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Een visie met ondernemersgeest
Voor u ligt het actieprogramma van de Economische Visie van de gemeente Rijswijk voor de
periode 2010 tot 2018. Die visie is opgesteld vanuit de vraag: ‘Hoe kan Rijswijk haar potentieel
sterke positie behouden en mogelijk zelfs versterken’?
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.
Rijswijk is daarmee een belangrijke ‘werkbestemming’ voor de gehele regio. De afgelopen
decennia heeft de Rijswijkse economie vooral in het teken gestaan van groei. Sinds een aantal
jaren is echter een nieuw tijdperk aangebroken; samenwerken, vernieuwen en herprofileren
staan nu bovenaan de economische agenda.
Bij het opstellen van deze visie is gebruik gemaakt van recent onderzoek van externe bureaus en
een aantal interactieve methoden zoals gesprekken met (regionale) stakeholders, een ‘online
community’ speciaal voor ondernemers en een workshop over het voorontwerp van de
Economische Visie met inbreng van ondernemers, gemeenteraad en belangenverenigingen.
Dat ervoor is gekozen is om deze visie tot een actieprogramma samen te vatten, ligt in lijn met
de praktische opzet ervan: een economische visie moet werkbaar en toegankelijk zijn voor
ondernemers. Met de uitvoering van het actieprogramma blijft Rijswijk door vernieuwing en herprofilering een belangrijke economische gemeente waar een ieder van kan profiteren!

Burgemeester en wethouders van Rijswijk
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Met het oog op het behoud en de versterking van de potentieel sterke positie van Rijswijk heeft
de Economische Visie twee speerpunten: er moet vernieuwing van het bestaande plaatsvinden en
Rijswijk moet zich met haar sterke punten beter profileren.
Op basis van onderzoeken en toetsing bij lokale en regionale spelers is geconcludeerd dat de
Plaspoelpolder, de winkelcentra In de Bogaard en Oud-Rijswijk en het internationale vestigingsklimaat het meest relevant en kansrijk zijn voor de economische positie van Rijswijk. De
vernieuwing en profilering gaan echter verder dan alleen deze vier pijlers. Ook is er aandacht
voor de algemene voorwaarden, zoals het creëren van een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor
bedrijven en een gezonde economie voor de stad zelf.
Vernieuwing vindt plaats door de kwaliteit van het vestigingsmilieu aan te pakken, het karakter van
de economische concentratiegebieden te versterken, de aantrekkelijkheid en belevingswaarde van
deze gebieden te verbeteren en de strikt ruimtelijk functionele scheiding tussen gebieden te doorbreken. Profilering vindt plaats, wanneer Rijswijk zich positioneert als onderdeel van ‘The Hague
Region’, maar daarbinnen het onderscheidend vermogen weet te vergroten. Daarnaast moet Rijswijk
zich niet als ‘second best’ neerzetten, maar specifieke vestigingsmilieus bieden binnen de regio. De
uitstekende bereikbaarheid en de groene omgeving zijn hierbij belangrijke troeven. Zij kunnen het
onderscheid maken.

Economische Visie 2010 - 2018
De gemeenteraad heeft op 14 december 2010 de Economische Visie 2010 – 2018 vastgesteld.
Dit is van groot belang voor de economische toekomst van Rijswijk. De visie staat niet op
zichzelf, maar is onderdeel van een integraal en interactief proces om te komen tot behoud,
versterking en duurzame vernieuwing van de economische positie van Rijswijk.
Moeilijke financiële tijden vragen om stevige en duidelijke keuzes om Rijswijk klaar te maken
voor de toekomst. Deze toekomst biedt veel kansen voor de lokale en regionale economie
met bijvoorbeeld het doortrekken van de A4, de ontwikkeling van Rijswijk-Zuid en van de
Prinses Beatrixlaan.
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Met de vaststelling van de Economische Visie creëert de gemeente nu heldere kaders voor de
verbetering van het vestigingsklimaat en ondersteunt hiermee het bedrijfsleven. De gemeente
draagt zo bij om Rijswijk als economische motor van de regio nog duidelijker op de kaart te zetten.
Zo geeft de Economische Visie kracht aan de identiteit en positie van Rijswijk. Het zorgt voor meer
werkgelegenheid en biedt diversiteit voor bedrijven die zich hier willen vestigen.
De onvermijdelijke vraag rijst: ‘who’s on the bus?’ Met andere woorden: wie gaan het actieprogramma, dat op basis van de economische strategie is opgesteld, uitvoeren? Die uitvoering
komt tot stand door activiteiten van de gemeente, intermediaire organisaties en het bedrijfsleven.
De gemeente initieert, stimuleert en adviseert.
Vanaf maart 2011 starten werkateliers waarin het actieprogramma verder uitgewerkt wordt
samen met ondernemers, geïnteresseerde raadsleden en diverse belangenverenigingen.
Ook samenwerking met buurgemeenten en de regio is hierbij belangrijk.
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PIJLER 1
Kansen Plaspoelpolder

