


Voorwoord 
 
Met bijna 38.000 banen, ruim 3.100 bedrijfsvestigingen, 850.000 m² kantoren met grote spelers als 
Shell en het Europees Octrooibureau is Rijswijk een economische gemeente van formaat. Elke dag 
reizen zo’n 26.000 ‘dagburgers’ naar Rijswijk om bij één van de bedrijven te werken. Van de 
inkomende pendel is 76 procent afkomstig uit de gemeenten in de regio Haaglanden. Rijswijk is 
daarmee een belangrijke ‘werkbestemming’ voor de gehele regio. De regionale verbondenheid tussen 
Rijswijk en de omliggende gemeenten is dan ook niet weg te denken. 
 
De aflopen decennia heeft de Rijswijkse economie vooral in het teken gestaan van groei. Sinds een 
aantal jaren is echter een nieuw tijdperk aangebroken; vernieuwen en herprofilering staan nu 
bovenaan de economische agenda. De economische dynamiek is echter niet minder groot. Met de 
herstructurering van de Plaspoelpolder, de ontwikkeling van Rijswijk-Zuid en een project als de 
Prinses Beatrixlaan blijft Rijswijk in beweging. 
 
Rijswijk heeft echter nog veel meer te bieden voor ondernemers dan alleen prima 
vestigingsmogelijkheden voor het bedrijf. Rijswijk heeft een comfortabel woonklimaat en biedt 
voorzieningen zoals diverse sportmogelijkheden, hoogwaardige restaurants, twee hotels en een 
schouwburg. Daarnaast is Rijswijk een zeer groene gemeente met een aantal landgoederen en 
parken binnen de gemeentegrenzen. In Rijswijk zijn ook vele recreatiemogelijkheden, welke in onze 
toeristische brochure worden uiteengezet.  
 
Ondanks deze belangrijke economische positie en dynamiek heeft het Rijswijk tot op heden aan een  
schriftelijk geformuleerde en samenhangende economische visie ontbroken. Een richtinggevend 
document en toetsingskader dat, in essentie, een antwoord formuleert op de fundamentele vraag: Hoe 
kan Rijswijk haar economische positie behouden en versterken? Voorliggend document bevat een 
ruimtelijk-economische visie voor Rijswijk voor de periode 2010-2018. De visie is integraal van 
karakter, alle economische en aanverwante sectoren en aspecten zijn beschouwd. Met de uitvoering 
van de visie blijft Rijswijk door vernieuwing en herprofilering een belangrijke economische gemeente 
waar een ieder van kan profiteren! 
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Samenvatting 
 
 
Achtergrond en aanleiding 
 
De aantrekkelijke ligging en goede bereikbaarheid, zowel met de auto als het openbaar vervoer, en de 
aanwezigheid van een hoogwaardig aanbod van voorzieningen hebben ervoor gezorgd dat Rijswijk 
kon uitgroeien tot een gemeente met een zeer aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven.  
Rijswijk is dan ook een belangrijke speler op het gebied van werkgelegenheid; zij telt een hoog aantal 
arbeidsplaatsen in verhouding met het aantal inwoners: bijna 47.000 inwoners en bijna 38.000 
arbeidsplaatsen1. Daarmee kan met recht gezegd worden dat Rijswijk regionaal en nationaal gezien 
een economisch zeer actieve gemeente is. 
De sterke economische positie die Rijswijk momenteel heeft, vindt zijn oorsprong in de ontwikkeling 
van de Plaspoelpolder in de jaren ’50, terwijl in de jaren ’90 met de ontwikkeling van Broekpolder, 
Hoornwijck en het OV-knooppunt (Stationslocatie) de laatste ontwikkellocaties in Rijswijk werden 
ingevuld. 
Omdat er voldoende uitgeefbare grond op bedrijventerreinen was, gelegen langs de belangrijkste 
verkeersaders en gesitueerd in de nabijheid van voldoende goed opgeleid personeel, heeft Rijswijk 
nooit veel moeite gehad met vestiging van bedrijven en dus groei van de werkgelegenheid.  
De situatie voor Rijswijk is echter langzamerhand aan het veranderen. De werkgelegenheidsgroei is 
gestagneerd en laat al enkele jaren een dalende lijn zien. Het belangrijkste terrein in de regio, de 
Plaspoelpolder, begint een zekere mate van veroudering en slijtage te vertonen. De winkelcentra 
hebben te kampen met veel concurrentie van de regio. De vestiging van bedrijven en dus de groei van 
de werkgelegenheid is dus niet meer zo vanzelfsprekend. 
 
Hoofdvraag en doelstelling 
De hoofdvraag van de Economische Visie is hoe Rijswijk haar sterke economische positie kan 
behouden en versterken. Om mogelijke nivellering of zelfs daling van werkgelegenheid en 
bedrijvigheid tegen te gaan, is het noodzakelijk om een Economische Visie te formuleren die ingaat op 
de ambities en doelstellingen van Rijswijk en hoe deze te bereiken. Een dergelijk beleidsdocument 
biedt de mogelijkheid om bepaalde keuzes te maken en te verantwoorden. Toekomstige, economisch 
gerelateerde, besluiten hebben daarmee een beleidsmatig draagvlak. 
De doelstelling van de Economische Visie is het formuleren van een stappenplan waarin wordt 
omschreven wat de gemeente Rijswijk moet ondernemen om haar sterke economische positie te 
behouden en versterken. De Economische Visie moet dienen als onderlegger en uitgangspunt voor 
diverse dossiers, die affiniteit hebben met de Rijswijkse economie. 
Deze visie wordt het uitgangspunt voor het economisch beleid van de gemeente voor de periode van 
2010 tot 2018. Het aandachtsgebied van het document is beperkt tot het beleid met betrekking tot 
economische bedrijvigheid en facilitering daarvan. De link met andere beleidsterreinen zoals sociale 
zaken, wonen, zorg, milieu/duurzaamheid, onderwijs en mobiliteit wordt in de visie duidelijk gelegd. 
 
Informatievoorziening en draagvlak 
Bij het opstellen van deze visie is gebruik gemaakt van verschillende informatiebronnen. Naast recent 
onderzoek van een aantal externe bureaus is er een aantal interactieve methoden gebruikt om 
draagvlak voor dit document te creëren. Er heeft een workshop plaatsgevonden over het voorontwerp 
van de Economische Visie waar zo’n 65 ondernemers, raadsleden en vertegenwoordigers van 
belangenorganisaties aan hebben deelgenomen. Daarnaast zijn er zestien interviews afgenomen met 
belangrijke (regionale) stakeholders, zijn alle ondernemers in Rijswijk in de gelegenheid gesteld om 
hun input te geven door middel van een online community (digitaal forum), zijn er diverse vragen aan 
het burgerpanel gesteld en is er een ambtelijke workshop georganiseerd. De input van de 
stakeholders, ondernemers, het burgerpanel en ambtelijke vertegenwoordigers van diverse relevante 
beleidsvelden is zeer sterk verweven in deze visie. Tot slot vormt het vigerende beleid (in 2010) de 
basis voor deze visie.  
 
Economische staat van Rijswijk anno 2010 
 
Rijswijk is met 38.000 banen op een beroepsbevolking van 22.000 personen een economische 
gemeente van formaat. De omvangrijke pendelstromen - slechts 9.000 mensen wonen en werken in 
                                                      
1 Alle cijfers in de samenvatting zijn van 1 januari 2009 
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Rijswijk - illustreren de sterke economische verwevenheid met de regio. Rijswijk is een gemeente van 
kantoren. Maar liefst 40 procent van de werkgelegenheid bevindt zich in de zakelijke dienstverlening, 
en als buurgemeente van Den Haag is ook de overheidssector relatief sterk aanwezig. Uithangborden 
van de lokale economie zijn grote namen als Shell, ANP en het Europees Octrooibureau. Een groot 
deel van de werkgelegenheid bevindt zich bij het grootbedrijf (vanaf 250 werknemers). Dit brengt een 
zekere kwetsbaarheid met zich mee, maar biedt juist ook kansen.  
Zorgelijk is de achterblijvende ontwikkeling van de werkgelegenheid. Het afgelopen decennium daalde 
het aantal banen in Rijswijk met 4 procent, terwijl in het stadsgewest Haaglanden sprake was van 15 
procent groei. De grootste verliezen vonden plaats in de bouw, overheid en industrie. Het verlies aan 
banen tussen 1998 en 2008 is per saldo vooral toe te schrijven aan de opheffing van bedrijven.  
De Plaspoelpolder is, met 44 procent van de werkgelegenheid en 60 procent van het 
kantooroppervlak, het ruimtelijk-economisch zwaartepunt van Rijswijk. Kernwaarde is de goede 
bereikbaarheid. Het gebied is echter verouderd. Hierdoor is de leegstand met bijna 19 procent fors. 
Tussen 2004 en 2009 liep de werkgelegenheid terug met 13 procent. De komende jaren zal in de 
Plaspoelpolder herstructurering plaatsvinden.  
De winkelstructuur van Rijswijk is relatief fijnmazig. Zwaartepunt is In de Bogaard, het winkelcentrum 
meet twee derde van het totale verkoopoppervlak in Rijswijk. Dit regionaal verzorgende winkelcentrum 
dateert van 1963 en heeft een planmatige opzet. Een aantal jaren geleden is het centrum 
geherstructureerd en gemoderniseerd. In de Bogaard wordt gevolgd door Oud-Rijswijk en de vijf 
buurtwinkelcentra. Het recreatief aanbod van Rijswijk bedient met name Rijswijk zelf. Zowel ruimtelijk 
als qua programma is dit aanbod versnipperd. 
 
De lokale plannen voor de komende jaren bieden kansen om de economie van Rijswijk te versterken. 
De verbetering van de doorstroming van de Haagweg en de Prinses Beatrixlaan kunnen de positie 
van de winkelcentra Oud-Rijswijk en In de Bogaard verbeteren. De herstructurering van de 
Plaspoelpolder, de ontwikkeling van het buurtwinkelcentrum Rijswijk-Zuid en de mogelijke 
ontwikkeling van de bedrijventerreinen in Rijswijk-Zuid kunnen voor nieuwe impulsen zorgen. Tot slot 
biedt de kwalitatieve verbetering van de Landgoederenzone kansen voor de toeristische sector. 
De regionale plannen bieden ook kansen, maar tegelijkertijd vormen deze ook een bedreiging. De 
doortrekking van de A4 verbetert de bereikbaarheid van Rijswijk in grote mate en dit heeft een 
positieve invloed op Rijswijk als vestigingslocatie. De ontwikkelingen op het gebied van detailhandel in 
Den Haag kunnen een bedreiging (concurrentie) vormen voor de detailhandelsstructuur in Rijswijk. 
 
Analyse en toekomstperspectief 
 
Detailhandel 
De Rijswijkse winkelcentra moeten gekoesterd worden, waarbij een impuls wel noodzakelijk geacht 
wordt. Er is een aantal bedreigingen waarneembaar, maar tevens ligt er een aantal kansen. De 
winkelcentra In de Bogaard en Oud-Rijswijk bieden potentieel voor een regionale profilering.  

 
Het versterken van de positie van het regionale winkelcentrum In de 
Bogaard is noodzakelijk om de regionale concurrentie de baas te 
blijven. Kansen liggen er bij het creëren van sfeerbeleving en een 
onderscheidend karakter. Het project om de verkeersafwikkeling op de 
Prinses Beatrixlaan te verbeteren, biedt ook kansen. Dit sluit aan bij 
diverse nationale trends. Rijswijk doet er goed aan om in te steken op 
trends als het huisvesten van funshoppen en run-shoppen bij voorkeur 
op één locatie, de stijgende vraag naar leisurefuncties en vermaak in de 

winkelgebieden (vrijetijdseconomie) en branche- en sectorvervaging. 
 
Het historische winkelcentrum Oud-Rijswijk biedt diverse kansen op het 
gebied van detailhandel, horeca en toerisme. Deze kansen worden nu nog 
niet ten volle benut. Het meer bekend maken en promoten van dit stukje 
Rijswijk is al een eerste stap.  
De landelijke trend dat de buurtwinkelcentra het zwaarder hebben gekregen 
de afgelopen jaren, is in Rijswijk herkenbaar. Er wordt gestreefd de 
buurtwinkelcentra -als kern van een buurt- te behouden, met een mogelijke 
verbetering van de uitstraling en het winkelaanbod. Om de buurtwinkelcentra 
te versterken, is toevoeging/ verschuiving naar andere functies wellicht een 
optie. 
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Tot slot is vestiging van detailhandel in de toekomstige woonwijk Rijswijk-Zuid in de vorm van een 
buurtwinkelcentrum mogelijk, maar bij de fasering dient goed gekeken te worden op welk moment een 
detailhandelsvoorziening bestaansrecht heeft. 
 
Bedrijven en kantoren 
De kantorenmarkt is verzadigd en bij de bedrijfsruimtemarkt is er sprake van een mismatch. Rijswijk is 
een belangrijke speler in de regio op het gebied van kantoren en bedrijven, maar kent ook veel 
leegstand. De kantorenmarkt is een vervangingsmarkt geworden en daarmee niet langer een 
uitbreidingsmarkt. Daarnaast heeft Rijswijk veel last van de laagconjunctuur en regionale concurrentie.  
De Plaspoelpolder heeft regionale bekendheid en is een grote werkgelegenheidsbron als grootste 
bedrijventerrein van de regio. Het gebied is heel duidelijk aan herstructurering toe, een ontwikkeling 
die ook al is ingezet door de gemeente en marktpartijen. Het terrein is deels verouderd en heeft op 

bepaalde punten een zwak imago. Landelijke trends geven aan 
dat de ruimtelijke kwaliteit van werklocaties in belang toeneemt. 
Dit krijgt gestalte door een betere ruimtelijke inpassing, 
functionaliteit, samenhang in stedenbouwkundige opzet, 
aandacht voor architectuur en aanwezigheid van (collectieve) 
voorzieningen. 
De belangstelling voor gemengde stedelijke gebieden, snelheid 
en flexibiliteit in productieketens en zachte 
vestigingsplaatsfactoren en het imago van een locatie zijn enorm 
toegenomen. Dit pleit er ook voor om in de Plaspoelpolder, en in 

mindere mate in de andere bedrijven- en kantorenlocaties in Rijswijk, te streven naar een meer 
gemengd gebied met diverse functies. Flexibiliteit is hierbij essentieel. Daarnaast komt het merendeel 
van de werkgelegenheid voort uit kleine bedrijven die behoefte hebben aan kleinschalige kantoor- en 
bedrijfsruimten. Deze bedrijven zijn gebaat bij een sterk interactieklimaat. 
 
Ondernemersklimaat 
De organisatie vanuit het bedrijfsleven is met de aanwezigheid van een actieve bedrijfsvereniging, een 
winkeliersvereniging en een BIZ-stichting goed te noemen. De gemeente biedt ondernemers het 
bedrijfscontactpunt en een digitaal horecaloket. Het aanstellen van een accountmanager wordt door 
de bedrijven toegejuicht. De gemeente investeert in specifieke doelgroepen als starters en expats. 
 
Verwante beleidsthema’s 
Gebleken is dat de beleidsuitgangspunten duurzaamheid, groen, wonen, zorg, sociale zaken, 
onderwijs en mobiliteit nauw verweven zijn met de economie. Aandacht voor deze onderdelen is 
essentieel om een kwalitatief goed vestigingsklimaat voor bedrijven te creëren. Een prettig 
woonklimaat, bereikbaarheid en goede parkeermogelijkheden blijven hierbij het meest essentieel. Uit 
de SWOT-analyse (Strengths, Weaknesses, Opportunities en Threats) blijkt dat de bereikbaarheid 
één van de sterke punten is van Rijswijk. Rijswijk doet er in samenwerking met de regionale partners 
alles aan om deze punten nog verder te versterken. 
 
Toerisme en recreatie 
Geconcludeerd kan worden dat Rijswijk geen toeristische bestemming is. De potenties van Rijswijk als 
een toeristisch product moeten dus ook niet worden overschat. Toch zorgt de aard van de gecreëerde 
werkgelegenheid voor een impuls in de gemeenschap en is de werkgelegenheid complementair aan 
de werkgelegenheid in de zakelijke dienstverlening. Daarnaast levert de sector een belangrijke 
bijdrage aan de leefbaarheid van Rijswijk, het woon- en werkklimaat en het behoud en de ontwikkeling 
van erfgoed, cultuur en landschapswaarden. Er liggen diverse kansen en aanknopingspunten voor 
toerisme en recreatie, zeker wanneer aansluiting wordt gezocht bij de regio.  
 
Ruimtelijk-economische strategie 2010-2018 
 
Rijswijk heeft in potentie een aantrekkelijk vestigingsmilieu en een uitstekende ligging. De laatste jaren 
heeft Rijswijk echter last van de wet van de remmende voorsprong. De werkgelegenheidsgroei blijft 
achter bij die van Haaglanden, zelfs in sectoren waar Rijswijk van oudsher sterk in is. Oorzaken 
hiervoor zijn vooral de veroudering van het vastgoed, de functiescheiding en het ontbreken van een 
duidelijk imago. Vernieuwing en een duidelijke profilering zijn daarom essentieel. Dit moet gestalte 
krijgen door middel van het inzetten op een viertal pijlers: de Plaspoelpolder, In de Bogaard, Oud-
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Rijswijk en het internationale vestigingsklimaat. Met deze vier gebieden/thema’s kan Rijswijk zich 
regionaal profileren. 
 
Voor de eerste pijler de Plaspoelpolder is de ambitie geformuleerd dat het terrein zich de komende 
jaren gaat ontwikkelen tot een vernieuwd en aantrekkelijk kantoren- en bedrijventerrein waar het goed 
toeven is als gevolg van diverse toegevoegde functies. Om deze ambitie te behalen moet worden 
ingezet op het verbeteren van een goed vestigingsklimaat en het inzetten op diverse kansrijke 
sectoren en kansrijke ‘typen bedrijvigheid’. Sommige van deze activiteiten–zoals zakelijke 
dienstverlening- zijn al sterk en dienen verder versterkt te worden door het scheppen van betere 
voorwaarden, andere activiteiten zijn nog in ontwikkeling en kunnen bestempeld worden als kans voor 
Rijswijk. 
 
Winkelcentrum In de Bogaard is de tweede pijler. Het centrum dient zich verder te ontwikkelen tot een 
volwaardig, levendig en onderscheidend centrum met een hoger winkelsegment. Om dit te bereiken is 
het creëren van een onderscheidend vermogen noodzakelijk door middel van een verbetering van de 
profilering, het verhogen van het economisch draagvlak door middel van het verbeteren van het 
woonklimaat en het verbeteren van de aantrekkelijkheid van het gebied. Het gebied kan 
aantrekkelijker gemaakt worden door het toevoegen van andere functies, beperkte uitbreiding van 
niet-dagelijkse detailhandel, vernieuwing en het optimaliseren van de bereikbaarheid. 
 
De derde pijler is winkelcentrum Oud-Rijswijk. Het winkelcentrum dient zich verder te ontwikkelen tot 
een nog aantrekkelijker centrum, met een historische uitstraling en een toeristisch-recreatieve functie. 
Om dit te bereiken is het volgende noodzakelijk: verbetering van de profilering van het oude centrum, 
het verhogen van het economisch draagvlak door middel van het verbeteren van het woonklimaat en 
het verbeteren van de aantrekkelijkheid van het gebied. Het gebied kan aantrekkelijker gemaakt 
worden door het versterken van het historisch karakter, het opstellen van beleidsregels in het kader 
van de uitstraling/openbaar gebied, aandacht voor routing en entrees van het winkelgebied, het 
optimaliseren van de bereikbaarheid, het uitdiepen van de toeristisch-recreatieve functie en het 
toevoegen van andere functies. 
 
Het behoud en versterken van het internationale vestigingsklimaat is de vierde pijler. Om deze ambitie 
te behalen moet worden ingezet op lidmaatschap/samenwerking diverse verenigingen/organisaties, 
profiteren van de kracht van ‘The Hague Region’, bieden van hoogwaardig woonmilieu en 
voorzieningen in Rijswijk-Zuid, creëren van hoogwaardig vestigingsmilieu in onder andere de 
Plaspoelpolder, verbinding met kennisstad Delft en het verder ontwikkelen van het expatbeleid. 
 
Naast de vier pijlers dient ook aan de voorwaarden, om een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor 
bedrijven en een gezonde economie voor de stad zelf te creëren, aandacht gegeven te worden. 
Aandacht voor de bestaande kantoren- en bedrijventerreinen (naast de Plaspoelpolder) en de 
mogelijke toekomstige bedrijventerreinen in Rijswijk-Zuid moeten zorgen dat er een breed palet aan 
vestigingsmogelijkheden aanwezig is in Rijswijk. Om ervoor te zorgen dat er een evenwichtige 
plaatselijke economie is, is het volgende van belang: het vergroten van het draagvlak en de 
levensvatbaarheid van (een aantal) buurtwinkelcentra, het onderzoeken van de mogelijke potenties 
van toerisme en recreatie, het behoud van en het stimuleren van wijkeconomie en een evenwichtig en 
stimulerend (integraal) beleid. 
 
Actieprogramma 
 
Voor de uitvoering van de economische strategie is een concreet actieprogramma opgesteld. De 
stimulering van de stedelijke economie komt tot stand door activiteiten van de gemeente, intermediaire 
organisaties en het bedrijfsleven. Ook samenwerking tussen verschillende beleidsvelden is hierbij 
essentieel. De gemeente –en specifiek het taakveld Economische Zaken- zal hierin initiëren, 
adviseren en stimuleren. De aanpak richt zich op de vier pijlers en de voorwaarden voor een gezond 
vestigingsklimaat. In het actieprogramma is een fasering aangegeven. De uitvoering van deze 
actiepunten moet leiden tot het behoud en de versterking van de economische positie van Rijswijk 
(gemeten aan de hand van diverse kengetallen) en daarmee wordt de doelstelling van de 
Economische Visie behaald. 
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Inleiding 
 
 
Achtergrond en aanleiding 
Rijswijk heeft niet stilgestaan de afgelopen jaren. Met voortvarendheid is gewerkt aan vele projecten 
waarmee de gemeente zich op de kaart heeft gezet. De aanleg van een spoortunnel dwars door de 
stad, de renovatie van het winkelcentrum In de Bogaard, de ontwikkeling van een openbaar 
vervoersknooppunt met tal van extra voorzieningen, de start van de herstructurering van de 
Plaspoelpolder, de kwaliteitsslag van de Landgoederenzone en de grootschalige gebiedsontwikkeling 
Rijswijk-Zuid zijn zomaar een paar voorbeelden van ingrijpende projecten die gerealiseerd zijn of 
worden. 
De aantrekkelijke ligging en goede bereikbaarheid, zowel met de auto als het openbaar vervoer, en de 
aanwezigheid van een hoogwaardig aanbod van voorzieningen hebben ervoor gezorgd dat Rijswijk 
kon uitgroeien tot een gemeente met een zeer aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven.  
Rijswijk is dan ook een belangrijke speler op het gebied van werkgelegenheid; zij telt een hoog aantal 
arbeidsplaatsen in verhouding met het aantal inwoners: bijna 47.000 inwoners en bijna 38.000 
arbeidsplaatsen. Vooral het winkelcentrum In de Bogaard en de kantoren/bedrijventerreinen 
Plaspoelpolder, Hoornwijck en Broekpolder genereren veel werkgelegenheid en daarmee kan met 
recht gezegd worden dat Rijswijk regionaal en nationaal gezien een economisch zeer actieve 
gemeente is. 
 
De sterke economische positie die Rijswijk momenteel heeft, vindt zijn oorsprong in de ontwikkeling 
van de Plaspoelpolder in de jaren ’50 terwijl in de jaren ’90 met de ontwikkeling van Broekpolder, 
Hoornwijck en het OV-knooppunt (Stationslocatie) de laatste ontwikkellocaties in Rijswijk werden 
ingevuld. 
Omdat er voldoende uitgeefbare grond op bedrijventerreinen was, gelegen langs de belangrijkste 
verkeersaders en gesitueerd in de nabijheid van voldoende goed opgeleid personeel, heeft Rijswijk 
nooit veel moeite gehad met vestiging van bedrijven en dus groei van de werkgelegenheid.  
De situatie voor Rijswijk is langzamerhand aan het veranderen.  
De werkgelegenheidsgroei is gestagneerd en laat al enkele jaren een dalende lijn zien. Het 
belangrijkste terrein in de regio, de Plaspoelpolder, begint een zekere mate van veroudering en 
slijtage te vertonen. De winkelcentra hebben te kampen met veel concurrentie van de regio. De 
vestiging van bedrijven en dus de groei van de werkgelegenheid is dus niet meer zo vanzelfsprekend.  
 
Rijswijk wil haar sterke (economische) positie behouden en versterken. Een Economische Visie die 
ingaat op de ambities en doelstellingen van Rijswijk en hoe deze te bereiken is daarbij onontbeerlijk. 
Concreet zijn de volgende punten de reden waarom de gemeente Rijswijk een Economische Visie 
heeft opgesteld: 
 
- Economische positie (werkgelegenheid en bedrijvigheid) gemeente Rijswijk   
Uit diverse statistieken en onderzoeksgegevens blijkt dat Rijswijk een bijzondere economische positie 
inneemt binnen de regio Haaglanden en zelfs binnen Nederland. Het is echter noodzakelijk om te 
(blijven) investeren in deze positie om het behoud hiervan te kunnen garanderen. Daarnaast spelen er 
tal van (regionale) ontwikkelingen die de economische positie kunnen versterken maar -bij het 
uitblijven van maatregelen- ook kunnen ondermijnen. In deze visie zal duidelijk worden gemaakt wat 
de economische positie is binnen Haaglanden en Nederland en op welke manier deze positie voor de 
toekomst kan worden gewaarborgd en welke actiepunten hiervoor noodzakelijk zijn. 
 
- Bestuurlijke schaalvergroting  
Het lijkt er op dat de schaalvergrotingstendens binnen Haaglanden leidt tot minder invloed van Rijswijk 
binnen de regio en/of invloed van Rijswijk op haar grondgebied. Met andere woorden; het 
Stadsgewest en de Provincie in samenwerking met de grootste gemeenten van Haaglanden zullen 
steeds meer gaan bepalen hoe de economische kaart van Haaglanden er uit gaat zien. Wil Rijswijk in 
de toekomst in dit krachtenveld een rol blijven spelen dan dient de gemeente in ieder geval zelf ook 
met een Economische Visie over haar grondgebied te komen.  
 
Een Economische Visie biedt dus kort gezegd de mogelijkheid om bepaalde keuzes te maken en te 
verantwoorden. Toekomstige, economisch gerelateerde, besluiten hebben daarmee een beleidsmatig 
draagvlak. Het is dan ook van belang om tijdig ‘aan te takken’ bij het in voorbereiding zijnde ruimtelijke 
beleid voor de toekomst (ruimtelijke structuurvisie) voor de gemeente Rijswijk.  
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Het verdient aanbeveling om waar mogelijk in de Economische Visie een verwijzing en koppeling op te 
nemen met het ruimtelijke beleid van de gemeente Rijswijk (structuurvisie(s)). Ook in de structuurvisie 
zelf zullen diverse koppelingen gemaakt moeten worden met deelbeleid. Hierdoor ontstaat 
gemeentebreed een concrete samenhang tussen beleidsterreinen.  
 
Vraagstelling en doelstelling 
De hoofdvraag van de Economische Visie is hoe Rijswijk haar sterke economische positie kan 
behouden en versterken. Om mogelijke nivellering of zelfs daling van werkgelegenheid en 
bedrijvigheid tegen te gaan, is het noodzakelijk om een Economische Visie te formuleren die ingaat op 
de ambities en doelstellingen van Rijswijk en hoe deze te bereiken. Een dergelijk beleidsdocument 
biedt de mogelijkheid om bepaalde keuzes te maken en te verantwoorden. Toekomstige, economisch 
gerelateerde, besluiten hebben daarmee een beleidsmatig draagvlak. 
 
De doelstelling van de Economische Visie is het formuleren van een stappenplan waarin wordt 
omschreven wat de gemeente Rijswijk moet ondernemen om haar sterke economische positie te 
behouden en versterken. De Economische Visie moet dienen als onderlegger en uitgangspunt voor 
diverse dossiers die affiniteit hebben met de Rijswijkse economie. 
 
Scope/Afbakening 
Voor het opstellen van deze Economische Visie is een aantal keuzes gemaakt. Deze nota wordt het 
uitgangspunt voor het economisch beleid van de gemeente voor de periode van 2010 tot 2018. Er is 
om twee redenen gekozen voor deze periode. Allereerst is er gekozen voor een wat langere periode, 
zodat in deze visie de oorzaken en gevolgen van diverse ontwikkelingen de komende jaren goed in 
beeld gebracht kunnen worden. Verder is er gekozen voor twee gemeenteraadsperioden, zodat deze 
visie over acht jaar voorafgaand aan de benoeming van een nieuwe gemeenteraad bijgesteld kan 
worden. Tussentijdse monitoring en bijstelling van de visie is echter wel noodzakelijk, omdat economie 
nu eenmaal een dynamisch begrip is. 
Een andere keuze is de onderwerpenafbakening. Er is gekozen om het aandachtsgebied van de nota 
te beperken tot het beleid met betrekking tot economische bedrijvigheid en facilitering daarvan. 
Uiteraard moet de link met andere beleidsterreinen zoals sociale zaken, wonen, zorg, 
milieu/duurzaamheid, onderwijs en mobiliteit wel benoemd worden. 
 
