en de begroting voor
2005. In het GSB-programma zijn alleen die ontwikkelingsrichtingen vastgelegd voorzover
de rijksoverheid er in GSB-kader middelen voor beschikbaar heeft gesteld. Naast GSB-
middelen zal het beleidsprogramma worden gefinancierd uit gemeentelijke middelen (ESB),
Europese middelen (D2) en provinciale middelen. Jaarlijks zal hier in de begroting inzicht in
worden gegeven. Overigens zullen de overheidsmiddelen natuurlijk zoveel mogelijk worden
ingezet om een veelvoud aan particuliere investeringen te genereren.

1. Kennis is kracht

1a Door het versterken van de relatie tussen onderwijs
en bedrijfsleven.

• Aantrekken van instituten rondom internationale instellingen en overheid.
• Uitbouw en acquisitie van non-gouvernementele organisaties,

belangenorganisaties en verwante zakelijke dienstverlening (bijvoorbeeld
internationale advocatuur) en opleidingsinstituten.

• Met de Haagse onderwijsinstellingen overleggen om te bevorderen dat zij
voldoende mensen met de juiste kwalificaties opleiden voor werken in het
Westland.

• Versterken van de samenhang tussen het beleid op het gebied van economie,
arbeidsmarkt en onderwijs en gericht aanpakken knelpunten op de arbeidsmarkt
(voortouw bij sector economie).

• Het verbreden van de pilot waarbij op bedrijventerreinen een aanspreekpunt
wordt ingesteld die het een ondernemer makkelijker maakt om een stagiaire,
schoolverlater, werkloze e.d. te krijgen die is toegesneden op de specifieke situatie
van die ondernemer.

• Samen met de scholen jongeren stimuleren en begeleiden in het starten van een
bedrijf.

• Samen met het bedrijfsleven meer stageplekken beschikbaar stellen.
• Investeren in opleidings- en toelatingsprogramma’s om de (vervangings)vraag naar

hoger en middelbaar personeel te faciliteren.
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1b Door in te zetten op kennisintensieve bedrijvigheid.

• Participeren en versterken van de samenwerking met kennisintensieve sectoren in
regionaal verband, waaronder via de stichting Kennisalliantie Zuid-Holland.

• Uitwerken van een concreet plan van aanpak om de uitverkiezing door het
Innovatieplatform van het internationaal juridisch cluster als sleutelgebeid
(in opkomst) in de verdere versterking van de Nederlandse kenniseconomie te
verzilveren en te vertalen in daadwerkelijke economische resultaten.

• De mogelijkhden onderzoeken om te komen tot een kennis- en
opleidingscentrum op het gebied van (internationale) kennisbescherming.

1c Door in te zetten op telecom en multimedia.

• Ontwikkelen van (een deel van) het voormalige Caballero-complex in de
Binckhost tot een incubatorcentrum voor starters op het gebied van ICT en
multimedia.

• Samen met het Mediacentrum Hofweg 1 in het centrum van Den Haag realiseren
(indien gewenst) van een interactief parlementair centrum waar zowel kranten,
internet-diensten als televisie van de laatste technologische voorzieningen gebruik
kunnen maken

• Het organiseren van vraagbundeling met betrekking tot de aanleg van
breedbandverbindingen

2. Verbeteren van het vestigingsklimaat

2a Door het verbeteren van het gemeentelijke relatiebeheer en de
dienstverlening

• Organisatie van een driemaandelijks ‘ondernemersontbijt’ met een wisselende
groep Haagse ondernemers.

• Per segment van de Haagse economie - bijvoorbeeld de detailhandelssector,
de leisuresector - overleg met de betreffende ondernemers over de (gewenste)
ontwikkelingen.

• Monitoring van bedrijven en sectoren die voor de Haagse economie van speciaal
belang zijn door accountmanagers.

• Aanstellen van een afzonderlijke accountmanager voor ondernemers van
buitenlandse afkomst.

• Inzetten op een meer gerichte voorlichting van en wijze van communiceren naar
alle ondernemers in de stad.

• Verbeteren van het functioneren van de bedrijvenbalie.
• Verbeteren van de ‘loodsfunctie’ bij gecompliceerde vergunningen of aanvragen

van subsidies.
• Invoeren van een digitaal ondernemersloket.
• Uitvoeren van de pilot ‘Tegenstrijdige toepassing van regels’ van het ministerie

van EZ.
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2b Door het bevorderen van de veiligheid van ondernemers

• Aanpakken van minimaal 15 van de meest onveilige bedrijventerreinen en
winkelstraten in nauwe samenwerking met de ondernemers.

