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Maikel Bode, 
projectleider vanuit de gemeente Katwijk: 
‘Met de vaststelling van de regionale strategie bedrijventerreinen 
hebben we met elkaar afgesproken dat er voldoende ruimte in de 
Leidse regio blijft voor bedrijvigheid. Hierdoor blijft onze regio niet 
alleen een goede woonplek, maar ook een regio met voldoende 
ruimte om te ondernemen en te werken. In het uitvoeringsplan 
gaan we hiermee concreet verder zodat de afgesproken doelen in de 
strategie bereikt worden en we een goede mix behouden van wonen 
en werken in onze regio’.

Birgit Hopff, 
gebiedsregisseur: 
‘De ruimtelijke strategie moet bijdragen aan het versterken van de 
economische potentie van de regio. Bedrijventerreinen zijn daarbij 
een belangrijke factor en het doel is om deze toekomstbestendig te 
houden. De uitdaging voor mij als gebiedsregisseur bedrijventerrei-
nen is om de verschillende partijen, organisaties, belangen, discipli-
nes, thema’s en geldstromen binnen de regio over de gemeentelijke 
grenzen heen te verbinden en zo nieuwe kansen te creëren’.
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Wat is er het afgelopen half jaar gebeurd?
De gebiedsregisseur bedrijventerreinen is dit voorjaar 
gestart voor Economie071. Birgit Hopff heeft zich eerder 
voorgesteld in de nieuwsbrief. Inmiddels heeft de 
gebiedsregisseur diverse bedrijventerreinen bezocht. Via 
ondernemersverenigingen en parkmanagementorganisa-
ties, zowel met bestuursleden als met individuele onder-
nemers heeft Birgit verschillende gesprekken gevoerd. 
Ook is de regisseur met enkele stuurgroepleden in 
gesprek geweest over hun visie op de opgave en nieuwe 
kansen binnen de regio. De gebiedsregisseur neemt 
regelmatig deel aan de overleggen van de werkgroep en 
de stuurgroep. De ruimtelijke strategie is er al, nu gaat het 
haar vooral om het contact met de bedrijven om te horen 
welke actuele vragen er spelen. Hoe stellen we de juiste 
prioriteiten bij de monitoring van de strategie? Wat zijn de 
toekomstplannen in relatie tot het ruimtelijk aanbod? 
Welke relevante onderwerpen moeten we agenderen?

De werkgroep heeft het nieuwe bedrijventerrein in ont-
wikkeling Klei Oost Zuid fase 1 bezocht. 

Plan van aanpak
Dit alles heeft de nodige input geleverd voor een Plan van 
Aanpak en een eerste opzet voor een dashboard. Het Plan 
van Aanpak is inmiddels vastgesteld door de stuurgroep 
en dient ertoe om prioriteiten te stellen voor een aantal 
relevante onderwerpen en keuzes te maken voor een ver-
diepingsslag in de volgende maanden. Om de transfor-
matie en compensatie van bedrijventerreinen goed te 
kunnen monitoren hebben we het Dashboard 
Bedrijventerreinen ontwikkeld. Deze moet nog wel wor-
den gevoed met actuele data - dan kunnen we precies in 
beeld brengen hoe de transformatieopgave zich verhoudt 
in relatie tot de ruimtelijke strategie. En waar we mogelijk 
moeten bijsturen in de plannen.
De werkgroep bedrijventerreinen is uitgebreid met Marnix 

Zwart namens Bedrijvig Leiden en parkmanager van 
enkele Leidse bedrijventerreinen.

Toolbox verdichten en verduurzamen
De ruimtelijke Challenge verdichting en verduurzaming 
biedt een toolbox met instrumenten om hier concreet 
mee aan de slag te gaan. Verder zijn er op vier terreinen in 
de regio kansenzones benoemd waar er een eerste aan-
pak ligt om concreet met verdichting en ruimtewinst op 
deze terreinen aan de slag te gaan. Na de zomer zal de 
stuurgroep beslissen over de uitvoering hiervan. 

Welke stappen volgen?
• De regisseur gaat aan de slag met het inrichten van het 

dashboard voor het monitoren van de strategie, met 
name gericht op het monitoren van de hectares bedrij-
venterrein.

• Een verdiepingsslag en focus uit diverse onderwerpen 
en locaties uit het Plan van Aanpak van de regisseur 
waar zij zich concreet voor gaat inzetten.

• De mogelijkheden voor een Regionale 
Ontwikkelingsmaatschappij (ROM)  voor het heront-
wikkelen van verouderde bedrijfspanden en deelgebie-
den wordt onderzocht.

• Het vervolg van de regionale challenge en de wijze 
waarop we deze willen gaan uitvoeren. Er wordt geke-
ken naar functiemenging, het tegengaan van verkrui-
meling en verduurzaming.

• Een tussentijdse Evaluatie van de bedrijventerrei-
nenstrategie. Hierbij gaat het om de werking van de 
strategie en kunnen de uitgangspunten van de strate-
gie, het uitvoeringsplan en de monitoring daarvan wor-
den bijgesteld als dit nodig is.

Centrale rol voor regionale stuurgroep
De partners van de gemeenten zijn nodig om de strategie 
ten uitvoer te brengen. De regionale stuurgroep bedrij-

venterreinen- waarin vertegenwoordigers van het bedrijfs-
leven zitting hebben -  zal ook het komend jaar geregeld 
bijeen komen om de afspraken die in de strategie zijn 

opgenomen, te borgen en de voortgang te monitoren. De 
stuurgroep bedrijventerreinen is opdrachtgever voor de 
werkgroep en voor de regisseur.  

Welke kostenstructuur wordt gehanteerd?
De gemeenten dragen financieel bij op basis van inwoner-
aantal. De inzet van eerder genoemde regisseur wordt 
gefinancierd uit het budget van Economie071. Mocht dit 
niet toereikend zijn, dan vindt verdere financiering door de 
gemeenten plaats, volgens de gebruikelijke verdeelsleutel.

De urgentie
Bedrijventerreinen zijn van belang voor een goed functio-
nerende economie. Bedrijven zorgen voor zo’n 42.500 
directe en 10.000 indirecte banen in de 071-regio. Dit is 
ruim een derde van de werkgelegenheid in onze regio. De 
beschikbaarheid van voldoende ruimte staat onder druk. 

De opdracht
Het opstellen van een uitvoeringsplan behorend bij de 
bedrijventerreinenstrategie. Realisatie van relevante deel-
projecten. 

Projectstructuur
Bestuurlijk opdrachtgever: Jacco Knape, gemeente 
Katwijk
Ambtelijk opdrachtgever: Jasmijn Bongers, Economie071
Ambtelijk projectleider: Maikel Bode, gemeente Katwijk
Stuurgroep regionale bedrijventerreinenstrategie: wethou-
ders gemeenten Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, 
Voorschoten, Zoeterwoude, VNO-NCW Rijnland, Leidse 
Koepel van Ondernemersverenigingen, de KOV en 
Ondernemersvereniging BSP.