Informatievoorziening 
Bij het opstellen van deze visie is gebruik gemaakt van verschillende informatiebronnen. Voor de visie 
is veelvuldig gebruik gemaakt van onderzoek van Bureau Stedelijke Planning dat zij in opdracht van 
de gemeente Rijswijk eind 2009/begin 2010 heeft uitgevoerd. Andere onderzoeken die gebruikt zijn 
voor deze Economische Visie zijn de ‘Rijswijkse kantorenmarkt in regionaal perspectief’ van Buck 
Consultants (2009), het onderzoek naar de detailhandelstructuur van MKB Reva (2008/2009), 
startersonderzoek van EIM (2010), Resultaten Online Community van Quint Result (2010) en het 
document ‘Groeten uit Rijswijk’ van ZKA Consultants & Planners (2006).  
Daarnaast is de input van diverse stakeholders onontbeerlijk. Hiertoe zijn de SWHR, 
Winkeliersvereniging In de Bogaard, BBR, Shell, MKB Nederland, VNO-NCW West, KvK, 
Stadsgewest Haaglanden, Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid, Gemeente Den Haag, Gemeente 
Delft, Gemeente Leidschendam-Voorburg, DTZ Zadelhoff, Hoogenraad, TU Delft en de Provincie 
Zuid-Holland geïnterviewd.  
Daarnaast is er een aantal interactieve methoden gebruikt om draagvlak voor dit document te creëren. 
Er is een workshop gehouden voor ondernemers, gemeenteraadsleden en belangenverenigingen. 
Daarnaast is er een ambtelijke workshop gehouden, zijn alle ondernemers in Rijswijk in de 
gelegenheid gesteld om hun input te geven door middel van een online community (digitaal forum) en 
zijn er diverse vragen aan het burgerpanel gesteld. De input van de stakeholders, ondernemers, het 
burgerpanel en de ambtelijke vertegenwoordigers van diverse relevante beleidsvelden is zeer sterk 
verweven in deze visie.  
Tot slot dient het bestaande beleid als rode draad voor deze visie. Alle genoemde cijfers zijn van 1 
januari 2009, tenzij specifiek een ander jaartal wordt genoemd. Na hoofdstuk 5 worden alle bronnen 
vermeld.  
 
Leeswijzer 
Hoofdstuk 1 bevat een analyse van de ruimtelijk-economische ontwikkelingen in Rijswijk. Het 
beleidskader waarbinnen de Economische Visie voor Rijswijk tot stand dient te komen, wordt in 
hoofdstuk 2 geschetst. Hoofdstuk 3 bevat een interne en externe analyse van de Rijswijkse economie 
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en presenteert, op basis van de voorgaande hoofdstukken, de interviews, de online community en de 
workshop, de belangrijkste sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen van en voor de Rijswijkse 
economie. Op basis van deze SWOT-analyse is in hoofdstuk 4 de ruimtelijk-economische strategie 
geformuleerd. Deze mondt in hoofdstuk 5 uit in een economisch actieprogramma voor 2010-2018. 
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1. De economische staat van Rijswijk 
 
 
Dit eerste hoofdstuk behandelt de economische ontwikkelingen in Rijswijk van de afgelopen tien jaar. 
Achtereenvolgens komen de volgende onderwerpen aan bod:  

• Situering en achtergrond  
• Economisch profiel 1998-2009 
• Ruimtelijk-economische structuur  
• Ruimtelijke plannen en initiatieven in Rijswijk en de directe omgeving  

 
1.1 Situering en achtergrond 
 
Rijswijk is centraal gelegen in het stadsgewest Haaglanden, tussen Delft en Den Haag en nabij een 
kruispunt van snelwegen (A4, A12 en A13). De aansluiting op het HTM-netwerk illustreert de 
verwevenheid met de rest van de regio. Ondanks haar ligging in een stedelijk gebied is Rijswijk met 
haar landgoederen en parken een groene gemeente.  
 
Vanuit stedenbouwkundig perspectief heeft Rijswijk twee gezichten: het vooroorlogse Rijswijk rond de 
oude kern en de naoorlogse tuinstad rond het nieuwe centrum In de Bogaard. De Plaspoelpolder is 
het economisch zwaartepunt van de stad, 44 procent van de werkgelegenheid van Rijswijk bevindt 
zich hier.  
De gemeente telt bijna 47.000 inwoners. Met de bouw van Rijswijk-Zuid komen hier naar schatting 
10.000 inwoners bij. Primos (ABF Research) voorspelt in 2020 een inwonertal van circa 48.600 
personen (inclusief de bouw van Rijswijk-Zuid)2. Zonder de zuidelijke uitbreidingen zou Rijswijk, als 
enige gemeente in Haaglanden, dus zijn gekrompen. Rijswijk is een relatief ‘grijze’ gemeente; het 
aandeel 65-plussers en 45-65-jarigen is voor zowel Haaglandse als Nederlandse begrippen groot. 
Binnen Haaglanden is Rijswijk daarnaast te typeren als een autochtone gemeente met een iets hoger 
besteedbaar inkomen per inwoner dan gemiddeld.  
 
1.2 Economisch profiel 1998-2009 
 
De beroepsbevolking3

 van Rijswijk telt circa 22.000 personen. Ondanks de sterke vergrijzing is de 
relatieve omvang van de beroepsbevolking momenteel niet kleiner dan in Stadsgewest Haaglanden of 
Nederland. Rijswijk kent een relatief hoogopgeleide beroepbevolking. De werkloosheid is met 6,5 
procent vrij hoog.  
De uitgaande pendel4 telt ruim 11.000 personen, 55 procent van de werkende beroepsbevolking. De 
inkomende pendel is met 26.000 personen veel groter: 74 procent van de banen wordt dan ook 
vervuld door niet-Rijswijkers. Slechts zo’n 9.200 personen zijn zowel woonachtig als werkzaam in 
Rijswijk. Het merendeel van de verplaatsingen vindt plaats binnen de regio: van de inkomende pendel 
is 76 procent afkomstig uit het stadsgewest Haaglanden, van de uitgaande pendel heeft 84 procent 
een bestemming binnen Haaglanden.  
Beide pendelstromen, uitgaand en inkomend, zijn ten opzichte van 2006 minder omvangrijk. In 2006 
werkte 75 procent van de werkzame Rijswijkse beroepbevolking elders en werd 84 procent van de 
banen in Rijswijk vervuld door niet-Rijswijkers. Slechts 5.000 personen woonden en werkten in 
Rijswijk.  
De relatie met Den Haag is dominant: de uitgaande pendel is bijna 7.000, inkomende pendel is ruim 
12.000. Voor alle pendelstromen geldt dat de inkomende pendel groter is dan de uitgaande stroom. 
Rijswijk is daarmee een belangrijke ‘werkbestemming’ voor de gehele regio.5  
 
Rijswijk telt bruto bijna 38.000 en netto6

 bijna 35.500 banen verspreid over ruim 3.100 vestigingen. De 
zakelijke dienstverlening is goed voor 40 procent van de werkgelegenheid. Dit is bijna tweemaal 

                                                      
2 Primos raadpleegt hiertoe de Nieuwe Kaart van Nederland. Elk jaar wordt de prognose geactualiseerd, de laatste prognose 
dateert van november 2009.  Op de Nieuwe Kaart van Nederland staat Rijswijk-Zuid met 3.000 (fase I) en 400 woningen (fase 
II) geregistreerd. Deze aantallen zijn meegenomen in de berekeningen. Overigens kloppen deze aantallen niet volledig; het gaat 
om 3.500 (fase I) en 750 (fase II) woningen. 
3 Tot de beroepsbevolking worden gerekend: alle personen tussen de 15 en 65 jaar die ten minste twaalf uur per week werken, 
een baan van ten minste twaalf uur hebben aanvaard of een baan zoeken van ten minste twaalf uur per week.  
4 Rijswijkse beroepsbevolking met een baan buiten de gemeente Rijswijk 
5 Bron pendelgegevens: Provincie Zuid-Holland (2009) 
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zoveel als in Haaglanden of Nederland. Ten opzichte van het landelijke beeld kent Rijswijk, als 
buurgemeente van Den Haag, daarnaast een relatief sterke overheidssector. Rijswijk kent daarnaast 
bijvoorbeeld een aantal (grote) bedrijven en instellingen op het gebied van veiligheid. Alle overige 
sectoren zijn vanuit zowel Haags als landelijk perspectief ondervertegenwoordigd.  
Waar Haaglanden een sterk verzorgende7

 economie kent (51 procent verzorgend, 49 procent 
stuwend), kent Rijswijk aanzienlijk meer stuwende werkgelegenheid (36 procent verzorgend, 64 
procent stuwend).  
 

 
    Figuur 1.1 Sectorale opbouw (bruto werkgelegenheid) Rijswijk, Haaglanden en Nederland (2008)  
 
De ontwikkeling van het aantal (bruto) banen in Rijswijk blijft sterk achter bij de landelijke en regionale 
ontwikkeling. Tussen 1998 en 2009 kromp de werkgelegenheid in Rijswijk met 4 procent. Haaglanden 
kende in diezelfde periode een groei van 15 procent, in Nederland groeide het aantal banen tussen 
1998 en 2008 met 13 procent. De ontwikkeling van het aantal vestigingen in Rijswijk kende wel een 
stijgende tendens (+ 43 procent in tien jaar), dit ging gelijk op met de regionale groei.  
 

 
Figuur 1.2 Ontwikkeling bruto werkgelegenheid Rijswijk        Figuur 1.3 Ontwikkeling aantal vestigingen  
vergeleken met Haaglanden en Nederland 1998-2009          (geïndexeerd) Rijswijk vergeleken met Haaglanden                 
                                                                                                1998-2008  
 
De werkgelegenheid in het merendeel van de sectoren in Rijswijk bleef tussen 1998 en 20088

 achter 
bij het regionale gemiddelde. Dit gold in extreme mate voor de bouw, overheid en industrie. Alleen de 

                                                                                                                                                                      
6 Bruto werkgelegenheid: alle banen (fulltime en parttime) inclusief alle uitzendkrachten die werkzaam zijn in Rijswijk. Netto 
werkgelegenheid: alle banen van tenminste 12 uur per week exclusief uitzendkrachten. 
7 Stuwende werkgelegenheid: werkgelegenheid bij bedrijven die het grootste deel van hun omzet buiten de regio afzetten en zo 
een inkomende geldstroom voor de regio genereren, het betreffen de sectoren industrie; bouwnijverheid; groothandel; vervoer, 
opslag en communicatie; financiële instellingen en zakelijke dienstverlening. Verzorgende werkgelegenheid betreft de 
werkgelegenheid bij bedrijven die diensten of producten voor de regio leveren. Verzorgende sectoren zijn detailhandel & 
reparatie; horeca; overheid en sociale verzekeringen; onderwijs; gezondheids- en welzijnszorg; milieu, cultuur, recreatie en 
overige dienstverlening 
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ontwikkeling van het onderwijs, de horeca, overige diensten en financiële instellingen steeg uit boven 
de regionale ontwikkeling. De dienstensector in zijn geheel (financiële instellingen, zakelijke 
dienstverlening, openbaar bestuur & overheid en overige diensten) liet eveneens een achterblijvende 
ontwikkeling zien (lokaal 4 procent groei tegenover 19 procent regionaal).  
Het verlies van banen vond hoofdzakelijk tussen 2003 en 2006 plaats. Met uitzondering van de 
sectoren vervoer, opslag & communicatie, onderwijs en horeca werden alle sectoren in deze periode 
geconfronteerd met een verlies aan arbeidsplaatsen. Met name de zakelijke dienstverlening en handel 
& reparatie werden hard getroffen (-2.700 en -1.250 banen). Ook de overheidssector en industrie 
kenden een fors verlies van respectievelijk 750 en 570 banen.  
Een tweede periode van krimp ving aan in 2008. Tussen 2008 en 2009 daalde het aantal 
arbeidsplaatsen in Rijswijk met 3 procent - een hardere daling dan landelijk. De meeste 
werkgelegenheid ging verloren in de handel & reparatie, informatie en communicatie en 
overheidssector.  
Uit een analyse blijkt dat lokale omstandigheden bepalend zijn geweest voor de 
werkgelegenheidsontwikkeling in Rijswijk tussen 1998 en 2008. Gerelateerd aan de regionale 
ontwikkeling zou een groei van 6.684 banen plaats hebben moeten vinden. Op basis van de sectorale 
verdeling in de regio had het aantal arbeidsplaatsen met 1.300 moeten groeien. Maar in werkelijkheid 
kromp de werkgelegenheid tussen 1998 en 2008 met 273 banen.  
 
De achtergebleven ontwikkeling van het aantal banen in Rijswijk tussen 1998 en 2008 is niet 
veroorzaakt door het vertrek van bedrijven. De werkgelegenheid die hiermee verdween, werd voor 
een groot deel gecompenseerd door bedrijven die zich in deze periode in Rijswijk vestigden. De 
achterblijvende werkgelegenheidsontwikkeling in Rijswijk is met name te wijten aan banenverlies als 
gevolg van opheffingen. Hiermee werd de groei veroorzaakt door uitbreiding van zittende bedrijven 
volledig teniet gedaan.  
 
De Rijswijkse economie wordt gekenmerkt door veel grote bedrijven. Ruim 40 procent van de 
werkgelegenheid is te vinden bij grote ondernemingen vanaf 200 werknemers. Het microbedrijf (tot 10 
werknemers) is minder prominent aanwezig dan in Haaglanden. 
  

 
Figuur 1.4 Banen en vestigingen Rijswijk en Haaglanden naar grootteklasse9

 (2008) 
 
Veruit de grootste werkgever in Rijswijk is het Europees Octrooibureau met bijna 3.500 
arbeidsplaatsen. De resterende ‘top 10’ van grootste werkgevers wordt gevormd door Shell (2.200 
banen), Florence (1.200 banen), het Ministerie van Justitie (1.100 banen), Logica Nederland B.V. (800 
banen), MN Services (787 banen), O.C.S. Nederland B.V. (656 banen), Securitas Nederland (600 
banen), Defensie Telematica Organisatie (504 banen) en tot slot het CBR (489 banen). 
 

                                                                                                                                                                      
8 Vanwege een beperktere beschikbaarheid van gegevens van 2009 en/of de hantering van een andere SBI-indeling sinds 
2009 die de vergelijking met eerdere jaren bemoeilijkt, is op enkele onderdelen de ontwikkeling tot 2008 beschouwd.  
9 De Europese Commissie hanteert sinds 2005 als definitie van het MKB: 1-10 micro, 10-50 klein, 50-250 middelgroot. Omdat 
bedrijven met een grootte tussen de 100 en 1.000 werknemers in klassen van 100 zijn ingedeeld, is de indeling hier enigszins 
aangepast (waarbij middelgroot = 50 tot 200).  
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1.3 Ruimtelijk-economische structuur 
 
Doordat een groot deel van Rijswijk in de jaren ’60 en ’70 volgens modernistische principes is 
gebouwd, kent de stad een sterke functiescheiding. Ruimtelijk-economisch zwaartepunt is het 
kantoren- en bedrijventerrein de Plaspoelpolder.  
 
Kantoren en bedrijven  
Rijswijk telt ruim 100 hectare (netto) aan bedrijven- en kantorenterreinen (deels bebouwd met  
852.000 m² kantoren) en is daarmee een grote economische speler in de regio. De gemeente telt 
negen bedrijven- en/of kantorenlocaties: Plaspoelpolder, Hoornwijck, Broekpolder, In de Bogaard, NS-
Station, Vrijenban, Zuidflank, Heulweg/Lange Kleiweg (TNO) en Delftweg. 
 
De Rijswijkse kantorenmarkt is ten dele te typeren als overloopmarkt van Den Haag. Nu de Haagse 
kantorenmarkt geen krapte kent, en er bovendien landelijk sprake is van overaanbod, kent Rijswijk 
een verplaatsingsmarkt. Regionale afspraken (kantorenstrategie, zie paragraaf 2.8) staan Rijswijk toe 
haar kantorenpark fors uit te breiden (168.000 m² tot 2015), maar in praktijk wordt alleen ‘nieuw voor 
oud’ gebouwd. Ook de bedrijfsruimtemarkt functioneert niet optimaal, ten opzichte van de regio is er 
veel aanbod.  
 
Absoluut zwaartepunt is de Plaspoelpolder, gelegen in het geografische midden van de gemeente, 
aan de A4. Het is een gemengd terrein van kantoren en bedrijven met een aantal grote nationale en 
internationale bedrijven zoals het Europees Octrooibureau, het ANP en de Shell. Het terrein wordt niet 
gekenmerkt door één type kantoorgebruiker. Kleine concentraties clusters zijn te vinden rond Shell en 
het Octrooibureau. 
Met 44 procent van de werkgelegenheid is de Plaspoelpolder een belangrijke motor van de Rijswijkse 
en regionale economie. Het bedrijventerrein is het grootste terrein van de regio op basis van de 
werkgelegenheid. Kernwaarde van de locatie is de goede bereikbaarheid, zowel per auto als per 
openbaar vervoer. Toch is de leegstand met bijna 19 procent fors. Tussen 2004 en 2009 liep de 
werkgelegenheid terug met 13 procent. Als pilot van de Taskforce Herstructurering Bedrijventerreinen 
is de Plaspoelpolder komende jaren onderwerp van herstructurering (zie ook paragraaf 1.4 Ruimtelijk 
plannen en initiatieven).  
 
Hoornwijck en Broekpolder zijn moderne kantoren- en bedrijvenparken, direct langs de snelwegen 
A13 en A4. De terreinen zijn voornamelijk gericht op de vestiging van kantoren. Er zijn diverse grote 
bedrijven gevestigd zoals BMW, Regus, Atos Origin, KLM, Lotto en Logica. 

 
De kantorenlocatie bij het station Rijswijk heeft een 
aantrekkelijk stedelijk karakter. In 2000 is hier een openbaar 
vervoer knooppunt gereedgekomen. Het OV-knooppunt 
combineert twee aantrekkelijke stedelijke facetten, namelijk 
kantoorruimte op korte loopafstand van het NS station en een 
uitstekende bereikbaarheid vanuit de hele regio. Het OV-
knoopunt is bij uitstek geschikt voor hoogwaardige 
internationale kantoorontwikkeling. Op deze locatie zijn ook 
een appartementencomplex, een leisure centre en diverse 
horecagelegenheden gevestigd. Daarnaast bevinden zich hier 

Avaya, de Rijswijkse Openbare Bibliotheek, The Grand Winston Hotel en enkele overheidsinstanties. 
 
Een andere kantorenlocatie is het gebied rondom het regionale winkelcentrum In de Bogaard. 
Gebruikers van de kantorenlocatie In de Bogaard zijn bijvoorbeeld het COA, Wintershall en de 
gemeente Rijswijk. 
 
Tot slot heeft Rijswijk nog een aantal bedrijfsterreinen: Vrijenban, Zuidflank, Heulweg/Lange Kleiweg 
en Delftweg. In het zuidoosten van Rijswijk ligt Vrijenban, een logistiek bedrijventerrein met onder 
meer een transportbedrijf. De Zuidflank is een klein binnenstedelijk terrein met kantoren, 
bedrijfsruimten en showrooms. Verder is er nog een klein binnenstedelijk bedrijventerrein gelegen aan 
de Heulweg naast het TNO-complex. Tot slot herbergt het bedrijventerrein aan de Delftweg 
voornamelijk lichte industriële bedrijvigheid. 
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Detailhandel  
Rijswijk heeft een relatief fijnmazige winkelstructuur. Zwaartepunt (in meters) is In de Bogaard, 
gevolgd door Oud-Rijswijk en de vijf buurtwinkelcentra. In de Bogaard meet twee derde van het totale 
verkoopoppervlak in Rijswijk. Dit regionaal verzorgende winkelcentrum dateert van 1963 en heeft een 
planmatige opzet.  
 
In de Bogaard kan sinds de herstructurering een aantal jaar geleden aangemerkt worden als één van 
de nieuwe centra in Stadsgewest Haaglanden. Het betreft een omvangrijk multifunctioneel gebied met 
(boven)stedelijke voorzieningen, met name in de vorm van een winkelcentrum op stadsdeelniveau. 
Het gebied telt bijna 180 detailhandelszaken. In het winkelcentrum zijn twee grote supermarkten en 
diverse andere trekkers. Verder wordt het centrum gekenmerkt door veel filiaalbedrijven en een groot 
winkelaanbod in de recreatieve sfeer. Naast winkels telt In de Bogaard enkele horecagelegenheden 
(overwegend daghoreca) en (op de hoeken) woningen, kantoren en het stadhuis.  
 
Het winkelgebied Oud-Rijswijk is het traditionele oude centrum van Rijswijk en heeft een 
cultuurhistorisch karakter. Het gebied omvat zo’n 100 detailhandelszaken en is in winkeloppervlak een 
vijfde van In de Bogaard. Het is in grootte het tweede winkelcentrum in Rijswijk. Oud-Rijswijk heeft 
momenteel een lokale winkelfunctie en functioneert vooral als boodschappencentrum. Het gebied 
heeft in beperkte mate ook een vrijetijdsfunctie (horeca, museum).  
Het onderscheidend vermogen van Oud-Rijswijk is gelegen in de kleinschaligheid, zelfstandig 
ondernemerschap, (historische) sfeer en een meer stedelijke functiemix v
recreatie (museum, horeca). Daarnaast is er een behoorlijk aantal horeca 
en dienstverlenende bedrijven gevestigd. Op zaterdag wordt rondom d
Kerk in het winkelgebied de Rijswijkse weekmarkt gehouden. Deze
een grote aantrekkingskracht voor bewoners uit zowel de nabijgelegen
wijken als verder afgelegen wijken. In 2010 is de 
BedrijvenInvesteringsZone (BIZ) in werking getreden in Oud-Rijswijk. 
 

an wonen, winkelen en 

e 
 heeft 

 

aarnaast zijn er vijf buurtwinkelcentra: H. Ravesteijnplein, Prinses Irenelaan/Prinses Margrietsingel, 

odsector 

ecreatie en toerisme  
De groep toeristen en recreanten in Rijswijk bestaat voornamelijk 

n 

er aan 

cent van de 

er 
 

een ‘uitje’. Ongeveer 40 procent v r 

en om te werken. Indien deze werkers 

en 
 

e toeristisch-recreatieve markt van Rijswijk kent geen grote trekkers en is ruimtelijk versnipperd. Het 

k, 

rd in 
Oud-Rijswijk, In de Bogaard telt met name daghoreca. 

D
Waldhoornplein, Dr. H. Colijnlaan/Huis te Landelaan en de Henri Dunantlaan/Dr. H.J. van Mooklaan. 
De branchering van deze winkelgebieden is gericht op de dagelijkse boodschappen. In een 
buurtwinkelcentrum neemt de supermarkt het overgrote deel van het winkeloppervlak in de fo
voor zijn rekening, echter mede afhankelijk van het overige foodaanbod. 
  
R

uit de eigen inwoners en de inwoners uit de regio. Ten opzichte va
het landelijke gemiddelde doen Rijswijkers meer aan 
buitenrecreatie (wandelen, fietsen etc.). Ze doen mind
hobby- en verenigingsactiviteiten. Ze gaan iets vaker 
winkelen/funshoppen dan gemiddeld. Ongeveer 60 pro
activiteiten door inwoners van Rijswijk vindt plaats in Rijswijk zelf. 
Ze verlaten Rijswijk vooral voor buitenrecreatie, winkelen en 
uitgaan. De inwoners uit de regio bezoeken Rijswijk in het kad
van ‘boodschappen doen’, om te sporten of voor een ‘ommetje’ of

an de bezoekers komt uit Den Haag en zij komen dan vooral om hie
te winkelen. Rijswijk biedt voor bezoekers ook voorzieningen zoals diverse sportmogelijkheden, 
hoogwaardige restaurants, twee hotels en een schouwburg. 
Er zijn ook veel inwoners uit de regio die enkel naar Rijswijk kom
Rijswijk buiten werktijd bezoeken, verblijft men relatief korte tijd in het gebied en wil men zo 
tijdseffectief mogelijk een bepaald programma volgen. Het verblijf is meestal onderdeel van e
informeel overleg of boodschap waardoor men gestresst is en weinig toegankelijk voor impulsen.
Werkers hebben daarom behoefte aan afleiding (verzorging, vermaak). 
 
D
aanbod bedient een klein regionaal verzorgingsgebied. De belangrijkste kwaliteiten van toeristisch-
recreatief Rijswijk zijn de groengebieden, winkelcentrum In de Bogaard, het museum in Oud-Rijswij
de schouwburg en de hoogwaardige restaurants. Inkomend toerisme betreft voor 41 procent 
winkelpubliek. Het aantal restaurants en cafés is beperkt. De meeste avondhoreca is gesituee
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1.4 Ruimtelijke plannen en initiatieven  
 
Onderstaand volgt een korte beschouwing van ruimtelijke plannen en initiatieven in Rijswijk en de 
directe omgeving, die op directe of indirecte wijze van invloed zullen zijn op de Rijswijkse economie. 
  
Lokaal  

Herstructurering Plaspoelpolder: het verouderde (en daardoor met 
leegstand kampende) ‘businesspark’ Plaspoelpolder is de komende jaren 
onderwerp van herstructurering. De stedenbouwkundige structuurvisie, 
opgesteld in 2006, beschrijft een transformatie tot ‘flexibele werkstad’. De 
visie bouwt in essentie voort op twee kernwaarden van de Plaspoelpolder, 
de diversiteit aan werkfuncties (kantoren en bedrijven) en het no-nonsense 
karakter, en voegt daar de factor ‘levendigheid’ aan toe. Het ‘toevoegen 
van levendigheid’ behelst concreet het intensiveren van de werkfunctie 

(meer banen, ofwel arbeidsintensievere bedrijvigheid), het toevoegen van voorzieningen 
(bedrijfsondersteunend en voor een bredere gebruikersgroep), ruimte voor ontmoeten en mobiel 
werken (in voorzieningen maar eerstgenoemde ook in de openbare ruimte) en het in beperkte mate 
toevoegen van de woonfunctie. Door de harde grenzen tussen ‘Werkstad Plaspoelpolder’ en het 
omliggende Rijswijk te vervagen, wordt de Plaspoelpolder meer onderdeel van Rijswijk en speelt het 
gebied een rol in versterking van de stadsas Winston Churchilllaan. Naast functiemenging moet ook 
flexibele bouw (casco-achtig, programmaloze gebouwen) de toekomstbestendigheid van het gebied 
vergroten.  
Het voorontwerpbestemmingsplan Plaspoelpolder is in december 2008 door het college aanvaard en 
vrijgegeven voor inspraak en wettelijk overleg. Door onder andere de mogelijkheden die het nieuwe 
bestemmingsplan biedt, zal de Plaspoelpolder zich gaan ontwikkelen tot een verjongd Businesspark, 
met geconcentreerde nieuwbouwmogelijkheden. De gemeente werkt hierbij samen met de gemeente 
Den Haag (in het samenwerkingsorgaan Industrieschap de Plaspoelpolder), diverse ontwikkelaars, 
eigenaren en bedrijven.  
De Plaspoelpolder is gekozen als één van vijf, door het ministerie van VROM gekozen, landelijke 
pilots in het kader van de Taskforce Noordanus. Het Industrieschap de Plaspoelpolder (IPP) speelt 
hier een belangrijke rol in. Daarnaast is de Plaspoelpolder ook opgenomen als één van de zes 
regionale proeftuinen voor innovatieve waterbergingsoplossingen. De uitdaging is om een extra 
waterberging te creëren van maar liefst 20.000 m3, terwijl gelijkertijd de businesslocatie 
geherstructureerd wordt en er gewerkt wordt aan een duurzaam beheer en betere bereikbaarheid. De 
afgelopen jaren is gewerkt aan een aantal infrastructurele aanpassingen. De projecten inzake de 
verbetering van de bereikbaarheid van het bedrijventerrein zijn inmiddels afgerond.  
 