Concrete acties Plaspoelpolder

Situatieschets
De Plaspoelpolder is het grootste werkterrein van de regio en een kruispunt van mogelijkheden. Er
zijn zo’n 400 bedrijven gevestigd, die samen meer dan 16.000 arbeidsplaatsen genereren. In de
Plaspoelpolder is een aantal grote namen gevestigd. Het terrein heeft een perfecte ligging aan
de A4, A13 en A12. De infrastructuur en bereikbaarheid met auto, ov en fiets is prima. De openbare ruimte ziet er schoon en veilig uit, er is weinig criminaliteit en het gebied biedt kansen. Het
gebied is voorzien van een glasvezelnetwerk.

Verbeteren goed vestigingsklimaat door:
■ Verbeteren uitstraling bedrijventerrein (herstructurering)
■ Promoten unique selling point (bereikbaarheid)
■ Onderzoeken mogelijkheden vervoersmanagement en uitbreiden
onderdelen parkmanagement
■ Verder stimuleren van regionale samenwerking herstructurering

De laatste jaren heeft zich echter voor een gedeelte van het terrein een negatieve spiraal ingezet:
de leegstand neemt flink toe en het positieve imago is enigszins verzwakt.

bedrijventerreinen
■ Voeren van duurzaam kantorenbeleid
■ Onderzoek naar verbeteren imago en profilering Plaspoelpolder

De negatieve spiraal is voor iedereen een slechte ontwikkeling: eigenaren zien de waarde van hun
pand afnemen, makelaars hebben meer moeite om de panden verhuurd te krijgen en bedrijven
zien hun buren verdwijnen of blijven alleen achter in een bedrijfsverzamelgebouw. Veel leegstand
kan leiden tot een slechte uitstraling en een onveilig gevoel. De gemeente wil graag dat de
Plaspoelpolder weer een bruisend terrein wordt, dat aan velen werkgelegenheid biedt en nieuwe
bedrijven aantrekt.

(branding) en uitvoering van mogelijk te behalen winstpunten
■ Inventariseren mogelijkheden aanstellen accountmanager
Inzetten op diverse sectoren door:
■ Mogelijk maken vestiging medisch-commerciële en onderwijs
functies in bestemmingsplan
■ In stand houden en verbeteren goede voorwaarden zakelijke

Ambitie
De Plaspoelpolder moet zich door herstructurering de komende jaren ontwikkelen tot een
vernieuwd en aantrekkelijk kantoren- en bedrijventerrein, waar het goed ondernemen en toeven
is door diverse toegevoegde functies. Het terrein bezit dan een positief imago en heeft een
duidelijke strategie. Met het doortrekken van de A4 tussen Delft en Schiedam staat de
Plaspoelpolder nog beter op de kaart als een perfect bereikbaar kantoren- en bedrijventerrein.

dienstverlening (overnachtingen, kwalitatief goed vastgoed en
bereikbaarheid)
■ Versterken relatie met TU Delft voor het aantrekken van
bedrijven en instellingen op het gebied van kennisontwikkeling
(grondstoffen, energie, innovatie en technologie)
Inzetten op diverse soorten bedrijven door:
■ Behoud en versterken van het internationale vestigingsklimaat
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■ Stimuleren van realisatie bedrijfsverzamelgebouwen voor

Om deze ambitie te behalen, is het van belang om de Plaspoelpolder beter te profileren door
onder andere in te zetten op een aantal kansrijke economische activiteiten. Het inzetten hierop is
noodzakelijk om sterk te blijven in de regio en in te spelen op nieuwe ontwikkelingen.

■ Stimuleren van realisatie flexibele en kleinschalige kantoren
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(door)startende en kleine bedrijven
(communitycenters)
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PIJLER 2
Kansen In de Bogaard

Concrete acties In de Bogaard

Situatieschets

Verbeteren profilering en aantrekkelijkheid door:

In de Bogaard meet twee derde van het totale winkelverkoopoppervlak in Rijswijk. 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. Sterke punten zijn onder andere een prettig, compleet,
schoon en veilig winkelcentrum.

