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Katwijk	  kan	  de	  concurrentie	  met	  andere	  badplaatsen	  aan.	  

	  

VOORWOORD	  

Katwijk	  is	  een	  dynamische	  kustgemeente	  in	  de	  Randstad	  met	  veel	  
toeristische	  activiteiten,	  een	  prachtig	  strand	  en	  beschermde	  
duingebieden.	  Het	  heeft	  de	  potentie	  uit	  te	  groeien	  tot	  een	  top	  vijf	  

badplaats	  in	  Nederland.	  Katwijk	  heeft	  een	  sterke	  
maakindustrie	  en	  een	  sierteeltcluster	  dat	  wereldleider	  is	  in	  
de	  nichemarkt	  van	  hoogwaardige	  bloementeelt	  en	  
plantenveredeling.	  Deze	  positie	  moet	  wel	  elke	  dag	  opnieuw	  
worden	  bevochten.	  De	  concurrentie	  van	  andere	  plaatsen	  en	  
landen	  is	  groot.	  Het	  vestigingsklimaat	  voor	  bedrijven	  moet	  
daarom	  verder	  worden	  verbeterd	  en	  het	  toerisme	  moet	  nog	  
meer	  mensen	  trekken.	  Dit	  zijn	  maar	  een	  paar	  van	  de	  
uitdagingen	  die	  voor	  ons	  liggen.	  

Met	  gepaste	  trots	  presenteren	  wij	  u	  de	  Economische	  Agenda	  voor	  
Katwijk,	  het	  resultaat	  van	  ruim	  een	  half	  jaar	  samenwerking	  tussen	  
ondernemers	  en	  gemeente.	  Binnen	  de	  taskforce	  Economische	  
Agenda	  hebben	  zij	  intensief	  met	  elkaar	  opgetrokken	  om	  de	  
economische	  vraagstukken	  van	  Katwijk	  te	  analyseren	  en	  daarvoor	  

oplossingsrichtingen	  te	  formuleren.	  In	  de	  komende	  jaren	  worden	  de	  acties	  
uit	  de	  Economische	  Agenda	  uitgevoerd	  en	  kritisch	  gevolgd.	  Zo	  moet	  het	  
Ondernemershuis	  in	  2016	  operationeel	  zijn.	  

Wij	  wensen	  u	  veel	  leesplezier.	  

Het	  college	  van	  burgemeester	  en	  wethouders	  van	  Katwijk	  	  

Katwijk,	  28	  april	  2015	  	  

Katwijk	  heeft	  een	  
sterke	  maakindustrie	  
en	  een	  sierteeltcluster	  
dat	  wereldleider	  is	  in	  
de	  nichemarkt	  van	  
hoogwaardige	  
bloementeelt	  en	  
plantenveredeling	  
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MANAGEMENTSAMENVATTING	  
Het	  rapport	  Louter	  vormt	  de	  basis	  voor	  de	  discussie	  over	  de	  ontwikkeling	  van	  
de	  Katwijkse	  economie.	  De	  analyse	  van	  dit	  bureau	  heeft	  geleid	  tot	  vijf	  
thema's	  die	  nader	  zijn	  onderzocht.	  Dan	  gaat	  het	  om	  het	  vestigingsklimaat	  
voor	  bedrijven,	  het	  toerisme,	  het	  sierteeltcluster,	  het	  onderwijs,	  participatie	  
en	  sociale	  ondernemingen	  en	  samenwerking	  (met	  	  onder	  andere	  de	  Leidse	  
regio).	  

Vestigingsklimaat	  en	  toerisme:	  
Speerpunten	  voor	  de	  korte	  termijn	  zijn	  de	  thema’s	  vestigingsklimaat	  voor	  
bedrijven	  en	  toerisme.	  	  
	  
Vestigingsklimaat	  wordt	  de	  rode	  loper	  voor	  bedrijven.	  Bestaande	  
ondernemingen,	  starters	  en	  nieuwe	  bedrijven	  worden	  ondersteund	  daar	  
waar	  het	  mogelijk	  is.	  Het	  ‘rode-‐loperbeleid’	  moet	  garant	  staan	  voor	  

excellente	  dienstverlening	  door	  alle	  partijen	  die	  diensten	  aan	  de	  
sector	  leveren.	  In	  2016	  moet	  het	  Ondernemershuis	  operationeel	  
zijn	  voor	  startende,	  doorstartende	  en	  bestaande	  bedrijven.	  	  Het	  
Ondernemershuis	  wordt	  een	  plek	  voor	  ontmoeting	  van	  
ondernemers,	  overheid	  en	  onderwijs.	  
	  
Toerisme	  draagt	  in	  Katwijk	  ten	  opzichte	  van	  vergelijkbare	  
gemeenten	  te	  weinig	  bij	  aan	  de	  economie.	  Katwijk	  heeft	  het	  dag-‐	  

en	  verblijfstoerisme	  veel	  te	  bieden.	  Sterke	  marketing	  voor	  Katwijk	  en	  de	  
ontwikkeling	  van	  concrete	  toeristische	  producten	  kunnen	  de	  
werkgelegenheid	  en	  de	  besteding	  sterk	  laten	  stijgen.	  Uitbreiding	  van	  het	  
aantal	  bedden,	  verdere	  ontwikkeling	  van	  het	  watertoerisme	  en	  versterkte	  
samenwerking	  met	  Leiden	  en	  de	  Bollenstreek	  bieden	  kansen.	  	  

	  
	  

Punten	  van	  bestuurlijke	  aandacht	  en	  prioriteit:	  
	  
Sierteeltcluster	  
Het	  sierteeltcluster	  in	  Katwijk	  is	  relatief	  klein,	  maar	  is	  onderscheidend	  op	  de	  
wereldmarkt	  met	  een	  gespecialiseerd,	  hoogwaardig	  en	  breed	  
bloemenaanbod.	  Het	  sierteeltcluster	  kan	  bedrijfseconomisch	  worden	  
versterkt	  door	  samenwerking	  met	  andere	  partijen,	  zoals	  met	  bedrijven	  en	  
onderzoeksinstellingen	  op	  het	  Bio	  Science	  Park	  in	  Leiden/Oegstgeest	  en	  door	  
te	  werken	  aan	  innovaties.	  	  Flexibilisering	  van	  bestemmingsplannen	  en	  het	  
verbeteren	  van	  de	  bereikbaarheid	  moeten	  het	  sierteeltcluster	  versterken	  
door	  effectief	  ruimtegebruik.	  	  
	  
	  
Opleidingsniveau	  Katwijkse	  bevolking	  
De	  noodzaak	  van	  een	  goede	  startkwalificatie	  voor	  alle	  leerlingen	  in	  Katwijk	  
wordt	  steeds	  groter.	  De	  kans	  dat	  juist	  banen	  op	  het	  middenniveau	  

Het	  rode-‐loperbeleid	  
moet	  garant	  staan	  
voor	  excellente	  
dienstverlening	  
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verdwijnen	  is	  groot.	  Jongeren	  en	  volwassen	  die	  om	  wat	  voor	  reden	  dan	  ook	  
naast	  het	  arbeidsproces	  staan,	  moeten	  worden	  ondersteund	  om	  weer	  aan	  de	  
slag	  te	  gaan.	  Daarbij	  kan	  worden	  gedacht	  aan	  participatie,	  ‘social	  return	  on	  
investment’	  en	  sociale	  ondernemingen.	  

	  
Samenwerking	  Regio	  
Katwijk	  heeft	  sterke	  punten	  die	  het	  dorpse	  overstijgen	  en	  uniek	  zijn	  in	  de	  
Leidse	  regio.	  De	  gemeente	  is	  nu	  aangesloten	  bij	  het	  economische	  
samenwerkingsverband	  Economie071.	  Dit	  platform	  biedt	  kansen	  voor	  

Katwijk	  op	  verschillende	  terreinen.	  Denk	  hierbij	  aan	  hoogwaardige	  
werkgelegenheid	  voor	  de	  bevolking,	  samenwerking	  met	  sierteelt,	  
toerisme,	  et	  cetera.	  
De	  gemeente	  wil	  blijven	  samenwerken	  met	  de	  Bollenstreek,	  die	  
voor	  Katwijk	  van	  belang	  is	  voor	  het	  toerisme	  en	  de	  samenwerking	  
binnen	  de	  Greenport.	  	  Katwijk	  neemt	  het	  initiatief	  om	  het	  thema	  
‘Koppelen	  van	  kennis	  aan	  markt’	  uit	  te	  werken.	  
	  
Tot	  slot	  over	  de	  Taskforce	  Economie	  
Deze	  economische	  agenda	  is	  het	  resultaat	  van	  samenwerking	  tussen	  
ondernemers	  en	  de	  gemeente.	  Ook	  in	  de	  uitvoering	  van	  de	  agenda	  
willen	  partijen	  intensief	  blijven	  samenwerken.	  De	  coördinatie	  van	  

de	  uitvoering	  van	  de	  activiteiten	  gebeurt	  onder	  verantwoordelijkheid	  van	  de	  
taskforce	  economie.	  De	  partners	  in	  de	  samenwerking	  zijn	  steeds	  ‘eigenaar’	  
van	  een	  of	  meer	  acties	  die	  voortvloeien	  uit	  de	  agenda	  en	  het	  jaarprogramma.	  
Om	  te	  volgen	  of	  het	  gewenste	  economische	  beleid	  leidt	  tot	  verbetering,	  
wordt	  de	  economische	  agenda	  onderworpen	  aan	  een	  actieve	  monitoring.	  De	  
taskforce	  economie	  blijft	  open	  staan	  voor	  nieuwe	  ontwikkelingen	  die	  zich	  
voordoen,	  zoals	  in	  de	  logistiek	  waarbij	  drones	  en	  robotisering	  een	  rol	  	  spelen.	  
De	  economische	  agenda	  is	  niet	  in	  beton	  gegoten	  en	  biedt	  daar	  waar	  kansen	  
zich	  voordoen,	  ruimte	  om	  in	  te	  spelen	  op	  ontwikkelingen.	  

	  
	  
	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	   	  

Katwijk	  heeft	  
sterke	  punten	  die	  
het	  dorpse	  
overstijgen	  en	  
uniek	  zijn	  in	  de	  
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HOOFDSTUK	  1	  INLEIDING	  

Katwijk	  is	  een	  welvarende	  gemeente	  in	  de	  Randstad.	  De	  werkloosheid	  is	  laag,	  maar	  
stijgt	  op	  dit	  moment	  wel.	  Katwijk	  is	  sterk	  in	  de	  maakindustrie	  en	  distributie	  van	  
vooral	  bloemen,	  groenten	  en	  vis.	  Het	  toerisme	  is,	  	  gelet	  op	  de	  kansen	  en	  potentie,	  
nog	  maar	  beperkt	  vertegenwoordigd	  in	  onze	  economie	  en	  levert	  daardoor	  relatief	  

een	  beperkte	  bijdrage	  aan	  de	  werkgelegenheid.	  De	  ontwikkeling	  en	  
innovatie	  van	  nieuwe	  producten	  en	  diensten	  is	  in	  Katwijk	  ook	  niet	  zo	  
sterk.	  De	  bereikbaarheid	  van	  de	  gemeente	  is	  goed	  	  door	  de	  ligging	  aan	  de	  
rijksweg	  A44	  en	  wordt	  in	  de	  toekomst	  nog	  beter	  door	  de	  aanleg	  van	  de	  
Rijnlandroute.	  Het	  inwoneraantal	  stijgt	  nog	  en	  er	  is	  ook	  meer	  
bevolkingsgroei	  te	  verwachten	  door	  de	  ontwikkeling	  van	  onze	  
‘binnenstedelijke’	  woningbouwplannen	  en	  na	  2020	  op	  de	  Locatie	  
Valkenburg,	  waar	  wonen,	  werken	  en	  recreatie	  samen	  komen.	  Katwijk	  

heeft	  een	  goed	  woon-‐	  en	  leefklimaat,	  dat	  is	  voor	  bedrijven	  een	  belangrijke	  
vestigingsfactor.	  Katwijk	  kan	  profiteren	  van	  de	  relaties	  met	  de	  Leidse	  regio,	  op	  het	  
gebied	  van	  werk,	  onderwijs	  en	  verzorging.	  De	  Leidse	  regio	  kan	  van	  Katwijk	  profiteren	  
door	  de	  ruimte	  voor	  bedrijven	  en	  de	  recreatie	  aan	  zee,	  strand	  en	  duinen.	  	  

Katwijk	  kan	  
profiteren	  van	  
relaties	  met	  
Leidse	  regio	  

Eén	  van	  de	  pijlers	  onder	  de	  Katwijkse	  economie,	  de	  bloemenveiling	  FloraHolland.	  
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Om	  de	  economie	  van	  Katwijk	  gezond	  te	  houden	  en	  daar	  waar	  mogelijk	  te	  versterken	  
hebben	  bedrijfsleven	  en	  gemeente	  elkaar	  opgezocht.	  In	  goed	  overleg	  met	  de	  
Katwijkse	  Ondernemers	  Vereniging	  (KOV)	  is	  ondernemers	  gevraagd	  mee	  te	  denken	  
en	  mee	  te	  werken	  aan	  het	  opstellen	  van	  een	  economische	  agenda.	  Deze	  
samenwerking	  kreeg	  gestalte	  in	  de	  taskforce,	  bestaande	  uit	  ondernemers,	  
bestuurders	  en	  ambtenaren.	  	  De	  uitwerking	  van	  deze	  agenda	  vraagt	  om	  voortzetting	  
van	  die	  samenwerking,	  waarbij	  nadrukkelijk	  ook	  het	  onderwijs	  wordt	  betrokken.	  
Daarnaast	  blijft	  de	  gemeente	  zich	  inzetten	  om	  de	  detailhandelsstructuur	  te	  
verbeteren.	  