Rijswijk- Zuid: het Rijswijkse grondgebied ten zuiden van de A4 wordt de komende 10 tot 15 jaar 
getransformeerd tot woon- en werkmilieu in een groene omgeving. Het totale woningbouwprogramma 
omvat circa 4.250 woningen (ca. 10.000 bewoners). Onderdeel van het plan is de mogelijke aanleg 
van vijftien hectare netto bedrijventerrein: vier hectare in deelgebied Sion en elf hectare in deelgebied 
’t Haantje. De terreinen zijn hoofdzakelijk bestemd voor het verzorgend midden- en kleinbedrijf tot 
maximaal milieucategorie 3.2 en dienen als schuifruimte voor bestaande bedrijven uit binnenstedelijke 
herstructureringsgebieden (Plaspoelpolder, de Binckhorst).  
Invulling van bedrijventerrein ’t Haantje vindt plaats in afstemming met het nabij gelegen bedrijf DSM. 
De zone tussen de Plaspoelpolder en het DSM-Gistterrrein, deelgebied TNO/Pasgeld, is in het 
masterplan aangewezen als hoogwaardig woonwerkgebied: internationaal wonen voor 
‘kenniswerkers’ van de grote bedrijven en instellingen in de regio en vestigingsplek voor aanverwante 
kleinschalige bedrijven. Voorzieningen voor de bewoners van Rijswijk-Zuid (zorg, onderwijs en 
detailhandel) zijn in het plan geconcentreerd in deelgebied ’t Haantje op een locatie nabij de spoorlijn, 
anticiperend op eventuele aanleg van een station Rijswijk-Zuid. De gedachte gaat uit naar een 
zelfstandige, maar beperkte winkelvoorziening voor Rijswijk-Zuid met voornamelijk dagelijks aanbod 
(bandbreedte van 3.000 tot 5.000 m² wvo).  
 
Prinses Beatrixlaan: de gemeente Rijswijk wil de verkeersafwikkeling op de Prinses Beatrixlaan ten 
noorden van de A4 verbeteren en onderzoekt in dit kader eveneens waar kwaliteitskansen voor de 
omgeving van de Prinses Beatrixlaan liggen. Scheiding van doorgaand verkeer naar Den Haag en 
bestemmingsverkeer, mogelijk door middel van een tunnel, biedt kansen voor het creëren van een 
‘groene halter’ (verbinding tussen landgoederen- en parkenzone), het verbinden van verschillende 

 15 
 

http://foto.rijswijk.nl/yourdeliveries.pp?id=455&ShowPicture=20289


woonwijken en het versterken van het winkelcentrum In de Bogaard. Onderdeel van het project is 
veneens functietransformatie van onder andere de HBG-locatie (kantoren naar wonen).  

gaard als economisch centrum door het optimaliseren van de functies en de bereikbaarheid van het 
Verder is de ambitie geformuleerd om de diversiteit aan voorzieningen in en rond In de 

Bogaard/Bogaardplein te v  
detailhandel en 2.500 m² a
2030 wordt gedacht aan ee
voorzieningen, 2.500 m² aa
 
Haagweg 
De Haagweg vormt van ou n 
Amsterdam. Aan de zuidka at 

aagweg ligt 
t 

 
 

Haagweg ingesteld. De projectgroep moet het college adviseren over kansen die tot 

 
n 

Landgoederen langs de kust, die onderling verbonden zijn. De 

 grote 
nde 

ordt 

ier gelegen 
aatschappelijk kapitaal beschermen en daaraan verbonden monumentaliteit bewaren. De ambities 

zone 

lan: 7.000 woningen (waarvan max. 

n. De 
nce Center 

proken dat hiervan maximaal 8.000 m² bestemd is voor 
iet-dagelijkse detailhandel. 

e
In 2011 wordt een structuurvisie vastgesteld. Begin 2010 zijn de uitgangspunten voor deze 
structuurvisie door het bestuur vastgesteld. Eén van de uitgangspunten is het versterken van In de 
Bo
centrum. 

ergroten. Er wordt verder gedacht aan een toevoeging van 2.500 m²
an overige voorzieningen in de periode 2010-2020. Voor de periode 2020-
n toevoeging van 7.500 m² detailhandel, 5.000 m² aan leisure-
n overige voorzieningen en 3.000 m² aan kantoren. 

dsher de verbinding van en naar Den Haag vanuit de richting Rotterdam e
nt wordt de Haagweg begrensd door de Hoornbrug, aan de noordkant ga

de Haagweg over in de Rijswijkse weg op Haags grondgebied. Aan de westzijde van de H
de Bomenbuurt en het woon/winkelgebied Oud-Rijswijk. Het historische centrum van Rijswijk word
voor een belangrijk deel ontsloten via de Haagweg. Aan de oostzijde liggen de woonwijken 
Leeuwendaal en Cromvliet. Ook deze wijken worden voornamelijk via de Haagweg ontsloten. Het
autoverkeer zorgt voor overlast van uiteenlopende aard. Naast geluidoverlast is er ook sprake van een
verminderde luchtkwaliteit en ervaren veel mensen een gevoel van verkeers(on)veiligheid. De 
uitstraling van de omgeving speelt hierbij ook een rol. Er is in 2009 een projectgroep Verbetering 
Leefbaarheid 
verbetering leiden. 
 
Landgoederenzone 

De Landgoederenzone in Rijswijk ligt op en rond de oude strandwal van
de Van Vredenburchweg. Het gebied maakt deel uit van een reeks va

Landgoederenzone bevindt zich tussen de stedelijke gebieden van 
Rijswijk en Den Haag en is een 'groene long' van formaat. De ketting 
van buitenplaatsen en parken in de Landgoederenzone heeft een
cultuurhistorische waarde en biedt mensen uit Rijswijk en omringe
gemeenten veel mogelijkheden tot recreatie. Het gebied w

bedreigd; wegen doorkruisen het gebied, sommige delen hebben te maken met verrommeling en hier 
en daar is dringend meer onderhoud nodig. Rijswijk wil de Landgoederenzone beschermen, 
verbeteren en ontwikkelen; meer kwaliteit in de Landgoederenzone brengen en het h
m
zijn voorzien van een actueel juridisch- planologisch kader in het bestemmingsplan landgoederen
(vastgesteld door de gemeenteraad in december 2009). Aanvullend aan dit kader versterkt Rijswijk de 
kwaliteit en belevingswaarde van het gebied door gerichte maatregelen in de openbare ruimte.  
 
Regionaal:  
De Binckhorst, Den Haag: transformatie van bedrijventerrein De Binckhorst (130 hectare) tot 
binnenstedelijk woon-, werk- en recreatiemilieu. Het globale p
5.000 voor 2020), 200.000 m² kantoren, 65.000 m² bedrijfsruimte, 7.000 m² detailhandel (waarvan 
3.000 m² voor 2020) en daarnaast ruimte voor culturele, maatschappelijke en sportvoorzieninge
detailhandelsfuncties worden geconcentreerd op één plek, in een zogenaamd Convenie
(combinatie van winkels, horeca en diensten) dat in de eerste plaats als wijkwinkelcentrum zal 
fungeren, en na verloop van tijd mogelijk een centralere positie in de stad zal innemen.  
 
De Megastores, Den Haag: herpositionering van de Megastores waarbij een deel van de 
grootschalige detailhandel wordt omgezet naar een wijkwinkelcentrum van maximaal 11.500 m² 
detailhandel. In Haaglandenverband is afges
n
 
Laakhaven West, Den Haag: transformatie van Laakhaven West en Petroleumhaven tot een 
‘veelkleurig, onderscheidend en eigentijds stedelijk woon-, werk- en leefmilieu‛. Programma: 830 
(Laakhaven West) en 330 woningen (Petroleumhaven) (van woon-werkcombinaties, lofts en casco-
appartementen tot herenhuizen en stadswoningen), ca. 15.000 m² bvo bedrijfsruimte voor 
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kleinschalige (creatieve) bedrijvigheid, dienstverlening en horeca in Laakhaven West en ca. 5.000 
bvo bedrijfsruimte in Petroleumhaven. 

m² 

r te 

r 

.5 Conclusies 

n 
ij klein 
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Den Haag is ook de overheidssector relatief sterk aanwezig. Uithangborden van 
e lokale economie zijn grote namen als Shell, ANP en het Europees Octrooibureau. Een groot deel 

eid bevindt zich bij het grootbedrijf (vanaf 250 werknemers). Dit brengt een 
zekere kwetsbaarheid met zic
Zorgelijk is de achterblijvende
deze met 4 procent, terwijl reg esteerde 
slechter dan regionaal, de gro n 
de horeca, overige diensten e
Haaglanden. Het verlies aan b
opheffing van bedrijven. Uitmi
banenverlies, uitbreiding van b we 

 meeste 
rheid 

te 
antoren domineren het beeld. Kernwaarde van de locatie is de goede bereikbaarheid, zowel per auto 

aar vervoer. Toch is de leegstand met bijna 19 procent fors.  

g. 

 
io is er veel 

anbod in verhouding tot de voorraad.  
kelcentrum 

trum 

rniseerd. In de Bogaard wordt gevolgd door Oud-Rijswijk en de vijf 
uurtwinkelcentra. Het recreatief aanbod van Rijswijk bedient met name Rijswijk zelf. Zowel ruimtelijk 

. 
 positie 

van de winkelcentra Oud-Rijswijk en In de Bogaard verbeteren. De herstructurering van de 

 
Doortrekken A4: om de fileproblematiek op de A13 tussen Den Haag en Rotterdam te verlichten, 
wordt de A4 tussen Delft en Schiedam doorgetrokken. De planning is om in 2011 met de realisatie te 
starten en deze in 2015 af te ronden. Het politieke besluit om de A4 tussen Delft en Schiedam doo
trekken is gunstig voor Rijswijk. Ligging aan de hoofdverbindingsas van de Zuidvleugel, met de 
Europese mainports Amsterdam en Rotterdam, verbetert het vestigingsklimaat aanzienlijk waardoor e
kansen ontstaan voor Rijswijk.  
 
1
 
Rijswijk is een economische gemeente van formaat. Op een beroepsbevolking van 22.000 personen 
telt de gemeente 38.000 (bruto) banen. Driekwart van deze banen wordt vervuld door mensen van 
buiten Rijswijk. De dagelijkse inkomende pendelstroom is daarmee groter dan de uitgaande stroom.  
Ruim driekwart van de pendel vindt plaats binnen het stadsgewest. Dit illustreert de verwevenheid va
de Rijswijkse economie met de regio. Het aantal mensen dat in Rijswijk woont én werkt is vr
(een ruime 9.000). Mogelijk ligt hier een mismatch tussen het type werkgelegenheid en het type 
woonmilieus aan ten grondslag. Overigens was dit aantal in 2006 fors lager (5.000 personen).  
 
Rijswijk telt 852.000 m² aan kantoren en is daarmee zeker een gemeente van kantoren te noemen
Maar liefst 40 procent van de werkgelegenheid bevindt zich in de zakelijke dienstverlening en als 
buurgemeente van 
d
van de werkgelegenh

h mee, maar biedt aan de andere kant ook juist kansen.  
 ontwikkeling van de werkgelegenheid. Het afgelopen decennium daalde 
ionaal sprake was van 15 procent groei. De meeste sectoren pr
otste verliezen vonden plaats in de bouw, overheid en industrie. Allee
n financiële instellingen presteerden overtuigend beter dan in 
anen tussen 1998 en 2008 is per saldo vooral toe te schrijven aan de 
gratie van bedrijven genereerde per saldo slechts een klein 
estaande en zittende bedrijven leverde per saldo juist veel nieu

werkgelegenheid op. Dit is een interessante constatering, die meer aandacht verdient. 
Tussen 2003 en 2006 kenden de werkgelegenheidsontwikkeling in Rijswijk een sterke dip. De
banen gingen verloren in de zakelijke dienstverlening en handel & reparatie, gevolgd door de ove
en industrie. Het afgelopen jaar zette de krimp opnieuw in, en met 3 procent harder dan landelijk. 
Wederom werden de handel & reparatie, zakelijke diensten en overheid getroffen. 
 
Absoluut zwaartepunt is de Plaspoelpolder met 44 procent (banen) van de werkgelegenheid. Gro
k
als per openb
Tussen 2004 en 2009 liep de werkgelegenheid terug met 13 procent. Als pilot van de Taskforce 
Herstructurering Bedrijventerreinen is de Plaspoelpolder komende jaren onderwerp van 
herstructurering. De Rijswijkse kantorenmarkt is ten dele te typeren als overloopmarkt van Den Haa
Nu de Haagse kantorenmarkt geen krapte kent, en er bovendien landelijk sprake is van overaanbod, 
kent Rijswijk een verplaatsingsmarkt. Regionale afspraken staan Rijswijk toe haar kantorenpark fors 
uit te breiden (168.000 m² tot 2015), maar in praktijk wordt voornamelijk alleen ‘nieuw voor oud’
gebouwd. Ook de bedrijfsruimtemarkt functioneert niet optimaal, ten opzichte van de reg
a
De winkelstructuur van Rijswijk is relatief fijnmazig. Zwaartepunt is In de Bogaard, het win
meet twee derde van het totale verkoopoppervlak in Rijswijk. Dit regionaal verzorgende winkelcen
dateert van 1963 en heeft een planmatige opzet. Een aantal jaren geleden is het centrum 
geherstructureerd en gemode
b
als qua programma is dit aanbod versnipperd. 
 
De lokale plannen voor de komende jaren bieden kansen om de economie van Rijswijk te versterken
De verbetering van de doorstroming van de Haagweg en de Prinses Beatrixlaan kunnen de
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Plaspoelpolder, de ontwikkeling van het wijkwinkelcentrum en de mogelijke ontwikkeling van de 
bedrijventerreinen in Rijswijk-Zuid kunnen voor nieuwe impulsen zorgen. Tot slot biedt de kwalitatieve 
erbetering van de Landgoederenzone kansen voor de toeristische sector. 

 

jk. 

v
De regionale plannen bieden ook kansen, maar tegelijkertijd vormen deze ook een bedreiging. De
doortrekking van de A4 verbetert de bereikbaarheid van Rijswijk in grote mate en dit heeft een 
positieve invloed op Rijswijk als vestigingslocatie. De ontwikkelingen op het gebied van detailhandel in 
Den Haag kunnen een bedreiging (concurrentie) vormen voor de detailhandelsstructuur in Rijswi
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2. Economisch beleid 
 
 
Dit hoofdstuk bevat een beschouwing van de ambities en kaders, ingegeven door de volgende 
vigerende of in ontwikkeling zijnde beleidsdocumenten: 
 

emeentelijk: G
• Notitie detailhandel 
• Toeristisch-recreatieve beleidsnota/actieprogramma 
• Horecanota 
• Stedebouwkundige structuurvisie Plaspoelpolder 
• Expat- en startersbeleid 
• Overig gemeentelijk relevant beleid 

 
Regionaal: 

• Structuurvisie: Visie op Zuid-Holland; ontwikkelen met schaarse ruimte 
• Regionaal Structuurplan Haaglanden 
• Regionale bedrijventerreinenstrategie 
• Regionale kantorenstrategie 
• Structuurvisie Detailhandel Zuid-Holland 
• Regionale Structuurvisie Stadsgewest Haaglanden 
• Agenda Vrije Tijd Zuid-Holland  
• Leisurebeleid Stadsgewest Haaglanden 

 
2.1 Notitie detailhandel 
 
De notitie detailhandel is in voorbereiding. In deze notitie beschrijft de gemeente Rijswijk haar visie op 
de ontwikkeling van de detailhandel. Ook zal worden aangegeven welke middelen worden ingezet om 
de doelstellingen – per winkelgebied - te bereiken.  
 
Er zijn verschillende redenen om deze notitie op te stellen:  

• zorgt voor continuïteit in beleid; 
• is de basis voor de inzet van middelen op gemeentelijk niveau; 
• biedt een toetsingskader voor initiatieven die de detailhandel betreffen; 
• formuleert doelstellingen die gefundeerde inbreng mogelijk maken op andere beleidsterreinen 
      van de gemeente en vormt een nadere uitwerking van deze Economische Visie 

 
De detailhandel is veelzijdig en onmisbaar: het is een belangrijke vorm van ondernemen, levert een 
bijdrage aan de werkgelegenheid, aan de vrijetijdsbesteding van de inwoners en aan de levendigheid 
van de stad. Het versterken van de detailhandelsstructuur is dus belangrijk voor een gezond 
economisch klimaat, dit past ook in het beleid van de provincie en van het Stadsgewest Haaglanden.  
 
De doelstelling voor de notitie detailhandel is als volgt geformuleerd:  
Het in stand houden van de detailhandelsstructuur, met daarbij specifieke aandacht voor het behoud 
(streven) van de buurtwinkelcentra, het versterken van de positie van zowel het regionale 
winkelcentrum In de Bogaard als van het historische winkelcentrum Oud-Rijswijk; het mogelijk maken 
van de vestiging van detailhandel in de toekomstige woonwijk Rijswijk-Zuid. 
 
2.2 Toeristisch-recreatieve beleidsnota/actieprogramma 
 
Op dit moment heeft Rijswijk nog geen toeristisch-recreatief beleid/actieprogramma. In Nederland is 
het echter juist deze sector die sneller groeit dan andere sectoren. Nederlanders bezuinigen niet snel 
op toerisme en recreatie, ook niet in tijden van recessie. ZKA Consultants & Planners heeft in 2006 
berekend dat de totale toeristisch-recreatieve bestedingen in Rijswijk per indicatie €218,2 miljoen 
bedragen op jaarbasis. De totale bestedingen resulteren in een werkgelegenheidseffect van ruim 
2.500 fte. Het is dan ook tijd voor toeristisch-recreatief beleid. Het toeristisch-recreatieve kader is 
bedoeld om: 

• een integraal beleid te voeren;  
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• het onderscheidende verm
• kansen en sterktepunten u

ogen van Rijswijk expliciet te benoemen;  
it te bouwen;  

• zwakten te verbeteren en bedreigingen om te buigen.  

eld 
alen. Doelstelling van het overleg was de 

r bij de Rijswijkse ondernemers en andere betrokkenen draagvlak gevonden kon 
 gezamenlijke toeristische uitgangspunten c.q. toeristisch beleid. In 

janu n van dit overleg. Meer informatie 
ove
 
Op unten voor een verdere uitbouw van 
recr ti atie en cultuur. Rijswijk zal wel een eigen lading moeten 

ev  a ncurrerend aanbod in de regio (bestaand en gepland).  
et toeristisch-recreatief beleid wordt in 2011 verder vormgegeven in een toeristisch-recreatieve 

actieprogramma. 
 
2.3
 
Van  en kwalitatief hoogwaardige uitgaansstad te maken met een 
eige  de horecanota opgesteld. Doel van deze nota is 
het v oreca en het vaststellen van een 
bele i  ook het vaststellen van het juridisch toetsingskader voor de 
beo  exploitatie van een horeca-inrichting begrepen. Er 

ordt een kanttekening gemaakt dat binnen het in deze nota gestelde kader een zekere ruimte is voor 
situaties in te kunnen spelen. 

 
Naa raadsbesluit aangekondigd 
dat e ats te behouden en 
aan  t
ond

oneel. 

ragen niet alleen bij aan de economie, maar tevens aan het internationale karakter en de culturele 
n werknemers in de stad en wil 

te Rijswijk 

n hun verblijf in Rijswijk 
ls prettig ervaren, komt dit de naam van Rijswijk bij die bedrijven ten goede. Dit weegt mee in een 

nneer de internationale 
meente goed als vestigingsplaats 

 

 

Het le s sinds 2008 in ontwikkeling. Als eerste instrument is de 
deeln me aa g met de Kamer van Koophandel – ingezet. 

 
In 2006 heeft de gemeente overleg gehad met vertegenwoordigers uit het toeristisch-recreatief v

m de positie van toerisme en recreatie in Rijswijk te bepo
verkenning of e
worden voor het formuleren van

ari 2007 heeft het college kennisgenomen van de uitkomste
ijn te vinden in subparagraaf 3.1.5. r deze uitkomsten z

basis van het bestaande product liggen de aanknopingsp
ea e en toerisme in shoppen, buitenrecre
en an deze producten, want er is veel cog

H
beleidsnota/

 Horecanota 

uit de ambitie om Rijswijk een veilige
n identiteit op het gebied van uitgaan, is in 2004
ge en van een toekomstvisie voor de ontwikkeling van h
ids nstrumentarium; daaronder wordt
ordeling van aanvragen met betrekking tot de

w
flexibiliteit om op wijzigende 
 
2.4 Stedebouwkundige structuurvisie Plaspoelpolder 
 
Zie hiervoor paragraaf 1.4. 
 
2.5 Expat- en startersbeleid 

r aanleiding van de motie werkgelegenheid Rijswijk (2007) is in een 
er en notitie zou worden opgesteld met verschillende mogelijkheden om exp
 te rekken. Tevens is in dit raadsbesluit een aantal maatregelen genoemd om startende 
ernemers beter te faciliteren. 

 
Expatbeleid 
In de regio en ook in Rijswijk zijn enkele grote internationale bedrijven en organisaties gevestigd. 
Rijswijk en de regio varen wel bij de aanwezigheid van internationale organisaties en hun pers
Organisaties als EOB en Shell helpen Rijswijk landelijk en internationaal op de kaart te zetten. Zij 
d
diversiteit. Rijswijk erkent het belang van internationale bedrijven en hu
daarom dat deze gekoesterd worden.   
In juni 2009 is het plan van aanpak Expats door de gemeenteraad vastgesteld. De gemeen
heeft zich hiermee uitgesproken om zich in te spannen voor een goed internationaal 
ondernemersklimaat. Wanneer de werknemers van de internationale bedrijve
a
eventuele beslissing over (verlenging van) vestiging in Rijswijk. Wa

rganisaties en bedrijven die er nu zitten tevreden zijn, scoort de geo
en kan dit een aantrekkende werking hebben op meer (buitenlandse) bedrijven. Het plan van aanpak
heeft er toe geleid dat er sinds 2009 diverse faciliteiten specifiek voor expats zijn opgezet. 
 
Startersbeleid 
De gemeenteraad heeft zich uitgesproken dat startende ondernemers beter gefaciliteerd dienen te
worden. Starters werken als een ‘’broeikas’’ van extra werkgelegenheid en vermindering van de 
leegstand.  

 be id voor startende ondernemers i
a n het starterstraject - in samenwerkin
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Daa a otie, 
info a n starters ook vaak op weg middels het Besluit 
bijstand

e resultaten van een onderzoek naar de behoeftes van startende ondernemers (maart 2010) moeten 

oonvisie 2007+ 
een 

 
ferentiatie is nodig om diversiteit van woonmilieus te behouden en 

ergroten. De doelstellingen zijn: voldoende goede woningen voor de doelgroepen op de 
 investeren in sterke woonmilieus en sociaal investeren: aanpak van wijken, 

s naast woonstad ook werkstad. Rijswijk wil de (internationale) werkenden 

omeNatuuRecreatie’ vastgesteld. 
ene toetsingskader voor alle (nieuwe) 

ok geeft het groenbeleidsplan richting aan: het denken over groen, 
zes in groenbeheer. De uitgangspunten uit het Groenbeleidsplan 

stad een hoge kwaliteit houdt en dat is essentieel voor een gezond 
ving. 

t 
rs en 

 of nabij bedrijventerreinen hebben ook een belangrijke functie als pauzegroen voor de 

 
ermee de 

 van bouwen binnen de gemeentegrenzen. Voor bijvoorbeeld de herstructurering van 

 
dig 

rn ast zet het Bedrijfscontactpunt zich actief in voor starters (beurzen, prom
rm tievoorziening). Verder helpt Sociale Zake

verlening zelfstandigen (BBZ).  
D
tot een plan van aanpak leiden om startende ondernemers nog beter de faciliteren. Het gaat onder 
meer over de behoefte aan (gezamenlijke ) huisvesting, aan coaching, aan netwerken en aan 
gemeentelijke dienstverlening. 
 
2.6 Overig gemeentelijk relevant beleid 
 
W
In de Woonvisie 2007+ heeft de gemeente Rijswijk in 2007 haar plannen met wonen in de stad op 
rijtje gezet. Het gaat in de visie om wat de gemeente belangrijk vindt om het woningaanbod, de 
huidige en toekomstige woonwensen en de vormgeving hiervan. De visie kijkt vooruit tot 2020. 
De woonvisie 2007+ schetst dat in Rijswijk behoefte is aan meer verschillende soorten woningen.
Verhogen van kwantiteit en dif
v
woningmarkt, fysiek

elzijn en zorg. Rijswijk iw
die nu buiten Rijswijk wonen goede woonruimte bieden. Rijswijk zal dan ook moeten laten zien dat het 
wonen in Rijswijk voordelen biedt. Rijswijk moet haar huidige inwoners en toekomstige inwoners 
koesteren. 
 
Het college heeft inmiddels een actualisatie van de woonvisie vastgesteld er zijn prestatieafspraken 
gemaakt tussen de gemeente en de corporaties.  
 

roenbeleidsplan G
Begin 2010 heeft de raad het groenbeleidsplan 2010 — 2020 ‘B

aardoor is het Groenbeleidsplan nu de groene input en het groD
ontwikkelingen in Rijswijk. O

rioritering bij uitvoering en keup
zorgen ervoor dat het groen in de 
eefklimaat en prettige woonomgel
Een groene stad is aantrekkelijk voor wonen, toerisme en recreatie. Een groene omgeving trekt ook 
bedrijven aan. Het economische voordeel van groen is terug te vinden in de waarde(stijging) van 
onroerend goed. Andere economische voordelen van een groene stad komen door de opbrengsten ui
recreatie en toerisme, het terugdringen van energieverbruik en het positieve effect op bewone

erknemers. w
Wijkparken op
werknemers van nabij gelegen bedrijven. Op de Rijswijkse bedrijventerreinen is zeer beperkt 
(openbaar) groen aanwezig dat als pauzegroen kan fungeren. De ruimte op bedrijventerreinen wordt 
primair benut voor gebouwen. De groene ruimte op de bedrijventerreinen dient waar mogelijk te 
worden uitgebreid en beter te worden ingericht door toepassing van multifunctioneel groen 
(pauzegroen, belevingwaarde, natuurwaarde) en groene architectuur (groene daken, groene wanden, 
voorzieningen voor vogels en vleermuizen). Bij revitalisering (Plaspoelpolder) en voor nieuwbouw 
(Rijswijk-Zuid) dient het een uitgangspunt te zijn. Een groen bedrijventerrein is een goed visitekaartje 
voor bedrijven. Via bedrijfsparticipatie kan voor de gewenste groene ontwikkelingen meer draagvlak 
ontstaan. 
 
Hoogbouwvisie 
De Hoogbouwvisie is sinds 2007 het toetsingkader voor ruimtelijke nieuwbouwplannen. De 
Hoogbouwvisie voorziet in onder andere een globale overzichtskaart met potentiële locaties en zones 
voor de realisatie van hoogbouw binnen de gemeente Rijswijk, stedenbouwkundige uitgangsprincipes,

otieven voor hoogbouw alsmede een definitie voor het begrip hoogbouw. Rijswijk voert him
regie op de wijze
de Plaspoelpolder is de hoogbouwvisie een belangrijk document. 
 
Verkeers- en Vervoersplan 2000-2010 
In 2000 is het Verkeers- en Vervoersplan 2000-2010 uitgebracht. Hierin wordt beschreven hoe de
verkeerssituatie in Rijswijk was, welke ontwikkelingen er verwacht worden en welke plannen er no
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zijn om Rijswijk leefbaar en bereikbaar te houden. Het verkeers- en vervoersplan loop
belangrijkste ontwikkelingen tot 2020 zijn de doortrekking van de A4 naar Schiedam, de aanleg va
Rotterdamsebaan, de opwaardering van

t tot 2010. De 
n de 

 de Prinses Beatrixlaan noord en de ontwikkeling van Rijswijk 

zijde) 
zijde) van het mobiliteitsbeleid. Daarbij wordt ook een beroep gedaan 

p de eigen verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven en bewoners om de bereikbaarheid en het 

ctuurvisie mobiliteit’ in voorbereiding. Deze wordt in 2011 vastgesteld. Er zijn tien 

rt, de 

der verbeteren verkeersveiligheid 
8. Focus op gedragsbeïnvloeding: Voorlichting, Educatie en Communicatie 

alt (mee) 

ikbaarheid van Rijswijk is essentieel voor een goed vestigingsklimaat; het beleid 
us 

loosheid in Rijswijk zo laag mogelijk te houden. Van belang is 

werkloosheid 

 

n 
ngeren 

an  

n het ministerie van SZW.  
• Contract complaince 

pliance is een middel om meer banen, stages en leerwerkplekken te creëren. 
ed werk 

idaten en begeleiden hen intensief. 
Bedrijven kunnen hun vacature of stageplaats bij de gemeente melden. 

Zuid met bijbehorende infrastructuur en openbaar vervoersontsluiting. Verder wordt ingezet op 
opwaardering van het openbaar vervoerssysteem. In het kader van duurzame- en ketenmobiliteit 
wordt de samenleving steeds meer betrokken bij afstemming van de planontwikkeling (aanbod
en mobiliteitsontwikkeling (vraag
o
leefklimaat van Rijswijk op peil te houden.  
 