■ Toevoeging van andere functies
■ Beperkte uitbreiding niet-dagelijkse detailhandel
■ Vernieuwing
■ Optimaliseren bereikbaarheid
Het opstellen van een notitie detailhandel en de gebiedsvisie

Een bedreiging vormt echter de toenemende concurrentie van andere winkelgebieden in combinatie met de zwakkere punten van het winkelcentrum; mogelijke inperking van het winkelaanbod door toenemende leegstand en beperkte aanvullende functies (bijvoorbeeld groen, wonen,
leisure en avondhoreca).

Prinses Beatrixlaan zijn een begin hiertoe.
Verhogen economisch draagvlak door:
■ Het verbeteren van het woonklimaat

Het versterken van de positie van het winkelcentrum is noodzakelijk. Stilstand is achteruitgang en
we moeten dan ook voorkomen dat we in een negatieve spiraal terechtkomen van teruglopende
bezoekersaantallen, toename van de leegstand, waardevermindering van de panden en afname
van de leefbaarheid.

Ambitie

Beleidsspeerpunten
Om deze ambitie te behalen, is het van belang om In de Bogaard te versterken door een aantal
kansrijke economische activiteiten. Het inzetten hierop is noodzakelijk om sterk te blijven in de
regio en in te spelen op nieuwe ontwikkelingen.
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“

Er is voor ieder
wat wils,
van HEMA en H&M
tot Toko Indah

“

Winkelcentrum In de Bogaard moet zich verder ontwikkelen tot een volwaardig, levendig en onderscheidend centrum met een hoger winkelsegment. Het centrum kan gemakkelijk concurrentie
bieden aan andere (regionale) winkelcentra in de omgeving. Er moet gestreefd worden naar
verdere verdichting en een multifunctionele invulling. Vernieuwing van het gebied is ook van
belang om goed op de toekomst voorbereid te zijn.
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PIJLER 3
Kansen Oud-Rijswijk

Concrete acties in Oud-Rijswijk

Situatieschets
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.

Verbeteren profilering en aantrekkelijkheid door:

Het onderscheidend vermogen van Oud-Rijswijk is gelegen in de kleinschaligheid, zelfstandig
ondernemerschap, (historische) sfeer en een meer stedelijke functiemix van wonen, winkelen en
recreatie (museum, horeca).

■ Aandacht voor routing en entrees winkelgebied

■ Versterken historisch karakter
■ Beleidsregels in het kader van de uitstraling en openbaar
gebied opstellen
■ Optimaliseren bereikbaarheid
■ Uitdiepen toeristisch-recreatieve functie
■ Toevoegen andere functies

Oud-Rijswijk vervult in de praktijk hoofdzakelijk een boodschappenfunctie voor de omliggende
buurten. De geambieerde kernwaarden ‘kwaliteit en service’ zijn herkenbaar, maar er is nog een
aantal verbeterpunten wanneer Oud-Rijswijk als een regionale trekker wil fungeren.
Aandachtspunt voor Oud-Rijswijk is daarom met name het verbeteren van het verblijfsklimaat
voor consumenten.

Het opstellen van een notitie detailhandel om het centrum te
ontwikkelen tot een volwaardig, levendig en onderscheidend
centrumgebied is een begin hiertoe.
Verhogen economisch draagvlak door:
■ Het verbeteren van het woonklimaat

Ambitie
Winkelcentrum Oud-Rijswijk moet zich verder ontwikkelen tot een nog aantrekkelijker centrum,
met een historische uitstraling en een toeristisch-recreatieve functie.

Om deze ambitie te behalen, is het van belang om Oud-Rijswijk te versterken door een aantal
kansrijke economische activiteiten. Het inzetten hierop is noodzakelijk om de komende jaren een
regionale speler te blijven. Naast de gemeentelijke inspanningen kan de BIZ-stichting sterk bijdragen aan het behalen van de ambitie.
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“

Mijn klanten komen
voor het persoonlijke
contact, de markt
en het Anton Pieckachtige gevoel

“

Beleidsspeerpunten

Actieprogramma Economische Visie

19

Visie 2010 - 2018

Internationaal
vestigingsklimaat
20

Actieprogramma Economische Visie

Actieprogramma Economische Visie

21

PIJLER 4
Internationaal vestigingsklimaat

Concrete acties internationaal vestigingsklimaat

Situatieschets
In de regio en ook in Rijswijk zijn enkele grote internationale bedrijven en organisaties gevestigd
zoals het EOB, de Shell, Wintershall en BMW. Rijswijk en de regio varen wel bij de aanwezigheid
van internationale organisaties en hun mensen. Deze organisaties helpen Rijswijk landelijk en
internationaal op de kaart te zetten. Zij dragen niet alleen bij aan de economie, maar tevens aan
het internationale karakter en de culturele diversiteit. Rijswijk erkent het belang van internationale
bedrijven en hun werknemers in de stad en wil daarom dat deze gekoesterd worden.