Leeswijzer	  
Met	  de	  vaststelling	  dat	  het	  om	  ‘daden	  ’gaat	  en	  niet	  om	  ‘woorden’	  bestaat	  de	  kern	  
van	  dit	  rapport	  uit	  een	  overzichtelijk	  aantal	  A4’tjes.	  In	  hoofdstuk	  2	  wordt	  kort	  en	  

krachtig	  een	  toekomstbeeld	  van	  onze	  economie	  geschetst:	  wat	  zijn	  de	  
uitdagingen	  en	  wat	  is	  het	  kompas	  op	  weg	  naar	  2030?	  In	  de	  
hoofdstukken	  daarna	  wordt	  dit	  toekomstbeeld	  uitgewerkt	  in	  acties	  
voor	  de	  korte	  en	  middellange	  termijn.	  	  
In	  hoofdstuk	  3	  wordt	  ingegaan	  op	  het	  ondersteunend	  beleid	  van	  de	  
gemeente:	  het	  rode-‐loperbeleid.	  De	  gemeente	  wil	  het	  
vestigingsklimaat	  voor	  bestaande	  en	  nieuwe	  ondernemingen	  
versterken	  en	  legt	  daarom	  de	  rode	  loper	  uit	  voor	  bedrijven.	  
In	  hoofdstuk	  4	  wordt	  ingegaan	  op	  de	  beleidsdoelstellingen	  voor	  het	  

toerisme	  en	  de	  hoofdstukken	  5,	  6	  en	  7	  gaan	  in	  op	  respectievelijk	  de	  doelstellingen	  
voor	  het	  sierteeltcluster,	  onderwijs,	  participatie	  en	  sociale	  ondernemingen	  en	  
samenwerking	  met	  de	  Leidse	  regio.	  In	  hoofdstuk	  8	  tenslotte	  wordt	  ingegaan	  op	  de	  
organisatie,	  uitvoering	  en	  de	  monitoring	  van	  de	  economische	  agenda.	  

	  
In	  de	  bijlagen	  wordt	  het	  voorgenomen	  beleid	  onderbouwd	  en	  uitgewerkt.	  Bijlage	  1	  
bevat	  de	  economische	  analyse	  en	  bijlage	  2	  is	  gereserveerd	  voor	  de	  analyse	  van	  het	  
onderwijs-‐	  en	  opleidingsniveau.	  In	  bijlage	  3	  komen	  de	  actiepunten	  aan	  de	  orde.	  De	  
bijlagen	  4	  en	  5	  geven	  achtergrondinformatie	  over	  het	  sierteeltcluster	  en	  vitale	  
sportverenigingen.	  Bijlage	  6	  geeft	  de	  verantwoording	  van	  de	  indicatoren.	  Bijlage	  7	  
biedt	  een	  samenvatting	  van	  de	  index	  van	  de	  Leidse	  regio	  en	  bijlage	  8	  noemt	  de	  leden	  
van	  de	  economische	  taskforce.	  	  

	  
	  

	   	  

Wat	  zijn	  de	  
uitdagingen	  en	  
wat	  is	  het	  
kompas	  op	  weg	  
naar	  2030?	  
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HOOFDSTUK	  2	  STIP	  OP	  DE	  HORIZON:	  ECONOMIE	  VAN	  KATWIJK	  IN	  2030	  
	  
In	  2030	  heeft	  Katwijk	  de	  economische	  structuur	  versterkt,	  de	  maakindustrie	  en	  
logistiek	  zijn	  innovatief	  en	  daardoor	  succesvol,	  de	  glastuinbouw	  is	  definitief	  en	  met	  
succes	  aangehaakt	  bij	  initiatieven	  op	  het	  gebied	  van	  bio	  science.	  Katwijk	  staat	  al	  
langere	  tijd	  stevig	  in	  de	  top	  vijf	  van	  de	  meest	  interessante	  badplaatsen	  langs	  de	  
Nederlandse	  kust.	  	  

De	  unieke	  positie	  van	  Katwijk,	  met	  een	  grote	  kennis	  van	  veredelen	  en	  productie	  van	  
hoogwaardige	  nicheproducten	  in	  de	  sierteelt,	  heeft	  geleid	  tot	  een	  ‘kraamkamer’	  op	  

bio	  science	  gestoelde	  innovatie.	  Veredelingsbedrijven	  werken	  samen	  
met	  onderzoeksinstituten	  en	  verrichten	  met	  succes	  onderzoeken	  naar	  
hoogwaardige	  inhoudsstoffen,	  naar	  verkorting	  van	  de	  
veredelingsprocedures	  en	  groeitijd	  en	  naar	  methoden	  van	  meerlaags	  
kweken	  met	  LED-‐verlichting	  (zonder	  glas/kassen).	  De	  overheid	  
stimuleert	  deze	  ontwikkeling,	  er	  zijn	  fondsen	  opgericht,	  maar	  ook	  
ondernemers	  uit	  de	  sector	  dragen	  bij	  aan	  deze	  research	  en	  
development.	  	  
Maar	  daarbij	  is	  het	  niet	  gebleven.	  De	  innovatie	  heeft	  zich	  verspreid	  

naar	  de	  overige	  sectoren,	  zoals	  onze	  maakindustrie,	  distributie,	  food	  (vis!)	  en	  
gezondheid.	  Rijnsburg	  is	  het	  centrum	  van	  innovatieve	  distributie	  en	  agro	  business.	  
Een	  centrale	  voor	  blauwe	  energie	  heeft	  Katwijk	  ook	  op	  dit	  thema	  nadrukkelijk	  op	  de	  
kaart	  gezet.	  Een	  en	  ander	  sluit	  goed	  aan	  bij	  de	  gedachte	  dat	  Katwijk	  zich	  meer	  en	  
meer	  wil	  profileren	  als	  schone,	  duurzame,	  innovatieve	  gemeente.	  	  
	  

Rijnsburg	  is	  het	  
centrum	  van	  
innovatieve	  
distributie	  en	  
agro	  business	  

De	  stip	  op	  de	  horizon	  is	  ver	  weg,	  maar	  tekent	  onze	  ambitie.	  
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Katwijk	  is	  de	  bepalende	  schakel	  in	  de	  bedrijvencorridor	  tussen	  de	  kust	  en	  Leiden.	  De	  
aaneenschakeling	  van	  diverse	  bedrijventerreinen	  geeft	  op	  groei	  gerichte	  
ondernemers	  de	  ruimte.	  De	  bedrijven	  in	  Katwijk	  groeien	  en	  breiden	  uit.	  Bedrijven	  die	  
elders	  klem	  zitten,	  komen	  graag	  naar	  Katwijk.	  
	  
Katwijk	  aan	  Zee	  blijft	  boeien	  als	  oud	  vissersdorp	  achter	  de	  duinen	  waar	  het	  goed	  
recreëren	  en	  winkelen	  is.	  Het	  aandeel	  van	  het	  toerisme	  in	  de	  werkgelegenheid	  is	  
substantieel	  toegenomen	  met	  behoud	  van	  de	  Katwijkse	  identiteit:	  een	  gemoedelijke,	  
authentieke	  badplaats.	  Naast	  reeds	  lopende	  ontwikkelingen	  als	  jaarrond	  
strandexploitatie	  en	  strandhuisjes,	  zorgen	  een	  nieuw	  hotel	  en	  meer	  Bed-‐and-‐
Breakfasts	  voor	  een	  plezierig	  aanbod	  van	  accommodaties,	  waardoor	  bezoekers	  
lang(er)	  in	  Katwijk	  verblijven.	  	  
Het	  gebied	  rond	  het	  uitwateringskanaal	  is	  ontwikkeld	  tot	  een	  duurzame	  en	  	  
aantrekkelijke	  toeristische	  zone	  met	  als	  grootste	  aanjager	  de	  ‘Blue	  Energy	  centrale’.	  
Hierdoor	  is	  het	  gebied	  uitgegroeid	  tot	  een	  icoon	  van	  Katwijk.	  	  De	  waterverbinding	  

van	  Katwijk	  tot	  aan	  Leiden	  en	  de	  Kaagerplassen	  is	  een	  
inspirerende	  blauwe	  as.	  Jachten	  kunnen	  via	  een	  scheepslift	  over	  
de	  duinen	  worden	  getild.	  Er	  is	  een	  sterke	  samenhang	  tussen	  de	  
toeristische	  trekkers	  in	  de	  Bollenstreek	  en	  het	  toerisme	  in	  Katwijk	  
en	  de	  Leidse	  regio:	  na	  de	  stad	  met	  zijn	  musea	  en	  
uitgaansmogelijkheden	  of	  de	  bloeiende	  bollenvelden	  is	  het	  goed	  
recreëren	  aan	  zee.	  In	  Katwijk	  voelen	  mensen	  zich	  thuis.	  Het	  is	  een	  
‘huiskamer’	  van	  waaruit	  je	  activiteiten	  onderneemt.	  

Katwijk	  werkt	  intensief	  samen	  met	  de	  Leidse	  Regio.	  De	  belangen	  
lopen	  parallel	  en	  vragen	  om	  blijvende	  afstemming.	  Nieuwe	  

bedrijvigheid	  wordt	  gecreëerd	  door	  de	  samenwerking	  tussen	  het	  Bio	  Science	  Park	  in	  
Leiden	  (met	  universiteit,	  academisch	  ziekenhuis	  en	  -‐	  internationale	  -‐	  	  bedrijven	  en	  
start-‐ups)	  en	  Katwijk	  met	  een	  Agro	  Business	  Park	  (innovatieve	  sierteelt	  bedrijven	  en	  
Florapark-‐bedrijven)	  en	  het	  Space	  Centre	  in	  Noordwijk	  (met	  tal	  van	  innovatieve	  start-‐
ups	  en	  voor	  hoogwaardige	  werkgelegenheid	  en	  de	  toepasbare	  kennis).	  Door	  
samenwerking	  tussen	  gemeente,	  bedrijfsleven	  en	  kenniswereld	  ontstaan	  kansen	  
voor	  starters	  en	  marktrijpe	  initiatieven.	  Er	  is	  ook	  een	  goede	  aansluiting	  tussen	  
onderwijs,	  arbeidsmarkt	  en	  vragen	  vanuit	  de	  samenleving.	  Uitbreiding	  van	  het	  Bio	  
Science	  Park	  vindt	  plaats	  in	  Valkenburg.	  Economische	  kansen	  voor	  de	  realisatie	  
van	  het	  kenniscentrum	  voor	  alle	  technologie	  voor	  drones	  en	  andere	  onbemande	  
voertuigen	  zijn	  benut.	  

De	  stip	  op	  de	  horizon	  is	  ver	  weg,	  maar	  tekent	  onze	  ambitie.	  Om	  bovenstaand	  
toekomstbeeld	  te	  realiseren	  is	  een	  ondernemende	  geest	  nodig	  bij	  alle	  betrokkenen	  
en	  moet	  veel	  uitdagend	  werk	  worden	  verzet.	  Niet	  alles	  kan	  tegelijkertijd	  worden	  
opgepakt.	  Het	  gaat	  er	  om	  de	  goede	  keuzes	  te	  maken	  en	  zaken	  te	  laten	  beklijven.	  
Voor	  de	  korte	  en	  middellange	  termijn	  zijn	  uiteindelijk	  vijf	  aspecten	  naar	  voren	  
gekomen	  waaraan	  moet	  worden	  gewerkt	  om	  de	  economie	  op	  langere	  termijn	  op	  het	  
gewenste	  niveau	  te	  krijgen.	  Dit	  zijn:	  de	  rode	  loper	  voor	  bedrijven,	  toerisme,	  sierteelt,	  
onderwijs	  en	  samenwerking	  met	  de	  Leidse	  regio.	  	  

Waterverbinding	  
van	  Katwijk	  tot	  
aan	  Leiden	  en	  de	  
Kagerplassen	  is	  
een	  inspirerende	  
blauwe	  as	  
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HOOFDSTUK	  3	  	  KATWIJK	  BIEDT	  DE	  ONDERNEMERS	  DE	  RUIMTE	  
	  
De	  gemeente	  Katwijk	  heeft	  de	  overtuiging	  dat	  een	  goed	  faciliterende	  overheid,	  de	  
totstandkoming	  van	  een	  ondernemershuis,	  meer	  starters	  en	  meer	  promotie	  van	  
Katwijk	  als	  vestigingsplaats,	  goed	  zijn	  voor	  de	  economie	  en	  de	  werkgelegenheid.	  De	  

gemeente	  ondersteunt	  en	  faciliteert	  ondernemers	  op	  alle	  fronten	  zo	  goed	  
mogelijk,	  helpt	  ondernemers	  met	  het	  zoeken	  naar	  huisvesting	  en	  snellere	  
vergunningenprocedures.	  Bedrijven	  die	  al	  in	  Katwijk	  zijn	  gevestigd	  worden	  
gekoesterd,	  er	  worden	  maatregelen	  genomen	  om	  starters	  op	  weg	  te	  helpen.	  
Tenslotte	  promoten	  we	  Katwijk	  om	  bedrijven	  te	  interesseren	  naar	  Katwijk	  te	  
verhuizen.	  	  
	  
Het	  rode-‐loperbeleid	  kent	  vijf	  speerpunten	  die	  hieronder	  zijn	  uitgewerkt.	  
Bijlage	  3	  vermeldt	  de	  actiepunten	  die	  zullen	  worden	  uitgevoerd	  om	  de	  
beleidsvoornemens	  te	  realiseren.	  
	  

	   	  

Meer	  promotie	  van	  Katwijk	  als	  vestigingsplaats.	  

Bedrijven	  
die	  al	  in	  
Katwijk	  zijn	  
gevestigd,	  
worden	  
gekoesterd	  
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1. Bedrijven	  voelen	  zich	  geholpen	  door	  de	  gemeente	  en	  spreken	  over	  
excellente	  dienstverlening.	  