Inmiddels is de ‘stru
kernpunten van het mobiliteitsbeleid gedefinieerd die in structuurvisie nader worden uitgewerkt: 
 

1. Ketenmobiliteit: Slimme mix van vrije vervoerkeuzes, de overheid faciliteert en informee
reiziger betaalt en bepaalt 

2. Betrouwbare bereikbaarheid van toplocaties 
3. Stimuleren langzaam verkeer 
4. Optimaliseren openbaar vervoer 
5. Duurzame Mobiliteit: schoner, stiller, zuiniger 
6. Verkeersmanagement: Autoverkeer bundelen op hoofdassen, ordenen in wegcategorieën en 

inpassen in infrastructuur. 
7. Ver

9. Parkeren differentiëren: Beheersen parkeerdruk 
10. De veroorzaker van nieuwe mobiliteit beta

 
Een uitstekende bere
van verkeer is daarmee nauw verweven met economie. De uitvoering van het mobiliteitsbeleid is d
essentieel voor de economie van Rijswijk. 
 
Sociale zaken 
Door sociale zaken wordt door middel van het op lokaal niveau uitvoeren van diverse regionale 
beleidsuitgangspunten getracht de werk
bijvoorbeeld het contact met werkgevers en het aansluiten van het aanbod van de arbeidsmarkt aan 
de aanwezige bedrijven (hoogtechnisch of juist midden- en laaggeschoold werk). 
 
Drie punten worden in dit kader genoemd: 

• Jeugd
De gemeenten in Haaglanden, UWV werkbedrijf, onderwijsinstellingen, Colo en sociale 
partners hebben in 2009 het Actieplan Regio Haaglanden Jongerenaanpak 2009-2011
gesloten. Het geeft richting aan de gezamenlijke acties die in de regio worden ontwikkeld om 
de aanpak bestrijding jeugdwerkloosheid te intensiveren. Het plan is een werkdocument e
beschrijft de ambities van de regio Haaglanden om alles in het werk te stellen dat jo
niet de dupe worden van de huidige economische crisis.  
De doelstelling van dit plan is het terugdringen van de jeugdwerkloosheid, het versterken v
een sluitende aanpak en het versterken van de regionale samenhang van de activiteiten. Het  
plan sluit aan op de vier programma’s zoals beschreven in het Actieplan Jeugdwerkloosheid  
va

Contract com
Het komt neer op een verplichting voor een bedrijf om bij door de gemeente uitbeste
voor 5 procent van de aanneemsom arbeidskrachten uit het cliëntenbestand van de gemeente 
te nemen. Binnen de regio Haaglanden wordt dit reeds toegepast. 

• Vacaturemeldpunt 
De gemeente Rijswijk wil graag dat iedereen die kan werken ook zo snel mogelijk hiervoor de 
gelegenheid krijgt. Het vacaturemeldpunt ondersteunt kand
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Zorg 
Rijswijk kent een hoog percentage ouderen, 51 procent is ouder dan 45 jaar. De gemeentelijke 
beleidskaders hiervoor zijn de nota's van de Wmo “Meedoen en ….betrokken blijven” (vastgesteld 
januari 2008) en de in voorbereiding zijnde nota “Meedoen makkelijker maken: Woonservicezon
Rijswijk” (verwachte vaststelling eind december 2010). Via de nota's wordt een beleid nagestreefd
voor verschillende doelgroepen in Rijswijk waaronder ouderen en mensen met een psychische of 
verstandelijke beperking. Naast een doelgericht woningprogramma is een gevarieerd aanbod 
noodzakelijk van welzijns- en zorgvoorzieningen. Om die voorzieningen in stand te houden of om te
kunnen uitbreiden zullen meer jongeren in d

es in 
 

 
e zorg en welzijnsvoorzieningen hun (parttime) werk 

unnen vinden.  

 Rijswijk is het volgende beleid op het gebied van duurzaamheid van toepassing: 

• aglanden 2020 (2008) 
 kaart’ (2007) 

en’ (2006) 

 
De gem omgeving. Rijswijk wil een groene, schone en 
mili r an de 
kabi rocent 
ene 30 procent reductie van broeikasgassen. 

ok gen uit het Regionaal Structuurplan 

 die ook een duidelijke link met economie hebben zijn: 
esparing in bestaande bouw en nieuwbouw en door duurzaam bouwen 

n 

In R e 
ontwikk
zijn eer
taken:  

• 

• 
• 
• 

De visie
“Jeugdi
particip
volwass
  
Voorna
- het kin
- een po
- een ge eelde opgave (samenwerking met partners in het veld) 
- geen jeugdige valt buiten de boot 
  

k
 
Duurzaamheid 
In

• Gemeentelijk duurzaamheidsplan (in voorbereiding, gereed in 2011) 
Regionaal Structuurplan Ha

• Uitvoeringsprogramma’s ‘duurzaamheid op de
• Plan van aanpak ‘duurzaam bouw
• Milieubeleidsplan (2006)  
• Mirup, milieu-instrument voor ruimtelijke plannen (2004) 

eente Rijswijk werkt aan een duurzame leef
euv iendelijke gemeente zijn. De gemeente wil daarmee een bijdrage leveren a
netsdoelstelling met betrekking tot het werkprogramma ‘schoon en zuinig’: 2 p
rgiebesparing per jaar, 20 procent duurzame energie en 
 werkt de gemeente aan het realiseren van de doelstellinO

Haaglanden 2020, zodat de regio Haaglanden in 2050 klimaatneutraal is.  
 
De gemeente zet zich in voor een duurzaam Rijswijk en wil dit bereiken door middel van een aantal 
speerpunten. Voorbeelden van deze punten
verdergaande energieb
(materiaalgebruik bij herstructurering), een verkennende energievisie voor de Plaspoelpolder, een 
ondergrondse ordeningskaart voor warmte koude opslag systemen in Plaspoelpolder gebied, 
gebiedsgericht vervoersmanagement Plaspoelpolder, en het stimuleren van duurzaam ondernemen 
(project ‘duurzaamheid in beheer’ uitgevoerd in de Plaspoelpolder). De kansen om het bedrijventerrei
steeds meer te verduurzamen zullen in de toekomst worden bekeken.  
 
Onderwijs 

ijswijk is er een goed, gevarieerd en wijkgericht aanbod aan onderwijs aanwezig om een bred
eling van elk kind op het eigen niveau te stimuleren. De scholen met hun besturen 
stverantwoordelijk voor het onderwijs, maar ook de gemeente heeft een aantal wettelijke 

voorkomen van onderwijsachterstanden door onder andere het stimuleren van de 
taalontwikkeling  

voorkomen dat kinderen de schoolbanken vroegtijdig verlaten 
ervoor zorgdragen dat zowel ouders als leerlingen zelf zich houden aan de leerplichtwet 

kte en veilige onderwijshuisvesting voorzien in voldoende, geschi

 van de gemeente Rijswijk ten aanzien van jeugd- en onderwijsbeleid luidt: 
gen moeten zich optimaal kunnen ontwikkelen en maatschappelijk kunnen 
eren om zo op te groeien tot verantwoordelijke en zelfstandig functionerende 
en.” 

amste uitgangspunten zijn:  
d staat centraal 
sitieve benadering van jeugd 
d
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Op basis hiervan zijn voor de vijf doelstellingen geformuleerd. Het Rijswijkse kind krijgt: 

beleid is dan ook een van de voornaamste voorwaarden voor een goed woon/werk- 
n leefklimaat binnen gemeenten. Grondbeleid biedt instrumenten om de regie te voeren over de 

gewenste ruimtelijke ontwikkelingen en zo mogelijk opbrengsten te genereren om de 
en te kunnen 

dek nstbaar aan diverse 
and conomie en wonen. 
 
Het le beschikking staat om sturing te geven aan 
ruim beleid genoemd. Ter uitvoering van het grondbeleid kan de 
gem n ciliterend inzet (actief grondbeleid of 

ciliterend grondbeleid) of in verband met de specifieke omstandigheden en factoren bij wijze van 
 

ronden en 
liere 

zien 
dbeleid (2008) worden 

vens de uitgangspunten bepaald voor het te hanteren grondprijzenbeleid per marktsegment. 
n 

eheel 
n 

 

8 is de Wet ruimtelijke ordening (Wro) in werking getreden. De Wro heeft de rollen van 
 

eid 
 

enaren/ontwikkelaars in een plangebied.  
De gemeente realiseert onder andere voorzieningen en infrastructuur. Ook stelt en handhaaft de 
gem n ter. De 
realis emeente 
er e m ede op andere manieren te 
reali
ontw al 
dan  vanwege het profijt dat in 
het ontwikkelingsgebied wordt getrokken van de te realiseren infrastructuur of de voorzieningen in de 

 hoe de gemeente 
estaat de 

de stad of buiten 
d te verlangen via een overeenkomst. Dit gebeurt geheel vormvrij en op vrijwillige basis. 

orwaarde is wel dat de verantwoording gebaseerd moet zijn op een vastgestelde structuurvisie.  

eft ernaar zoveel mogelijk op basis van structuurvisies van de wettelijke 
ragen aan ruimtelijke ontwikkelingen gebruik te maken. 

n vastgesteld. Een algemene 
voorbereiding. Daarin wordt 

 langere termijn, mede gebaseerd op de ruimtelijke 

1. Een goede start 
2. Een brede ontwikkeling op en naast school 
3. Een optimale schoolcarrière 
4. Zorg en begeleiding 
5. Een eigen plek in de samenleving 
  
Nota grondbeleid en het Wro-instrumentarium 
Grond die voor bebouwing geschikt is, is in Nederland een schaars goed geworden. Een goed 
uitgevoerd grond
e
realisatie van de 
kosten die gepaard gaan met de concrete uitwerking van de ruimtelijke ontwikkeling

ken. Grondbeleid is dan ook geen zelfstandig einddoel op zich, maar is die
ere beleidsvelden, waaronder ruimtelijke ontwikkeling, e

 he  palet aan instrumenten dat de gemeente ter 
telijke doelstellingen wordt grond
ee te kiezen uit een aantal instrumenten, die zij of actief of fa

fa
tussenvorm toegepast. Bij een actief grondbeleid speelt de gemeente een grote rol bij de realisatie
van de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen door actief de beschikking te krijgen over de g
deze bouwrijp te maken. Bij een faciliterend grondbeleid speelt de gemeente in op particu
initiatieven, zonder zelf de beschikking te verkrijgen over de grond.  
De gemeente Rijswijk voorziet ook in grondbeleid en wordt – in beginsel – eens in de vier jaar her
en vastgesteld in de Nota Grondbeleid gemeente Rijswijk. In de Nota Gron
te
Daarnaast wordt – in beginsel – jaarlijks voorzien in een herziening van concrete grondprijzen via ee
grondprijzenbrief. De gemeente Rijswijk hanteert als uitgangspunt dat bij voorkeur een actief 
grondbeleid wordt gevoerd, tenzij in de praktijk blijkt dat dit niet de meest optimale keuze is of g
niet mogelijk is, bijvoorbeeld als het verwerven van grondposities door de gemeente te risicovol is. I
die gevallen wordt een meer faciliterend grondbeleid ingezet en neemt de gemeente een meer
kaderscheppende positie in door bestemmingsplannen vast te stellen en via het ruimtelijke 
instrumentarium sturing te geven aan de ontwikkeling en uitwerking van visies voor specifieke locaties 
of grotere gebiedsontwikkelingen.  
 
Per 1 juli 200
gemeente en particuliere grondeigenaren binnen een plangebied verduidelijkt. Zo voorziet de Wro in
een verplicht stelsel van gemeentelijk kostenverhaal, waarbij gemeenten over de mogelijkh
beschikken om de kosten en baten van de grondexploitatie te verhalen en te verdelen tussen alle
grondeig

ee te bepaalde normen, voor bijvoorbeeld sociale woningbouw, groen en oppervlaktewa
atie van deze onderdelen vergt investeringen. Met de invoering van de Wro heeft de g

en ogelijkheid bij gekregen om de dekking van de investeringen m
seren. Bijvoorbeeld door een compensatie van de ontwikkelaar wanneer voor een 
ikkelingsproject de gestelde norm niet wordt gehaald, of dat een gekwantificeerde bijdrage – 
niet door storting in een fonds – van een ontwikkelaar wordt verlangd,

gemeente Rijswijk. In beide gevallen dient door de gemeente vastgesteld te worden
de omvang van de compensatie of bijdrage regelt (vereveningsbeleid). Daarnaast b
mogelijkheid om van ontwikkelaars bijdragen aan ruimtelijke ontwikkelingen elders in 
het plangebie
Vo
 
De gemeente Rijswijk stre
mogelijkheden voor verevening en bijd
Daarvoor is het noodzakelijk dat (ruimtelijke) structuurvisies worde

 gemeente Rijswijk is thans in gemeentelijke structuurvisie voor de
orzien in een ruimtelijke visie voor devo
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verkenningen die uitgevoerd zijn. In de gemeentelijke structuurvisie zal worden voorzien in een 
s- c.q. kostenverhaalsbel ls grondslag kan dienen voor 

stige) ruimtelijke ontwikkelingen.  

elingen zal het vereveningsbeleid kunnen worden ingezet. Te denken valt in 
n de Plaspoelpolder, de ontwikkelingen in Rijswijk-Zuid en de 

imtelijke ontwikkelingen rondom de Prinses Beatrixlaan. Daarnaast zullen voor specifieke 
eel)structuurvisies worden vastgesteld.  

 

an 

ld 

d met 

orts Westland/Oostland, Boskoop en Bollenstreek. Tevens wordt 
gezet op een cluster van energie, water- en deltatechnologie (Delft en Rotterdam) en life & health 

en 

A13 

t 

m 

sterkt 

integraal verevening eid, die a
vereveningsbijdragen en bijdragen aan (toekom
 
Voor ruimtelijke ontwikk
dit verband aan de herstructurering va
ru
beleidsterreinen – indien noodzakelijk – separate (d
 
De Economische Visie biedt hiermee de juridische basis om voor specifieke ruimtelijke 
(gebieds)ontwikkelingen, die een ruimtelijke en functionele samenhang hebben met het economische
beleid van de gemeente Rijswijk, verevening te kunnen toepassen en om via overeenkomsten en 
exploitatieplannen financiële bijdragen aan de betreffende ruimtelijke ontwikkelingen te kunnen 
genereren. De Economische Visie dient dus te worden beschouwd als een structuurvisie in de zin v
de Wro en afdeling 6.4 Wro in het bijzonder.  
 
2.7 Provinciale Structuurvisie en Regionaal Structuurplan  
 
Structuurvisie Zuid-Holland  
De Structuurvisie ‘Visie op Zuid-Holland - ontwikkelen met schaarse ruimte’ is in juli 2010 vastgeste
door Provinciale Staten. De structuurvisie integreert bestaand ruimtelijk beleid met lange termijn-
ambities en beschrijft vijf integrale hoofdopgaven voor de provincie tot 2020:  

• aantrekkelijk en concurrerend internationaal profiel  
• duurzame en klimaatbestendige deltaprovincie  
• divers en samenhangend stedelijk netwerk  
• vitaal, divers en aantrekkelijk landschap  
• stad en land verbonden  

 
De eerste en derde opgave worden nader toegelicht:  
 
Aantrekkelijk en concurrerend internationaal profiel  
De structuurvisie streeft naar het behouden en aantrekken van bedrijvigheid en werkgelegenhei
een accent op kennisontwikkeling en handel. De structuurvisie zet in op versterking van een aantal 
economische topclusters: Rotterdam Wereldstad-Wereldhaven, Den Haag internationale stad van 
vrede, recht en veiligheid en greenp
in
sciences (Leiden en Rotterdam) en het versterken van de kenniseconomie vanuit universiteiten en 
kennisinstituten.  
De visie pleit sterk voor ruimtelijke concentratie van kennisclusters, omdat dit onder meer 
ketensamenwerking en innovatie bevordert. De visie voorstaat een strikt toelatingsbeleid ten aanzi
van ruimtelijke kennisclusters als Technopolis in Delft, Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam en 
Biolifesciencepark in Leiden. Met de ontwikkeling van bedrijvenpark Science Port Holland aan de 
tussen Delft en Rotterdam wordt het regionale cluster van delta- en watertechnologie ruimtelijk 
geconcentreerd. 
  
Divers en samenhangend stedelijk netwerk  
In dit kader wordt onder meer gestreefd naar een concentratie van stedelijke functies rond 
hoogwaardige OV-knopen en uitbreiding van gemengde (woonwerk)milieus, vanuit de ambities om he
stedelijk gebied te intensiveren en een betere voedingsbodem voor de kenniseconomie te creëren.  
 
Regionaal Structuurplan Stadsgewest Haaglanden 2020 
Het Regionaal Structuurplan 2020 van Stadsgewest Haaglanden richt zich op versterking van de vier 
internationale specialisaties binnen het stadsgewest: ‘recht, vrede en veiligheid’, ‘kennis, innovatie en 
technologie’, ‘greenport Westland-Oostland’ en ‘toerisme’. Elk van deze specialisaties kent een 
ruimtelijke zone waarbinnen zij zich het sterkst manifesteert. Het cluster kennis, innovatie en 
technologie heeft voor Rijswijk de meeste relevantie, gezien haar ligging nabij technologisch centru
Delft en de aanwezigheid van het Europees Octrooibureau, Shell en andere kennisintensieve 
bedrijvigheid.  
Volgens het regionaal structuurplan dienen deze specialisaties – op hoofdlijnen – te worden ver
via ruimtereserveringen en afstemming van het aanbod op de vraag, het verbeteren van de 
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bereikbaarheid, het aanbieden van voldoende geschikte woningen, het stimuleren van een geva
aanbod aan cultuurvoorzieningen, ontmoetingscentra en moderne horeca en het inve
samenwerking tussen overheid, onderwijs en bedrijfsleven.  

rieerd 
steren in 

tionale 

• Uitbreiding Den Haag centrum met Nieuw Binckhorst  

n  
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isch 

ngen, waaronder de 
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gelijkheden van ‘Wonen in Kantoren’  
rkeervoorzieningen 

en, waaronder de Prinses Beatrixlaan in 

ts 

 diverse 

 bedrijventerreinen 
 de bedrijventerreinenstrategie (2008) raamt het Stadsgewest Haaglanden voor de periode van 2007 

jventerrein. Daarin kan worden voorzien wanneer het 

r de 
ijk 

Haaglanden bleef de nieuwbouw 20 procent achter bij de geraamde structurele 

 
Bovengenoemde ambities en aanpak krijgen gestalte in een tiental concrete projecten of 
onderwerpen, de ‘top 10 van Haaglanden’:  

• World Forum Convention Center uitbouwen tot hart van World Legal Capital (interna
hoofdstad van het recht)  

• Doorgroei Technologisch Innovatief Complex in Delft  
• Dynamiek en innovatiekracht Greenport  
• Verrijken aanbod toeristen en recreanten  
• Anticiperen verandering in het klimaat  
• Mobiliteit duurzaam ontwikkelen  
• Landschappen versterken en ontsluite
• Herstructurering en intensivering gebruik van stedelijke wijken
• Herstructurering en intensiever gebruik van bedrijventerreinen

 
Acties benoemd in het uitvoeringsprogramma van 2009-2012 die (mogelijk) betrekking hebben op 
Rijswijk en economische relevantie hebben zijn de volgende: 

• Ontwikkelen van een wervend aanbod toeristische en sportieve voorzieningen van Olymp
niveau  

andoverga• Uitwerken parklandschappen en robuuste stad-l
Landgoederenzone Rijswijk  

• oor afm Verbetering van de autobereikbaarheid d
corridor  

• Inzicht verkrijgen in de mo
• Inzicht in de kosten en baten van gebouwde pa
• Studie dubbel grondgebruik infrastructuur weg

Rijswijk 
• Programma locatieontwikkeling en bereikbaarheid: uitwerken verstedelijkingsmogelijkheden 

OV-locaties Haaglanden voor woningen en kantoren 
• Ontwikkeling innovatieve en aantrekkelijke stedelijke (gestapelde) woonmilieus inclusief pilo

Ontwikkelen van regionale investeringsstrategie met betrekking tot innovatieve 
herstructurering van bestaande bedrijventerreinen en de ontwikkeling van regionale 
werkterreinen. Dit in relatie tot transformatie/herstructurering Bickhorst en Schieoevers)  

 
Een aantal van deze acties is inmiddels uitgevoerd. De resultaten worden meegenomen in
projecten die in paragraaf 1.4 zijn benoemd. 
 
2.8 Regionale bedrijventerreinen- en kantorenstrategie  
 
Regionaal beleid
In
tot 2020 een behoefte aan 400 hectare bedri
beschikbare areaal in de regio wordt uitgegeven en gemeenten strak worden gehouden aan realisatie 
van alle bekende plannen dan wel opgaven. De situatie voor Rijswijk impliceert per saldo een 
uitbreiding van 15 hectare bedrijventerrein in Rijswijk-Zuid en 15 hectare bedrijventerrein elders. 
 
Regionaal beleid kantoren 
De regionale kantorenstrategie dateert van 2004. Uitgangspunt van de strategie is de geraamde 
behoefte aan uitbreiding van kantoorvloeroppervlak tot 2015 van 108.000 m² per jaar. Deze behoefte 
is verdeeld over 6 kantorenmilieus. Voor de gemeente Rijswijk betrof het uitbreidingmetrage voo
periode 2004 - 2010 230.900 m². In de periode tot 2015 was geen uitbreidingsmetrage in Rijsw
voorzien. Ten tijde van een evaluatie in 2006 bleek in Rijswijk slechts 9,4 procent van het gestelde 
programma tot 2010 gerealiseerd, ruim onder het percentage van 43 procent dat gerealiseerd zou 
moeten zijn. In 
uitbreidingsbehoefte van 108.000 m² per jaar. De evaluatie leidde tot enige aanpassingen in het 
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programma. Voor de periode 2007 tot 2015 resteert een uitbreidingsruimte van 168.500 m² 
kantoorruimte voor Rijswijk. 
 
2.9 Provinciale en regionale structuurvisie detailhandel  
 
Provinciaal beleid detailhandel  
De Stru p 
detailha -Holland. Doelstelling is het fungeren als toetsingskader voor 
bestem vorderen en de bestaande structuur 
vers rk
  
Detailha
Wa t ondersteunen. Het is geen 
taak eperken, wel om duurzame ontwrichting van de regionale 
stru u
De t kt worden. Ook moeten de 
mogelijk In aanvulling hierop worden 
ier d ikkelingsmogelijkheden van 

     v
3. O k rmijn  
    v n
4. B u
    s c
 
Detailha
In H g
kom  naar 
Rijnmon rgt samen met het achterblijvende aanbod en de relatief grote omzet per m², dat er 
enig u
Prioritei kelaanbod en functioneren van de 
Haa e
ontwikk an verdere 
grote to eeft.  
 

egionaal beleid detailhandel  

glanden 2006-2011 naar voren komen:  
• In overeenstemming met het provinciale beleid detailhandel wordt niet ingezet op uitbreiding 

n ruimte voor plannen die een 
kwalitatieve aanwinst vormen en niet ten koste gaan van de bestaande structuur. Er kunnen 

an de bestaande structuur doorgevoerd worden in de periode 

et 

 

• (mega)supermarkten wordt afgewezen. Zij dienen zich in bestaande 
en.  

e 

gen 
bale 

marktruimte voor niet-dagelijke detailhandel in In de Bogaard wordt geschat op 8.700 tot 12.400 m2 

ctuurvisie Detailhandel 2007 schetst naast een algemene visie een regionaal beeld gericht o
ndel voor de provincie Zuid
mings- of bouwplannen, dynamiek in de detailhandel be

te en. 

ndelsstructuur Zuid-Holland  
t de ailhandel betreft, wil Zuid-Holland de dynamiek zoveel mogelijk 
 voor de overheid om concurrentie te b
ctu r te voorkomen.  
bes aande structuur van grotere centra moet zoveel mogelijk verster

heden van knooppunten en Stedenbaanlocaties benut worden. 
an ere redenen gegeven voor de keuze tot het bevorderen van ontwv

bestaande centra:  
1. Vitaal houden van binnensteden en andere centra  
2. G nee  uitbreiding van regionale centra omdat de huidige structuur dermate fijnmazig is dat  

rijwel iedere inwoner op korte afstand een regionaal centrum aantreft  
p orte en middellange termijn is detailhandel een groeimarkt, wat echter op lange te

era dert in een vervangingsmarkt  
en tten van potenties van de bestaande centra staat centraal. Net als in de regionale  
tru tuurvisies detailhandel doet de provincie geen voorstellen voor nieuwe locaties  

ndelsstructuur Stadsgewest Haaglanden  
aa landen is het aanbod per inwoner kleiner dan in de meeste andere regio’s in de provincie. Er 
t iets meer koopkracht de regio binnen dan er uit verdwijnt. Afvloeiing vindt met name plaats

d. Dit zo
e itbreidingsruimte in de regio is.  

t wordt echter gegeven aan het verbeteren van het win
gs  binnenstad. Wat de gemeente Rijswijk betreft, stelt de provincie grenzen aan 

elingsmogelijkheden van winkelcentrum In de Bogaard. Zij is geen voorstander v
ename van het aanbod, omdat dit negatieve effecten op het centrum van Den Haag h

R
Aanvullend op de provinciale Structuurvisie detailhandel, enkele speerpunten die uit de regionale 
Structuurvisie Detailhandel Stadsgewest Haa

van detailhandel. In Haaglanden is er tot en met 2011 allee

wel kwalitatieve verbeteringen v
2006-2011.  

• Haaglanden wenst een aantrekkelijke detailhandelsstructuur, welke ook kan concurreren m
detailhandel in omringende regio’s.  

• Het concentratiebeleid wordt voortgezet, omdat voor in stand houden van de structuur
bundeling van winkelvoorzieningen noodzakelijk is.  

 Vestiging van solitaire 
winkelcentra te vestig

 
De binnenstad van Den Haag is het enige bovenregionale verzorgende centrum in Haaglanden. Den 
Haag moet zich positioneren in het topsegment en hiermee de concurrentiepositie ten opzichte van d
drie grote steden in de Randstad verbeteren. Het Stadsgewest staat om deze redenen positief 
tegenover ontwikkelingen in de binnenstad.  
Optimalisatie van In de Bogaard is volgens het Stadsgewest mogelijk wanneer er sprake is van 
kwaliteitsverbetering. Net als de provincie draagt het Stadsgewest in haar beleid uit dat uitbreidin
zijn uitgesloten als er sprake is van ontwrichting van de bestaande detailhandelsstructuur. De glo
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wvo. Deze marktruimte is gekoppeld aan de plannen inzake de doorstroming van de Prinses 
Beatrixlaan.  
Oud-Rijswijk wordt gezien als een lokaalverzorgend centrum. Hier kan optimalisatie mogelijk zijn 

mte voor niet-dagelijkse 

da Vrije Tijd 2006-2010 wil de provincie Zuid-Holland het (cultuur)toeristische en 
creatieve bezoek naar en binnen de provincie bevorderen. Doelstelling hierbij is de toeristische 

in de periode 2006-2010. Dit heeft tevens een gunstig effect 

peerpunten zijn de thema’s Kust, Cultuur en Water. Deze zijn het meest 

oogstaand en goed bereikbaar recreatief en cultureel aanbod  
een betere bereikbaarheid ervan (verbetering 

st en cultuur  
ren. 

nomische zin een aantoonbare spin-off leveren.  

et Leisurebeleid Haaglanden (2002) onderscheidt vijf strategische zones en achttien 
 leisure-activiteiten in deze concentratiegebieden 

 zones van strategisch belang voor Haaglanden. Dit zijn: 

 centrum van 

wanneer er sprake is van kwaliteitsverbetering. De globale marktrui
etailhandel wordt hier geschat op 500 tot 1.100 m2 wvo.  d

  
2.10 Provinciaal en regionaal leisurebeleid  
 
Provinciaal beleid leisure  
Met de Agen
re
bestedingen te verhogen met 10 procent 
op de werkgelegenheid. Het vrijetijdsbeleid dient hiernaast ook een bijdrage te leveren aan de 
leefbaarheid van Zuid-Holland door direct of indirect het imago en het woon- en vestigingsklimaat 
positief te beïnvloeden. S
kansrijk gebleken voor de (cultuur)toeristische en recreatieve ontwikkeling van Zuid-Holland.  
 