• Onderzoeken of het mogelijk is om voor ondernemers het doen van aangifte te
vergemakkelijken.

2c Door het verbeteren van de (inter)nationale en
binnenstedelijke bereikbaarheid.

2d Voldoende bedrijfsruimte

• Opstellen van een bedrijventerreinenstrategie.
• Bevorderen dat bij herstructurering van woonwijken minimaal het bestaande

volume aan bedrijfsruimte zal worden teruggebouwd.
• Bevorderen van de bouw en exploitatie van bedrijfsverzamelpanden, voorzover

daaraan vanuit de markt behoefte toe is.
• In nauwe samenwerking met omliggende gemeenten reserveren van voldoende

bedrijfsruimte voor de periode na 2010.

2e Door begeleiding en facilitering van startende ondernemers.

• Bevorderen dat starters elk van de verschillende logische stappen in het
startersproces (marktverkenning, ondernemingsplan, fiscale zaken e.d.) zetten.

• Organiseren dat de verschillende betrokken instanties hun activiteiten goed op
elkaar afstemmen en zoveel mogelijk via één loket aanbieden.

• Onderzoeken of het wenselijk en mogelijk is om - al of niet in regionaal verband -
te komen tot het oprichten van een Springboard Den Haag (kennis en
ervaringsplatform voor startende ondernemers) gericht op het structureel
begeleiden van starters door ervaren ondernemers.

• Heroverweging - in overleg met de Kamer van Koophandel - van de faciliteiten
waar de gemeente invloed op heeft en bezien waar samenvoeging of opheffing
mogelijk is.

• Organiseren dat de faciliteiten - ook die van provincie, rijksoverheid en andere
instanties - op een overzichtelijke wijze worden aangeboden.

3. Binden en Boeien

3a Door versterken van de regie op inhoud en
uitvoering van de Citymarketing

• Het imago van de stad nadrukkelijker richten naar en ‘verkopen aan’ de
verschillende doelgroepen (bewoners, bedrijven, bezoekers, investeerders,
internationale bedrijven etc.).
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3b Aantrekken van meer ‘creatieve voorhoede’

• In nauwe samenwerking tussen de betrokken beleidsvelden (wonen, cultuur,
economie, onderwijs) een plan van aanpak opstellen om Den Haag aantrekkelijker
te maken voor de ‘creatieve voorhoede’.

• Nagaan of de economische gebondenheid aan Den Haag op enigerlei
(via regelgeving of via andere beleidsinstrumenten) kan worden meegewogen bij
het verkrijgen van een Haagse woning.

3c Door prioriteit geven aan het toerisme en vrije tijdsbesteding

• Projecten om de aantrekkelijkheid van Scheveningen buiten het hoogseizoen te
verhogen.

• Bevorderen dat Scheveningen ook in het hogere segment veel te bieden heeft.
• Uitbouwen van de Scheveningse haven tot een unique selling point van

Den Haag.
• Aantrekken van hoogwaardige internationale winkelformules voor de binnenstad.
• De positie van Den Haag als de regeringszetel en koninklijke residentie ook in

toeristisch opzicht beter exploiteren.
• Bijdragen aan de totstandkoming van een grootschalige multimediacentrum op

het gebied van populaire muziek.
• Profileren van Den Haag als dé internationale congresstad van Nederland.
• Zorgen dat er in Den Haag een evenementen- en topsporthal komt op een plek

die met auto en openbaar vervoer goed bereikbaar is.
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Bijlage 1 Verantwoording en achtergrond

Strategievorming in een notendop

De aanval is de beste verdediging. Het uitgaan van de krachten en kansen van Den Haag en
het actief hierop inzetten is de centrale keuze geweest van de Impuls-strategie. Den Haag
kent - net als vele andere grote steden - een complex van economische, sociaal-culturele en
ruimtelijke problemen. Die zijn het meest gebaat bij een offensieve aanpak. Een aanpak die
deze problemen te lijf gaat door gebruik te maken van waar de stad goed in is, maar ook door
scherp in te spelen op kansen en gevaren die in de toekomst kunnen ontstaan. En dat op een
manier die doelgericht, efficiënt en effectief is.