	  
De	  ambitie	  is	  dat	  in	  de	  jaarlijkse	  evaluatie	  de	  Katwijkse	  ondernemers	  de	  
dienstverlening	  van	  de	  gemeente	  Katwijk	  met	  een	  8	  waarderen.	  
	  
Voor	  bedrijven	  die	  zich	  in	  Katwijk	  willen	  vestigen	  gaat	  de	  rode	  loper	  uit:	  we	  proberen	  
ondernemers	  op	  alle	  fronten	  zo	  goed	  mogelijk	  te	  faciliteren.	  We	  willen	  bereiken	  dat	  

gevestigde	  en	  nieuw	  te	  vestigen	  bedrijven	  zich	  geholpen	  voelen	  door	  de	  
gemeente	  en	  spreken	  over	  excellente	  dienstverlening.	  Dit	  kan	  via	  een	  
flexibele	  houding	  waarin	  we	  inspelen	  op	  specifieke	  behoeften	  en	  het	  
leveren	  van	  maatwerk	  en	  snelheid.	  Daar	  hoort	  een	  open	  en	  flexibele	  
opstelling	  bij	  waarin	  we	  ervan	  uitgaan	  dat	  we	  een	  initiatief	  mogelijk	  
maken,	  tenzij	  er	  zwaarwegende	  redenen	  zijn	  om	  dit	  niet	  te	  doen.	  
Ondernemers	  moeten	  zich	  niet	  gehinderd	  voelen.	  	  
Veel	  aandacht	  geven	  we	  aan	  de	  wensen	  van	  reeds	  gevestigde	  bedrijven	  
als	  het	  gaat	  om	  uitbreiding,	  verbouwing,	  transformatie	  en	  
bereikbaarheid.	  Jaarlijks	  wordt	  een	  groot	  aantal	  bedrijven	  in	  de	  
gemeente	  bezocht	  door	  onze	  bedrijfscontactpersoon/accountmanager.	  

Deze	  vorm	  van	  ‘warm	  accountmanagement’	  is	  belangrijk	  en	  blijven	  we	  doen.	  We	  
willen	  ondernemers	  in	  Katwijk	  en	  degenen	  die	  in	  Katwijk	  als	  vestigingsplaats	  zijn	  
geïnteresseerd,	  vasthouden	  en	  door	  alle	  procedures	  loodsen	  die	  bij	  (ver)bouw	  
noodzakelijk	  zijn.	  	  

	  

2. In	  2016	  heeft	  Katwijk	  een	  eigen	  Ondernemershuis	  	  
	  

De	  ambitie	  is	  dat	  het	  Ondernemershuis	  in	  de	  loop	  van	  2016	  functioneert.	  
	  
Het	  Ondernemershuis	  in	  Katwijk	  moet	  het	  bedrijfsleven	  een	  impuls	  geven.	  Het	  is	  een	  
samenwerking	  tussen	  de	  Katwijkse	  Ondernemersvereniging	  en	  de	  gemeente.	  
Het	  Katwijk	  Ondernemershuis	  is	  dé	  plek	  voor	  alle	  Katwijkse	  ondernemers:	  reeds	  
gevestigde	  bedrijven,	  nieuw	  te	  vestigen	  bedrijven	  en	  starters.	  Hier	  kun	  je	  als	  

(potentieel/latent)	  ondernemer	  persoonlijk,	  telefonisch	  en	  digitaal	  
met	  je	  vragen	  terecht.	  Er	  zijn	  specialisten	  bij	  het	  huis	  betrokken	  die	  je	  
kunnen	  adviseren	  in	  elke	  fase	  van	  het	  ondernemerschap.	  Het	  maakt	  
niet	  uit	  of	  je	  een	  groot	  of	  klein	  bedrijf	  hebt,	  of	  je	  net	  begint,	  al	  jaren	  
onderneemt	  of	  gaat	  stoppen.	  
Bovendien	  kun	  je	  in	  het	  Ondernemershuis	  tegen	  een	  betaalbare	  prijs	  
activiteiten	  organiseren	  of	  vergaderen.	  En	  je	  kunt	  er	  als	  startende	  
ondernemer	  ook	  een	  werkplek	  huren	  in	  een	  omgeving	  die	  desgewenst	  
meedenkt	  met	  jouw	  onderneming.	  	  

In	  het	  Ondernemershuis	  staan	  innovatie	  en	  het	  delen	  van	  kennis	  centraal.	  Het	  
ondernemershuis	  gaat	  uitgroeien	  tot	  een	  broedplaats	  van	  goede	  ideeën	  en	  concrete	  
initiatieven,	  waarmee	  gemeente,	  onderwijs	  en	  ondernemers	  alle	  deuren	  openzetten	  
naar	  werk	  en	  vernieuwing.	  	  Aandachtspunt	  daarbij	  is	  om	  niet	  te	  veel	  koestering	  en	  
hulp	  te	  bieden,	  want	  starters	  moeten	  van	  nature	  zelfredzaam	  en	  innovatief	  zijn,	  

Voor	  alle	  
bedrijven	  die	  
zich	  in	  Katwijk	  
willen	  vestigen	  
gaat	  de	  rode	  
loper	  uit	  

Het	  Katwijkse	  
Ondernemershuis	  
is	  dé	  plek	  voor	  
alle	  Katwijkse	  
ondernemers	  
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anders	  blijven	  ze	  starter.	  Ook	  de	  gevestigde	  bedrijven	  mogen	  geen	  concurrerende	  
hinder	  ondervinden	  van	  het	  ‘aanduwen’	  van	  starters	  of	  van	  het	  Ondernemershuis.	  

	  
3. Er	  komen	  meer	  starters	  in	  Katwijk	  
	  

De	  ambitie	  is	  een	  jaarlijkse	  groei	  van	  het	  aantal	  starters	  met	  4,5%.	  
	  

Het	  bedrijfsleven	  en	  de	  gemeente	  Katwijk	  helpen	  mensen	  een	  bedrijf	  te	  
beginnen	  en	  steunen	  starters	  actief.	  Het	  Ondernemershuis	  is	  een	  
laagdrempelig	  loket	  om	  mensen	  te	  spreken	  en	  de	  goede	  kant	  ‘op	  te	  duwen’.	  
Het	  gaat	  erom	  dat	  de	  aankomende	  starter	  leert	  ‘hoe	  de	  hazen	  lopen’;	  hij	  of	  
zij	  krijgt	  hulp	  om	  te	  starten,	  door	  te	  starten	  of	  door	  te	  groeien.	  Met	  hulp	  van	  
de	  juiste	  ondernemers	  kan	  zijn	  idee	  of	  concept	  worden	  aangescherpt.	  Ook	  
de	  latente	  starter,	  soms	  met	  weinig	  opleiding	  maar	  wel	  met	  handelsgeest,	  
moet	  worden	  geholpen.	  Ook	  online	  ondernemers	  kunnen	  op	  een	  slimme	  

manier	  bij	  elkaar	  worden	  gebracht.	  	  

	  
4. Katwijk	  heeft	  kwalitatieve	  sterke	  bedrijventerreinen	  	  

	  
De	   ambitie	   is	   dat	   Katwijk	   een	   aanbod	   heeft	   van	   onmiddellijk	   uitgeefbare	  
bedrijventerreinen.	  	  
	  
Bedrijventerreinen	  vormen	  de	  ruggengraat	  van	  de	  lokale	  economie.	  
Bedrijventerreinen	  in	  de	  Randstad	  zijn	  schaars.	  Dat	  betekent	  dat	  we	  zuinig	  moeten	  

zijn	  op	  gronden	  die	  we	  
hebben	  en	  de	  bestemming	  
van	  nog	  vrije	  gronden	  
zorgvuldig	  moeten	  kiezen.	  	  

Om	  de	  werkgelegenheid	  
en	  economische	  groei	  te	  
stimuleren	  worden	  op	  de	  
bedrijventerreinen	  
meerdere	  functies	  (leisure,	  
perifere	  detailhandel,	  
kantoren	  en	  eventueel	  
wonen)	  toegestaan	  
conform	  het	  door	  de	  
Leidse	  regio	  uitgewerkte	  
concept	  van	  
werklandschappen.	  
Hierdoor	  blijven	  de	  
bedrijventerreinen	  

aantrekkelijk	  en	  wordt	  de	  vraag	  naar	  nieuwe	  locaties	  gedrukt	  (verdichting).	  	  
De	  nog	  beschikbare	  en	  uitgeefbare	  bedrijventerreinen	  zijn	  enerzijds	  nodig	  voor	  de	  
groei	  van	  de	  al	  in	  de	  gemeente	  gevestigde	  bedrijven	  en	  bieden	  anderzijds	  
kwalitatieve	  ruimte	  aan	  bedrijven	  die	  zich	  in	  Katwijk	  willen	  vestigen.	  De	  inzet	  daarbij	  

Het	  gaat	  erom	  
dat	  een	  starter	  
leert	  ‘hoe	  de	  
hazen	  lopen’	  

Bedrijventerreinen	  in	  de	  Randstad	  zijn	  schaars.	  
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is	  om	  zoveel	  mogelijk	  hoogwaardige	  innovatieve	  bedrijven	  te	  verleiden	  om	  naar	  
Katwijk	  te	  komen.	  Hierbij	  kan	  onder	  meer	  worden	  gedacht	  aan	  kennisindustrie	  die	  
zich	  bezighoudt	  met	  onbemande	  voertuigen,	  zoals	  drones.	  Deze	  bedrijven	  kunnen	  
een	  plaats	  krijgen	  op	  het	  voormalig	  vliegveld	  Valkenburg.	  
	  
	  

5. Katwijk	  Marketing	  
	  
De	  ambitie	  is	  de	  belangstelling	  voor	  Katwijk	  te	  vergroten	  met	  10%.	  
	  
Katwijk	  heeft	  veel	  kwaliteiten	  om	  trots	  op	  te	  zijn.	  Lang	  niet	  alle	  bezoekers	  en	  potentiële	  
bedrijven	  zijn	  bekend	  met	  deze	  kwaliteiten.	  Met	  city-‐	  en	  regiomarketing	  kan	  het	  imago	  van	  
Katwijk	  en	  de	  Leidse	  regio	  in	  positieve	  zin	  worden	  beïnvloed	  en	  de	  bekendheid	  van	  het	  
gebied	  worden	  verbeterd	  door	  onder	  meer	  te	  investeren	  in	  boegbeeldprojecten,	  
mediacampagnes	  en	  free	  publicity.	  De	  campagne	  ‘DIT!	  is	  Katwijk’	  laat	  zien	  dat	  het	  nieuwe	  
strand,	  de	  parkeergarage,	  de	  gastvrije	  horeca	  en	  het	  winkelcentrum	  sterke	  elementen	  zijn	  
voor	  bezoekers	  van	  Katwijk.	  De	  inwoners	  van	  de	  gemeente	  weten	  al	  heel	  lang	  dat	  Katwijk	  
een	  mooi	  strand	  en	  duingebied	  heeft,	  shoppen	  in	  het	  centrum	  van	  Katwijk	  aan	  Zee	  leuk	  is,	  
zowel	  aan	  de	  Boulevard	  als	  in	  het	  centrum	  en	  op	  het	  strand	  een	  keur	  aan	  restaurants	  en	  
strandpaviljoens	  te	  vinden	  is	  en	  wandelaars	  en	  fietsers	  Katwijk	  prima	  kunnen	  gebruiken	  als	  
startpunt	  of	  tussenstop.	  In	  de	  campagne	  ‘DIT!	  is	  Katwijk’	  wordt	  gebruik	  gemaakt	  van	  de	  trots	  
die	  onder	  de	  Katwijkers	  ontstaan	  bij	  de	  ontwikkeling	  van	  de	  Boulevard	  en	  de	  parkeergarage.	  
Deze	  trots	  maakt	  de	  Katwijkers	  fans	  en	  ambassadeurs	  tegelijk.	  
De	  voornoemde	  USP’s	  (Unique	  Selling	  Points)	  vormen	  de	  basis	  van	  de	  profilering	  van	  Katwijk	  
bij	  de	  potentiële	  dagtoerist	  die	  woont	  binnen	  een	  straal	  van	  50	  km	  van	  Katwijk.	  	  	  
Voor	  bedrijven	  zijn	  deze	  factoren	  ook	  belangrijk.	  Voor	  het	  vasthouden	  en	  aantrekken	  van	  
bedrijven	  en	  kenniswerkers	  zijn	  zowel	  de	  landelijke/internationale	  positionering	  als	  
vestigingsplaatsfactoren	  van	  belang.	  Onmisbaar	  daarbij	  is	  het	  om	  potentiële	  bedrijven	  en	  
medewerkers	  te	  informeren	  over	  de	  kwaliteit	  van	  het	  woon-‐	  en	  leefmilieu,	  over	  huizen,	  
banen,	  scholing,	  groen	  en	  de	  culturele	  agenda	  van	  Katwijk	  en	  de	  regio.	  	  

Aansprekende	  bedrijven	  met	  een	  directeur	  die	  een	  groot	  netwerk	  heeft,	  worden	  ook	  
gevraagd	  ambassadeur	  voor	  Katwijk	  te	  zijn.	  Voor	  het	  nieuwe	  bedrijventerrein	  Klei-‐Oost-‐zuid	  
wordt	  een	  specifiek	  acquisitieplan	  ontwikkeld.	  