Om haar doelen te bereiken zet de provincie onder andere in op:  

• Kwalitatief h
• Goede informatie over het vrijetijdsaanbod en 

OV of aanleggen van ‘groene aders’)  
• Stimuleren van de inwoners van Zuid-Holland tot actieve participatie in kun
• Selectie van projecten die de potentie hebben om daadwerkelijk bezoekvolume te gene

Daardoor kunnen zij ook in eco
 
Regionaal beleid leisure  
H
concentratiegebieden. De kern van het beleid is om
te bundelen. Ingezet wordt op het ontwikkelen van concentratiegebieden; stand-alone voorzieningen 
worden in principe afgewezen. Per concentratiegebied is bepaald in hoeverre er sprake is van een 
lokaal dan wel bovenlokaal karakter.  
Binnen de concentratiegebieden zijn vijf
Scheveningen, binnenstad Den Haag, snelwegzone Vlietranden exclusief Harnaschpolder, 
centrumzone Zoetermeer en de zone van grote projecten grenzend aan het historische
Delft. In de achttien benoemde concentratiegebieden komt Rijswijk éénmaal voor; namelijk de 
Plaspoelpolder. Het regionale leisurebeleid wordt momenteel herzien. 
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3. Analyse Rijswijkse economie 
 
In dit derde hoofdstuk worden de kenmerken van de Rijswijkse economie beoordeeld. In hoofdstu
is het economische profiel van Rijswijk van de afgelopen tien jaar geschetst. Dit hoofdstuk vo

rvolg op deze schets. In dit hoofdstuk worden de diverse
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 economische thema’s en gebieden nader 
welke trends en ontwikkelingen er zijn te 

e derde paragraaf de ruimtelijk-economische 
art gebracht. 

f 

 
De 
om  R
geb k  voor 
In d o
beleving  grootste 
entra wordt als prettig ervaren door de ondernemers. De centrummanager functioneert als een 

emeente.  
e verbetering 

van het winkelaanbod door toenemende leegstand. Men vindt 
het van groot belang om de aantrekkelijkheid van het 
winkelgebied te verhogen, zowel richting consumenten als 
(startende en nieuwe) ondernemers. Door beperkte integratie 
van de woonfunctie, de beperkte aanwezigheid van 
avondhoreca en het ontbreken van leisure- en sportvoorzieningen heeft In de Bogaard nauwelijks een 
avondfunctie.  
Het project om de verkeersafwikkeling op de Prinses Beatrixlaan te verbeteren (zie paragraaf 1.4), 
biedt ook mogelijkheden om het winkelcentrum nog beter te positioneren. Zoals ook in het regionale 
beleid detailhandel vermeld staat en zoals de winkeliers hebben aangegeven, is het hierbij niet de 
bedoeling de detailhandel fors uit te breiden. Een beperkte gefaseerde uitbreiding van niet-dagelijkse 
detailhandel gecombineerd met de uitvoering van het project aan de Prinses Beatrixlaan op 
middellange termijn, is een mogelijkheid. De positie van In de Bogaard zal bovendien versterkt worden 
door toevoeging van groen, wonen, leisure en andere functies om de levendigheid te vergroten 
(bijvoorbeeld avondhoreca). Op lange termijn kan eventueel ook gedacht worden aan een toevoeging 
van een beperkt aantal kantorenmeters. 
 
Oud-Rijswijk 
Ondanks grotere ambities vervult Oud-Rijswijk in de praktijk hoofdzakelijk een boodschappenfunctie 
voor de omliggende buurten. De geambieerde kernwaarden ‘kwaliteit en service’ zijn herkenbaar, 

                                                     

ve
beoordeeld (interne analyse). Daarna wordt gekeken 
onderscheiden (externe analyse). Tot slot wordt in d
positionering en de SWOT-analyse in ka
 
3.1 Interne analyse 
 
In deze paragraaf worden de diverse economische thema’s en gebieden nader onder de loep 
genomen. In hoofdstuk 1 zijn deze thema’s en gebieden al kort in kaart gebracht. In deze paragraa
wordt hier op ingezoomd. De online community die in 2010 onder Rijswijkse ondernemers is 
gehouden en de interviews met een aantal externe stakeholders10, heeft onder andere als input 
gediend voor deze paragraaf. 
 
3.1. e1 D tailhandel 

doelstelling van de nota detailhandel (zie paragraaf 2.1) impliceert dat er gestreefd moet worden 
ijswijkse (buurt)winkelcentra te behoudde en. De winkelcentra kunnen daarbij zeker een impuls 

rui en. Voor de buurtwinkelcentra gaat het dan voornamelijk om de uitstraling en het aanbod,
e B gaard en Oud-Rijswijk gaat het voornamelijk om het onderscheidend vermogen (sfeer en 

) en de randvoorwaarden. De aanwezigheid van een centrummanager in de twee
c
schakel tussen de winkeliers en de g
Ondernemers en inwoners zien diverse verbetermogelijkheden voor de winkelcentra. D
van het openbaar gebied van de buurtwinkelcentra Henri Dunantlaan/Dr. H.J. van Mooklaan en 
Prinses Irenelaan/Prinses Margrietsingel spelen hier deels op in. 
 
In de Bogaard 
Het winkelcentrum In de Bogaard heeft diverse sterke punten; 
het is onder andere een prettig, compleet, schoon en veilig 
winkelcentrum. Een bedreiging vormt echter de toenemende 
concurrentie van andere winkelgebieden in combinatie met de 
zwakkere punten van het winkelcentrum; mogelijke inperking 

 
10 De stakeholders zijn de SWHR, Winkeliersvereniging In de Bogaard, BBR, Shell, MKB Nederland, VNO-NCW West, KvK, 
Stadsgewest Haaglanden, Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid, Gemeente Den Haag, Gemeente Delft, Gemeente 
Leidschendam-Voorburg, DTZ Zadelhoff, Hoogenraad, TU Delft en de Provincie Zuid-Holland 
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mbinatie met zorg en onderwijs en de eventuele komst van een station is een duidelijke 

                                                     

h
regionale trekker wil fungeren11. 
 
De ondernemers in Oud-Rijswijk willen graag de aantrekkelijkheid van hun winkelcentrum verhogen. 
Het winkelcentrum kent een grote betrokkenheid van de winkeliers; dit is in 2010 bevestigd door het 
instemmen van de ondernemers met BIZ. Andere sterke punten van het winkelcentrum zijn de 
historische uitstraling en het kwalitatief hoogwaardige aanbod. Deze moeten echter wel verder 
ersterkt worden om (weer) meer te functioneren als lov

voor Oud-Rijswijk is daa
nder andere door toevo

toevoeging van niet-dagelijkse detailhandel mogelijk. Daarnaast biedt het project om de doorst
van de Haagweg te verbeteren, kansen voor de uitstraling van de entree van het winkelcentrum. 
 
In beide winkelcentra ervaart men de dienstverlening van de gemeente als positief, zeker als het
om de investeringen die de gemeente doet in de openbare ruimte. In die zin verwacht men ook e
rote rol van de gemeente in hg

 
uurtwinkelcentra B

In verzorgingsgebieden die kleiner zijn dan 10.000 inwoners is doorgaans de kwaliteit van de 
ondernemer doorslaggevend of een winkel bestaansrecht heeft. Het is tegenwoordig niet meer 
vanzelfsprekend dat een bakker of slager kan bestaan op 5.000 inwoners, wat enkele decennia 
geleden nog geen probleem was. Rijswijk streeft er naar om de buurtwinkelcentra te behouden; 
daarmee blijft het mogelijk, voor iedere inwoner van Rijswijk, om op redelijke afstand dagelijkse 
boodschappen te kunnen doen. De buurtwinkelcentra voorzien in deze behoefte. 
 
Drie van de vijf buurtwinkelcentra functioneren momenteel naar verwachting (op basis van referentie- 
en ervaringscijfers). Dit zijn het H. Ravesteijnplein, Prinses Irenelaan/Prinses Margrietsingel en 
Waldhoornplein. Dr. H. Colijnlaan/Huis te Landelaan functioneert aanzienlijk beter dan op basis v

emiddelden mag worden verwacht. Dit winkelgebied weet in sterg
het directe verz
nabijheid van de Plaspoelpolder. Het winkelcentrum aan de He
doet het juist slechter dan op basis van gemiddelde mag worde
door de uitstraling veroorzaakt. 
 
Rijswijk-Zuid 
De vraag in welke omvang en samenstelling detailhandelsvoorz
Rijswijk-Zuid mogelijk zijn, hangt samen met een drietal factore

• Woningbouwaantallen, deelgebieden en fasering;  
• De kracht van de geplande locatie;  
• Relatie tot de bestaande detailhandelsstructuur en -planne

 
Het volgende kan geconcludeerd12 worden: 

• De afzonderlijke deelgebieden zijn te klein om een detailhandelsvoorziening te 
rechtvaardigen. 

• Halverwege de realisatie van deelgebied ’t Haantje (rond 2020) kunnen winkelvoorzieningen 
worden gerealiseerd. Er zijn dan bijna 7.000 inwoners, en nog tweeënhalf jaar te gaan tot 
afronding. 

• De ontwikkeling van detailhandelsvoorzieningen verhoogt de afzetkansen en 
vastgoedwaardes van de woningen. 

• Een locatie nabij de spoorlijn, anticiperend op eventuele aanleg van een station Rijswijk-Zuid, 
is een goede en logische plek in h

• De co
pre. 

 

edelijke 

11 Deze wens is in een interview uitgesproken door de Stichting Winkelcentrum Historisch Rijswijk 
12 De achtergrond van de conclusies is te vinden in de notitie ‘Detailhandelsvoorzieningen Rijswijk-Zuid’ van Bureau St
Planning 
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• In het krachtenveld is vooral In de Bogaard een alternatief. Aan de andere kant ontbreken 
volwaardige wijkvoorzieningen in de omgeving. Een wijkwinkelvoorziening in Rijswijk-Zuid ka
in dit gat springen en een

n 
 functie vervullen voor Delft-Noord en in mindere mate Rijswijk. 

• Indicatief kan worden aangehouden een metrage van circa 4.250 m² wvo, waarvan 2.250 m² 
 

 

den 

ijn er 
edt In 
l 

r 

ell 
eningen. Vooral in de Plaspoelpolder is er behoefte aan meer 

orecagelegenheden zoals een lunchroom en mogelijkheden voor een borrel na het werk. Dit is een 

3.1.
 
Rijswijk

rote economische speler in de regio. De kracht van de 
ede 

ber b
de relat n kantoorruimte. Andere sterkten zijn 
het le
ligt dan
bedrijve ie de gevoeligheid voor sectorspecifieke 
pro
De grot bieden, en dan 
met m
van d  
voldoen
Rijswijk
verouderd en
het moeilijker om in deze panden ruimte te verhuren en verergert de situatie. Ook de parkeersituatie 
wordt omschreven als matig. Tenslotte kampt Rijswijk -zowel de kantorenmarkt als de stad zelf- met 

wvo dagelijks (waarvan een full service supermarkt van 1.250 tot 1.500 m² wvo supermarkt en
750 tot 1.000 m² wvo versspeciaalzaken, slijter, drogist, apotheek) en 2.000 m² niet-dagelijks
(waarvan 750 m² frequent benodigd als huishoudelijk/klein warenhuis, bloemist, 
dierbenodigdheden en 1.250 m² overig niet-dagelijks). Mogelijk kan dit aanbod nog wor
aangevuld met een hard discounter van circa 1.000 m² wvo. Toetsing van deze cijfers is te 
zijner tijd wel noodzakelijk. 

• De toekomstige winkelvoorzieningen zijn gepland in deelgebied ’t Haantje. Dit deelgebied 
komt echter pas vanaf 2018 in ontwikkeling13. Dit betekent dat de toekomstige bewoners in 
Sion en TNO in de eerste jaren niet beschikken over winkels in de nabijheid. Tijdelijke 
winkelvoorzieningen, met name in de vorm van een supermarkt, kunnen hiervoor een uitkomst 
bieden. Om dit ook voor een supermarktketen aantrekkelijk te maken kan een afspraak 
gemaakt worden met de keten voor een tijdelijke voorziening in combinatie met een 
toezegging voor een definitieve vestiging.  

 
3.1.2 Horeca 
 
In de Bogaard 
In In de Bogaard is rondom het Bogaardplein een aantal horecabedrijven gevestigd. Daarnaast z
verspreid over het gebied nog een aantal lunchrooms en andere daggelegenheden. ’s Avonds bi
de Bogaard nagenoeg alleen een aantal afhaalrestaurants. De ontwikkeling van avondhoreca za
bijdragen aan het recreatieve karakter van het winkelcentrum. 
 
Oud-Rijswijk 
Het oude centrum kent een aantal zeer gerenommeerde restaurants en meerdere gelegenheden voo
daghoreca. Een prominentere aanwezigheid van horeca rond de kerk zal de verblijfsduur in het 
winkelgebied ten goede komen. 
 
Kantoren- en bedrijfslocaties 
In Hoornwijck en de Plaspoelpolder is in beperkte mate horeca aanwezig. Grote bedrijven zoals Sh
hebben hun eigen interne voorzi
h
groot aandachtspunt voor het nieuwe bestemmingsplan en de herstructurering. Ook in de andere 
kantoren- en bedrijventerreinen is dit een aandachtspunt voor de toekomst. 
 

3 Kantoren14

 telt circa 852.000 m² kantoren en is daarmee een 
g
Rijswijkse kantorenmarkt ligt met name in go

eik aarheid per auto en OV, de nabijheid van Den Haag en 
ief lage prijzen va

op idingsniveau van de inwoners, dat gemiddeld hoger 
 de rest van Haaglanden en de diverse 
nstructuur, d

blemen vermindert. 
ere aandacht voor herstructureringsge

 na e de Plaspoelpolder, biedt een kans op verbetering 
e situatie. Ook het doortrekken van de A4 tussen Delft en Schiedam en het aanhouden van 

de planvoorraad kunnen kansen opleveren als deze goed benut worden. 
 kampt ook met een aantal problemen, waarvan de meest prominente de omvang van 

 leegstaand vastgoed is. Dat de leegstand geconcentreerd is in de grotere panden maakt 

                                                      
13 Deze informatie is gebaseerd op het Masterplan Rijswijk-Zuid 2009 
14 Deze subparagraaf is gebaseerd op het rapport ‘Rijswijkse kantorenmarkt in regionaal perspectief’, Buck Consultants (2009) 
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De vraa in 
Rijswijk
als geh r 10 procent uit uitbreidingsvraag. De historische vraag van de 
afgelop ’ 
van het
afgelop  
overige
 
Het huid ting. De 
belangr wijkse kantorenmarkt in regionaal 
erspectief zijn: 

k is een overloopmarkt van Den Haag. Momenteel is er geen krapte in Den Haag, 
dus komt daar weinig vraag vandaan. Dit heeft tot veel leegstand in Rijswijk geleid: 19 procent 

lopen vijf jaar groeide de voorraad nauwelijks. Sloop wordt de facto al vervangen door 

arkt. Als er nieuwe vestigers zijn, 
komen deze vooral elders uit de regio Haaglanden 

og voldoende ruimte binnen de bestaande regionale afspraken (168.000 m² tot 2015) 

l 
 Rotterdam). Het doortrekken van de A4 biedt kansen voor Rijswijk 

 

De Plaspoelpolder lijkt aan de meeste randvoorwaarden te 
ijk kantoren- en bedrijventerrein te 

in is goed bereikbaar, de huurprijzen liggen 
et algemeen) voldoende parkeerruimte. Toch 

elpolder als vestigingslocatie niet erg 
ndaagse en attractieve ruimtelijke 

.  
erkt door een tekort aan voorzieningen. 

al gericht op het optimaliseren van de 
oorzieningen op het bedrijventerrein. 
mingsplan en de herstructurering. Ook 

n verbeterd in de Plaspoelpolder. 

rs 

roblemen, die toekomstige ontwikkelingen bemoeilijken. Met name de voorzieningen zijn hie
dachtspunt. 
mende jaren kan een aantal ontwikkelingen en situaties de Rijswijkse ambities in de weg 

n. et grote regionaal concurrerende aanbod kan negatieve gevolgen hebben voor de Rijswijkse 
nmarkt. Daarnaast betekent de staat van het vastgoed in Rijswijk dat de recessie een grote 
zal hebben. 

g-aanbod analyse van de Rijswijkse en regionale kantorenmarkt laat zien dat de nieuwbouw 
 volledig door vervangingsvraag wordt gerealiseerd, zonder voorraadstijging. In Haaglanden 
eel bestaat de vraag nog voo
en vijf jaar komt ongeveer overeen met de vraagvoorspelling tot 2020 ‘Transatlantic Market
 CPB. De verwachting is dat de komende jaren de groei niet hoger zal zijn dan die de 
en vijf jaar is geweest. Op dit moment gaat regio Haaglanden in haar kantoorprognoses
ns nog uit van een positiever groeiscenario, het ‘Global Economy’ scenario.  

ige aanbod en de toekomstige plannen zijn fors in verhouding tot deze vraagverwach
ijkste conclusies van de analyse van de Rijs

p
• Rijswij

• De afge
nieuwbouw 

• De voorraad in gebruik is zelfs met 6.000 m² gekrompen in de afgelopen vijf jaar. 
• De opname zal naar verwachting in de toekomst niet hoger zijn dan de afgelopen vijf jaar 
• Rijswijk is momenteel bijna volledig een verplaatsingsm

• Er is n
om nieuwbouw te realiseren 

• Veel kantoorgebruikers in Rijswijk zijn, vanuit Den Haag, georiënteerd op de Zuidvleuge
van de Randstad (richting
als kantorenlocatie 

• Sterke punten zijn prijs, ligging ten opzichte van Den Haag en vooral autobereikbaarheid. Dit 
imago heeft Rijswijk ook 

• Binnen Rijswijk zijn er grote verschillen tussen de kantorenlocaties 
• Plaspoelpolder domineert de markt: een groot deel van de voorraad én de leegstand en bijna

alle plannen liggen hier 
 
Plaspoelpolder 

voldoen om een aantrekkel
zijn; het bedrijventerre
laag en er is (over h
is het imago van de Plaspo
goed. Het terrein mist hede
kwaliteit, sfeer en beleving
Het terrein wordt gekenm
Verbeterpunten zijn voor
openbare ruimte van en v

Functiemenging is een aandachtspunt voor het nieuwe bestem
de kwaliteit en inpassing van de parkeergelegenheid moet worde
 
De clusters rondom Shell en het Octrooibureau bieden mogelijkheden om nieuwe kantoorgebruike
aan te trekken. Voor deze twee grote gebruikers dient ruimte –zowel fysiek als in de 
kantorenstrategie- beschikbaar te blijven om uit te breiden voor toekomstige ontwikkelingen.  
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Hoornwijck en Broekpolder 

 
 

 
(moderne) kantoren. De ondernemers van beide terreinen zijn in de basis 
tevreden over hun terrein. Verbeteringen op het gebied van de openbare 

e 
 om te zetten 

aar andere functies. Gebruikers als het COA, Wintershall en de gemeente Rijswijk zijn gevestigd in 

 
De bed
verhoud
bedrijfs t aanbod vaak juist grootschalige bedrijfspanden betreft . Het is belangrijk dat er 
aan
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Naas  e
geb  
gev tig  
Reg k-
Zuid oo
van inte
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Een i
Heu e

angezi samen voor bijna 2.500 arbeidsplaatsen en 70 vestigingen zorgen.  

In paragraaf 1.4 is al uiteengezet wat
had met de vijftien hectare netto bed  
voor het verzorgend midden- en klein
regionale markt. Dit toekomstige aan s in 
dit segment. Belangrijk hierbij is dat e
invulbaar zijn. Het is belangrijk dat de
een toevoeging vormt voor de herstru
dus aanbeveling om de (mogelijke) u
 

17

 
ebben 
nheid 

is daarmee complementair aan de werkgelegenheid in de zakelijke dienstverlening. 

                                                     

Hoornwijck en Broekpolder zijn ontwikkeld vanaf de jaren negentig en
kennen nagenoeg geen ‘ouderdomsverschijnselen’. Hoornwijck wordt wel
getekend door enige leegstand als gevolg van enkele grote leegstaande

ruimte en voorzieningen zijn op middellange termijn gewenst.15

 
 

Overige kantorenlocaties 
Het OV-knooppunt is bij uitstek geschikt voor hoogwaardige internationale kantoorontwikkeling. Door 
de functiemenging in dit gebied is dit een aantrekkelijke kantorenlocatie. De kantorenlocatie In d
Bogaard kent leegstand. Voor een aantal locaties is al planvorming gaande om deze
n
nieuwe of renoveerde panden. 
 
3.1.4 Bedrijven 

rijfsruimtemarkt functioneert niet optimaal, ten opzichte van de regio is er veel aanbod in 
ing tot de voorraad. Vaak betreft het hier een mismatch; er is behoefte aan kleinschalige 

units terwijl he 16

dacht is voor deze mismatch.  

lpolder 
t en kantorenlocatie is de Plaspoelpolder ook een belangrijke locatie voor bedrijven. In het 

ied is er een aantal deelgebieden waar voornamelijk productie- en licht industriële bedrijven zijn 
es d. Ook voor deze delen gelden de opmerkingen zoals al in subparagraaf 3.1.3 zijn genoemd.
ionale afspraken hebben er toe geleid dat er behalve vijftien hectare bedrijventerrein in Rijswij

k vijftien hectare bedrijventerrein elders in Rijswijk gerealiseerd dient te worden. Door middel 
nsivering en innovatief bouwen (tweede maaiveld) wordt getracht zoveel mogelijk m2 bvo 
nterrein toe te voegen in de Plaspoelpolder. 

rige bedrijventerreinen 
 du delijke visie of actieplan voor de overige bedrijventerreinen Vrijenban, Zuidflank, 
lw g/Lange Kleiweg en Delftweg ontbreekt. Het is essentieel dat hier meer aandacht voor komt, 

en de bedrijventerreinen a
 
Rijswijk-Zuid  

 het masterplan Rijswijk-Zuid destijds als doelstelling voor ogen 
rijventerrein. Het gebied zou hoofdzakelijk bestemd kunnen zijn
bedrijf tot maximaal milieucategorie 3.2 voor de lokale en 
bod zou dan aansluiten bij de behoeftevraag van ondernemer
r aandacht is voor kleinschalige bedrijfsunits die flexibel 
 mogelijke vijftien hectare netto bedrijventerrein in Rijswijk-Zuid 
cturering van de Plaspoelpolder en geen bedreiging. Het vormt 

itgifte van de kavels in Rijswijk-Zuid goed in de tijd te plannen. 

3.1.5 Toerisme en recreatie
Indicatief bedragen de totale toeristisch-recreatieve bestedingen ongeveer €218,2 miljoen op 
aarbasis. Voor de dagrecreatie wordt geraamd dat het verlies van bestedingen buiten Rijswijk door de j
eigen bevolking gecompenseerd wordt door de impuls van de bestedingen uit de regio. De totale 
bestedingen resulteren in een werkgelegenheidseffect van ruim 2.500 fte. De aard van de gecreëerde
werkgelegenheid zorgt voor een impuls in de gemeenschap. Banen in de toeristische sector h
voor een relatief groot deel betrekking op de onderkant van de arbeidsmarkt. Deze werkgelege

 
15 Meer informatie over deze verbeteringen in Uitkomsten Online Community, Quint Result (2009/2010) 
16 Uitkomst van Plaspoelpolderbijeenkomst van 9 maart 2010 
17 Deze subparagraaf is grotendeels gebaseerd op het rapport ‘Groeten uit Rijswijk’, ZKA Consultants & Planners (2006) 
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Naast bestedingen en werk genereert de sector een belangrijke spin-off voor het gebied zoals: 
ieningenniveau dan op basis van het lokale draagvlak mogelijk is; 

b
landschap; 

• Toerisme is een sfe
hiervoor noodzakelij

• Toerisme betekent e
betekent dat investe e 
impuls gegenereerd ordt. 

Hiermee kan de sector een belangrijke bijdrage leveren aan de leefbaarheid van Rijswijk, het woon- 

beleid zal het onderscheidende vermogen van Rijswijk expliciet 
moeten worden gemaakt. De structuur van het toeristisch product 
Rijswijk is onsamenhangend en onevenwichtig.  

 voor 
 dat 

t. Deze markt heeft een aanzienlijk volume en biedt daarmee 
oldoende kansen. Op basis van het bestaande product liggen de aanknopingspunten voor een 

t  

t 

aken als collectieve inkoop, veiligheid en collectieve beveiliging. Naast de bedrijfsvereniging is er ook 

ingslocaties. Tevens kunnen ondernemers hier voor informatie over 
k 

terk) verbonden 
voelen met de gemeente Rijswijk. Deels ligt dit in het feit dat de gemeente veelal alleen een 

erklocatie’ is, en deels ligt dit in het geringe contact dat men met de gemeente heeft. Meer actief 
rijven (en diverse 

en gevestigd op de kantoren- en 

• Een completer voorz
ijdragen aan het instandhouden en ontwikkelen van erfgoed en 

erproduct bij uitstek. Een aantrekkelijke, gezonde en veilige omgeving is 
k. Uiteraard zijn ook de eigen inwoners en werkenden hierbij gebaat; 
en verbetering van het imago en naambekendheid van het gebied. Dit 
erders kunnen worden aangetrokken, waarmee een extra economisch

• Draagvlak voor en 

w

en werkklimaat en het behoud en de ontwikkeling van erfgoed, cultuur en landschapswaarden 
 

Geconstateerd kan worden dat Rijswijk geen toeristische 
bestemming is. De potenties van Rijswijk als een toeristisch product 
moeten ook niet worden overschat. Voor een effectief toeristisch 

De betekenis van Rijswijk ligt vooral in de convenience leisure
de eigen en regiobevolking. Hierbij moet men er op bedacht zijn
de thuismarkt relatief klein is (omzetpotentieel) om een 

onderscheidend product te kunnen exploiteren. Er zal daarom aangesloten moeten worden bij de 
mogelijkheden in de regionale mark
v
verdere uitbouw van recreatie en toerisme in shoppen, sportmogelijkheden, hoogwaardige 
restaurants, buitenrecreatie (groen en water) en cultuur (onder andere de schouwburg). Rijswijk zal 
wel een eigen lading moeten geven aan deze producten, want er is veel concurrerend aanbod in de 
regio (bestaand en gepland). 
Er zijn verschillende trends die kansen bieden voor de ontwikkeling van toerisme in Rijswijk. Voor een 
duurzame ontwikkeling moet ingespeeld op worden op minimaal twee ontwikkelingen of voorkeuren. 
Rijswijk zal een eigen nichemarkt binnen een ruime regio moeten kiezen om succesvol te kunnen zijn.  
 
3.1.6 Ondernemersklimaa
 
Organisatie vanuit bedrijfsleven 
Rijswijk kent een actieve bedrijfsvereniging. De Belangenvereniging Bedrijven Rijswijk (BBR) behartig
sinds 1967 de belangen van het Rijswijkse bedrijfsleven. De BBR speelt ook een belangrijke rol bij 
z
één winkeliersvereniging voor In de Bogaard. Tot 2010 bestond ook de Stichting Winkelcentrum 
Historisch Rijswijk, deze vereniging is omgezet naar een BIZ-stichting naar aanleiding van de 
invoering van de BIZ in Oud-Rijswijk. Naast de bedrijfs- en winkeliersverenigingen zijn er voor de 
ondernemers in Rijswijk diverse mogelijkheden om bijvoorbeeld te netwerken. VNO NCW, MKB 
Haaglanden, Kamer van Koophandel en diverse andere ondernemersclubs.  
 
Gemeentelijke dienstverlening 
Het eerste aanspreekpunt voor ondernemers in Rijswijk is het bedrijfscontactpunt. Hier kunnen 
ondernemers advies krijgen over bijvoorbeeld economische vraagstukken, (ruimtelijke) ontwikkelingen 
in Rijswijk, procedures en vestig
vergunningen en de adressen van belangrijke instanties terecht. Het Bedrijfscontactpunt verzorgt oo
divers informatiemateriaal zoals de welkomstmap, aanwezigheid op beurzen, bestuurlijke 
bedrijfsbezoeken en promotie van Rijswijk als vestigingsstad. 
Naast het bedrijfscontactpunt biedt de gemeente ondernemers ook het digitale horecaloket. Op de 
website kunnen (startende) horecaondernemers informatie vinden over het starten van een 
onderneming, vergunningen, het horecaconvenant e.d. 
 
Voor ondernemers van de meeste businessparken in Rijswijk geldt dat zij zich niet (s

‘w
ntact door middel van het aanstellen van een accountmanager wordt door de bedco
akelaars) toegejuicht. Dit geldt vooral voor bedrijvm
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bedrijventerreinen, de winkelcentra hebben al een directe link met de gemeente via de 
cen m
De gem
medew t Bedrijfscontactpunt tevens beleidsmedewerkers Economische Zaken zijn, is er 
te w i
Accoun
 
Specifie
De gem

rd 
n te worden. Starters werke dering van 

de leegstand. Uit het onderzoek v
startersklimaat in Rijswijk te verbe
informatievoorziening nog een flin rs 
niet bekend. Om in de behoeften 
beleid noodzakelijk. Het opstarten
optie. 
 