Versterken economische samenwerking met Haaglanden
■ Gezamenlijk zorgen voor het aantrekken van internationale
bedrijven en instellingen (profiteren van ‘The Hague Region’)
Behoud en beter benutten van lidmaatschap/samenwerking
diverse verenigingen en organisaties

Internationale bedrijven zorgen voor veel werkgelegenheid, de werknemers (expats) zijn een
belangrijke (kapitaalkrachtige) doelgroep. Het bestaande internationale vestigingsklimaat biedt
ook aanknopingspunten voor het creëren van een onderscheidend profiel. Het verwezenlijken
van de ambitie kan dus veel positieve neveneffecten (onder andere imagoversterking) genereren.
Het is daarom van groot belang om actie te ondernemen.

Creëren hoogwaardig vestigingsmilieu in ondere andere
Plaspoelpolder (zie pijler 1)
Verbinding met kennisstad Delft
■ Versterken relatie met TU Delft voor het aantrekken van kennisinnovatieve bedrijven en instellingen

De multiplier van internationale bedrijven is van grote waarde voor het aanbod en de kwaliteit van
het Rijswijkse voorzieningenniveau. Van het bruto inkomen van buitenlandse werknemers bij het
EOB wordt 80 procent besteed in Nederland. Bureau Louter heeft berekend dat de bijdrage van
het Europees Octrooi Bureau (EOB) aan de Rijswijkse economie 16,3 procent is. De directe consumptie-effecten in Rijswijk zijn € 12,3 miljoen per jaar. Omgerekend zijn dit 152 arbeidsplaatsen.
De toegevoegde waarde van internationale bedrijven in de gemeente -zoals het EOB- is zeer
belangrijk voor onder meer de detailhandel en voorzieningen als sport, kunst en cultuur in Rijswijk.

Ontwikkelen van hoogwaardig woonmilieu in Rijswijk-Zuid
■ Rekening houden met woonwensen van expats
Verder ontwikkelen expatbeleid
■ Zorgdragen voor en ontwikkelen van voorzieningen en faciliteiten

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 bedrijven en haar werknemers moeten beter worden gefaciliteerd.

Beleidsspeerpunten
Om de geformuleerde ambitie te behalen, is het van belang om het internationale vestigingsklimaat
te versterken door in te zetten op een aantal kansrijke economische activiteiten.
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“

Prima bereikbaar,
sterrenrestaurants en
twee hotels om de hoek

“

Ambitie
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Voorwaarden
gezond vestigingsklimaat
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VOORWAARDEN
Gezond vestigingsklimaat

Concrete acties gezond vestigingsklimaat

Situatieschets
Hoornwijck en Broekpolder zijn vanaf de jaren negentig opgezet en zijn dus eigentijds van opzet.
Een aantal grote nationale bedrijven heeft zijn naam verbonden aan deze twee locaties. Het
eerstgenoemde kantorenterrein kent wel leegstand van een aantal moderne panden. De terreinen Hoornwijck en Broekpolder verdienen op middellange termijn aandacht om het niveau
van de terreinen en voorzieningen op peil te houden. De overige bedrijventerreinen Vrijenban,
Zuidflank, Heulweg/Lange Kleiweg (TNO) en Delftweg functioneren ook nog naar behoren.Toch
verdienen ook deze locaties meer aandacht. Het is belangrijk om de behoeften van deze terreinen
nader onder de loep te nemen en te voorzien van een actieplan.
Het streven is om de buurtwinkelcentra -als kern van een buurt- te behouden, met een mogelijke
verbetering van de uitstraling en het winkelaanbod. De potenties van Rijswijk als een toeristisch
product zijn bescheiden, maar voldoende om hier in beperkte mate in te investeren. Gebleken is
dat de beleidsuitgangspunten duurzaamheid, groen, wonen, zorg, sociale zaken, onderwijs en
mobiliteit nauw verweven zijn met 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
blijkt dat de bereikbaarheid één van de sterke punten is van Rijswijk.