	  
De	  actiepunten	  van	  dit	  hoofdstuk	  ‘Het	  rode-‐loperbeleid	  voor	  bedrijven’	  staan	  in	  bijlage	  3.	  
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HOOFDSTUK	  4	  TOERISME	  	  	  

	  
4.1	  	  Inleiding	  

De	  sector	  toerisme	  is	  beeldbepalend	  voor	  Katwijk	  maar	  het	  
werkgelegenheidsaandeel	  is	  relatief	  laag.	  De	  gemeente	  wil	  daarom	  bekijken	  hoe	  het	  

toerisme	  kan	  worden	  versterkt	  en	  welke	  beleidsmatige	  ondersteuning	  
noodzakelijk	  is	  om	  de	  economische	  ontwikkeling	  te	  stimuleren.	  
Hiervoor	  wordt	  een	  toeristische	  agenda	  2015-‐2018	  opgesteld.	  Het	  
proces	  moet	  leiden	  tot	  een	  concreet	  gedragen	  uitvoeringsplan	  voor	  de	  
komende	  vijf	  jaar	  met	  visie,	  ambitie,	  strategie	  en	  concrete	  
uitvoeringsprojecten.	  
Het	  opstellen	  van	  de	  uitvoeringsagenda	  toerisme	  wordt	  begeleid	  door	  
het	  bureau	  NLRNT.	  	  Het	  toeristisch	  platform	  functioneert	  daarbij	  als	  
stuurgroep.	  Het	  toeristisch	  platform	  bestaat	  uit	  vertegenwoordigers	  
van	  strandpaviljoenhouders,	  winkeliers,	  horeca,	  gemeente,	  Katwijk	  

Marketing,	  KOV,	  de	  theaterhangaar	  en	  enkele	  leden	  van	  de	  taskforce	  economie.	  

De	  aanpak	  van	  de	  toeristische	  agenda	  op	  hoofdlijnen	  bestaat	  uit:	  

Het	  proces	  moet	  
leiden	  tot	  een	  
concreet	  gedragen	  
uitvoeringsplan	  
voor	  de	  komende	  
vijf	  jaar	  

Het	  Toeristisch	  Overstappunt	  (TOP)	  in	  de	  Zuidduinen.	  
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-‐ Interviews	  met	  stakeholders	  (afgerond)	  
-‐ Doelgroepenonderzoek	  op	  basis	  van	  leefstijlen	  (afgerond)	  
-‐ Onderzoek	  naar	  aanbod	  en	  overnachtingen	  verblijfstoerisme	  (afgerond)	  
-‐ Met	  toeristisch	  platform	  formuleren	  van	  ambitieniveau	  (afgerond)	  
-‐ Met	  toeristisch	  platform	  formuleren	  van	  visie	  en	  strategie	  (afgerond)	  
	  
De	  volgende	  activiteiten	  moeten	  nog	  worden	  uitgewerkt:	  
-‐ Uitwerken	  organisatie	  en	  financiering	  van	  toeristische	  agenda	  (maart)	  
-‐ Bespreken	  plannen	  met	  achterbannen	  (strandpaviljoens,	  horeca,	  winkeliers)	  

(april)	  
-‐ Interviews	  met	  raadsfracties	  (april)	  
-‐ Bespreken	  concept	  agenda	  met	  toeristisch	  platform	  (mei)	  
-‐ Afronden	  toeristische	  agenda	  (mei)	  
-‐ Bestuurlijke	  besluitvorming	  (mei/begin	  juni)	  

	  

	  

Onderstaande	  paragrafen	  geven	  in	  een	  korte	  samenvatting	  de	  opbrengst	  weer	  tot	  20	  
maart	  2015.	  In	  de	  komende	  periode	  zal	  	  nadere	  uitwerking	  plaatsvinden	  op	  
bovengenoemde	  punten.	  

	  

De	  strandhuisjes	  hebben	  het	  aantal	  toeristische	  bedden	  uitgebreid.	  
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4.2	  Toerisme	  in	  Katwijk	  

Katwijk	  in	  cijfers	  
-‐ Algemeen:	  relatief	  weinig	  bekend	  over	  het	  toerisme	  in	  Katwijk.	  
-‐ 4,2%	  Werkgelegenheidsaandeel	  in	  Katwijk.	  Ongeveer	  600-‐700	  banen.	  Relatief	  en	  

absoluut	  laag	  ten	  opzichte	  van	  andere	  badplaatsen.	  
-‐ Hoge	  waardering	  gastvrijheid	  door	  bezoekers:	  gastvrijheid	  in	  horeca	  en	  winkels,	  

maar	  ook	  aanbod	  horeca,	  aanbod	  winkels,	  informatievoorziening.	  
-‐ Hoog	  herhalingsbezoek	  in	  vergelijking	  met	  andere	  badplaatsen.	  
-‐ 6.200	  bedden	  in	  Katwijk	  die	  zorgen	  voor	  ongeveer	  340.000	  overnachtingen	  in	  

Katwijk	  (2013).	  	  Ten	  opzichte	  van	  2008	  is	  een	  lichte	  groei	  waarneembaar.	  
-‐ Koopstromenonderzoek:	  meeste	  bestedingen	  komen	  vanuit	  Katwijk	  en	  directe	  

omgeving	  Leidse	  Ommelanden).	  
	  

Doelgroepenonderzoek	  (leefstijlen)	  

Doel	  van	  het	  onderzoek	  
Om	  meer	  inzicht	  te	  krijgen	  welke	  doelgroepen	  naar	  Katwijk	  komen	  en	  hoe	  het	  
aanbod	  hierop	  is	  ingericht	  is	  onderzoek	  verricht	  op	  basis	  van	  leefstijlenprofielen.	  
Welke	  leefstijlen	  wonen	  er	  in	  Katwijk	  en	  de	  regio	  en	  voor	  welke	  leefstijlen	  is	  het	  
aanbod	  (dag-‐	  en	  verblijfsrecreatie)	  in	  Katwijk	  vooral	  interessant.	  Ook	  is	  gevraagd	  naar	  
welke	  kansrijke	  ontwikkelingsrichtingen	  er	  liggen	  voor	  het	  aanbod	  in	  Katwijk.	  
	  
Leefstijlen	  model	  
Door	  SmartAgent	  Company	  en	  RECRON	  is	  de	  recreantenatlas	  ontwikkeld	  die	  inzicht	  
geeft	  in	  het	  gedrag	  en	  beleving	  van	  recreanten	  op	  basis	  van	  psychologische	  en	  
sociologische	  kenmerken.	  Zowel	  voor	  verblijfs-‐	  als	  dagrecreatie	  zijn	  er	  
belevingswerelden	  onderscheiden.	  Onderstaande	  tabel	  geeft	  de	  zeven	  leefstijlen	  
weer	  voor	  verblijfsrecreatie	  met	  hun	  landelijke	  omvang	  in	  percentages.	  	  	  
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Hoofdconclusies	  
	  

-‐ Aanbod	  verblijfsrecreatie:	  In	  de	  verblijfsrecreatie	  kunnen	  voornamelijk	  de	  groepen	  
lime	  (rust,	  gezelligheid	  met	  groepen/gezin),	  aqua	  (inspirerend,	  rustig),	  geel	  
(gezelligheid,	  levensgenieters,	  groepen)	  	  en	  groen	  (rust,	  geen	  gekkigheid)	  	  veel	  
bedrijven	  vinden	  die	  passen	  bij	  hun	  leefstijl.	  Er	  is	  maar	  een	  beperkt	  aantal	  bedrijven	  
te	  vinden	  dat	  voornamelijk	  aantrekkingskracht	  heeft	  op	  blauw	  (luxe	  en	  stijlvol)	  of	  
paars	  (bijzondere	  ervaring,	  individueel).	  De	  strandhuisjes	  zijn	  hierop	  een	  
uitzondering.	  De	  strandhuisjes	  zijn	  een	  relatief	  klein	  deel	  van	  het	  aanbod	  (<5%),	  maar	  
zijn	  wel	  onderscheidend	  ten	  opzichte	  van	  het	  overige	  aanbod.	  Ze	  zijn	  voornamelijk	  
aantrekkelijk	  voor	  blauw,	  paars	  en	  rood.	  Zie	  de	  linker	  	  helft	  van	  de	  tabel	  op	  blz.	  19.	  

-‐ Confrontatie	  vraag	  (inwoners	  en	  bezoekers	  van	  Katwijk)	  en	  huidige	  aanbod	  in	  Katwijk	  
Voor	  met	  name	  ingetogen	  aqua,	  gezellig	  lime	  en	  rustig	  groen	  is	  het	  
verblijf/recreatieve	  aanbod	  goed	  ontwikkeld.	  Het	  aanbod	  voor	  luxe	  blauw	  en	  paars	  is	  
minder	  ontwikkeld	  ten	  opzichte	  van	  de	  vraag	  van	  toeristen.	  Voor	  dagrecreatie	  van	  
inwoners	  in	  Katwijk	  is	  de	  vergelijking	  vraag	  en	  aanbod	  vrijwel	  in	  evenwicht.	  Alle	  
leefstijlen	  worden	  goed	  bediend.	  Mogelijk	  is	  nog	  wat	  meer	  aanbod	  mogelijk	  voor	  
luxe	  blauw.	  De	  inwoners	  van	  de	  Leidse	  ommelanden	  vinden	  vooral	  een	  aantrekkelijk	  
aanbod	  als	  het	  gaat	  om	  geel	  en	  lime.	  Vooral	  de	  groepen	  rood,	  paars	  en	  blauw	  vinden	  
nog	  onvoldoende	  aanbod	  dat	  past	  bij	  hun	  belevingswereld.	  

-‐ Vervolg	  naar	  aanleiding	  van	  resultaten	  onderzoek	  De	  resultaten	  van	  het	  onderzoek	  
zijn	  besproken	  in	  het	  toeristisch	  platform.	  Hoofdvraag	  die	  naar	  aanleiding	  van	  het	  
onderzoek	  werd	  gesteld	  was:	  willen	  we	  ons	  qua	  productontwikkeling	  of	  marketing	  
richten	  op	  onderdelen	  die	  minder	  ontwikkeld	  zijn	  of	  juist	  op	  de	  leefstijlen	  die	  nu	  al	  
naar	  Katwijk	  komen	  en	  waar	  het	  aanbod	  op	  is	  ingericht?	  Uitkomst	  was	  dat	  qua	  
marketing	  er	  vooral	  moet	  worden	  gericht	  op	  bestaande	  leefstijlen.	  Voor	  
productontwikkeling	  geldt	  min	  of	  meer	  hetzelfde,	  al	  liggen	  er	  voor	  verblijfsrecreatie	  
wel	  kansen	  voor	  rood,	  blauw	  en	  paars.	  	  

	  

4.3	  Visie	  

Destinatie	  
Katwijk	  is	  een	  gemoedelijke,	  eigenzinnige	  badplaats	  aan	  de	  Noordzee	  met	  

overwegend	  kleinschalige	  voorzieningen.	  Toeristische	  ontwikkelingen	  
en	  focus	  vinden	  vooral	  plaatsen	  binnen	  de	  toeristische	  kernzone:	  het	  
duingebied,	  kust,	  centrum	  Katwijk	  aan	  Zee	  en	  de	  binnenwateren.	  
Katwijk	  staat	  voor	  gastvrij	  en	  verrassend.	  

Marketing	  
De	  verblijfsrecreatie	  richt	  zich	  vooral	  op	  de	  doelgroepen	  die	  nu	  al	  naar	  
Katwijk	  komen.	  In	  leefstijltermen	  gaat	  het	  om:	  lime,	  groen	  en	  geel.	  Er	  
is	  	  focus	  op	  het	  voor-‐	  en	  naseizoen	  omdat	  	  qua	  bezettingsgraad	  hier	  
de	  meeste	  winst	  valt	  te	  behalen.	  In	  de	  zomer	  is	  Katwijk	  al	  nagenoeg	  
‘vol’.	  Voor	  de	  dagrecreatie	  zitten	  de	  belangrijkste	  doelgroepen	  in	  de	  
cirkel	  Amsterdam,	  Rotterdam	  en	  Utrecht.	  Hier	  moeten	  de	  meeste	  

bezoekers	  vandaan	  komen.	  De	  aandacht	  moet	  bovendien	  niet	  alleen	  gaan	  naar	  
toeristische	  promotie	  maar	  ook	  generieke	  pr	  en	  promotie	  (wonen	  en	  werken).	  

Er	  is	  een	  focus	  op	  
het	  voor-‐	  en	  
naseizoen	  omdat	  
hier	  qua	  
bezettingsgraad	  
de	  meeste	  winst	  
valt	  te	  halen	  
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Productontwikkeling	  
Om	  	  gastvrij	  en	  verrassend	  waar	  te	  
maken	  wordt	  	  voortdurend	  binnen	  de	  
identiteit	  van	  Katwijk	  gezocht	  	  naar	  
innovaties/vernieuwingen	  en	  wordt	  
structurele	  ondersteuning	  geboden	  om	  
de	  gastvrijheidsclaim	  waar	  te	  maken.	  
Het	  eigenzinnige	  en	  kleinschalige	  moet	  
daarbij	  behouden	  blijven:	  geen	  
grootschalige	  ontwikkelingen	  aan	  de	  
kuststrook.	  Er	  is	  aandacht	  voor	  
watersport	  en	  haar	  verbindingen	  naar	  
het	  achterland.	  Ook	  het	  bestaande	  
aanbod	  wordt	  verder	  doorontwikkeld.	  	  