Naast starters zijn ook internation

ze 

n 
 

.1.7 Overige verwante thema’s 

slechts zo’n 9.200 personen zowel woonachtig als werkzaam in 
 maar om 5.000 personen. Wanneer dit vanuit de vraag naar woon- 

, 
etrokkenheid van een 

bedrijf bij een bepaald vestigingsgebied ook positieve neveneffecten hebben (sneller 
an lokale doeleinden, samenwerken met andere lokale bedrijven, 

n afname van het woon- en 
 

m een aantrekkelijk arbeidspotentieel binnen de gemeente Rijswijk te hebben, is de aanwezigheid 

 

tru manager.  
eente biedt ondernemers de service van het Bedrijfscontactpunt aan. Aangezien de 
erkers van he

ein g tijd voor pro-actief contact met ondernemers (ambtelijke bedrijfsbezoeken). 
tmanagement is dus een aandachtspunt. 

ke doelgroepen 
eente Rijswijk wil graag specifieke economische doelgroepen extra faciliteren, namelijk 

starters en expats. In paragraaf 2.5 is hier al aandacht aan besteed. 
 

e gemeenteraad heeft zich in 2008 uitgesproken dat startende ondernemers beter gefaciliteeD
diene n als een ‘’broeikas’’ van extra werkgelegenheid en vermin

an maart 2010 komen diverse adviezen en ideeën om het 
teren. Er wordt bijvoorbeeld geadviseerd dat voor wat betreft de 
ke slag gemaakt kan worden; veel bestaande zaken zijn bij starte
van de startende ondernemers te voorzien, is intensivering van het 
 van huisvesting voor starters is hierbij bijvoorbeeld een interessante 

ale bedrijven en hun medewerkers een speciale doelgroep. Rijswijk 
erkent het belang van internationale bedrijven en hun werknemers in de stad en wil daarom dat de
gekoesterd worden. De gemeente Rijswijk heeft zich met het vaststellen van het plan van aanpak 
Expats uitgesproken om zich in te spannen voor een goed internationaal ondernemersklimaat.  
Het plan van aanpak heeft er toe geleid dat er sinds 2009 diverse faciliteiten specifiek voor expats zij
opgezet, zoals een Engelstalige website, een expatbrochure en een Engelstalige toeristische gids en
diverse netwerkbijeenkomsten. Internationale bedrijven als EOB, Shell en Wintershall hebben te 
kennen gegeven deze inzet te waarderen. Het voortzetten van deze aanpak is essentieel om deze 
bedrijven te behouden en tevens Rijswijk op de kaart te zetten als internationale vestigingsstad. 
Rijswijk kan hierbij de aansluiting zoeken bij Den Haag. 
 
3
 

 hoofdstuk 1 is geconstateerd dat In
Rijswijk zijn. In 2006 ging het nog
en werkverkeer wordt bekeken, heeft zich dus een positieve tendens ingezet. Het reduceren van 
dergelijk verkeer is een duurzame ontwikkeling.  
 
Het bieden van geschikte woonruimte aan Rijswijkse ondernemers genereert een aantal positieve 
punten: 

• Een grotere verbondenheid van ondernemers/bedrijven met Rijswijk komt het 
ondernemersklimaat ten goede. Allereerst zijn bedrijven minder snel geneigd te verhuizen
wanneer zij privé ook verbonden zijn aan Rijswijk. Daarnaast kan de b

investeren, sponsoren v
‘ons-kent-ons-cultuur’ in plaats van anonimiteit) 

• De binding van (hooggeschoold) personeel aan Rijswijk is positief voor de bestedingen in de 
lokale economie (detailhandel) 

• Minder zware belasting voor het milieu 
 
Een goed woonklimaat wat een positief resultaat heeft voor ee
werkverkeer en voor de werkgelegenheid stelt echter een aantal voorwaarden. Uiteraard zijn zaken
als voldoende aanwezigheid van groen en voorzieningen essentieel, maar de aanwezigheid van een 
passend woonmilieu is minstens net zo belangrijk.  
O
van inwoners binnen de beroepsbevolking van essentieel belang. Rijswijk kent echter een hoog 
percentage ouderen en is daarmee ‘vergrijsd’. Mogelijk ligt hier een mismatch tussen het type
werkgelegenheid en het type woonmilieus aan ten grondslag; gezinnen met kinderen trekken vaak 
weg naar Vinexlocaties wegens grondgebonden woningen. Een woonklimaat dat een positieve 
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uitwerking heeft op de economie en (plaatselijke) werkgelegenheid, vraagt dus om een 
woonmilieu.  
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bepaald type 

 
swijk staat 

sch gehalte waarvoor ook hoog opgeleiden 
erkzaam zijn. Voor de mensen in een uitkeringssituatie zijn banen nodig die passen bij een laag tot 

au. Deze banen zijn wel te vinden in de zorg, detailhandel, schoonmaak en 

ansluiting van de vraag van het bedrijfsleven op het aanbod vanuit het onderwijs is hierbij een eerste 

Dit is een 

ggevende factor zijn. 

 

t en aanverwante onderwerpen, zijn er ook 
andere thema’s die van positieve invloed kunnen zijn op het 

Duurzaamheid wordt een steeds belangrijker thema binnen het 
edrijfsleven; een bedrijfsterrein kan zich door middel van innovatieve duurzame oplossingen en een 

ren. 

Voo e n Rijswijk is 
onderst
 

• mie. 

eid en flexibiliteit in productieketens en 

ering) in de hand.  

 
Behalve het ‘binnenhalen’ van ondernemers die nu nog buiten Rijswijk wonen, is ook de match tussen
de in Rijswijk gevestigde bedrijven en het aanwezige arbeidspotentieel essentieel. Rij
bekend om arbeidsaanbod met een hoog technologi
w
gemiddeld opleidingsnive
de catering. Aansluiting van vraag en aanbod is een aandachtspunt.18

 
A
stap. Dit biedt bijvoorbeeld meer kansen voor de beroepsbevolking binnen de eigen gemeente. 
Actieve betrokkenheid van het bedrijfsleven bij het onderwijs en vice versa kan bijdragen aan een 
goede match. Het Samenwerkingsverband Onderwijs en Bedrijven (SOB) draagt hier aan bij.
initiatief van voornamelijk Rijswijkse ondernemers, onderwijspartners en de gemeente Rijswijk.  
Voldoende kwaliteit en kwantiteit in onderwijs én kinderopvang is bovendien een belangrijk 
marktinstrument om het ondernemersklimaat te verbeteren. De mogelijkheid voor een bedrijf om zich 
te kunnen vestigen in de nabijheid van goede (internationale) school en kinderdagverblijf kan een 
doorsla
 
De verwevenheid en verbondenheid met de regio op het gebied van wonen en werken heeft uiteraard 
ook een positieve uitwerking; ‘werk’- en ‘woon-‘gemeenten kunnen elkaar aanvullen en versterken. Dit

vereist echter wel een uitstekende bereikbaarheid, zowel met het 
openbaar vervoer als met de auto, en de kwantiteit van 
parkeervoorzieningen. Een verdere verbetering van de bereikbaarheid 
en de mogelijkheden voor ketenmobiliteit zal bovendien het 
vestigingsklimaat verbeteren, waardoor de werkgelegenheid en 
bedrijvigheid in Rijswijk gunstig worden beïnvloed. 
 
Behalve het woonklimaa

economische klimaat van Rijswijk. 
b
groene omgeving onderscheiden. Voor de Plaspoelpolder kan het zeer interessant zijn om hier op in 
te zetten. Verder biedt de vergrijzing in Rijswijk ook een kans; een gevarieerd aanbod van zorg- en 
welzijnsvoorzieningen worden steeds belangrijker wanneer de vergrijzing zich doorzet. Dit biedt 
nieuwe kansen om de werkgelegenheid te stimule
 
3.2 Externe analyse 
 

r h t destilleren van kansen en bedreigingen voor de economische ontwikkeling va
aand een aantal belangrijke ruimtelijk-economisch trends en ontwikkelingen in beeld gebracht. 

De huidige economie is in toenemende mate een netwerkeconomie en kennisecono
De (inter)nationale economie verandert snel, evenals de marktomstandigheden. Hierdoor 
ontstaat in toenemende mate behoefte aan snelh
werken bedrijven in toenemende mate samen. Deze ‘ketenvorming’ werkt in sommige 
gevallen fysieke nabijheid (clust

 

                                                      
18 Sociale Zaken steekt hier al heel duidelijk op in met haar beleid. Zij is al enige tijd aan de slag om ervoor te zorgen dat de 
banen die vrijkomen in Rijswijk meer opgevuld gaan worden door Rijswijkse inwoners (uit het werkloosheidsbestand). Daar 
waar aanvullende kennis en kunde nodig is, worden hierover ook afspraken gemaakt en de nodige acties genomen. Op deze 
manier profiteert Rijswijk als geheel dus meer van de werkgelegenheid die er is en heeft het ook een gunstig effect op de nabije 

ijks 
. 

 
 

toekomst als het gaat om vestiging en behoud.  
Een mooi resultaat is de opening van het Rijswijks Werkcentrum in oktober 2010. Het centrum is er voor iedereen die op zoek is 
naar een (andere) baan. Informatie over werk, vacatures, opleidingen en trainingen is beschikbaar. Werkgevers kunnen bij het 
Rijswijks Werkcentrum terecht voor werving en selectie, maar ook voor informatie en advies over de arbeidsmarkt. Het Rijsw
Werkcentrum is een initiatief van de gemeente Rijswijk in samenwerking met UWV, DSW Rijswijk e.o. en vier uitzendbureaus
Hiermee biedt het centrum een bundeling van kennis en expertise op het gebied van werk en scholing. 



• Zachte vestigingsplaatsfactoren spelen in toenemende mate een rol. Dit zijn onder meer 
het aanwezige arbeidspotentieel (kwaliteit, kennis en vermogen om te innoveren), de 
woonomgeving (woonbeleving), het cultuuraanbod en het lokale interactieklimaat en – als 

te 
, 

•

k 

 

hernieuwde belangstelling voor gemengde stedelijke gebieden, 

• In relatie tot het thema t
bouwen en duurzaamh

 
• De kantorenmarkt is e

uitbreidingsmarkt. Dit be
opgenomen door de ma volg hebben.  

 
• Schaalvergroting van 

 

n e-commerce vervult hierbinnen een interessante rol. Enerzijds roomt het 
 omzet van de traditionele winkeliers af, anderzijds leidt het tot beter 

 
• 

es en vermaak in de winkel(gebieden). 
 

• Branche- en sectorvervaging. Detailhandel wordt gemengd met andere functies zoals 

conomie van Rijswijk in paragraaf 3.1. 

resultante hiervan – het imago van een locatie.  
 

• Ruimtelijke kwaliteit van werk- en winkellocaties neemt in belang toe. Dit krijgt gestal
door een betere ruimtelijke inpassing, functionaliteit, samenhang in stedenbouwkundige opzet
aandacht voor architectuur en aanwezigheid van (collectieve) voorzieningen. 

 
 Het merendeel van de werkgelegenheid komt voort uit (zeer) kleine bedrijven. Zij zoeken 

kleinschalige kantoor- en bedrijfsruimten. Een dergelijk flexibel verband maakt het 
mogelijk snel in te springen op veranderingen in de markt, iets dat in de huidige 
consumptiemaatschappij, de opkomst van zzp’ers en het huidige internettijdperk onontbeerlij
is. Deze bedrijven en bedrijfjes zijn gebaat bij een sterk interactieklimaat, een stedelijk 
milieu waarin ontmoetingen kunnen leiden tot uitwisseling, kruisbestuiving en/of zelfs 
samenwerking. Bovendien zijn ze, vanwege hun kleine schaal, erg goed te verenigen met een
woonfunctie. Dit biedt kansen voor functiemenging. 

 
• Momenteel is er een 

vanwege positieve effecten op de leefbaarheid en de veelal langere houdbaarheidsdatum van 
deze gebieden in vergelijking tot monofunctionele woonwijken en werklocaties.  

 
oekomstbestendigheid dringt eveneens het belang van flexibel 
eid steeds meer door in stedelijke ontwikkeling.  

en vervangingsmarkt geworden, en daarmee niet langer een 
tekent in de praktijk dat nieuwe kantoren vaak wel worden 
kt, maar leegstand in de bestaande voorraad tot ger

winkels en winkelgebieden is aan de orde doordat consumenten 
zich over steeds grotere afstanden verplaatsen, de vraag naar een compleet aanbod en de
noodzaak van kostenreductie.  

 
• Onderscheid tussen fun-shoppen en run-shoppen waarbij het winkelen in de eerste 

situatie als recreatie kan worden gezien versus het snel en gericht boodschappen doen, bij 
voorkeur op één locatie. 

 
• De opkomst va

een deel van de
geïnformeerde klanten en biedt het nieuwe kansen. Vooralsnog lijken de kleinere buurt- en 
wijkcentra het minst beïnvloed te worden. Voor de niet-dagelijkse boodschappen is internet-
winkelen een bedreiging.  

 
• Bereikbaarheid en goede parkeermogelijkheden blijven immer belangrijk. Consumenten 

zijn steeds mobieler en verplaatsen zich over steeds grotere afstanden.  

Opkomst vrijetijdseconomie. Steeds meer tijd, geld en kilometers worden besteed aan 
vermaak. Er is een stijgende vraag naar leisurefuncti

horeca en dienstverlening.  
 
3.3  Ruimtelijk-economische positionering en SWOT 
 
Wat is de huidige ruimtelijk economische positie van Rijswijk binnen het stadsgewest Haaglanden en 
in Nederland? Deze vraag staat in deze paragraaf centraal. Op basis van de positionering is 
vervolgens een sterkte-zwakte analyse opgesteld waarbij tevens de kansen en bedreigingen voor de 
Rijswijkse economie in beeld zijn gebracht. Deze zogenaamde SWOT-analyse is mede tot stand 

ekomen op basis van de schets van het economische profiel in hoofdstuk 1 en de analyse van de g
e
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Central
De conc  
econom een van de belangrijkste spelers op het 

ebied van recht, vrede en veiligheid (Legal Capital); het Westland is wereldleider in de tuinbouw 
(Greenp
(Scienc
gemeen  snelwegen 

ssen de mainports Schiphol en de haven van Rotterdam. Hierdoor is Rijswijk voor veel bedrijven een 
inte s jkste 
kantore
 

e, bereikbare ligging in economisch sterke regio  
urrentiepositie (en identiteit) van Rijswijk is sterk verweven met haar gunstige ligging in een
isch sterke regio. Den Haag is, naast residentie, 

g
ort) en ‘benedenbuur’ Delft geldt als zwaartepunt van het technologische kenniscluster 

e Port). Rijswijk bevindt zich temidden van deze economische clusters. Bovendien heeft de 
te een goede ligging en bereikbaarheid door de situering op een kruispunt van

tu
res ante vestigingslocatie. Het is dan ook niet toevallig dat zich in Rijswijk een van de belangri

nconcentraties van Haaglanden bevindt.  

 
Figuur 1.5 Positionering Rijswijk tussen economische clusters in zuidvleugel Randstad 

 
Wet van

s e voorsprong van toepassing. Met de aanleg van het 
mvangrijke Plaspoelpolder heeft zij in een vroeg stadium veel werkgelegenheid aangetrokken en 

geg grote 
inflexibe
huidige kwaliteit is beperkt, zo bevestigt de volgende uitspraak van een 

akelaar: ‘’potentiële nieuwe gebruikers vinden deze vaak zo onder de maat, dat ze niet eens meer 
het n 
Den Ha n 
ontwikk k 
een bel
 

een uitgesproken profiel  
Bin  r 
dure) ‘n ig en een speler als 

hell heeft zijn eigen, autonome wereld gecreëerd. Het imago van Rijswijk is diffuus: ‘veel kantoren, 
vee  TU 
en Zoet
ogal eens aan de zachte factoren ‘sfeer en beleving’. Dit terwijl deze in toenemende mate van belang 

zijn. Oo re 
door de r met twee kernen: In de Bogaard en Oud-Rijswijk. Het 

anbod aan voorzieningen is hierdoor versnipperd en bovendien niet gespecialiseerd.  

it de SWOT-analyse blijkt dat de sterke punten van Rijswijk de centrale ligging in een economisch 

 de 
 

 de remmende voorsprong  
wijk lijkt de wet van de remmendOp Rij

o
enereerd. Maar inmiddels is dit gebied onderhevig aan slijtage. Bovendien beantwoorden de 

le kantoren in een overwegend monofunctionele omgeving in onvoldoende mate aan de 
 vraag. Ook de ruimtelijke 

m
kantoorpand willen bezoeken’’. Daarnaast kampt Plaspoelpolder met een stevige concurrentie va

ag en Zoetermeer waar de laatste decennia omvangrijke nieuwe kantorengebieden zij
eld. Als gevolg van deze factoren is een hoge leegstand ontstaan. Dit is naar verwachting oo
angrijke oorzaak van het achterblijven van de groei van de werkgelegenheid in Rijswijk.  

G
nen Haaglanden heeft Rijswijk overwegend een positie als functionele (goed bereikbare en minde

o-nonsense’-locatie. Front offices van grote bedrijven zijn beperkt aanwez
S

l banen, een echte werkstad’. Een specifiek economisch profiel en/of imago zoals Delft met de
ermeer met leisure ontbreekt. Rijswijk kenmerkt zich ook door functionaliteit. Het ontbreekt 

n
k met betrekking tot de voorzieningen ontbreekt een duidelijk profiel. Dit komt onder ande
 ruimtelijk-economische structuu

a
 
U
sterke regio, bereikbaarheid over weg (A4, A12, A13), omvang economie, grote spelers als EOB en 
Shell, aantrekkelijke woonmilieu en de gemeentelijke dienstverlening zijn. Zwakke punten zijn
uitstraling, kwaliteit, beleving, veroudering Plaspoelpolder, functiescheiding, beperkte interactie tussen
functies, diffuus imago en de zwakke profilering. 
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Kansen voor Rijswijk zijn de verdere verbetering ligging en bereikbaarheid na doortrekken A4, 
pkomst functiemenging en 

sen 
 

ers 
 

regionale economische ontwikkeling en clusters, verstedelijking (o
ontwikkeling nieuwe centra), bedreigingen zijn de laagconjunctuur en de regionale concurrentie. 
ZKA Consultants&Planners voegen hier nog aan toe dat Rijswijk nog de volgende sterkten en kan
heeft op toeristisch gebied: aantrekkelijke groene en blauwe omgevingskwaliteiten, combinatie van
een landelijke beleving en Oud-Rijswijk met de “city”, beschikbaarheid van overnachtingen, werk
en andere stromen van vooral (semi-) zakelijke markten en In de Bogaard als bijzondere voorziening
die ook een betekenis heeft als trekker. Daarnaast biedt de regio zelf een groot marktpotentieel 
(volume, bestedingen) voor vormen van shoppen, leisure en openluchtrecreatie. 
 
In schema ziet het er als volgt uit: 
 

Sterkten Kansen 
• Centrale ligging in economisch sterke 

regio 
• Bereikbaarheid over weg (A4, A12, 

A13) 
• Omvang economie 
• Grote spelers als EPO en Shell 
• Aantrekkelijke woonmilieus 
• Gemeentelijke dienstverlening 
• Aantrekkelijke groene en blauwe 

omgevingskwaliteiten 
• Beschikbaarheid van overnachtingen 
• In de Bogaard als bijzondere 

voorziening 

• Verdere verbetering ligging en 
bereikbaarheid na doortrekken A4  

• Regionale economische ontwikkeling 
en clusters  

• Verstedelijking: opkomst 
functiemenging en verdere 
ontwikkeling winkelcentra 

• Combinatie van een landelijke 
beleving en Oud-Rijswijk met de “city” 

• Werkers en andere stromen van 
vooral (semi-) zakelijke markten 

Zwakten Bedreigingen 
• Uitstraling, kwaliteit, beleving 
• Ver

• Laagconjunctuur 
oudering Plaspoelpolder  • Regionale concurrentie 

• Functiescheiding, beperkte interactie 
tussen functies  

• Diffuus imago, zwakke profilering  

 

 
 
3.4 Conclusie 
 
Uit de interne analyse is gebleken dat de Rijswijkse winkelcentra gekoesterd moeten worden, waarbij 
een impuls in onder meer uitstraling, profilering of aanbod wel noodzakelijk geacht wordt. Er is een 
aantal bedreigingen waarneembaar, maar tevens ligt er een aantal kansen. De winkelcentra In de 
Bogaard en Oud-Rijswijk bieden potentieel voor een regionale profilering.  

et versterken van de positie van het regionale winkelcentrum In de Bogaard is noodzakelijk om H de 
s te blijven. Het winkelcentrum wordt voornamelijk als functioneel 

 

eefd de 

 

regionale concurrentie de baa
gezien. Kansen liggen er bij het creëren van sfeerbeleving en een onderscheidend karakter. Het 
project om de verkeersafwikkeling op de Prinses Beatrixlaan te verbeteren, biedt kansen. 
Dit sluit aan bij de trends die in de externe analyse naar voren zijn gekomen. Rijswijk doet er dus goed
aan om in te steken op trends als het huisvesten van funshoppen en run-shoppen bij voorkeur op één 
locatie, de stijgende vraag naar leisurefuncties en vermaak in de winkelgebieden (vrijetijdseconomie) 
en de branche- en sectorvervaging. 
Het historische winkelcentrum Oud-Rijswijk biedt diverse kansen op het gebied van detailhandel, 
horeca en toerisme. Deze kansen worden nu nog niet ten volle benut. Het meer bekend maken en 
promoten van dit stukje Rijswijk is al een eerste stap. De landelijke trend dat de buurtwinkelcentra het 
waarder hebben gekregen de afgelopen jaren, is in Rijswijk herkenbaar. Er wordt gestrz

buurtwinkelcentra -als kern van een buurt- te behouden, met een mogelijke verbetering van de 
uitstraling en het winkelaanbod. Om de buurtwinkelcentra te versterken, is toevoeging/ verschuiving 
naar andere functies (bijvoorbeeld commerciële dienstverlening) wellicht een optie. 
Tot slot is vestiging van detailhandel in de toekomstige woonwijk Rijswijk-Zuid in de vorm van een 
buurtwinkelcentrum mogelijk, maar bij de fasering dient goed gekeken te worden op welk moment een 
detailhandelsvoorziening bestaansrecht heeft. 
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Uit de interne analyse is duidelijk geworden dat de kantorenmarkt verzadigd is en dat er bij de 
bedrijfsruimtemarkt sprake is van een mismatch. Rijswijk is een belangrijke speler in de regio 
gebied van kantoren en bedrijven, maar kent ook veel leegstand. De kantorenmarkt is een 

op het 

ing 
eft op 

epaalde punten een zwak imago. Uit de externe analyse blijkt dat de ruimtelijke kwaliteit van 
it krijgt gestalte door een betere ruimtelijke inpassing, 

nctionaliteit, samenhang in stedenbouwkundige opzet, aandacht voor architectuur en aanwezigheid 
van (collectieve) voo . 
De bela en, snelh s en 
zachte gsplaatsfactoren en het imago van een locati ok 
voo m ate in de d
Rijswijk ebied met d ve
ess ie t merendeel van de werkgele jven die 
beh r- en bedrijfsru t  bij een 
ster
 
De a t de aanwezigh
win ie ed te noem  D
bed s et aanstell oor 
de bedr nvesteren rs en 
expats. 
 
Gebleke rzaamheid, gro  zaken, 
ond n met econom nderdelen is 
ess ie sklimaat voo e ttig 
woo g kheden blijven hierbij het meest essentieel. Uit 
de SWO ikbaarheid één van de sterke punten is van Rijswijk. Rijswijk doet er in 
sam w aan om deze punten nog verder te versterken. 

econstateerd kan worden dat Rijswijk geen toeristische bestemming is. De potenties van Rijswijk als 
oeten dus ook niet worden overschat. Toch zorgt de aard van de gecreëerde 

erkgelegenheid voor een impuls in de gemeenschap en is de werkgelegenheid complementair aan 

ng 
 

.  

ing 
aten 

aar 

vervangingsmarkt geworden en daarmee niet langer een uitbreidingsmarkt. Daarnaast heeft Rijswijk 
veel last van de laagconjunctuur en regionale concurrentie.  
 
De Plaspoelpolder kent regionale bekendheid en is een grote werkgelegenheidsbron als grootste 
bedrijventerrein van de regio. Het gebied is heel duidelijk aan herstructurering toe, een ontwikkel
die ook al is ingezet door de gemeente en marktpartijen. Het terrein is deels verouderd en he
b
werklocaties in belang toeneemt. D
fu

rzieningen
ngstelling voor gemengde stedelijke gebied
vestigin

eid en flexibiliteit in productieketen
e zijn enorm toegenomen. Dit pleit er o

r o  in de Plaspoelpolder, en in mindere m
, te werken naar een meer gemengd g

 an ere bedrijven- en kantorenlocaties in 
i rse functies. Flexibiliteit is hierbij 

ent el. Daarnaast komt he genheid voort uit kleine bedri
im en. Deze bedrijven zijn gebaatoefte hebben aan kleinschalige kantoo

k interactieklimaat. 

org nisatie vanuit het bedrijfsleven is me
kel rsvereniging en een BIZ-stichting go

eid van een actieve bedrijfsvereniging, een 
t en. e gemeente biedt ondernemers he

en van een accountmanager wordt d
in specifieke doelgroepen als starte

rijf contactpunt en een digitaal horecaloket. H
il graag iijven toegejuicht. De gemeente w

n is dat de ngspunten duu
erwijs en mobiliteit nauw verweven zij

beleidsuitga en, won
ie. Aandacht voor deze o

en, zorg, sociale

ent el om een kwalitatief goed vestiging r b drijven te creëren. Een pre
nklimaat, bereikbaarheid en goede parkeermo

T blijkt dat de bere
elij

en erking met de regionale partners alles 
 
G
een toeristisch product m
w
de werkgelegenheid in de zakelijke dienstverlening. Daarnaast levert de sector een belangrijke 
bijdrage aan de leefbaarheid van Rijswijk, het woon- en werkklimaat en het behoud en de ontwikkeli
van erfgoed, cultuur en landschapswaarden. Er liggen diverse kansen en aanknopingspunten voor
toerisme en recreatie, zeker wanneer aansluiting wordt gezocht bij de regio
 
Uit de externe analyse komt tot slot naar voren dat opkomst van e-commerce naast een bedreig
voor de bestaande winkelcentra ook nieuwe kansen biedt. Deze trend dient in de toekomst in de g
te worden gehouden om bij kansen hierop in te springen en de bedreigingen om te zetten n
kansen. 
 

 40 
 



4. Ruimtelijk-economische strategie 2010-2018 
 
Uit de voorgaande hoofdstukken is gebleken dat Rijswijk in potentie een aantrekkelijk vestigingsmilieu 
heeft; een centrale ligging in de Zuidvleugel, goed bereikbaar
ervoer. Het grote aantal bedrijven dat in Rijswijk is gevestigd d

 over de weg en met het openbaar 
e afgelopen tientallen jaren, bevestigt 

t 

 
n van een 

 profilering en het maken van keuzes noodzakelijk, zeker in een tijd 

n de metropoolregio Rotterdam-Den Haag, maar daarbinnen het onderscheidend vermogen te 

zijn 

oncentratiegebieden Plaspoelpolder, In de Bogaard en Oud-Rijswijk. Daarnaast onderscheidt 
n haar 

n als 
rs 

v
dit ook. 
Het is Rijswijk dan ook jarenlang economisch voor de wind gegaan, maar sinds een aantal jaren heef
zij last van de wet van de remmende voorsprong. De werkgelegenheidsgroei blijft achter bij die van 
Haaglanden, zelfs in sectoren waar Rijswijk sterk in is, zoals de zakelijke dienstverlening. Oorzaken
hiervoor zijn vooral de veroudering van het vastgoed, de functiescheiding en het ontbreke
duidelijk imago. Om in de toekomst economisch aantrekkelijk te blijven, is vernieuwing van het 
vestigingsmilieu, een duidelijkere
van laagconjunctuur. 
 
Vernieuwing krijgt onder andere gestalte door in te zetten op de kwaliteit van het vestigingsmilieu, het 
karakter van economische concentratiegebieden te versterken, de aantrekkelijkheid en 
belevingswaarde van deze gebieden te verbeteren en het doorbreken van de strikt ruimtelijk 
functionele scheiding tussen gebieden.  
Het imago van Rijswijk kan verbeteren door zich te profileren als onderdeel van ‘The Hague Region’, 
e
vergroten. Daarnaast moet Rijswijk zich niet als ‘second best’ neerzetten, maar specifieke 
vestigingsmilieus bieden binnen de regio. De uitstekende bereikbaarheid en de groene omgeving 
hierbij belangrijke troeven en kunnen het onderscheid maken.  
 
Rijswijk heeft drie gebieden waar zij zich regionaal duidelijk mee kan profileren, namelijk de 
c
Rijswijk zich in de regio door het huisvesten van een groot aantal internationale bedrijven binne
gemeentegrenzen. Deze bedrijven zorgen voor veel werkgelegenheid, vormen de werknemers 
(expats) een belangrijke doelgroep (kapitaalkrachtig) en biedt het bestaande internationale 
vestigingsklimaat ook aanknopingspunten voor het creëren van een onderscheidend profiel. Het 
behoud en versterken van dit internationale vestigingsklimaat is daarom essentieel.  
De drie concentratiegebieden en het internationale vestigingsklimaat kunnen beschouwd worde
e vier pijlers van de Rijswijkse economie en daarmee van deze Economische Visie. Hoe deze pijled

(nog beter) kunnen bijdragen aan de economie en de profilering van Rijswijk, wordt in paragraaf 4.1 
tot en met 4.4 verder uitgewerkt. De vernieuwing en profilering gaan echter verder dan alleen deze 
vier pijlers. Naast de vier pijlers dient ook aan de algemene voorwaarden, om een aantrekkelijk 
vestigingsklimaat voor bedrijven en een gezonde economie voor de stad zelf te creëren, aandacht 
gegeven te worden. Dit wordt in paragraaf 4.5 uitgewerkt.  
 