Behoud en versterken breed palet aan
vestigingsmogelijkheden door:
■ Ontwikkelen van een lokale strategie voor de bedrijventerreinen
Vrijenban, Zuidflank, Heulweg/Lange Kleiweg (TNO) en Delftweg
■ Mogelijke (gefaseerde) ontwikkeling van vijftien hectare
aantrekkelijke en regionaal voorzienende bedrijventerreinen in
Rijswijk-Zuid
Vaststellen notitie detailhandel, waarbij aandacht is voor de deelgebieden
Sion en ’t Haantje, de winkelvoorzieningen in het laatstgenoemde deel en
de mogelijkheid van een (tijdelijke) winkelvoorziening Sion
Behoud en versterken evenwichtige
plaatselijke economie door:
■ Behoud en stimuleren van wijkeconomie en startersklimaat
■ Vergroten draagvlak en levensvatbaarheid van (aantal)

Ambitie
Naast de vier eerdergenoemde pijlers moet ook aandacht gegeven worden aan een algemener
thema: de voorwaarden om een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven en een gezonde
economie voor de stad zelf te creëren. Deze voorwaarden zijn tweeledig: een breed aanbod van
vestigingsmogelijkheden en een zeer evenwichtige plaatselijke economie. Dit omvat het continuëren
en waar mogelijk optimaliseren van de overige werkgelegenheidsgebieden.

buurtwinkelcentra
■ Evenwichtig en stimulerend beleid
■ Onderzoeken mogelijke potenties toerisme en recreatie
■ Vergroten van het draagvlak voor de huidige winkelcentra als
gevolg van het ontwikkelen van een hoogwaardig woonmilieu in
Rijswijk-Zuid
■ Voorzien in winkelvoorzieningen voor de toekomstige bewoners

Beleidsspeerpunten

van Rijswijk-Zuid

Om deze ambitie te behalen, is het van belang om het vestigingsklimaat te versterken door in te
zetten op een aantal kansrijke economische activiteiten zoals het behouden van buurtwinkelcentra,
investeren in toerisme en recreatie, het stimuleren van wijkeconomie met speciale aandacht voor
duurzaamheid en het aantrekken van kennisinnovatieve bedrijven en instellingen.
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Wie A zegt …
Nu de ambities en doelstellingen in het actieprogramma zijn vastgelegd, is het tijd voor de volgende
stap: de start om dit ambitieuze programma te verwezenlijken. Natuurlijk reikt die opgave veel
verder dan wat de gemeente of individuele partijen, organisaties en personen in Rijswijk en
omgeving aan mogelijkheden hebben. Met andere woorden: we hebben elkaar nodig!
Juist de bundeling en uitwisseling van aanwezige kennis en ervaring samen zullen ervoor kunnen
zorgen dat de economie van Rijswijk in de komende acht jaar werkelijk een nieuwe stimulans krijgt
en de aantrekkingskracht van het economische klimaat toeneemt. Rijswijk wacht een kansrijke
toekomst.
Op korte termijn start de gemeente met de invulling van de eerste acties. Ook ú wordt dan
benaderd om mee te denken of anderszins te participeren. Wilt u daarop niet wachten, bijvoorbeeld omdat u concrete ideeën of plannen hebt? Belt of e-mailt u ons dan meteen even. Sommige
kansen zijn te mooi om zo maar te laten lopen!
Tot slot nog het volgende. Zonder de enthousiaste inzet van velen had de Economische Visie nooit
zo werkbaar en compleet kunnen zijn. De gemeente Rijswijk wil een ieder dan ook hartelijk danken
voor zijn of haar medewerking: van de betrokkenen bij de onderzoeksbureaus tot de geïnterviewde
stakeholders, het burgerpanel en de deelnemers aan de online community en de workshop. Bedankt!
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z’n allen doen!
Met welbewuste stappen
elkaar op scherp zetten
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en houden

“

“

We moeten het met
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Handige adressen
Voor meer informatie
Gemeente Rijswijk
www.rijswijk.nl
(070) 326 19 91
Bedrijfscontactpunt
Bedrijfscontactpunt@rijswijk.nl
Downloads
De volledige Economische Visie is op www.rijswijk.nl te vinden. Zoek op Economische Visie.

Colofon

Het Actieprogramma Economische Visie Rijswijk 2010-2018 is een onderdeel van de Economische Visie Rijswijk
2010-2018. Dit document werd in 2010 ontwikkeld en beschreven door de gemeente Rijswijk en op 14 december
2010 vastgesteld door de gemeenteraad. Bij het opstellen van dit boekje is nauw samengewerkt met
Rafaël Barnhard, Utrecht.

Fotografie: Arno Massee / Tino van Dam
Druk: Opmeer drukkerij BV
Vormgeving en opmaak: Joke Schat [Schat!]

30

Actieprogramma Economische Visie

www.rijswijk.nl

Bezoekadres
Bogaardplein 15
2284 DP Rijswijk
Postadres
Postbus 5305
2280 HH Rijswijk
Telefoon
(070) 326 10 00
(werkdagen 8.30 tot 17.00 uur)
E-mail
Stadhuis@rijswijk.nl