	  

4.4	  Ambitie	  en	  strategie	  

Ambitie:	  5%	  Groei	  in	  werkgelegenheid	  en	  bezoekers	  
Om	  dit	  te	  meten	  worden	  de	  volgende	  bronnen	  gebruikt:	  
Werkgelegenheid:	  LISA	  (Landelijk	  Informatie	  Systeem	  Arbeidsplaatsen)	  
Bezoekers:	  geïnstalleerde	  meetpunten	  op	  het	  strand	  en	  in	  het	  winkelgebied	  
	  	  
De	  strategie	  is	  in	  algemene	  zin	  te	  omschrijven	  als:	  
-‐ Groei	  vanuit	  het	  dag-‐	  en	  verblijfstoerisme	  
-‐ Primair	  marktontwikkeling	  
-‐ Secundair	  (kleinschalige)	  productontwikkeling	  
	  
Meer	  concreet	  betekent	  dit:	  

Marktontwikkeling	  
-‐ Meer	  marketingactiviteiten	  door	  meer	  budget	  voor	  promotie	  	  
-‐ Meer	  inzet	  op	  digitale	  en	  sociale	  media	  
-‐ Extra	  inspanningen	  op	  schouderseizoenen	  (voor-‐	  en	  naseizoen)	  
-‐ Evenementen	  meer	  uitdragen	  en	  professionaliseren	  
-‐ Samenwerking	  zoeken	  met	  Leiden	  en	  Bollenstreek	  
	  
Productontwikkeling	  	  
-‐ Uitbreiding	  met	  200	  bedden	  door	  komst	  hotel	  en	  meer	  B&B	  
-‐ Meer	  terrassen	  
-‐ Watersport	  verder	  ontwikkelen:	  Zwaaikom,	  aandacht	  voor	  doorvaarthoogte	  

bruggen	  
-‐ Digitale	  voorzieningen	  voor	  gasten	  ontwikkelen	  	  
	  
Samenwerking/organisatie	  en	  financiering	  (nader	  uit	  te	  werken	  in	  toeristische	  
agenda)	  
Eerder	  genoemde	  mogelijkheden:	  

De	  Katwijkse	  jachthaven.	  
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-‐ Verbeteren	  gemeentelijke	  dienstverlening	  (aanhaken	  bij	  rode-‐loperbeleid)	  
-‐ Aanstellen	  centrumaanjager:	  versterken	  evenementen,	  winkelgebied	  etc.	  (nader	  

uit	  te	  werken)	  
-‐ Hoe	  uitvoeringsagenda	  te	  financieren?	  Naast	  de	  gelden	  die	  de	  gemeente	  al	  

besteed	  aan	  toerisme	  (Katwijk	  Marketing,	  subsidies	  etc.)	  stelt	  de	  gemeente	  
incidenteel	  maximaal	  €	  50.000	  per	  jaar	  extra	  beschikbaar	  voor	  de	  jaren	  2015,	  
2016	  en	  2017.	  Hieraan	  verbindt	  de	  gemeente	  de	  volgende	  voorwaarden:	  
-‐	  	  Het	  budget	  wordt	  besteed	  aan	  marketingcampagnes	  
-‐	  	  Het	  extra	  budget	  is	  projectfinanciering	  en	  wordt	  alleen	  beschikbaar	  gesteld	  als	  
ondernemers	  hetzelfde	  bedrag	  meefinancieren.	  Zonder	  cofinanciering	  van	  
ondernemers	  geen	  campagnes.	  
-‐	  Het	  budget	  wordt	  niet	  besteed	  aan	  personeel.	  
Tevens	  is	  de	  gemeente	  bereid	  de	  meeropbrengsten	  (dan	  het	  huidige	  niveau)	  van	  
de	  toeristenbelasting	  en	  de	  parkeerinkomsten	  structureel	  in	  te	  zetten	  voor	  
toerisme	  en	  marketing,	  ook	  na	  2017.	  De	  gemeente	  verwacht	  namelijk	  dat	  
bijvoorbeeld	  door	  de	  komst	  van	  de	  parkeergarage	  boulevard	  Zeezijde,	  nieuwe	  
toeristische	  productontwikkeling	  en	  een	  steviger	  inzet	  op	  marketing	  de	  
inkomsten	  van	  deze	  heffingen	  zullen	  toenemen.	  Dit	  zijn	  ideeën	  waarover	  nog	  
met	  de	  gemeenteraad	  moet	  worden	  gesproken.	  

	  
	  
Monitoren	  succes	  uitvoeringsagenda	  (nader	  uit	  te	  werken	  in	  toeristische	  agenda)	  
-‐ Opstellen	  meetbare	  output	  en	  outcome	  indicatoren	  (bijvoorbeeld	  omzet,	  

werkgelegenheid	  en	  bestedingen,	  aantallen	  bezoekers)	  
-‐ Digitale	  meetpunten	  installeren	  op	  strand,	  Zeezijde,	  strand	  en	  Prins	  

Hendrikkanaal:	  meten	  bezoekersaantallen,	  uitwisseling	  en	  herhalingsbezoek	  (per	  
mei	  2015)	  
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Het	  kenniscentrum	  van	  FloraHolland.	  

	  
	  
HOOFDSTUK	  5	  SIERTEELTCLUSTER	  KATWIJK	  
	  

3. Inleiding	  

Het	  sierteeltcluster	  in	  Katwijk	  is	  van	  economisch	  belang	  voor	  Katwijk.	  De	  gemeente	  
wil	  daarom	  onderzoeken	  	  hoe	  het	  cluster	  kan	  worden	  versterkt	  en	  welke	  
beleidsmatige	  ondersteuning	  noodzakelijk	  is	  om	  de	  economische	  ontwikkeling	  te	  
stimuleren.	  Het	  gaat	  daarbij	  om	  de	  volledige	  breedte	  van	  het	  glastuinbouwcluster:	  
veiling,	  kwekers,	  transporteurs	  en	  handelaren.	  Dit	  onderzoek	  brengt	  de	  kansen	  voor	  
versterking	  van	  de	  sierteeltsector	  in	  Katwijk	  in	  kaart	  en	  werkt	  toe	  naar	  een	  
gezamenlijke	  ‘Visie	  versterking	  cluster	  sierteelt	  in	  Katwijk’.	  	  

Het	  algemene	  doel	  is	  vertaald	  naar	  een	  aantal	  subvragen:	  
Sierteeltcluster	  
• Wat	  is	  de	  economische	  toegevoegde	  waarde	  van	  het	  sierteeltcluster?	  
• Hoe	  is	  het	  gesteld	  met	  de	  economische	  kracht	  en	  vitaliteit	  van	  het	  cluster	  en	  van	  

de	  bedrijven	  die	  daar	  deel	  vanuit	  maken?	  	  
Ruimtelijk	  handelingskader	  	  
• Hoe	  kan	  de	  gemeente	  de	  ontwikkeling	  van	  het	  cluster	  ruimtelijk	  faciliteren?	  
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• En	  wat	  betekent	  dit	  voor	  de	  positionering	  van	  de	  glastuinbouwlocaties	  in	  Katwijk	  
(onder	  andere	  de	  Woerd,	  Zijlhoek	  en	  Trappenberg	  Kloosterschuur)?	  

Versterking	  cluster	  en	  innovatievermogen	  
• Wat	  zijn	  de	  groeivoorwaarden	  om	  het	  cluster	  economisch	  en	  ruimtelijk	  vitaal	  te	  

houden	  c.q.	  te	  revitaliseren?	  
• Hoe	  kan	  het	  organiserend	  en	  innovatief	  vermogen	  van	  het	  cluster	  worden	  

versterkt?	  Welke	  kansen	  liggen	  er	  met	  andere	  clusters	  (crossovers	  met	  
bijvoorbeeld	  bio	  science)?	  

	  
Het	  opstellen	  van	  de	  visie	  glastuinbouw	  wordt	  begeleid	  door	  het	  bureau	  Blaauwberg.	  
Er	  is	  een	  begeleidingsgroep	  geformeerd	  bestaande	  uit	  vertegenwoordigers	  van	  de	  
gemeente,	  GOM	  en	  FloraHolland.	  
	  
De	  aanpak	  op	  hoofdlijnen	  bestaat	  uit:	  
-‐ Interviews	  met	  stakeholders	  (afgerond)	  
-‐ Informerende	  sessie	  met	  gemeenteraad	  (afgerond)	  
-‐ Werksessies	  met	  compacte	  werkgroepen	  en	  met	  bedrijfsleven	  (volgt)	  	  
-‐ Schrijven	  en	  presenteren	  glastuinbouwvisie	  
	  

Op	  26	  februari	  is	  de	  tweede	  tussentijdse	  rapportage	  besproken	  in	  de	  
begeleidingsgroep.	  Onderstaand	  geeft	  in	  een	  korte	  samenvatting	  de	  opbrengst	  tot	  20	  
maart	  weer.	  In	  de	  komende	  periode	  zal	  	  vooral	  nadere	  uitwerking	  plaats	  vinden	  van	  
de	  thema’s	  ‘ruimtelijk	  handelingskader’	  en	  ‘versterking	  van	  cluster-‐	  en	  
innovatievermogen’.	  

	  

4. Belang	  en	  kracht	  sierteeltcluster	  Katwijk	  

Nederland	  neemt	  op	  de	  wereldmarkt	  van	  de	  sierteeltproductie	  en	  –handel	  een	  
koppositie	  in,	  maar	  deze	  positie	  staat	  onder	  druk	  door	  de	  opkomende	  internationale	  

concurrentie.	  Dat	  raakt	  ook	  het	  lokale	  
sierteeltcomplex	  in	  Katwijk.	  Het	  belang	  van	  de	  sector	  
voor	  de	  Katwijkse	  economie	  is	  groot.	  Niet	  in	  de	  laatste	  
plaats	  door	  de	  aanwezigheid	  van	  een	  vestiging	  van	  
Veiling	  FloraHolland,	  centrum	  van	  de	  wereldhandel	  in	  
bloemen	  en	  planten,	  in	  Rijnsburg.	  Een	  groot	  aantal	  
Katwijkse	  productie-‐	  en	  handelsbedrijven	  en	  
toeleveranciers	  is	  in	  de	  sierteelt	  werkzaam.	  Ongeveer	  
3.000	  banen	  in	  Katwijk	  zijn	  gerelateerd	  aan	  het	  
sierteeltcluster	  in	  Katwijk	  (zie	  ook	  kader	  kerngegevens	  
sierteeltcluster	  Katwijk).	  

De	  sierteeltsector	  in	  Katwijk	  is	  in	  de	  kern	  een	  nauw	  
samenhangend	  geheel	  van	  ondernemers:	  veredelaars,	  

kwekers,	  (groot)handelaren,	  	  logistieke	  dienstverleners	  en	  veiling	  FloraHolland.	  De	  
kracht	  van	  de	  lokale	  sierteeltsector	  in	  Katwijk	  is	  dat	  de	  ondernemers	  (kwekers	  en	  

Het	  Rijnsburgse	  veilingcomplex.	  
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handelaren)	  zich	  weten	  te	  onderscheiden	  met	  een	  gespecialiseerd,	  hoogwaardig	  en	  
bij	  elkaar	  genomen	  breed	  bloemenaanbod	  (elke	  teler	  heeft	  zijn	  eigen	  bloemensoort),	  
in	  combinatie	  met	  een	  fijnmazig	  handelsnetwerk,	  dichtbij	  een	  grote	  (inter)nationale	  
speler	  (FloraHolland).	  	  Die	  combinatie,	  met	  als	  basis	  de	  jarenlang	  opgebouwde	  
handels-‐	  en	  productiekennis,	  maakt	  dat	  er	  voor	  de	  Katwijkse	  ondernemers	  plaats	  is	  
op	  de	  internationale	  sierteeltmarkt,	  waar	  de	  goedkopere,	  minder	  kwetsbare	  
‘bulkproducties’	  domineren.	  

De	  relatief	  kleine	  sierteeltsector	  in	  Katwijk	  heeft	  dankzij	  bovenstaande	  
eigenschappen	  een	  kansrijke	  clusterstructuur.	  Alle	  partijen	  zijn	  met	  elkaar	  verbonden	  
–	  zo	  niet	  ‘tot	  elkaar	  veroordeeld’.	  Elke	  schakel	  apart	  is	  de	  moeite	  waard	  om	  verder	  te	  
versterken.	  De	  directe	  nabijheid	  van	  kwekers	  die	  een	  hoge	  kwaliteit	  en	  grote	  

diversiteit	  aan	  bloemen	  kunnen	  leveren,	  is	  interessant	  voor	  handelaren	  
die	  dag	  en	  nacht	  hun	  voorraden	  kunnen	  aanvullen.	  De	  directe	  nabijheid	  
van	  handelaren	  die	  (goedkopere)	  basissnijbloemen	  van	  elders	  
combineren	  met	  (wat	  duurdere)	  kleine	  hoeveelheden	  specialistische	  
bloemen	  uit	  Katwijk,	  is	  op	  zijn	  beurt	  van	  groot	  belang	  voor	  de	  kwekers.	  
De	  handelaren	  beschikken	  over	  een	  fijnmazig	  transport-‐	  en	  
exportsysteem	  met	  lijnrijders	  en	  logistieke	  bedrijven	  die	  de	  bloemen	  
snel	  overal	  in	  de	  exportlanden	  leveren.	  De	  nabijheid	  van	  toeleveranciers	  
en	  adviseurs,	  Schiphol	  en	  de	  haven	  van	  Rotterdam	  versterken	  de	  positie	  
van	  de	  Katwijkse	  sierteeltsector.	  	  

Deze	  krachtige	  combinatie	  is	  echter	  ook	  kwetsbaar.	  De	  glastuinbouw	  in	  
het	  buitenland	  ontwikkelt	  zich	  sterk	  en	  deelt	  klappen	  uit	  aan	  de	  sector	  

in	  Nederland.	  De	  kwekers	  zijn	  door	  de	  sterke	  specialisatie	  ieder	  voor	  zich	  relatief	  
onafhankelijk	  van	  hun	  buurman	  die	  weer	  een	  andere	  snijbloem	  kweekt.	  Op	  landelijk	  
niveau	  heeft	  de	  productiekant	  van	  de	  sierteeltsector	  het	  moeilijk.	  De	  sector	  groeit	  
niet	  meer	  in	  hectares	  en	  aantal	  bedrijven.	  Er	  vindt	  herschikking	  en	  concentratie	  van	  
bedrijven	  plaats.	  Het	  is	  niet	  waarschijnlijk	  dat	  zich	  nieuwe	  kwekers	  in	  Katwijk	  
vestigen.	  Alle	  Nederlandse	  kwekers	  hebben	  te	  maken	  met	  internationale	  
concurrentie	  van	  elders	  uit	  Europa,	  Afrika,	  Zuid-‐Amerika	  en	  Azië.	  De	  tijden	  van	  
weleer	  met	  hoge	  prijzen	  en	  nieuwe	  kansen	  om	  met	  compensatiegeld	  van	  de	  overheid	  
een	  nieuwe	  start	  met	  een	  up-‐to-‐date	  bedrijf	  te	  maken,	  	  zijn	  definitief	  voorbij.	  De	  
innovatie	  zal	  van	  de	  ondernemers	  zelf	  moeten	  komen.	  	  