4.1 Pijler 1: Plaspoelpolder 
 
Ambitie 
De Plaspoelpolder dient zich door middel van herstructurering de komende jaren te ontwikkelen tot 
een vernieuwd en aantrekkelijk kantoren- en bedrijventerrein, waar het goed toeven is als gevolg van 
diverse toegevoegde functies. Het terrein heeft een positief imago ontwikkeld en heeft een duidelijke 
trategie. Het doortrekken van de A4 tussen Delft en Schiedam zal de Plaspoelpolder nog beter op de 

kaart zetten als een perfect bereikbaar bedrijventerrein in de metropoolregio Rotterdam-Den Haag. 
Rijswijk moet hier gebruik van maken in de profilering van het terrein. 
 
Beleidsspeerpunten

s

 
Om deze ambitie te behalen, is het van belang om de Plaspoelpolder beter te profileren door in te 
zetten op een aantal kansrijke economische activiteiten. De economische activiteiten worden 
geclusterd onder de volgende noemers: a) creëren goed vestigingsklimaat b) kansrijke sectoren c) 
kansrijke ‘typen bedrijvigheid’. Het inzetten op deze kansrijke economische activiteiten is noodzakelijk 
om de komende jaren de grote regionale concurrentie voor te blijven en de teruglopende 
(kantoren)markt terug te dringen. 
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• Creëren goed vestigingsklimaat 

 
Verbetering imago, profilering en uitstraling 
De herstructurering van de Plaspoelpolder biedt Rijswijk een uitgelezen mogelijkheid om zich een 
duidelijk profiel en imago aan te meten. Hierbij moet Rijswijk zich richten op het bieden van een 
hoogwaardig, groen, duurzaam en ruim vestigingsklimaat voor bedrijven, zowel internationaal 
georiënteerd als gericht op de regio Haaglanden en de Zuidvleugel. Hiermee sluit Rijswijk ook aan op 
regionale visies en ambities. De imagoverbetering van de Plaspoelpolder zal echter niet vanzelf gaan
nieuwe profilering van het gebied en inzet op acquisitie is essentieel. Een marketingstrategie en 
imagobuilding zijn daarom vereisten. 
 
Om de Plaspoelpolder goed ‘in de markt in te zetten’, dient de uitstraling van het gebied te verbeteren
Dit kan door middel va

, 

. 
n sloop van onaantrekkelijke panden, nieuwbouw en/of het plaatsen van nieuwe 

keken 

rbij 

te en 

, 
akveld Economische Zaken van de 

anstellen van een accountmanager is dus een aandachtspunt. 
at het banenverlies in Rijswijk voornamelijk veroorzaakt wordt door 

pheffingen van bedrijven. Het kan een meerwaarde hebben om actief contact met bedrijven te 
m te inventariseren of dit een specifieke oorzaak heeft die gerelateerd is aan de vestiging in 

baarheid 
t van de Plaspoelpolder is de bereikbaarheid. Het is daarom belangrijk dit 

 zijn 

estigingsmilieu voor bedrijven die veel waarde hechten aan een 
goede autobereikbaarheid. Dit dient behouden en waar mogelijk geoptimaliseerd te worden. In dit 
kader is het doortrekken van de A4 van groot belang. Dit is de belangrijkste 
(her)ontwikkelingsaanleiding voor de Plaspoelpolder; de bereikbaarheid en het toekomstperspectief 

gevels. Daarnaast dient de kwaliteit van de openbare ruimte (onder meer de groene singels en 
aantrekkelijke lanen) waar mogelijk te verbeteren. Daarnaast is ook het vergroenen van de 
bedrijfskavels een aandachtspunt.  
Behalve de verbetering van de uitstraling en het uiterlijk van de Plaspoelpolder dient er ook ge
te worden of bepaalde thema’s aan het gebied kunnen worden verbonden. Een voorbeeld hiervan is 
duurzaamheid. Het oppakken van dit thema biedt ook perspectief voor andere doelstellingen zoals de 
innovatieve waterberging en het versterken van het groene karakter. Een concreet voorbeeld waa
deze doelstellingen tegelijkertijd worden opgepakt, is het creëren van groene daken en daken met 
zonnepanelen. Dit kan zowel voor de gemeente als voor ondernemers/investeerders interessant zijn. 
 
De ondernemers in de Plaspoelpolder hebben veel behoefte aan voorzieningen, zoals 
horecagelegenheden, fitness, stomerij en -indien mogelijk- kinderopvang. In het nieuwe 
bestemmingsplan dient er gekeken te worden waar dit mogelijk gemaakt kan worden, zonder dat het 
bedrijfskarakter wordt verstoord. Door het toevoegen van diverse functies wordt het gebied 
aantrekkelijker. 
 
Bij de verbetering van het imago en de profilering is een goede samenwerking tussen de gemeen
het IPP onontbeerlijk, op onder meer het gebied van acquisitie en marketing. Regionale 
samenwerking in het kader van de herstructurering van bedrijventerreinen kan ook positief uitwerken. 
Dit gebeurt al actief onder leiding van Stadsgewest Haaglanden en wordt verder uitgebouwd door een 
aantal gemeenten die veel bedrijfsgronden binnen haar gemeentegrenzen heeft liggen. 
 
Intensief contact met ondernemers 
Om de stabiliteit en de versterking van de economie in onder meer de Plaspoelpolder te bevorderen
is meer pro-actief contact tussen het bedrijfsleven en het ta
gemeente van essentieel belang. Het a
In paragraaf 1.2 is aangegeven d
o
hebben, o
Rijswijk. 
Ook contact met eigenaren van bedrijfs- of kantoorgebouwen is essentieel om samen tot oplossingen 
te komen om de leegstand te verminderen en de kwaliteit van het vastgoed te verbeteren. De 
mogelijkheden tot het opzetten van een BIZ of een samenwerkingsverband kunnen geïnventariseerd 
worden.  
 
Optimaliseren bereik
Het unique selling poin
sterke punt te behouden en waar mogelijk te versterken. Voldoende parkeercapaciteit is in het 
verlengde hiervan tevens essentieel. Andere punten waar de Plaspoelpolder in kan investeren
bijvoorbeeld het stimuleren van vervoersmanagement en het uitbreiden van het huidige 
parkmanagement. Het verdient aanbeveling om deze zaken te onderzoeken.  
 
Rijswijk is in de eerste plaats een v
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van het terrein verbeteren hierdoor sterk. Daarnaast is ook een optimale ontsluiting van het 
bedrijve 008 en 2010 al hard aan is gewerkt.  

rrentievoordeel wat de Plaspoelpolder heeft ten 

en. Bij herstructurering van de Plaspoelpolder moet de nadruk 
p kleinere kantoorplannen (units) gelegd worden en een betere ruimtelijke kwaliteit (vestigingsmilieu). 

den voldaan, die noodzakelijk zijn om te kunnen investeren in dit 

n energie. Een combinatie met het stimuleren van het internationale vestigingsklimaat is hierbij 

okken 
er goed passen in Delft, bijvoorbeeld bedrijven die research en development 

ombineren met productie. Dergelijke bedrijven passen qua activiteiten zeer goed in een gemengd 

ei achter in 
ergelijking met Haaglanden, maar deed het wel beter dan nationaal. De zorgsector heeft een enorm 

jzing in Rijswijk versterkt dit nog meer. De invulling van de 

 en 

tor is met zo’n 40 procent al zeer sterk vertegenwoordigd in Rijswijk. In afgelopen periode 

e de 
. 

ing van een aantrekkelijk vestigingmilieu is hierbij essentieel. De Plaspoelpolder (daarnaast 
eker ook Hoornwijck en Broekpolder) leent zich voor deze sector.  

nterrein gewenst, iets waar tussen 2
 
De goede bereikbaarheid is een belangrijk concu
opzichte van andere bedrijventerreinen in de regio. Dit punt dient dus goed gepromoot te worden.  
 
Duurzaam kantorenbeleid 
Uit hoofdstuk 1 en 3 kan geconcludeerd worden dat er in de kantorenmarkt gestreefd moet worden 
naar vervangingsvraag19 en behoeftevraag20. Het creëren van schaarste is noodzakelijk om de 
leegstand terug te dringen. Daarnaast dient gestimuleerd te worden om kansarme en kansloze 
gebouwen te slopen of her te bestemm
o
 

• Kansrijke sectoren 
 
Kennis: grondstoffen en energie 
Er wordt al aan een aantal voorwaar
thema. Allereerst zet de provincie Zuid-Holland onder meer in op het cluster energie, water en 
deltatechnologie en pleit voor clustering van soortgelijke bedrijven. Haaglanden zet onder andere in 
op het cluster kennis, innovatie en technologie. Daarnaast ligt Rijswijk op de kennisas tussen Leiden 
en Delft en heeft zij op het gebied van kennis belangrijke spelers zoals Shell en het Europees Octrooi 
Bureau. Gezien de ligging op de kennisas en de aanwezigheid van grote spelers zou Rijswijk zich 
kunnen profileren op het gebied van kennisontwikkeling, bijvoorbeeld op het gebied van grondstoffen 
e
mogelijk. 
 
Om daadwerkelijk te kunnen inzetten op dit thema is het van belang om de relatie met de TU Delft en 
de Shell te versterken. Via de TU kunnen nieuwe innovatieve en creatieve bedrijven aangetr
worden die mind
c
bedrijventerrein zoals de Plaspoelpolder. Daarnaast biedt de Plaspoelpolder ook locaties tegen relatief 
lage huurprijzen, wat voor beginnende bedrijven zeer interessant kan zijn. 
 
Medisch-commerciële functies 
De zorgsector is nu nog niet sterk ontwikkeld in Rijswijk. De sector bleef in Rijswijk in gro
v
potentieel in toekomst, de sterke vergri
focus op deze sector kan gestalte krijgen door te voorzien in locaties die door de markt opgepakt 
kunnen worden voor diverse voorzieningen voor bijvoorbeeld senioren, in de vorm van wellness
zorg. Medisch-commerciële functies kunnen een plaats krijgen in de Plaspoelpolder, wat direct een 
invulling is van de gewenste functiemenging. 
 
Zakelijke dienstverlening 
Deze sec
heeft de sector nog steeds een groei doorgemaakt, maar deze was minder groot vergeleken met de 
groei in Haaglanden. Rijswijk heeft voor deze sector een aantrekkelijk vestigingsmilieu vanweg
goede ligging en bereikbaarheid over de weg. Het is van belang om op deze sector in te blijven zetten
Ontwikkel
z
 

• Kansrijke ‘typen bedrijvigheid’ 
 
Internationale bedrijven/instellingen 
Dit punt wordt in pijler 4 (paragraaf 4.4) nader uitgewerkt. 
 

                                                      
19 Toevoegen van kantorenmeters wanneer deze op een andere locatie zijn onttrokken 
20 Nieuwbouw en toevoeging van grote hoeveelheden kantorenmeters alleen toe te staan als er voor een groot gedeelte van 
het gebouw gebruikers zijn gevonden 
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Kleine bedrijven en startende ondernemers 
De economie van Rijswijk kenmerkt zich door relatief veel grote bedrijven en weinig kleine bedrijven 

t tien werknemers. Kleine bedrijven genereren echter relatief veel werkgelegenheid, bovendien 
 

 
leinschalige bedrijfshuisvesting (bedrijfsverzamelgebouw) en kleinschalige en flexibele kantoren te 

g van de Plaspoelpolder biedt een kans om op dit segment in te zetten. 
 

mbitie

to
vormen ze een kweekvijver voor de toekomstige economie. Rijswijk moet daarom juist inzetten op
deze kleinschalige bedrijven. Dit kan de gemeente doen door projectontwikkelaars te stimuleren om
k
realiseren. De herstructurerin
Daarnaast sluit dit ook aan bij het beleidsvoornemen van Rijswijk om starters beter te huisvesten en
faciliteren. 
 
4.2 Pijler 2: In de Bogaard 
 
A  
Win lc  dient zich verder te ontwikkelen tot een volwaardig, levendig en 

nderscheidend centrum met een hoger winkelsegment. Het centrum kan gemakkelijk concurrentie 
lcentra in de omgeving. Er dient gestreefd te worden naar 

ke entrum In de Bogaard
o
bieden aan andere (regionale) winke
verdere verdichting en een multifunctionele invulling. Vernieuwing van het gebied is ook van belang 
om weerstand te kunnen bieden aan de forse concurrentie in de regio.  
 
Beleidsspeerpunten 
Om deze ambitie te behalen, is het van belang om In de Bogaard te versterken door middel van een 
aantal zaken. 
 
Verbetering profilering 
De aanwezigheid van een winkelcentrum van een dergelijke omvang binnen de gemeentelijke 

renzen kan nog beter benut worden door Rijswijk. In de Bogaard kan bijvoorbeeld een belangrijke 

j 
e 

. 

oevoeging van andere functies kan een meerwaarde voor het winkelgebied betekenen.  
versterkt worden door toevoeging van leisure, (avond)horeca, 

r te positioneren. Een beperkte gefaseerde uitbreiding 
an niet-dagelijkse detailhandel gecombineerd met de uitvoering van het project aan de Prinses 

termijn, is een mogelijkheid.  

te 

om te winkelen. 
uimere openingstijden van de winkels kan daarnaast ook leiden tot meer bezoekers. De 

win ogelijkheden. Ondernemers kunnen hiertoe gezamenlijke 
fspraken te maken, zodat ze elkaar kunnen versterken. Opening van een aantal winkels binnen een 

en dan de opening van slechts één winkel.  

ptimaliseren bereikbaarheid 
Een goede bereikbaarheid van het winkelcentrum is essentieel voor een geslaagde profilering. De 
toekomstige verbetering van de doorstroming van de Prinses Beatrixlaan kan hier in voorzien. 

g
functie vervullen op toeristisch-recreatief gebied. Het actief aanspreken van inwoners van 
buurgemeenten is hierbij essentieel. Daarnaast dient het gebied ook beter geprofileerd te worden bi
zelfstandige ondernemers of toonaangevende winkels/horecagelegenheden die nog niet in In d
Bogaard zijn gevestigd. De verbetering van de profilering komt in de notitie detailhandel aan de orde
 
Toevoeging van andere functies 
T
De positie van In de Bogaard kan 
gestapelde woningen, groen en eventueel zorgvoorzieningen. Hiermee kan de levendigheid vergroot 
worden. Op lange termijn kan eventueel ook gedacht worden aan een toevoeging van een beperkt 
aantal kantorenmeters. 
 
Beperkte uitbreiding niet-dagelijkse detailhandel 
Het project om de verkeersafwikkeling op de Prinses Beatrixlaan te verbeteren, biedt ook 
mogelijkheden om het winkelcentrum nog bete
v
Beatrixlaan op middellange 
 
Vernieuwing 
Vernieuwing van het winkelgebied is op termijn noodzakelijk om In de Bogaard als regionale trekker 
behouden. Dit kan gestalte krijgen door vernieuwing/verbetering van vastgoed, maar ook door het 
toevoegen van onderscheidende thema’s. Daarnaast kan het aanbieden van diverse voorzieningen 
zoals lockers of kinderopvang In de Bogaard aantrekkelijker maken 
R

keltijdenwet biedt hiervoor voldoende m
a
gebied biedt meer perspectief voor klant
 
O
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Economisch draagvlak 
Het verbeteren van het woonklimaat en de omzetting van de kantoren aan de Prinses Beatrixlaan 
naar wonen, kan het economisch draagvlak van In de Bogaard verbeteren. De veranderingen in h
woonklimaat genereren namelijk meer inwoners en daarmee meer bezoekers (en bestedingen) aan
het winkelcentrum.  
 
4.3 Pijler 3: Oud-Rijswijk 
 

et 
 

Ambitie 
Winkelcentrum Oud-Rijswijk moet zich verder ontwikkelen tot een nog aantrekkelijker centrum, met 

n toeristisch-recreatieve functie. 

peerpunten

een historische uitstraling en ee
 
Beleidss  

en 

e aanwezigheid van het historische winkelcentrum binnen de gemeentelijke grenzen kan nog beter 
wijk. Oud-Rijswijk kan bijvoorbeeld een belangrijke functie vervullen op 

tie detailhandel aan de orde. 

rakter 

rde 

ter 

 uitstraling/het openbaar gebied 
stallingen 

 in 

e diversiteit in het winkelaanbod en de positionering van de trekkers dienen te verbeteren. Daarbij is 
 het winkelend publiek) en voor de entrees van 

. Het 
 

ptimaliseren bereikbaarheid 
 centrum een regionale aantrekkingsfunctie ambieert, zijn de autobereikbaarheid, de 

 
 

 
rken in de 

eristisch-recreatieve beleidsnota/actieprogramma. 

liers 
enoemd, maar het huidige centrum biedt deze ruimte vooralsnog niet. Andere trekkers kunnen 

bijvoorbeeld een VVV, een biomarkt, internetcafé (voor senioren) en speelvoorzieningen voor 
kinderen zijn. Dergelijke zaken dienen te zijner tijd samen met onder meer de winkeliers nader 

Om deze ambitie te behalen, is het van belang om Oud-Rijswijk te versterken door middel van e
aantal zaken. Naast de gemeentelijke inspanningen, kan de BIZ-Stichting sterk bijdragen aan het 
behalen van de ambitie. 
 
Verbeteren profilering 
D
benut worden door Rijs
toeristisch-recreatief gebied. Deze kans moet beter benut worden. De verbetering van de profilering 
komt in de noti
 
Versterken historisch ka
Het historische karakter kan gestalte krijgen door de historische panden terug te brengen in de 
oorspronkelijke staat. Hier is een grote slag in gemaakt door middel van twee stimuleringsregelingen 
in 2005/2006 en in 2009. Uit evaluatie zal moeten blijken of er voldoende animo is voor een de
stimuleringsregeling. Het Cultuur Historisch Centrum kan ook bijdragen aan het versterken van het 
historisch karakter (realisatie uiterlijk 1 januari 2013). Tot slot kan de aanwezigheid van de kerk be
benut worden om het historisch karakter te versterken.  
 
Beleidsregels in het kader van de
Duidelijke beleidsregels voor de gevelreclame, (overdekte) terrassen, standplaatsen en uit
zijn van essentieel belang van de uitstraling. Divers beleid (voor heel Rijswijk) op deze thema’s is
voorbereiding. In de notitie detailhandel komt dit nader aan de orde. 
 
Branchering 
D
ook aandacht nodig voor de routing (de looproute van
het winkelgebied. Dit heeft reeds de aandacht van de centrummanager en de BIZ-Stichting
project om de doorstroming van de Haagweg te verbeteren, biedt kansen voor de routing en de entree
van het gebied. 
 
O
Indien het oude
parkeersituatie en de fietsparkeervoorzieningen van het oude centrum niet voldoende. Profilering van 
de goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer is daarom in dit kader belangrijk. De winkeliers
kunnen -samen met de gemeente- inventariseren hoe zij de invulling van haar ambitie zien. Dit wordt
verder uitgewerkt in de notitie detailhandel. 
 
Uitdiepen toeristisch-recreatieve functie 
Oud-Rijswijk heeft een uniek historisch karakter. Hier ligt een kans voor de winkeliersvereniging om dit
verder te profileren en promoten. Daarnaast kan de gemeente deze kans nader uitwe
to
 
Toevoegen andere functies 
Het historische centrum heeft behoefte aan een trekker. Een grote supermarkt is door de winke
g
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uitgewerkt te worden. Een ander idee om meer bezoekers naar het centrum te trekken, is crossselling 

et woonklimaat kan het economisch draagvlak van Oud-Rijswijk verbeteren. De 
eranderingen in het woonklimaat genereren namelijk meer inwoners en daarmee meer bezoekers (en 

ntrum. Daarnaast is niet alleen de kwantiteit van het woonklimaat 
elangrijk, maar ook de kwaliteit. Wanneer je regionale uitstraling nastreeft met bijzondere 

epen, is de aanwezigheid van een (kapitaalkrachtige) doelgroep essentieel. 

(kortingsbonnen bij restaurants voor winkels en vice versa).  
 
Economisch draagvlak 
Het verbeteren van h
v
bestedingen) aan het winkelce
b
productgro
 
4.4 Pijler 4: Internationaal vestigingsklimaat 
 
Ambitie 
Het internationale vestigingsklimaat moet worden behouden en versterkt. Rijswijk moet op de kaart 
staan bij (dochters van) buitenlandse bedrijven die op zoek zijn naar een vestiging in Nederland. 
Reeds gevestigde bedrijv

 

en en haar werknemers moeten beter worden gefaciliteerd. 
 
Beleidsspeerpunten 
Internationale bedrijven zorgen voor veel werkgelegenheid21, de werknemers (expats) zijn een 
belangrijke (kapitaalkrachtige) doelgroep . Het bestaande internationale vestigingsklimaat biedt 
aanknopingspunten voor het creëren van een onderscheidend profiel. Het behalen van de ambitie ka
dus veel positieve neveneffecten (onder and

ook 
n 

ere imagoversterking) genereren. Het is daarom van 
elang om een aantal zaken op te pakken. 

n het 

teld 

52 arbeidsplaatsen. Geconcludeerd mag 
orden dat de toegevoegde waarde van internationale bedrijven in de gemeente –zoals het EOB- 

 sport, kunst en cultuur in 

 
 de regio Haaglanden zijn diverse verenigingen en organisaties actief, die zich bezighouden met de 

t faciliteren van internationale bedrijven en haar werknemers. De West Holland Foreign 

rking 

an deze en andere ‘clubs’ aan te bevelen. 

he Hague Region’ 

. 

 kan, van veel meer dan nu het geval is, profiteren van de 
ternationale kracht van Den Haag; met name door een vestigingsklimaat te creëren dat interessant 

he Hague Region’. Rijswijk kan zich in dit kader 

b
 
De multiplier van internationale bedrijven is van grote waarde voor het aanbod en de kwaliteit va
Rijswijkse voorzieningenniveau. Van het bruto inkomen van buitenlandse werknemers bij het EOB 
wordt 80 procent besteed in Nederland. Dit percentage ligt hoog, omdat de werknemers zijn vrijges
van inkomstenbelasting.22 Bureau Louter heeft berekend dat de bijdrage van het Europees Octrooi 
Bureau (EOB) aan de Rijswijkse economie 16,3 procent is. De directe consumptie-effecten23 in 
Rijswijk zijn €12,3 miljoen per jaar. Omgerekend zijn dit 1
w
zeer belangrijk is voor onder meer de detailhandel en voorzieningen als
Rijswijk. 
 
Lidmaatschap/Samenwerking diverse verenigingen/organisaties
In
vestiging of he
Investment Agency (WFIA), The Hague International Spirit (THIS),  The Hague International Network 
(THIN) en het International Community Platform (ICP) zijn hier voorbeelden van. Het verdient 
aanbeveling om nader te onderzoeken wat de mogelijkheden van lidmaatschap van en samenwe
met deze verenigingen/organisaties is. Daarnaast is aanwezigheid van de gemeente Rijswijk tijdens 
bijeenkomsten v
 
Profiteren van de kracht van ‘T
In economisch opzicht maakt Rijswijk onderdeel uit van het vestigingsklimaat in Den Haag. Bedrijven 
houden in principe geen rekening met gemeentegrenzen, al is de naam van de gemeente wel van 
belang. Den Haag profileert zich als internationale stad, met name op het gebied van recht en vrede
De successen van deze profilering zijn zichtbaar door de vele internationale instellingen en bedrijven 
die in Den Haag zijn neergestreken. Rijswijk
in
is voor bedrijven die zich willen vestigen in ‘T
promoten als het groene internationale hart van de regio. 
 

                                                      
21 Bij het Europees Octrooi Bureau werken al 2.688 mensen, waarvan 76% expat (Bureau Louter, oktober 2009) 
22 Bureau Louter, oktober 2009 
23 Naast diverse consumptie-effecten zijn er ook nog indirecte consumptieve bestedingen en indirecte achterwaartse effecten.    
     Meer informatie op pagina 3 en 4 van het onderzoek van Bureau Louter. 
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Naast internationale instellingen uit diverse Europese landen, zijn China en India interessant in 
verband met hun economische expansie. Rijswijk kan een interessante vestigingslocatie zijn voor 

ternationale bedrijven en instituten, die waarde hechten aan een locatie: 
nnet; 

nier aan 
den, waardoor 

  

ieden van hoogwaardig woonmilieu en diverse voorzieningen 
n aanbieden van een hoogwaardig woonmilieu in Rijswijk is essentieel voor de werknemers 

 
ng van 

ewegwijzeringbordjes in de Engelse taal en beheersing van de Engelse taal door baliemedewerkers 
de lancering van het gemeentelijke expatbeleid is hier een start mee gemaakt 

zijn al diverse internationale bedrijven in het gebied 
evestigd. Er wordt bekeken of het gebied rondom deze bedrijven kansen biedt voor een cluster 

eld DSM) en de Technische Universiteit Delft binnen haar gemeentegrenzen. Dit brengt ook 
eel expats en internationale studenten met zich mee. Samenwerking met de gemeente Delft op het 

het ontwikkelen van diverse 

ijswijk 

leid is om bedrijven en haar werknemers 
ich thuis te laten voelen in de gemeente Rijswijk. In overleg met diverse internationale bedrijven kan 

er ontwikkeld en uitgebreid worden. Bij de 

 

erige werkgelegenheidsgebieden in stand 
ehouden dienen te worden en waar mogelijk geoptimaliseerd worden. 

 

in
• Dichtbij rijkswege
• In een groene, ruime setting, 
• Dichtbij Den Haag, de Rotterdamse haven en luchthavens DenHaag/Rotterdam en Schiphol; 

 
Ook voor Den Haag kan deze profilering van Rijswijk interessant zijn, omdat ze op deze ma
dergelijke bedrijven en instellingen meerdere interessante vestigingsmilieus kunnen bie
de kans groter is dat ze zich in Haaglanden vestigen.
 
B
Het kunne
van internationale bedrijven. In de ontwikkeling van Rijswijk-Zuid wordt hier ook al rekening mee 
gehouden. Het aanbieden van diverse voorzieningen voor expats, zoals internationaal/Engelstalig
onderwijs, is hierbij ook belangrijk. Er kan echter ook gedacht worden aan bijvoorbeeld vertali
b
van de gemeente. Met 
(zie verder in deze paragraaf). 
 
Creëren hoogwaardig vestigingsmilieu in onder andere Plaspoelpolder 
De herstructurering van de Plaspoelpolder biedt kansen om het vestigingsmilieu van dit 
bedrijventerrein kwalitatief te verbeteren. Er 
g
internationale bedrijvigheid. Het gebied rondom de Shell en het EOB biedt bijvoorbeeld kansen voor 
de inzet op een hoogwaardig internationaal vestigingsmilieu in een aantrekkelijke groen/blauwe 
omgeving. Diverse voorzieningen – zoals lunchrooms, groen en hoogwaardige ICT-verbindingen24- 
zijn dan echter wel noodzakelijk en deze dienen dan ook meegenomen te worden bij de 
herstructurering van het gebied. 
 
Verbinding met kennisstad Delft 
Delft kan zich ook als internationale stad profileren met een aantal internationale bedrijven 
(bijvoorbe
v
gebied van het verbeteren van het internationale vestigingsklimaat en 
voorzieningen, biedt zeker kansen. 
 
Verder ontwikkelen expatbeleid 
In juni 2009 is het plan van aanpak Expats door de gemeenteraad vastgesteld. De gemeente R
heeft zich hiermee uitgesproken om zich in te spannen voor een goed internationaal 
ondernemersklimaat. Het plan van aanpak heeft er toe geleid dat er sinds 2009 diverse faciliteiten 
specifiek voor expats zijn opgezet. Het doel van het expatbe
z
de ontwikkeling van voorzieningen en faciliteiten verd
ontwikkeling hiervan wordt samengewerkt met de gemeenten Den Haag en Delft.  
 
4.5 Voorwaarden gezond vestigingsklimaat 
 
Naast de vier pijlers dient ook aan de voorwaarden, om een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor 
bedrijven en een gezonde economie voor de stad zelf te creëren, aandacht gegeven te worden. Deze
voorwaarden bestaan uit twee zaken: een breed palet aan vestigingsmogelijkheden en een 
evenwichtige plaatselijke economie. Dit houdt in dat de ov
g

                                                      
24 In de Plaspoelpolder is al een glasvezelverbinding aanwezig, waar bedrijven op kunnen aantakken 
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4.5.1 Breed palet aan vestigingsmogelijkheden 
 
Overige bestaande kantoren- en bedrijventerreinen 
Hoo af de jaren negentig opgezet en hebben dus nog niet te maken met 
veroude le bedrijven heeft zijn naam verbonden aan deze twee locaties. 
Het r  

oornwijck en Broekpolder verdienen op middellange termijn aandacht om het niveau van de 

ch verdienen ook deze 
erkgelegenheidslocaties meer aandacht. Het is dus belangrijk om de behoeften van deze terreinen 

en SWOT-analyse en een 

 

s in dit segment. De aantrekkelijkheid van deze gebieden kan vergroot 
orden door veel aandacht te besteden aan duurzaamheid, stedenbouw, inrichting openbare ruimte, 

 worden dat 
ling 

e 
et 

e omgeving 

.5.2 Evenwichtige plaatselijke economie 

met een verbetering van het woonklimaat is essentieel voor het 
oortbestaan van de (buurt)winkelcentra. Het draagvlak kan bijvoorbeeld vergroot worden door 

 van verzorgingsflats en het wijkcentrum. Tevens kan ook gekeken 

 in 
orziening voor de 

woners van Sion –wanneer ’t Haantje nog niet gerealiseerd is- wordt geïnventariseerd. 

r in 

 

risme en recreatie 
ijvoorbeeld Landgoederenzone en de Vliet), zeker wanneer aansluiting wordt gezocht bij de regio. 