De strategie is gebaseerd op een gedegen analyse van verleden en heden, de krachten en
problemen van de stad, waar te nemen trends in economie en samenleving en, daarop
gebaseerd, inzichten in de (mogelijke) toekomst met haar eigen kansen en bedreigingen.
Hierbij is steeds gekeken naar de onderlinge samenhangen: ‘wat leidt waar toe?’ en ‘waar zit
het ’m nou echt in?’. Vervolgens is hier een analyse aan gekoppeld van het gevoerde
economisch beleid, de ‘knoppen’ waar je als beleidsmakers aan kunt draaien om de Haagse
economie te versterken, wat er gebeurt als je links- of juist rechtsom draait en tenslotte
inzichten in welke instrumenten ter beschikking zijn (of zouden moeten zijn).

Per saldo is het opstellen van de Impuls-strategie een constant denk-, discussie- en keuze-
proces geweest. Over de ambities, doelen, prioriteiten en concrete acties. Maar waarom is
gekozen voor juist deze strategie? Eerst even over het doorlopen proces, dan over de
inhoudelijke onderbouwing van de strategie.

Het doorlopen proces

Het ontwerp van het plan van aanpak is grofweg in te delen in drie fasen
1. Staat van de Haagse economie
2. Koersbepaling
3. Programma Impuls Haagse economie

Voor de ‘Staat van de Haagse economie’ is veel desk-research en onderzoek uitgevoerd.
Dit is neergelegd in een afzonderlijk onderzoeksrapport dat in het vervolg jaarlijks zal
worden uitgebracht. Vervolgens is een analyse gemaakt van de krachten en problemen van de
Haagse economie. Die is - naast de bevindingen uit de Staat - gebaseerd op de inbreng van
een grote groep Haagse ambtelijke deskundigen, vertegenwoordigers van het georganiseerd
bedrijfsleven en een ‘peer group’ van individuele Haagse ondernemers. Dit gebeurde onder
meer via digitale weg onder de noemer ‘Digitale InBreng’ (DIB).

Vervolgens is een proces ingezet om tot meer focus te komen. Deze fase hebben we de
koersbepaling genoemd. Deze fase verliep via de Digitale InBreng, via een viertal expert
meetings (intern-gemeentelijk) en sessies, waarin ondernemers, vertegenwoordigers van het
(georganiseerd) bedrijfsleven, betrokken (semi-) overheidsinstanties, onderwijsinstellingen
etc zijn geconsulteerd. In deze fase zijn de toekomstige kansen en bedreigingen voor
Den Haag, de successen en leerpunten uit het Haags economisch beleid en de visie op de
toekomst in kaart gebracht.
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In de derde fase is deze koersbepaling in overleg met alle betrokken diensten vertaald naar de
programmavoorstellen die u in deze nota krijgt voorgelegd. Deze voorstellen geven de
kaders voor het economische beleid voor de periode 2005-2010. In het najaar van 2004
worden deze uitgewerkt in uitvoeringsplannen.

Focus en keuzen

De in deze nota geformuleerde programmavoorstellen zijn ambitieus en zetten op vele
fronten in, maar kennen toch ook een sterke focus. Er is scala aan keuzen gemaakt. Er wordt
bijvoorbeeld niet specifiek ingezet op de sectoren industrie, logistiek, bouw/groothandel
(maar vooral via versterking van het vestigingsklimaat), op specifieke benadering van etnisch
ondernemerschap (wel via generiek beleid), op grootschalige beurzen (wel internationale
congressen), op het uitbreiden van vervoer naar regionale werklocaties (te duur), op de
mogelijkheden van de senioren-economie (meer potentie in groeiende jongere bevolking),
IT-sector (maar meer gericht door telecom en aanverwante multimedia), op de verzekerings-
branche (weinig groeiperspectief), de (Rijks)overheid (moeilijk vanuit economisch beleid te
beinvloeden) of de zorg/medisch cluster (te weinig aanknopingspunten voor R&D).
Noch wordt aparte inzet voorzien op het aantrekken van call-centres/shared services centres
(weinig kansrijk), R&D met Delft/Leiden (te weinig toegevoegde waarde vanuit Den Haag)
of het grootschalig uitbouwen van Composite Valley (eerst zelfstandig laten groeien).
Het voorgaande betekent niet dat de genoemde sectoren niet belangrijk zijn. Veel van de in
de nota genoemde maatregelen zullen vanzelfsprekend ook een positieve bijdrage aan deze
sectoren leveren. Maar alleen door selectiviteit kan een gericht, effectief beleid worden
gevoerd.