	  

5. Ambitie	  en	  Strategie	  voor	  versterking	  cluster	  sierteelt	  Katwijk	  

Ambitie:	  een	  sterk	  en	  vitaal	  sierteeltcluster.	  De	  werkgelegenheid	  in	  het	  
sierteeltcluster	  (3.000	  banen)	  blijft	  de	  komende	  tien	  jaar	  op	  peil.	  

Om	  deze	  ambitie	  te	  bereiken	  wordt	  ingezet	  op	  de	  volgende	  strategieën:	  
1.	  Bedrijfseconomische	  versterking	  door	  crossovers	  
2.	  Flexibilisering	  en	  handhaving	  van	  bestemmingsplannen	  
3.	  Versterken	  ontsluiting	  van	  het	  sierteeltcluster	  
	  

	  

De	  glastuinbouw	  
in	  het	  buitenland	  
ontwikkelt	  zich	  
sterk	  en	  deelt	  
klappen	  uit	  aan	  
de	  sector	  in	  
Nederland	  



	  

Economische	  Agenda	  Katwijk	  2015	  -‐	  2019	  
28	  april	  2015	  

	  

26	  

	  

	  

	  

1. Stimuleren	  van	  	  bedrijfseconomische	  versterking	  door	  crossovers	  
Uit	  het	  onderzoek	  blijkt	  dat	  ruimte	  niet	  het	  vraagstuk	  is	  waar	  de	  
sierteeltondernemers	  zich	  mee	  bezig	  houden.	  Het	  gaat	  veel	  meer	  over	  vitalisering	  
van	  locaties	  en	  bedrijfseconomische	  versterking.	  Binnen	  de	  discussie	  over	  de	  nieuwe	  
product-‐	  en	  marktverhoudingen	  en	  versterking	  van	  het	  cluster	  lijkt	  het	  meer	  te	  gaan	  
over	  de	  kwaliteit	  van	  de	  bedrijven	  dan	  de	  grootte	  van	  het	  bedrijf	  en	  het	  totale	  
sierteeltareaal.	  Vanuit	  de	  sector	  zelf	  en	  vanuit	  verschillende	  kanten	  valt	  de	  
overtuiging	  te	  horen	  dat	  echte	  innovatie	  niet	  meer	  uit	  de	  sector	  zelf	  valt	  te	  
verwachten,	  maar	  uit	  de	  kenniseconomie.	  

	  
a. Bio	  Science	  
Diverse	  partijen	  geven	  aan	  dat	  er	  kansen	  liggen	  om	  de	  kenniseconomie	  van	  Leiden,	  
met	  bedrijven	  en	  onderzoeksinstellingen	  in	  het	  Bio	  Science	  Park	  (BSP),	  maar	  ook	  met	  
onderzoekers	  en	  onderwijsinstellingen	  uit	  Wageningen	  en	  Delft	  (en	  Space	  in	  
Noordwijk),	  	  te	  verbinden	  met	  het	  sierteeltcluster.	  Uit	  de	  gesprekken	  met	  
veredelaars	  wordt	  duidelijk	  dat	  zij	  deze	  ontwikkelingen	  wel	  volgen,	  maar	  daar	  nog	  
niet	  in	  investeren.	  	  

	  
In	  het	  algemeen	  wordt	  gedacht	  dat	  juist	  het	  
Westland,	  met	  de	  grotere	  sierteeltbedrijven,	  
meer	  geschikt	  is	  voor	  bio-‐science-‐onderzoek.	  
Maar	  de	  unieke	  positie	  van	  Katwijk,	  met	  een	  
grote	  kennis	  van	  veredelen	  en	  productie	  van	  
hoogwaardige	  niche-‐producten	  in	  de	  sierteelt	  
zou	  de	  ‘kraamkamer’	  kunnen	  zijn	  van	  op	  bio-‐
science	  gestoelde	  innovatie,	  zeker	  gezien	  de	  
nabijheid	  van	  zoveel	  kennis	  op	  het	  BSP-‐Leiden.	  
Bovendien	  zou	  een	  combinatie	  kunnen	  worden	  
gemaakt	  met	  food	  (vis!),	  planten,	  gezondheid	  
en	  duurzaamheid	  (en	  maatschappelijk	  

verantwoord	  ondernemen);	  concepten	  die	  aansluiten	  bij	  de	  waarden	  van	  de	  
Katwijkse	  bevolking.	  De	  sierteeltmarkt	  zou	  zich	  zo	  kunnen	  verbinden	  met	  andere	  
markten.	  	  
Ingezet	  zou	  kunnen	  worden	  op	  het	  binnenhalen	  van	  jonge	  (Katwijkse)	  
afgestudeerden	  en	  het	  stimuleren	  van	  start-‐ups	  die	  samen	  met	  ondernemers	  

Thema Wat	  willen	  we	  bereiken? Acties

bedrijfseconomische	  versterking
bedrijfsontwikkeling	  door	  verbanden	  met	  kansrijke	  
crossovers	  zoals	  Bio	  Science	  en	  logistiek/ICT

samenwerking	  zoeken	  met	  kennisinstituten	  (economie071,	  
space,	  Wageningen	  en	  Rotterdam,	  Leiden	  en	  Delft

PM

ruimte
flexibele	  bestemmingsplannen	  zodat	  ondernemers	  beter	  
kunnen	  inspelen	  op	  de	  marktvraag	  (transitie	  naar	  kennis)

onderzoek	  naar	  flexibiliseren	  van	  bestemmingsplan

ruimte vitale	  sierteeltgebieden handhaven	  woningen	  in	  bestemmingsplan
ruimte goede	  ontsluiting	  van	  het	  sierteeltcluster (her)agendering	  Noordelijke	  Randweg	  Rijnsburg

PM

De	  sierteeltmarkt	  kan	  zich	  verbinden	  met	  andere	  markten.	  
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onderzoeken	  opzetten	  binnen	  de	  sierteeltbedrijven.	  Veredelingsbedrijven	  kunnen	  in	  
samenwerking	  met	  onderzoeksinstituten	  onderzoek	  verrichten	  naar	  hoogwaardige	  
inhoudsstoffen,	  naar	  verkorting	  van	  de	  veredelingsprocedures	  en	  groeitijd,	  naar	  een	  
methode	  van	  meerlaags	  kweken	  (zonder	  glas/kassen)	  et	  cetera.	  De	  overheid	  kan	  
deze	  ontwikkeling	  stimuleren,	  er	  kunnen	  fondsen	  worden	  opgericht,	  maar	  
ondernemers	  uit	  de	  sector	  moeten	  ook	  willen	  investeren.	  
	  
Een	  krachtige	  bedrijvencorridor	  (zie	  afbeelding)	  is	  haalbaar	  door	  samenwerking	  
tussen	  het	  Bio	  Science	  Park	  in	  Leiden	  (met	  universiteit,	  academisch	  ziekenhuis	  	  en	  
(internationale)	  bedrijven	  en	  start-‐ups),	  en	  Katwijk	  met	  een	  Agro	  Business	  Park	  
(innovatieve	  sierteeltbedrijven	  en	  Florapark-‐bedrijven)	  en	  zo	  mogelijk	  het	  Space	  
Business	  Park	  in	  Noordwijk	  (met	  tal	  van	  innovatieve	  start-‐ups	  en	  voor	  de	  agrarische	  
sector	  toepasbare	  kennis).	  	  	  
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Een	  ’moedig’	  toekomstperspectief	  zou	  kunnen	  zijn	  dat	  het	  totale	  gebied	  Trappenberg-‐Kloosterschuur	  
wordt	  opgenomen	  in	  de	  ‘economische	  corridor	  071’:	  een	  strook	  die	  dwars	  door	  de	  agglomeratie	  
Leiden-‐Katwijk	  loopt	  (van	  noordwest	  naar	  zuidoost).	  Dit	  zou	  een	  gebied	  kunnen	  worden	  met	  diverse	  
en	  hoogwaardige	  bedrijvigheid	  op	  het	  snijvlak	  van	  industrie,	  logistiek	  en	  agrarische	  (neven-‐)functies,	  
met	  een	  hoge	  dichtheid	  aan	  toegevoegde	  waarde	  en	  arbeidsplaatsen.	  

	  
	  
b. Groene	  logistiek	  en	  informatietechnologie	  
Binnen	  de	  logistiek	  is	  de	  innovatie	  gericht	  op	  het	  zoeken	  naar	  verbetering	  van	  de	  

verbindingen	  tussen	  de	  partijen	  in	  de	  keten.	  Meer	  specifiek	  gaat	  het	  
om	  verbetering	  van	  software	  en	  nieuwe	  technologieën	  in	  logistiek	  
zoals	  het	  inzetten	  van	  drones	  en	  robotisering.	  De	  Kennis	  Distributie	  
Centra	  Logistiek	  	  (kort	  gezegd:	  Kennis	  DC’s)	  werken	  met	  hogescholen	  
samen	  aan	  onderzoeksprojecten.	  Een	  voorbeeld	  is	  onderzoek	  naar	  
synchromodaliteit:	  optimaliseren	  door	  geïntegreerde	  
vervoersoplossingen	  (spoor,	  weg,	  lucht,	  water)	  of	  	  het	  onderzoek	  naar	  
Cross	  Chain	  Collaboration	  Centers	  (4C):	  voor	  de	  versterking	  van	  
kleinere	  bedrijven	  met	  een	  regionale	  binding	  bij	  de	  wereldwijde	  

ICT	  zal	  een	  
cruciale	  rol	  spelen	  
in	  het	  verlagen	  
van	  de	  
transactiekosten	  

Logistiek	  bij	  FloraHolland.	  



	  

Economische	  Agenda	  Katwijk	  2015	  -‐	  2019	  
28	  april	  2015	  

	  

29	  

import	  van	  goederen.	  FloraHolland	  investeert	  in	  supply	  chain	  development	  met	  het	  
project	  DaVinc3i,	  dat	  de	  impact	  van	  virtualisatie	  op	  het	  sierteeltcluster	  centraal	  stelt.	  
Kwekers,	  handelsbedrijven	  en	  logistieke	  dienstverleners	  doen	  mee,	  net	  als	  drie	  
Nederlandse	  universiteiten.	  	  

De	  sector	  transport	  en	  logistiek	  verandert	  ook	  binnen	  de	  sierteelthandel.	  De	  
verwachting	  is	  dat	  de	  transportfunctie	  meer	  ten	  dienste	  komt	  te	  staan	  van	  logistieke	  
ketens.	  Hierin	  valt	  een	  ontwikkeling	  te	  verwachten	  van	  volume-‐denken	  naar	  waarde-‐
denken.	  ICT	  zal	  hierin	  een	  cruciale	  rol	  spelen,	  ook	  om	  de	  transactiekosten	  te	  
verlagen.	  Duurzaamheid	  speelt	  eveneens	  een	  sleutelrol,	  zowel	  in	  de	  aanbiedingsfase	  
(tenders)	  als	  in	  de	  realisatie	  (rapportage).	  Dit	  stelt	  grote	  eisen	  aan	  de	  ‘menskant’	  van	  
de	  sector:	  er	  moet	  volop	  worden	  geïnvesteerd	  in	  ‘human	  capital’	  om	  instroom	  met	  
het	  juiste	  opleidingsniveau	  en	  een	  aantrekkelijke	  arbeidsmarkt	  te	  realiseren.	  	  

2. Flexibilisering	  en	  handhaving	  van	  bestemmingsplannen	  
a. Flexibilisering	  van	  bestemmingsplannen	  
De	  bedrijven	  in	  het	  sierteeltcluster	  zijn	  aan	  verandering	  onderhevig.	  Er	  moet	  volop	  

worden	  geïnvesteerd	  in	  ‘human	  capital’	  om	  op	  de	  marktvraag	  in	  te	  
spelen.	  Bedrijven	  vragen	  om	  een	  clusterbenadering	  en	  ruimte	  voor	  
bedrijvigheid	  uit	  andere	  delen	  van	  de	  keten.	  Overigens	  is	  het	  niet	  de	  
bedoeling	  om	  de	  definitie	  van	  sierteeltbedrijven	  zodanig	  op	  te	  rekken	  
dat	  andere	  dan	  sierteeltproductiebedrijven	  zich	  kunnen	  vestigen.	  In	  
die	  zin	  moet	  het	  areaal	  voor	  de	  productie	  in	  de	  sierteeltsector	  
behouden	  blijven.	  Een	  verpakkingsbedrijf	  dat	  voor	  de	  productie	  veel	  
materiaal	  van	  buiten	  moet	  halen	  kan	  zich	  beter	  op	  een	  
bedrijventerrein	  vestigen.	  Flexibel	  bestemmen	  vormt	  een	  vereiste	  
voor	  verdere	  ontwikkeling	  van	  de	  sierteeltbedrijven	  die	  met	  de	  markt	  
mee	  willen	  bewegen	  naar	  meer	  kennisintensieve	  bedrijvigheid.	  

	  
b. Handhaven	  van	  bestemmingsplannen	  
Een	  belangrijk	  sierteeltgebied	  in	  Katwijk	  is	  Trappenberg-‐Kloosterschuur.	  Tussen	  de	  
kassen	  in	  dit	  gebied	  staan	  geïsoleerd	  liggende	  woningen,	  los	  van	  de	  bijbehorende	  
bedrijfspanden/kassen	  die	  inmiddels	  zijn	  verkocht.	  Bij	  	  de	  koop	  in	  het	  verleden	  heeft	  
bijvoorbeeld	  de	  gemeente	  	  te	  weinig	  gehandhaafd	  	  waardoor	  de	  ontwikkeling	  van	  
het	  gebied	  stagneert.	  De	  combinatie	  bewoners	  –	  bedrijven	  is	  niet	  gelukkig	  omdat	  
hierdoor	  	  in	  het	  algemeen	  de	  mogelijkheden	  van	  de	  ondernemers	  worden	  beperkt.	  
Bewoners	  die	  (van	  oudsher)	  geen	  relatie	  hebben	  met	  de	  sierteeltsector	  leggen	  
beperkingen	  op.	  	  