Voor de waterrecreatie wordt al aansluiting gezocht bij de Vereniging Regionaal 
Samenwerkingsverband Water-Stad-Land. De investering in toerisme en recreatie kan bijdragen aan 
het verbeteren van het imago van Rijswijk. 
 

rnwijk en Broekpolder zijn van
ring. Een aantal grote nationa

 ee stgenoemde kantorenterrein kent wel leegstand van een aantal moderne panden. De terreinen
H
terreinen en voorzieningen op peil te houden. 
De overige bedrijventerreinen Vrijenban, Zuidflank, Heulweg/Lange Kleiweg (TNO) en Delftweg 
functioneren –zover bekend- ook nog naar behoren. To
w
nader onder de loep te nemen en te onderwerpen aan bijvoorbeeld e
actieplan. Op deze manier kan Rijswijk bedrijven een gevarieerd en aantrekkelijk aanbod geboden 
worden. 
 
Bedrijventerreinen Rijswijk-Zuid 
De (mogelijke) bedrijventerreinen in Rijswijk-Zuid zouden kunnen dienen voor het verzorgend midden-
en kleinbedrijf tot milieucategorie 3.2. Dit toekomstige aanbod moet namelijk aansluiten bij de 
behoeftevraag van ondernemer
w
materiaalgebruik en één lijn in de bedrijfsbebouwing. 
Bij de eventuele ontwikkeling van de bedrijventerreinen in Rijswijk-Zuid moet voorkomen
de mogelijke ontwikkeling nadelig is voor de herstructurering van de Plaspoelpolder. De ontwikke
van dit gebied dient vooral in dienst te staan van de opgave in Plaspoelpolder. Dit vraagt om een 
goede strategie qua fasering en doelgroepen.  
Een goede ontsluiting van het openbaar vervoer is voor bedrijven ook essentieel, in dit kader is d
komst van een station in Rijswijk-Zuid wenselijk. Wanneer het station niet haalbaar blijkt, wordt ingez
op een hoogwaardige openbaar vervoerverbinding met de belangrijkste knooppunten in d
 
4
 
Buurtwinkelcentra 
Het streven is om de buurtwinkelcentra -als kern van een buurt- te behouden, met een mogelijke 
verbetering van de uitstraling en het winkelaanbod. Bekeken moet worden of een toevoeging/ 
verschuiving naar andere functies (bijvoorbeeld commerciële dienstverlening) ook mogelijk is. 
Economisch draagvlak gecombineerd 
v
winkels te clusteren in de nabijheid
worden of de organisatiegraad van winkeliers verbeterd kan worden. De positie en levensvatbaarheid 
van de buurtwinkelcentra wordt in de notitie detailhandel nader uitgewerkt. 
 
De voorwaarden voor het toekomstige buurtwinkelcentrum in Rijswijk-Zuid zijn in de subparagraaf 
3.1.1 geschetst. Een buurtwinkelvoorziening kan het gat tussen de top en de onderkant van de 
winkelhiërarchie opvullen en daarmee ook een aantrekkelijk alternatief vormen voor de inwoners
Delft-Noord en in mindere mate Rijswijk. De mogelijkheid van een tijdelijke winkelvo
in
 

oerisme en recreatie T
De potenties van Rijswijk als een toeristisch product zijn bescheiden, maar zijn voldoende om hie
beperkte mate in te investeren. De aard van de gecreëerde werkgelegenheid zorgt namelijk voor een 
impuls in de gemeenschap en deze werkgelegenheid is complementair aan de werkgelegenheid in de 
zakelijke dienstverlening. Daarnaast levert de sector een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid van
Rijswijk, het woon- en werkklimaat en het behoud en de ontwikkeling van erfgoed, cultuur en 

ndschapswaarden. Er liggen diverse kansen en aanknopingspunten voor toela
(b
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Wijkeconomie 
Het behoud en stimuleren van wijkeconomie is essentieel. Woon-werkmilieus worden aantrekkelijk 

oor verlevendiging van een woongebied. 

 

delijk 
ft. 

 voor deze onderdelen is essentieel om een kwalitatief goed vestigingsklimaat voor bedrijven 
 scheppen (duurzaamheid, groen, mobiliteit) en een gezonde economie te creëren (wonen, 

atste twee hebben een grote invloed op de totale onderkant van de 

n 

goed, de functiescheiding en het ontbreken van een 

gionaal profileren. 

oor de eerste pijler de Plaspoelpolder is de ambitie geformuleerd dat het terrein zich de komende 
len tot een vernieuwd en aantrekkelijk kantoren- en bedrijventerrein waar het goed 

 

s voor 

r te ontwikkelen tot een 
olwaardig, levendig en onderscheidend centrum met een hoger winkelsegment. Om dit te bereiken is 

e 

lcentrum Oud-Rijswijk. Het winkelcentrum dient zich verder te ontwikkelen tot 
 

r 

nale vestigingsklimaat is de vierde pijler. Om deze ambitie 
 behalen moet worden ingezet op lidmaatschap/samenwerking diverse verenigingen/organisaties, 
rofiteren van de kracht van ‘The Hague Region’, bieden van hoogwaardig woonmilieu en 

bevonden door (kleine) bedrijven en zorgen tevens v
Belangrijke doelgroepen in dit segment zijn bijvoorbeeld (door)starters. In dit licht is een speerpunt uit 
de actualisatie van de Woonvisie 2007+ ook zeer interessant: het toevoegen van voorzieningen en 
bedrijfjes in de plint van appartementencomplexen. Uiteraard is het van belang dat een bedrijf goed 
‘mengt’ in een woongebied (bijvoorbeeld lage milieucategorie), waardoor er geen sprake is van
overlast voor de buurt. 
 
Evenwichtig en stimulerend beleid 
Gebleken is dat de beleidsuitgangspunten duurzaamheid, groen, wonen, zorg, sociale zaken, 
onderwijs en mobiliteit nauw verweven zijn met economie. In de voorgaande hoofdstukken is dui
geworden dat inzet op deze beleidsvelden een positieve uitwerking op het economische klimaat hee
Aandacht
te
onderwijs en sociale zaken; de la
arbeidsmarkt). Economische Zaken neemt het initiatief om de samenwerking met deze beleidsvelden 
aan te gaan; samenwerking kan ook de andere beleidsvelden versterken. 
 
4.6 Conclusie 
 
Rijswijk heeft in potentie een aantrekkelijk vestigingsmilieu en een uitstekende ligging. De laatste jare
heeft Rijswijk echter last van de wet van de remmende voorsprong. De werkgelegenheidsgroei blijft 
achter bij die van Haaglanden, zelfs in sectoren waar Rijswijk van oudsher sterk in is. Oorzaken 
hiervoor zijn vooral de veroudering van het vast
duidelijk imago. Vernieuwing en een duidelijke profilering zijn daarom essentieel. Dit moet gestalte 
krijgen door middel van het inzetten op een viertal pijlers: de Plaspoelpolder, In de Bogaard, Oud-
Rijswijk en het internationale vestigingsklimaat. Met deze vier gebieden/thema’s kan Rijswijk zich 
re
 
V
jaren gaat ontwikke
toeven is als gevolg van diverse toegevoegde functies. Om deze ambitie te behalen moet worden
ingezet op het verbeteren van een goed vestigingsklimaat en het inzetten op diverse kansrijke 
sectoren en kansrijke ‘typen bedrijvigheid’. Sommige van deze activiteiten–zoals zakelijke 
dienstverlening- zijn al sterk en dienen verder versterkt te worden door het scheppen van betere 
voorwaarden, andere activiteiten zijn nog in ontwikkeling en kunnen bestempeld worden als kan
Rijswijk. 
 
Winkelcentrum In de Bogaard is de tweede pijler. Het centrum dient zich verde
v
het creëren van een onderscheidend vermogen noodzakelijk door middel van een verbetering van d
profilering, het verhogen van het economisch draagvlak door middel van het verbeteren van het 
woonklimaat en het verbeteren van de aantrekkelijkheid van het gebied. Het gebied kan 
aantrekkelijker gemaakt worden door het toevoegen van andere functies, beperkte uitbreiding van 
niet-dagelijkse detailhandel, vernieuwing en het optimaliseren van de bereikbaarheid. 
 
De derde pijler is winke
een nog aantrekkelijker centrum, met een historische uitstraling en een toeristisch-recreatieve functie.
Om dit te bereiken is het volgende noodzakelijk: verbetering van de profilering van het oude centrum, 
het verhogen van het economisch draagvlak door middel van het verbeteren van het woonklimaat en 
het verbeteren van de aantrekkelijkheid van het gebied. Het gebied kan aantrekkelijker gemaakt 
worden door het versterken van het historisch karakter, het opstellen van beleidsregels in het kade
van de uitstraling/openbaar gebied, aandacht voor routing en entrees van het winkelgebied, het 
optimaliseren van de bereikbaarheid, het uitdiepen van de toeristisch-recreatieve functie en het 
toevoegen van andere functies. 
 
Het behoud en versterken van het internatio
te
p
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voorzieningen in Rijswijk-Zuid, creëren van hoogwaardig vestigingsmilieu in onder andere de 

an 
anwezig is in Rijswijk. Om ervoor te zorgen dat er een evenwichtige 

laatselijke economie is, is het volgende van belang: het vergroten van het draagvlak en de 
 buurtwinkelcentra, het onderzoeken van de mogelijke potenties 

htig en 

Plaspoelpolder, verbinding met kennisstad Delft en het verder ontwikkelen van het expatbeleid. 
 
Naast de vier pijlers dient ook aan de voorwaarden, om een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor 
bedrijven en een gezonde economie voor de stad zelf te creëren, aandacht gegeven te worden. 
Aandacht voor de bestaande kantoren- en bedrijventerreinen (naast de Plaspoelpolder) en de 
mogelijke toekomstige bedrijventerreinen in Rijswijk-Zuid moeten zorgen dat er een breed palet a
vestigingsmogelijkheden a
p
levensvatbaarheid van (een aantal)
van toerisme en recreatie, het behoud van en het stimuleren van wijkeconomie en een evenwic
stimulerend (integraal) beleid. 
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5. Actieprogramma 
 
Voor de uitvoering van de economische strategie is een concreet actieprogramma van groot bela
De stimulering van de stedelijke economie komt tot stand door activiteiten van de gemeente, 
intermediaire organisaties en het bedrijfsleven. De gemeente zal hierin initiëren, faciliteren en 
stimuleren. De aanpak richt zich op de vier pijlers en de voorwaarden voor een goed 
vestigingsklimaat, zoals deze benoemd zijn in hoofdstuk 4. Behalve het actieprogramma wordt in dit 
hoofdstuk aandacht besteed aan de financiële gevolgen van de Economische Visie. 
 
Voor de volledigheid moet worden opgemerkt dat in het actieplan impulsen zijn opgenomen met het 
doel de economie gericht te stimuleren. Naast deze impulsen blijft voor de gemeente sprake van een 
omvangrijk pakket aan basisac

ng. 

tiviteiten. Het betreft hier ondermeer het reageren op tal van verzoeken 
uit de markt, de participatie in de gemeentelijke en regionale overlegstructuren en het deelnemen aan 
projectorganisaties. 
 
Het actieprogramma wordt uitgewerkt tot een werkdocument per pijler. De werkdocumenten worden 
begin 2011 opgesteld gezamenlijk met diverse partijen. Belangrijk hierbij is dat de partijen die 
daadwerkelijk invloed kunnen hebben op de voorgestelde ontwikkelingsrichting, in ieder geval aan 
tafel zitten (bijvoorbeeld eigenaren van panden in de Plaspoelpolder).  
 
5.1 Pijler 1: Plaspoelpolder 

Actie Fasering 
Verbeteren goed vestigingsklimaat door middel van: 

• Verbeteren uitstraling bedrijventerrein (herstructurering) 
• Promoten unique selling point (bereikbaarheid). Het 

doortrekken van de A4 biedt veel toekomstperspectief, dit 
moet duidelijk uitgedragen worden. 

• Onderzoeken mogelijkheden vervoersmanagement en 
uitbreiden onderdelen parkmanagement 

• Verder stimuleren van regionale samenwerking 
herstructurering bedrijventerreinen 

• Voeren van duurzaam kantorenbeleid 
• Onderzoek naar verbeteren imago en profilering 

Plaspoelpolder (branding) en uitvoering van mogelijk te 
behalen winstpunten 

• Inventariseren mogelijkheden aanstellen accountmanager 
 

 
2010 e.v. 
2010 e.v. 
 
 
2010 e.v. 
 
2010 e.v. 
 
2010 e.v. 
2011 
 
 
2011 
 

Inzetten op diverse kansrijke sectoren door middel van: 
• Mogelijk maken vestiging medisch-commerciële functies in 

bestemmingsplan 
• In stand houden en verbeteren goede voorwaarden 

zakelijke dienstverlening (overnachtingen, kwalitatief goed 
vastgoed en bereikbaarheid) 

• Versterken relatie met TU Delft in het kader van aantrekken 
bedrijven en instellingen op het gebied van 
kennisontwikkeling (grondstoffen en energie) 

 

 
2010-2011 
 
2010 e.v. 
 
 
 
2012 e.v. 

Inzetten op kansrijke ‘typen bedrijvigheid’ door middel van: 
• Behoud en versterken van het internationale 

vestigingsklimaat (zie 5.4) 
• Stimuleren van realisatie bedrijfsverzamelgebouwen voor 

(door)startende en kleine bedrijven in de Plaspoelpolder 
• Stimuleren van realisatie flexibele en kleinschalige kantoren 

(communitycenters) in de Plaspoelpolder 
 

 
2010 e.v. 
 
2011 e.v. 
 
2011 e.v. 
 
 

 
 

 51 
 



5.2 Pijler 2: In de Bogaard 
Actie Fasering 

Verbetering profilering 2010 e.v. 
Verbeteren aantrekkelijkheid gebied door middel van: 

• Toevoeging van andere functies 
• Beperkte uitbreiding niet-dagelijkse detailhandel 
• Vernieuwing 
• Optimaliseren bereikbaarheid 

 
2011 e.v. 
2011 e.v. 
2012 e.v. 
2012 e.v. 

 
Het opstellen van een notitie detailhandel of een gebiedsvisie van 
het winkelcentrum met als doel om het centrum te ontwikkelen tot 
een volwaardig, levendig en onderscheidend centrumgebied is een 
begin hiertoe. In de gebiedsvisie moet aandacht zijn voor de 
uitbreidingspotentie en fasering van mogelijke realisatie van niet-

agelijkse detailhandel en andere functies. Belangrijk hierbij is de d
optimale functionele invulling en ruimtelijk-economische relaties 
tussen de verschillende functies en de optimalisering van de 
bereikbaarheid. Het onderzoek kan direct gelinkt zijn aan het 
project voor de doorstroming van de Prinses Beatrixlaan. 
 
Verhogen economische draagvlak door middel van het verbeteren 
van het woonklimaat 

2012 e.v. 

 
 
5.3 jl

Fasering 
 Pi er 3: Oud-Rijswijk 

Actie 
Verbete 010 e.v. ren profilering 2
Verbete

• 
r 

gebied 

• 
• cties 

Het opstellen van een notitie detailhandel om het centrum te 
end 

cen m

011 e.v. 

.v. 
011 e.v. 
011 e.v. 

ren aantrekkelijkheid gebied door middel van: 
Versterken historisch karakter 

• Beleidsregels in het kader van de uitstraling/openbaa
gebied opstellen 

• Aandacht voor routing en entrees winkel
• Optimaliseren bereikbaarheid 

Uitdiepen toeristisch-recreatieve functie 
Toevoegen andere fun

 

ontwikkelen tot een volwaardig, levendig en onderscheid
tru gebied is een begin hiertoe. 

 
2
2011 e.v. 
 
2011 e.v. 
2011 e
2
2
 

Verhog k door middel van het verbeteren 
van t

012 e.v. en economische draagvla
 he  woonklimaat 

2

 
5.4 Pijler 4: Internationaal vestigingsklimaat 

ering Actie Fas
Verster nden in het 

er v llingen 
rofiteren van de kracht van ‘The Hague Region’) 

ken economische samenwerking met Haagla
an aantrekken internationale bedrijven en instekad

(p

2010 e.v. 

Behoud lidmaatschap/samenwerking diverse verenigingen en 
org nutten 

011 e.v. 
anisaties en lidmaatschap/samenwerking beter be

2

Creëren ieu in onder andere 
Plaspoe

 hoogwaardig vestigingsmil
lpolder (zie 5.1) 

2010 e.v. 

Verder ontwikkelen expatbeleid (voorzieningen en faciliteiten) 2011 e.v. 
Verbinding met kennisstad Delft 2011 e.v. 
Ontwikk ijswijk-Zuid. Dit 
gebied biedt zeer goede nieuwbouwkansen voor een programma 
pecifiek afgestemd op de huisvesting van expats 

012 e.v. elen van een hoogwaardig woonmilieu in R 2

s
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5.5 Voorwaarden gezond vestigingsklimaat 
Actie Fasering 

Behoud en versterken breed palet aan vestigingsmogelijkheden 

gie voor de 
Lange 

g 
ing van vijftien hectare 

aantrekkelijke en regionaal voorzienende 

t 

2015 e.v. 

door middel van: 
• Ontwikkelen van een lokale strate

bedrijventerreinen Vrijenban, Zuidflank, Heulweg/
Kleiweg (TNO) en Delftwe

• Mogelijke (gefaseerde) ontwikkel

bedrijventerreinen in Rijswijk-Zuid 
 
Vaststellen notitie detailhandel, waarbij aandacht is voor de 
deelgebieden Sion en ’t Haantje, de winkelvoorzieningen in he
laatstgenoemde deel en de mogelijkheid van een tijdelijke 
winkelvoorziening in Sion 

 
 
2011 e.v. 
 
 
 

Behoud en versterken evenwichtige plaatselijke economie door 
middel van: 

• Behoud en stimuleren van wijkeconomie 
• Vergroten draagvlak en levensvatbaarheid van (aantal) 

buurtwinkelcentra 

antrekkelijke en regionaal 
voorzienende bedrijventerreinen in Rijswijk-Zuid. Deze 
behoeftebepaling dient regionaal opgepakt te worden. 

erend beleid. 
• Onderzoeken mogelijke potenties toerisme en recreatie 

het draagvlak voor de huidige winkelcentra 
aardig 

ners van Rijswijk-Zuid 
 

 
 
2011 e.v. 
2011 e.v. 
 

 
 
 
2011 e.v. 
2011 e

• Behoeftebepaling ten aanzien van en mogelijke 
ontwikkeling van vijftien hectare a

2011 e.v. 

• Evenwichtig en stimul
.v. 

2012 e.v. 
 
 
2014 e.v. 
 
 

• Vergroten van 
als gevolg van het ontwikkelen van een hoogw
woonmilieu in Rijswijk-Zuid 

• Voorzien in (tijdelijke) winkelvoorzieningen voor de 
toekomstige bewo

 
5.6
 
Paragraaf 5.1 tot en met 5.3 laten zien dat de uitwerking van de Economische Visie een aantal 

van deelname in een projectgroep 
 van diverse maatregelen. Voor de 

odzakelijk. 

ks een vastgesteld budget waar diverse structurele kosten uit betaald 
orden. Daarnaast zijn in de Kadernota (2010 en eerder) de volgende extra budgetten beschikbaar 

P

 Financiële consequenties 

actiepunten met zich mee brengt. Deze actiepunten variëren 
(adviserende rol) tot het doen van onderzoek en het uitvoeren
laatste twee actiepunten is budget no
 
Economische Zaken heeft jaarlij
w
gesteld: 
 
Onderwerp Budget (in €) eriode 
Expatbeleid 15.000 Structureel 
Startersbeleid 20.000 Structureel 
Transitie Plaspoelpolder 105.000 

100.000 
2
Vanaf 2011 structureel 

010 

Economisch onderzoek en 
Statistische gegevens 

25.000 
35.000 

2
Vanaf 2011 structureel 

010 

Citymarketing en Toerisme 25.000 Structureel 
 
De meeste actiepunten kunnen worden uitgevoerd binnen dit budge
worden geplaatst: 
  

. Het expatbeleid kan nu rekenen op een jaarlijks 

t, nttekeningen 

budget van €15.000. Dit is op korte termijn nog 
fdoende. Voor de uitvoering van de actiepunten ten behoeve van het bevorderen van het 
ternationale vestigingsklimaat (vierde pijler) is op termijn extra budget noodzakelijk. 

waarbij wel twee ka

1
a
in
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2. Een aantal zaken dient nade erking te krijgen en hier kan nog geen p an 

eren mogelijkheden aanstellen accountmanager; 
de Bogaard te v Dit wordt in de notitie 

• oor het bestaande budget van €35.000 niet voldoende is 
 
5.7 Ein
 

 de inleiding is de hoofdvraag van de Economische Visie als volgt geformuleerd: Hoe kan Rijswijk 
aarnaast is in de inleiding ook de 

en van een stappenplan waarin wordt 
m haar sterke economische positie te 

e Economische Visie moet dienen als onderlegger en uitgangspunt voor 
. 

In h fd  genoemd die releva  de Rijswijkse 
eco gspu ossiers en 
projecte  een aantal relevante beleidsdocumenten (hoofdstuk 2) de bouwstenen 
voor de se beleidsvel  leiden tot integrale 
same w
Hoofdst mische thema’s en 
werkge terne a alyse en een SWOT-analyse 
wor d sen ligg  Rijswijkse 
eco
Doo aa en gezonde en 
stabiele oofdstuk 5) is een duidelijk 
stappen  moet leiden tot het behoud en de 
vers rk  hand van ngetallen (zoals 
wer gen regio andelijke cijfers) kan de 
omend he positie behouden of verbeterd is en of de 
itvoering van de actiepunten hierop (in)direct effect hebben. Hiermee is de hoofdvraag beantwoord 

che Visie behaald.

re uitw rijskaartje a
verbonden worden. Dit geldt voor de volgende actiepunten:  

• Inventaris
• Specifieke actiepunten om Oud-Rijswijk en In 

detailhandel nader uitgewerkt; 
Aanvullend onderzoek waarv

ersterken. 

dconclusie 

In
haar sterke economische positie behouden en versterken? D
doelstelling van de Economische Visie uiteengezet: het formuler
omschreven wat de gemeente Rijswijk moet ondernemen o
behouden en versterken. D
diverse dossiers die affiniteit hebben met de Rijswijkse economie
 

oo stuk 1 is een aantal dossiers en projecten nt zijn voor
nomie. De Economische Visie dient als onderlegger en uitgan

n. Daarnaast vormt
nt voor deze d

ze visie. Dit verbetert de samenhang tussen diver
n erking. 

uk 3 laat een interne analyse zien van de huidige diverse econ
legenheidsgebieden in Rijswijk. Aan de hand van een ex

dreigingen en kan

den en kan

o
n

dt uidelijk waar de sterkten, zwakten, be en voor de
nomie. 
r middel van het benoemen van vier pijlers en een aantal voorw

 economie (hoofdstuk 4) en de bijbehorende actiepunten (h
plan geformuleerd. De uitvoering van deze actiepunten

rden voor e

te ing van de economische positie van Rijswijk. Aan de
kgelegenheid, aantal vestigingen en leegstand afgezet te

e jaren gemeten worden of de economisc

 diverse ke
nale en l

k
u
en de doelstelling van de Economis
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Bronvermelding 
 
Exte  orn nderzoek en nota’s 

• Ruimtelijk-economische visie Rijswijk (Bureau Stedelijke Planning, 2010) 
• ‘Detailhandelsvoorzieningen Rijswijk-Zuid’ (Bureau Stedelijke Planning, 2010) 
• Positionering prioritaire gebieden Plaspoelpolder (Buck Consultants, 2010) 
• Resultaten Online Community (Quint Result, 2009/2010) 
• Behoefte van starters in Rij
• Rijswijkse kan

swijk aan ondersteuning en voorzieningen (EIM, 2010) 
torenmarkt in regionaal perspectief (Buck Consultants (2009) 

• Winkeliersvereniging In de Bogaard 

an Koophandel 

• Workshop Economische Visie, genodigden: ondernemers, gemeenteraad en 
belangenverenigingen (25 augustus 2010) 

• Bijeenkomst Plaspoelpolder, genodigden: makelaars, ontwikkelaars en ondernemers (9 maart 
2010) 

• Ambtelijke workshop, genodigden: afgevaardigden van taakvelden Stedenbouw, Grondzaken, 
Verkeer, Milieu/Duurzaamheid, projectbureau Rijswijk-Zuid, Sociale Zaken, Onderwijs, 
Concernstaf/Communicatie, Industrieschap Plaspoelpolder, Zorg en Welzijn, Wonen en 
Economische Zaken (7 december 2009) 

 
Gemeentelijke beleidsdocumenten (vastgestelde datum) 

• Notitie detailhandel (in voorbereiding) 
• Toeristisch-recreatief beleid (in voorbereiding) 
• Structuurvisie mobiliteit (in voorbereiding) 
• ‘’Meedoen makkelijker maken: Woonservicezones in Rijswijk’’ (in voorbereiding) 
• Duurzaamheidsplan (in voorbereiding) 
• Bestuursopdracht brede scholen (2010) 
• Groenbeleidsplan (2010) 
• Expatbeleid (2009) 
• Motie duurzaamheid (2009) 
• Masterplan Rijswijk-Zuid (2009) 
• Nota Grondbeleid (2008) 
• Kadernota jeugd- en onderwijsbeleid (2008) 
• ‘’Meedoen en betrokken blijven’’ (2008) 
• Regionaal Structuurplan Haaglanden 2020 (2008) 
• Wro-instrumentarium (2008) 

• De economische betekenis van het European Patent Office (Bureau Louter, 2009) 
• Detailhandelstructuur Rijswijk (MKB Reva, 2008/2009) 
• ‘Groeten uit Rijswijk’ (ZKA Consultants & Planners, 2006) 

 
Interviews (begin 2010) 

• SWHR 

• BBR 
• Shell 
• MKB Nederland 
• VNO-NCW West 
• Kamer v
• Stadsgewest Haaglanden 
• Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid 
• Gemeente Den Haag 
• Gemeente Delft 
• Gemeente Leidschendam-Voorburg 
• DTZ Zadelhoff 
• Hoogenraad 
• TU Delft 
• Provincie Zuid-Holland 
•  

Bijeenkomsten 
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• Startersbeleid (20
• Woonvisie 2007+
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 (2007) 
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n Jongerenaanpak Haaglanden 2009-2020 (2009) 
 Compliance, concept-implementatieplan (2009) 

ma ‘Regionale routekaart’ (2009) 
rkt Haaglanden (2009) 

Haaglanden (2008) 
Haaglanden (2008) 

 (2007) 
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006) 
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land (2009) 
elegenheidsregister Haaglanden, cijfers 1998-2009 

 Commissie, definities MKB (2005) 

 
Fot e

• an Pelt: pagina 13, 16 
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• Hoogbouwvisie (2007)
• Uitvoeringsprogramma ‘Duurzaamheid op de kaart’ (2007) 
• Plan van aanpak VVE (2006) 
• Milieubeleidsplan (2006) 
• Stedebouwkundige Structuurvisie Plaspoelpolder (2006) 
• Plan van aanpak duurzaam bouwen (2006) 
• Verordening kinderopvang (2005) 
• Horecanota (2004) 

 • Mirup, milieu-instrument voor ruimtelijke plannen (2004)
• Verkeers- en Vervoersplan (2000) 
• Verordening huisvesting onderwijs (1997) 

ionaal beleid 
• Structuurvisie Zuid-Holland (2010) 
• Actiepla
• Contract
• Uitvoeringsprogram
• Monitor Kantorenma
• Regionaal Structuurplan 
• Regionale bedrijvenstrategie 
• Structuurvisie Detailhandel Zuid-Holland
• Structuurvisie Detailha
• Agenda Vrije Tijd (2
• Regionale kantorenstrategie Haaglande
• Leisurebeleid Haa

rig 
• Pendelgegevens Zuid-Hol
• Werkg
• Europese
• Primos, ABF Research, voorspellingen aantal inwoners 2020 

ov rantwoording: 
Theo v

• Paul Voorham: pagina 4 
Tino van Dam: voorblad, pagina 5, 15, 31, 32, 34 
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