Geïntegreerde strategie

De Impuls-strategie is ook een sterk geïntegreerde strategie. Op twee manieren:
a) De doelstellingen, prioriteiten en acties hangen onderling sterk samen. Zo leiden bijvoorbeeld
uitbouw van het cluster toerisme/vrije tijd en verbetering van de veiligheid ook tot behoud en
uitbouw van werk voor de ‘onderkant’ van de arbeidsmarkt. En draagt een betere aansluiting van
onderwijs en bedrijfsleven bij aan de kansen en kennisintensiviteit van starters.
b) De doelstellingen kunnen maar deels vanuit het economisch beleid worden nagestreefd.
Veel van de beoogde acties liggen bijvoorbeeld (mede) op verwante beleidsterreinen als
arbeidsmarkt, onderwijs, wonen, veiligheid, verkeer & vervoer en ruimtelijke ordening.

Monitoring

De maatschappelijke doelstellingen van de Impuls zijn verhoging van de productiviteit,
sterkere groei van de werkgelegenheid, verhoging van de koopkracht en verlaging van de
werkloosheid. De ontwikkeling van Den Haag op deze factoren zal regelmatig (in principe
jaarlijks) worden gemonitord, via een op te stellen Economie-monitor. Hiervoor is een goede
basis gelegd door het ontwikkelen van de “Staat van de Haagse economie”, zie bijlage 5.
Hierin worden de onderliggende en met de doelstellingen samenhangende factoren in kaart
gebracht, zoals bijvoorbeeld de werkgelegenheid en bedrijvigheid naar (doel)sectoren,
de bedrijfsdynamiek (starters, faillisementen, vestiging- en vertrek), de arbeidsparticipatie,
het aantal bezoekers of de waardering van het ondernemingsklimaat. Tevens zal de voortgang
worden bijgehouden van het behalen van de gestelde doelen.
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Bijlage 2 Ruimtelijke schets

Gebiedsgerichte uitwerking: inzetten op de Haagse briljanten

De inzet van het Haags economisch beleid is gekoppeld aan de ontwikkeling van een aantal
unieke gebieden en locaties in en om Den Haag. Deze zijn ieder benoemd en geroemd
vanwege hun sterke uitgangspositie, goede ligging en kansrijke ontwikkelingsmogelijkheden
(aansluitend op marktvraag). De schematische ruimtelijke uitwerking van de Impuls Haagse
economie is weergegeven in het als bijlage bijgevoegde kaartbeeld. Hieronder wordt de
ruimtelijke oriëntatie toegelicht en onderbouwd. Deze ‘ruimtelijke schets’ moet worden
beschouwd als het wensbeeld vanuit economisch perspectief. Mogelijk verandert de kaart als
er meerder belangen worden meegewogen.

De ontwikkeling van het internationale cluster (organisaties, zakelijke diensten, instituten,
congressen) zal zo grotendeels plaatsvinden in ‘the International Diamond’, het ruitvormige
gebied met als polen Binnenstad, Clingendael, het Vredespaleis en de Scheveningse Bosjes,
met als hart het Willemskwartier. In dit gebied zijn de belangrijkste internationale instellingen
gevestigd en is ook een kwalitatief hoogstaand vestigings- en leefmilieu aanwezig.

De uitbouw van telecom en multimedia wordt gefocust op de zone rondom de Binckhorst
met als polen Laakhaven (T-Mobile), Beatrixkwartier (Siemens) en de Binckhorst (KPN).
Dit gebied sluit aan op belangrijke toekomstige ontwikkelingen van zowel grootschalige
kantoren (Beatrixkwartier) als kleinschalige startersmilieu’s (Caballero-panden Binckhorst).