	  
3. Versterken	  bereikbaarheid	  van	  het	  cluster	  
De	  sierteeltterreinen	  moeten	  goed	  bereikbaar	  zijn	  en	  de	  aan-‐	  en	  afvoerwegen	  
moeten	  goed	  aansluiten	  op	  de	  snelwegen.	  Een	  goede	  ontsluiting	  is	  cruciaal	  voor	  de	  
ontwikkeling	  en	  toekomstbestendigheid	  van	  de	  productiegebieden.	  De	  Rijnlandroute	  
zal	  een	  verbetering	  van	  de	  aansluiting	  van	  Katwijk	  op	  de	  hoofdroutes	  geven.	  Een	  
(her)agendering	  van	  de	  reeds	  bestaande	  plannen	  voor	  de	  Noordelijke	  Rondweg	  
Rijnsburg	  blijft	  van	  belang.	  Trappenberg-‐Kloosterschuur	  is	  nu	  ontsloten	  vanaf	  de	  206	  
en	  via	  de	  449,	  die	  laatste	  ontsluiting	  gaat	  dwars	  door	  de	  kom	  van	  Rijnsburg.	  Een	  

	  
Er	  moet	  volop	  
worden	  
geïnvesteerd	  
in	  ´human	  
capital´	  
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Noordelijke	  Randweg	  Rijnsburg	  (NRR)	  zou	  de	  A44	  en	  de	  N206	  met	  elkaar	  verbinden.	  
Eerdere	  berekeningen	  hebben	  uitgewezen	  dat	  de	  NRR	  het	  meest	  logische	  sluitstuk	  is	  
in	  de	  infrastructuur	  van	  de	  zuidelijke	  Duin-‐	  en	  Bollenstreek,	  na	  aanleg	  van	  de	  Rijnland	  
Route.	  De	  weg	  heeft	  op	  dit	  moment	  bij	  de	  provincie	  een	  lage	  (financiële)	  prioriteit.	  
Met	  de	  NRR	  is	  overigens	  niet	  alleen	  Trappenberg-‐Kloosterschuur	  gediend,	  maar	  het	  
hele	  voormalige	  tuinderijgebied,	  ook	  Klei-‐Oost	  en	  –	  door	  het	  wegleiden	  van	  het	  
vrachtverkeer	  –	  de	  kom	  van	  Rijnsburg.	  
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HOOFDSTUK	  6	  	  	  ONDERWIJS,	  PARTICIPATIE	  EN	  SOCIALE	  ONDERNEMINGEN	  
	  

Onderwijs	  
Banen	  op	  MBO2/3	  niveau	  zullen	  in	  toenemende	  
mate	  onder	  druk	  komen	  te	  staan.	  
Kennisintensivering	  van	  de	  economie	  is	  een	  
lange	  termijn	  trend.	  Dit	  is	  op	  termijn	  een	  kans,	  
omdat	  een	  hoger	  opgeleide	  beroepsbevolking	  
een	  interessante	  vestigingsfactor	  is	  voor	  
bedrijven.	  Nieuw	  is	  echter	  dat	  banen	  op	  het	  
middenniveau	  nog	  sterker	  verloren	  zullen	  gaan	  
dan	  die	  op	  het	  lage	  niveau.	  Het	  betreft	  vooral	  
banen	  die	  kunnen	  worden	  gemechaniseerd	  en	  
geautomatiseerd.	  Dit	  zijn	  zeker	  niet	  alleen	  
banen	  in	  de	  industrie,	  land-‐	  en	  tuinbouw,	  maar	  
ook	  administratieve	  banen	  en	  zelfs	  banen	  in	  de	  
verzorgende	  beroepen.	  Door	  communicatie	  en	  
een	  proactieve	  aanpak	  wil	  de	  gemeente	  een	  rol	  
spelen	  bij	  de	  aansluiting	  onderwijs	  –	  
arbeidsmarkt.	  Voor	  een	  goede	  aansluiting	  is	  het	  
belangrijk	  dat	  leerlingen	  stages	  kunnen	  lopen	  bij	  
bedrijven	  en	  instellingen	  en	  wel	  op	  alle	  
opleidingsniveaus.	  Nu	  zijn	  er	  te	  weinig	  
stageplaatsen	  beschikbaar.	  De	  initiatieven	  die	  in	  
de	  Economische	  Agenda	  zijn	  opgenomen,	  
bieden	  ook	  kansen	  op	  werk	  voor	  jongeren.	  De	  
samenwerking	  tussen	  onderwijs,	  ondernemers	  
en	  overheid	  moet	  leiden	  tot	  maatregelen	  
waardoor	  jongeren	  een	  baan	  kunnen	  vinden.	  En	  

het	  liefst	  in	  Katwijk.	  Hierbij	  wordt	  samengewerkt	  met	  Economie071	  (de	  Leidse	  
Regio).	  

De	  ambitie	  is	  het	  verhogen	  van	  het	  onderwijsniveau	  in	  Katwijk.	  In	  2019	  moet	  het	  
aandeel	  leerlingen	  binnen	  het	  MBO	  dat	  een	  MBO4	  opleiding	  met	  goed	  gevolg	  
afsluit,	  zijn	  gestegen	  van	  46,6%	  naar	  51,5%.	  Het	  aandeel	  van	  de	  beroepsbevolking	  
dat	  een	  HBO-‐	  en	  WO-‐diploma	  heeft	  is	  gestegen	  van	  24,2%	  naar	  29,6%.	  	  

Om	  de	  aansluiting	  onderwijs	  –	  arbeidsmarkt	  te	  verbeteren,	  is	  de	  ambitie	  om	  het	  
aantal	  stageplaatsen	  bij	  de	  gemeente	  tot	  2019	  te	  verhogen	  van	  12	  naar	  40	  en	  wel	  
op	  alle	  niveaus	  (MBO,	  HBO,	  WO)	  en	  200	  stageplaatsen	  te	  realiseren	  op	  alle	  niveaus	  
bij	  profit	  bedrijven.	  	  

Participatie	  
De	  Participatiewet	  is	  op	  1	  januari	  2015	  in	  werking	  getreden.	  Het	  doel	  van	  de	  wet	  is	  
om	  zo	  veel	  mogelijk	  mensen,	  ook	  mensen	  met	  een	  arbeidsbeperking,	  aan	  het	  werk	  te	  

De	  ambitie	  is	  het	  verhogen	  van	  het	  onderwijsniveau	  in	  
Katwijk.	  
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helpen,	  bij	  voorkeur	  bij	  reguliere	  werkgevers.	  De	  gemeente	  is	  vanaf	  die	  datum	  
verantwoordelijk	  voor	  mensen	  met	  arbeidsvermogen	  die	  ondersteuning	  nodig	  
hebben.	  De	  gemeente	  Katwijk	  streeft	  ernaar	  om	  mensen	  met	  arbeidsvermogen	  te	  re-‐
integreren	  in	  het	  arbeidsproces.	  Dit	  kan	  de	  gemeente	  niet	  alleen.	  Hierbij	  is	  het	  
samenspel	  tussen	  werkgevers/ondernemers	  en	  gemeente	  essentieel	  om	  participatie	  
van	  een	  kwetsbare	  doelgroep	  in	  het	  arbeidsproces	  te	  bevorderen.	  In	  de	  beleidsnota	  
Re-‐integratie	  2015	  zijn	  hiervoor	  concrete	  doelen	  en	  middelen	  benoemd.	  Hierbij	  gaat	  
het	  om	  Garantiebanen,	  Regionaal	  Werkbedrijf	  en	  regionale	  samenwerking	  in	  het	  
Servicepunt	  Werk.	  En	  uiteraard	  de	  manier	  waarop	  werkgevers/ondernemers	  worden	  
benaderd.	  	  
Voor	  het	  onderdeel	  Participatie	  (re-‐integratie)	  zijn	  de	  volgende	  doelstellingen	  
opgenomen	  in	  het	  Coalitieakkoord	  2014-‐2018.	  

Ø Speerpunt	  bij	  de	  bestrijding	  van	  werkloosheid	  zijn	  jeugdwerkloosheid	  en	  
werkloosheid	  onder	  inwoners	  van	  45	  jaar	  en	  ouder.	  

Ø Het	  lokale	  bedrijfsleven	  wordt	  gestimuleerd	  om	  mensen	  met	  een	  
arbeidsbeperking	  en	  mensen	  met	  een	  afstand	  tot	  de	  arbeidsmarkt	  in	  
dienst	  te	  nemen.	  De	  gemeente	  geeft	  het	  goede	  voorbeeld	  en	  onderzoekt	  
de	  mogelijkheden	  om	  meer	  mensen	  met	  een	  afstand	  tot	  de	  arbeidsmarkt	  
(met	  onder	  andere	  een	  arbeidsbeperking)	  in	  te	  zetten,	  bijvoorbeeld	  bij	  
de	  schoonmaak	  van	  gemeentelijke	  panden.	  	  

	  
Een	  van	  de	  vele	  acties	  om	  mensen	  te	  laten	  
participeren	  in	  de	  maatschappij	  is	  het	  
concept	  van	  de	  vitale	  sportvereniging.	  De	  
gemeente	  Katwijk	  werkt	  samen	  met	  
sportverenigingen	  aan	  de	  invoering	  van	  het	  
concept	  ‘Vitale	  sportvereniging’.	  Hierdoor	  
wordt	  een	  maatschappelijke	  waarde	  
toegevoegd	  aan	  de	  verenigingen.	  De	  
sportverenigingen	  ontwikkelen	  een	  nieuw	  
beweeg-‐	  en	  activiteiten	  aanbod	  dat	  bijdraagt	  
aan	  het	  welzijn,	  de	  gezondheid,	  de	  opleiding	  
en	  de	  participatie	  van	  burgers	  uit	  de	  wijk.	  Er	  
worden	  verbindingen	  gelegd	  tussen	  
sportverenigingen,	  onderwijs,	  

maatschappelijke	  instellingen,	  bedrijfsleven	  en	  de	  gemeente.	  Deze	  vitale	  
verenigingen	  bieden	  een	  plaats	  voor	  ontmoeting	  voor	  mensen	  uit	  de	  wijk;	  hebben	  
plaats	  voor	  stagiaires	  van	  diverse	  opleidingen	  en	  bieden	  mensen	  met	  een	  
arbeidsbeperking	  kans	  op	  werk.	  

De	  ambitie	  is	  om	  in	  2019	  in	  alle	  vijf	  kernen	  van	  Katwijk	  een	  complex	  te	  hebben	  
gerealiseerd	  voor	  de	  activiteiten	  van	  de	  vitale	  vereniging.	  

De	  ambitie	  en	  tevens	  de	  wettelijke	  opdracht	  is	  om	  in	  de	  periode	  2014-‐2016	  in	  heel	  
Holland	  Rijnland	  220	  garantiebanen	  bij	  de	  overheden	  te	  realiseren	  en	  400	  
garantiebanen	  in	  de	  profit	  sector.	  
	  

Vitale	  sportverenigingen.	  
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Social	  Return	  on	  Investment	  (SroI)	  
Social	  Return	  on	  Investment	  is	  het	  maken	  van	  afspraken	  c.q.	  het	  invullen	  van	  sociale	  
voorwaarden	  met	  gemeentelijke	  afnemers	  om	  te	  investeren	  in	  de	  sociale	  
infrastructuur	  van	  de	  gemeente	  Katwijk.	  De	  gemeente	  Katwijk	  onderkent	  het	  belang	  
om	  via	  SroI	  bij	  inkoop	  opdrachtnemers	  c.q.	  werkgevers	  te	  stimuleren	  om	  bij	  te	  
dragen	  aan	  diverse	  gemeentelijke	  (beleids)doelen,	  zoals	  daar	  onder	  andere	  zijn:	  

• Het	  vergroten	  van	  de	  arbeidsparticipatie	  van	  personen	  met	  een	  afstand	  tot	  de	  
arbeidsmarkt;	  

• Het	  vergroten	  van	  vakmanschap	  c.q.	  kennis	  door	  het	  bieden	  van	  
leer/werkervaringsplaatsen	  en/of	  stageplaatsen;	  

• Economisch	  voordeel:	  het	  bezuinigen	  op	  uitkeringen	  en/of	  SW-‐bedrijven	  helpen	  
om	  inkomsten	  te	  genereren;	  

• Social	  return	  als	  onderdeel	  van	  duurzaam	  inkopen	  en/of	  verbeteren	  van	  het	  
imago	  van	  de	  gemeente;	  

• Het	  bevorderen	  van	  de	  sociale	  samenhang	  op	  lokaal	  niveau.	  
	  