Het hart van de ontwikkeling van nieuwe bedrijvenlocaties ligt in de A4- en A12-zones.
Deze zones bieden de benodigde ruimte en zijn bovenal (zeer) goed ontsloten. Hier worden
zowel ruimtelijk, functioneel als markttechnisch goede mogelijkheden gezien voor
uitbreiding van het aanbod aan bedrijvenlocaties. De focus ligt op bedrijventerreinen en
(hoewel in iets mindere mate) ook kantoren (bv. snelwegmilieu’s). Voor kantoren worden
vooral de knooppunten van auto- en OV-ontsluiting kansrijk geacht. Deze zones bieden door
hun ruimte en gunstige ligging ook potentieel voor grootschalige retail- en leisure-functies,
die vanwege hun ruimtebehoefte, benodigde bereikbaarheid en/of doelgroep niet in de
binnenstad of bij Scheveningen passen. De uiteindelijke branchering en precieze
locatiekeuze (langs snelweg, bij OV-knooppunten etc) is afhankelijk van de OV-oriëntatie
van de formules/doelgroepen.

De herontwikkeling van binnenstedelijke bedrijvenlocaties richt zich primair op de zone
Petroleumhaven-Laakhaven-Binckhorst en deels ook op Zichtenburg/Kerketuinen.
Daarnaast wordt functiemenging via kleinschaliger commerciële ruimten voorzien in het
herstructureringsgebied Zuidwest. Hier kunnen kleinschalige winkels en bedrijfjes terecht,
waarbij de bedrijven (bv. kleinschalige industrie, bouw, groothandel etc) bij groei terecht
kunnen op de nabijgelegen bovengenoemde binnenstedelijke locaties of de nieuw te
ontwikkelen locaties aan de oostkant van de stad.

De beoogde bereikbaarheidsverbeteringen richten zich vooral op de zuid- en oostkant van de
stad (de noordelijke randweg is onderweg). Hier bevinden zich de belangrijkste te verbeteren
en uit te breiden (auto- en OV)routes (A4 naar Schiphol/Leiden/Amsterdam enerzijds en
Delft/Rotterdam/Belgie e.v. anderzijds, alsmede A12 naar Zoetermeer/Utrecht/Duitsland e.v.,
Trekvliettracé etc).
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Bijlage 3 Samenhang met andere Nota’s
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Bijlage 4 Namenlijst

In dit overzicht zijn de namen van de betrokken de namen en instanties opgenomen die op
enige wijze inhoudelijk betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van deze nota.

Overzicht deelnemers externe discussieronde Impuls Haagse Economie

Kamer van Koophandel Haaglanden De heer T. Rijerkerk
Kamer van Koophandel Haaglanden De heer A.B.J. Hoogendoorn
Kamer van Koophandel Haaglanden De heer G. Zandsteeg
StaBij De heer C. Reitsma
SWB De heer den Beijer
Steenworp De heer R. Leenheer
Stadsgewest Haaglanden De heer P. van Genuchten
WFIA Mevrouw I. Wapenaar
MKB Nederland De heer B. Tideman
MKB Haaglanden/Nederland De heer M. Bakker
FNV De heer J.A. Lautenbach
FNV District Zuid-Holland Mevrouw L. Anders
VNO-NCW West De heer P.J.L den Dulk
VNO NCW West De heer P. van Delft
CNV De heer A. Platteel
CNV De heer C. Lindeman
Marketing en Events De heer P. Rijntjes
Binnenstad Ondernemers Federatie De heer A. Dekkers
Binnenstad Ondernemers Federatie De heer S. Vergroesen
Binnenstad Ondernemers Federatie De heer M. Bergema
Onderwijstechnocentrum (OTC) Haaglanden De heer J. Kersbergen
Haagse Hogeschool Centraal Bureau/TU Rijswijk Mevrouw M. Fenijn
Haagse Hogeschool Centraal Bureau/TU Rijswijk De heer J. Jaminon
KPN Mevrouw A. Hofstee
Frisia Makelaars De heer P. Jager
Kykduinpark B.V. De heer G.J. Korte
Kykduinpark B.V. De heer B. Joon
N.V. Casema De heer J.P. Molenkamp
Schindler Liften B.V. De heer. J. van Straaten
Tebodin B.V. mevrouw Quispel
Tebodin B.V. De heer J. van Baartwijk
Nederlands Congres Centrum Mevrouw H. Bogaart
Hommerson Arcades BV De heer J.I.C. Arzbach
Paagman De heer F. Paagman
Beach Company Scheveningen De heer C.J. Pluimgraaff
Leisure Group Nederland De heer E. Giel
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