	  
	  
Sociale	  ondernemingen	  
Een	  sociale	  onderneming	  levert	  een	  product	  of	  dienst	  en	  heeft	  ook	  een	  normaal	  
verdienmodel.	  Geld	  verdienen	  is	  echter	  niet	  het	  hoofddoel,	  maar	  een	  middel	  om	  de	  

Minimaal	  één	  sociale	  onderneming	  per	  jaar.	  Herberg	  Welgelegen	  is	  de	  eerste	  sociale	  onderneming.	  
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werkelijke	  missie	  te	  bereiken,	  namelijk	  het	  creëren	  van	  maatschappelijke	  impact.	  De	  
gemeente	  Katwijk	  wil	  ondernemingen	  die	  een	  maatschappelijke	  bijdrage	  willen	  
leveren,	  de	  ruimte	  geven.	  Dat	  geldt	  zowel	  voor	  reguliere	  ondernemingen	  als	  sociale	  
ondernemingen.	  Veel	  reguliere	  ondernemingen	  hebben	  al	  veel	  aandacht	  voor	  sociale	  
waarden,	  bijvoorbeeld	  door	  mensen	  met	  afstand	  tot	  de	  arbeidsmarkt	  in	  dienst	  te	  
nemen.	  Sociale	  ondernemingen	  zijn	  organisaties	  die	  dezelfde	  doelstellingen	  kennen	  
als	  goede	  doelen,	  maar	  hanteren	  tegelijkertijd	  de	  managementprincipes	  van	  de	  profit	  
sector,	  inclusief	  de	  behoefte	  om	  te	  groeien	  en	  de	  mogelijkheid	  om	  een	  redelijk	  
financieel	  rendement	  te	  behalen.	  	  
	  
De	  ambitie	  is	  dat	  er	  jaarlijks	  minimaal	  één	  nieuwe	  sociale	  onderneming	  in	  Katwijk	  
van	  start	  gaat.	  
	  
De	  actiepunten	  voor	  onderwijs,	  participatie	  en	  sociale	  ondernemingen	  staan	  in	  
bijlage	  3.	  
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HOOFDSTUK	  7	  SAMENWERKING	  ECONOMISCHE	  AGENDA	  LEIDSE	  REGIO	  
	  
De	  Leidse	  regio	  is	  de	  meest	  kennisintensieve	  regio	  van	  ons	  land.	  Een	  sterke	  positie	  
die	  elke	  dag	  opnieuw	  moet	  worden	  verdiend.	  Daarvoor	  hebben	  de	  gemeenten	  
Katwijk,	  Leiden,	  Leiderdorp,	  Oegstgeest,	  Voorschoten	  en	  Zoeterwoude	  de	  handen	  
ineen	  geslagen,	  samen	  met	  ondernemerskoepels	  en	  ondernemersverenigingen	  en	  
met	  de	  besturen	  van	  Universiteit	  Leiden,	  Hogeschool	  Leiden	  en	  regionale	  
opleidingscentra.	  De	  gezamenlijke	  ambitie	  is	  een	  blijvende	  plek	  in	  de	  top	  van	  
Europese	  kennisregio’s	  met	  life	  science	  &	  health	  als	  speerpunten.	  Een	  sterke	  top	  
zorgt	  voor	  een	  solide	  basis	  en	  andersom.	  	  

	  
Voor	  de	  Leidse	  Regio	  geldt	  dat	  deze	  van	  de	  zesenveertig	  regio’s	  bovengemiddeld	  
goed	  scoort	  op:	   
- Ligging	  en	  infrastructuur	  –	  2e	  plaats	  (nationale	  top):	  Uitstekende	  bovenregionale	  

verbindingen	  
- Arbeidsmarkt	  –	  2e	  plaats	  (nationale	  top):	  De	  inwoners	  zijn	  minder	  van	  

bedrijvigheid	  in	  eigen	  regio	  afhankelijk	  dan	  in	  een	  groot	  aantal	  andere	  regio’s.	  
Velen	  hebben	  goed	  betaalde	  banen	  in	  Amsterdam,	  Haarlemmermeer	  en	  Den	  
Haag.	  	  

- Welvaart	  –	  3e	  plaats	  (nationale	  top):	  Universiteit	  trekt	  veel	  hoogopgeleiden	  naar	  
de	  regio	  

- Woon	  –	  en	  leefmilieu	  –	  4e	  plaats	  (nationale	  top):	  Regio	  heeft	  een	  grote	  
woonaantrekkelijkheid	  met	  verschillende	  typen	  woonkwaliteiten	  binnenstedelijk	  
en	  daar	  buiten.,	  	  

- Hoogst	  opgeleide	  beroepsbevolking	  van	  alle	  regio’s	  
- Economie	  (gemeten	  naar	  arbeidsplaatsen,	  startende	  bedrijven	  en	  

arbeidsproductiviteit)	  –	  12e	  plaats	  
- Demografie	  (bevolkingsontwikkeling)	  –	  15e	  plaats	  
- Ruimte	  –	  45e	  plaats	  

	  
Katwijk	  heeft	  sterke	  punten	  die	  het	  dorpse	  overstijgen	  en	  die	  uniek	  zijn	  in	  
de	  Leidse	  regio,	  zoals	  ligging	  aan	  zee	  en	  duinen,	  eigen	  identiteit	  met	  eigen	  
verhaal,	  een	  aantrekkelijk	  woonklimaat	  en	  gewaardeerde	  werknemers	  in	  de	  
regio.	  Katwijk	  is	  in	  de	  tweede	  helft	  van	  2014	  aangesloten	  bij	  het	  
economische	  samenwerkingsverband	  van	  de	  Regio	  Leiden.	  Dit	  gebeurde	  
niet	  uit	  zwakte,	  maar	  uit	  complementariteit.	  Katwijk	  heeft	  een	  eenzijdige	  
economie	  met	  een	  sterke	  vertegenwoordiging	  in	  de	  traditionele	  sectoren	  
productie,	  transport	  en	  detailhandel.	  Dienstverlening	  en	  kennisintensieve	  
bedrijvigheid	  blijven	  vooral	  achter,	  sectoren	  waarin	  de	  Leidse	  regio	  juist	  
sterk	  is.	  Maar	  Katwijk	  heeft	  ook	  een	  mooi	  aanbod	  voor	  de	  Leidse	  regio.	  

Katwijk	  heeft	  (ruimte	  voor)	  bedrijvigheid	  die	  juist	  in	  de	  Leidse	  regio	  ontbreekt.	  	  
	  

De	  aansluiting	  van	  Katwijk	  op	  economisch	  vlak	  met	  de	  Leidse	  regio	  betekent	  geen	  
afbreuk	  voor	  samenwerking	  met	  de	  Duin-‐	  en	  Bollenstreek.	  De	  gemeente	  zal	  blijven	  
samenwerken	  met	  de	  Duin-‐	  en	  Bollenstreek	  maar	  kiest	  ervoor	  om	  hierbij	  te	  focussen	  

Katwijk	  heeft	  
(ruimte	  voor)	  
bedrijvigheid	  
die	  juist	  in	  de	  
Leidse	  regio	  
ontbreekt	  
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op	  de	  meest	  kansrijke	  thema’s	  zoals	  toerisme	  en	  Greenport	  en	  dus	  niet	  economie	  in	  
den	  brede.	  
	  
De	  focus	  in	  de	  economische	  agenda	  van	  de	  Leidse	  regio	  ligt	  komende	  twee	  jaar	  op	  de	  
volgende	  negen	  prioriteiten:	  

	  
Thema	   Prioriteit	   Zeven	  mijls	  stap	  1)	  
Economische	  structuur	  
versterking	  

1. Versterken	  van	  het	  cluster	  
science	  &	  health	  

	  
Het	  cluster	  van	  Life	  Science	  &	  Health	  
kan	  worden	  versterkt	  door	  het	  
ontsluiten	  van	  de	  aanwezige	  kennis.	  
Wetenschappelijke	  kennis	  wordt	  
waardevol	  wanneer	  deze	  
toegankelijk	  wordt	  gemaakt	  voor	  
derden	  en	  leidt	  tot	  innovatie	  
oplossingen	  en	  bedrijvigheid.	  	  

Stap	  1.	  Koppelen	  kennis	  aan	  markt.	  
Doel:	  meer	  bedrijvigheid	  laten	  ontstaan	  uit	  de	  
aanwezige	  kennis	  op	  het	  Bio	  Science	  park.	  	  
	  
Rol	  Katwijk	  
Dit	  project	  wordt	  getrokken	  door	  de	  gemeente	  Katwijk	  
(wethouder	  Van	  der	  Bent).	  Het	  biedt	  ons	  de	  kans	  om	  
ons	  sierteeltcluster	  en	  maakindustrie	  te	  koppelen	  aan	  
kennis	  en	  daarmee	  de	  innovatie	  te	  bevorderen.	  

	   2. Leggen	  van	  voedingsbodem	  voor	  
een	  nieuw	  economisch	  cluster	  
Vitaliteit	  
	  

Een	  belangrijke	  doelstelling	  is	  het	  
economisch	  profiel	  van	  de	  Leidse	  
regio	  te	  verbreden.	  	  

Stap	  2.	  Ontwikkelen	  centrum	  voor	  vitaliteit.	  
Doel:	  aanvullend	  op	  Life	  Sciences	  inhoud	  geven	  aan	  
Health	  in	  de	  vorm	  van	  innovatie	  op	  thema	  Vitaliteit.	  
Dit	  vraagt	  om	  transformatie	  van	  traditionele	  
ziekenzorg	  naar	  preventieve	  gezondheidszorg	  gericht	  
op	  duurzame	  gedragsverandering	  bij	  burgers	  en	  
bedrijfsleven.	  
	  
Rol	  Katwijk	  
Geen	  specifieke	  rol.	  Project	  wordt	  getrokken	  door	  
bedrijfsleven	  en	  kennisinstellingen.	  
	  

Stimuleren	  ondernemerschap	  
en	  starters	  

3. Binden	  van	  startende	  jonge	  
talentvolle	  ondernemers	  en	  
kenniswerkers	  aan	  de	  regio	  
	  

Ondernemerschap	  is	  de	  motor	  van	  
werkgelegenheid,	  innovatie	  en	  groei.	  
Hierbij	  is	  samenwerking	  tussen	  
studenten,	  docenten,	  onderzoekers	  
en	  ondernemers	  van	  belang.	  

Stap	  3.	  Centrum	  voor	  ondernemerschap	  	  
Doel:	  
Het	  voor	  startende	  ondernemers	  mogelijk	  maken	  om	  
eenvoudig	  een	  bedrijf	  op	  te	  starten.	  
	  
Rol	  Katwijk	  
Geen	  specifieke	  rol.	  Project	  wordt	  getrokken	  door	  
Universiteit	  en	  Hogeschool.	  
Katwijk	  werkt	  aan	  een	  eigen	  ondernemershuis	  (zie	  h	  3)	  
dat	  wel	  functioneel	  wordt	  verbonden	  met	  het	  Centrum	  
voor	  ondernemerschap.	  	  
	  

	   4. Realiseren	  van	  onderscheidende	  
huisvesting	  voor	  doorstarters	  

Stap	  4.	  Aanjagen	  en	  ontwikkelen	  van	  een	  fysiek	  
gebouw	  
Doel:	  
Realiseren	  van	  onderscheidende	  huisvesting	  voor	  
(door)	  starters.	  Ontmoeting	  en	  creativiteit	  staan	  in	  dit	  
concept	  voorop.	  
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Thema	   Prioriteit	   Zeven	  mijls	  stap	  1)	  
Rol	  Katwijk	  
Onderzocht	  wordt	  of	  het	  dorpskantoor	  De	  Burgt	  in	  
Rijnsburg	  kan	  samenwerken	  met	  Area071	  
	  

Aansluiten	  onderwijs	  en	  
arbeidsmarkt	  

5. Optimaliseren	  van	  het	  stage	  
aanbod	  en	  inbedden	  
‘ondernemende	  vaardigheden’	  
in	  de	  onderwijscurricula	  	  
	  

De	  beschikbaarheid	  van	  voldoende	  
goed	  gekwalificeerd	  personeel	  is	  een	  
voorwaarde	  om	  de	  sterke	  positie	  van	  
de	  regio	  in	  de	  top	  van	  Europese	  
kennisinstellingen	  te	  behouden.	  
Stage	  en	  leerwerkplekken	  zijn	  
onmisbaar	  om	  gekwalificeerd	  op	  te	  
leiden	  
	  
	  

Stap	  5.	  Organiseren	  van	  een	  regionale	  stage	  markt	  
Doel:	  het	  kwantitatief	  en	  kwalitatief	  vergroten	  van	  het	  
aanbod	  van	  stage	  en	  leerwerkplekken	  
	  
Rol	  Katwijk	  
Actief	  onderhouden	  van	  contacten	  met	  de	  
onderwijsinstellingen	  en	  bedrijven	  in	  onze	  gemeente	  
om	  vraag	  en	  aanbod	  op	  elkaar	  af	  te	  stemmen.	  
(Een	  mooi	  voorbeeld	  is	  Jora	  Vision	  met	  een	  eigen	  leer-‐	  
werkbedrijf)	  
	  

Verbeteren	  vestigingsklimaat	   6. Zorgen	  voor	  voldoende	  en	  
complementair	  aanbod	  van	  
detailhandel	  en	  
werklandschappen	  

	  
Rand	  voorwaardelijk	  voor	  succes	  is	  
dat	  de	  regio	  zorgt	  voor	  een	  
concurrerend	  vestigingsklimaat.	  In	  
het	  beleid	  moet	  de	  beweegreden	  
voor	  bedrijven	  om	  zich	  in	  de	  regio	  te	  
vestigen	  centraal	  staan.	  De	  
gemeenten	  staan	  aan	  de	  lat	  voor	  het	  
op	  orde	  brengen	  van	  de	  ‘basics’	  zoals	  
passende	  werklocaties	  en	  
bereikbaarheid	  
	  

Stap	  6.	  Ontwikkelen	  van	  een	  regionale	  visie	  op	  retail	  
en	  werklandschappen	  	  
Doel:	  realiseren	  van	  een	  optimaal	  vestigingsklimaat	  
	  
Rol	  Katwijk	  
- Regionale	  retailvisie:	  de	  gemeente,	  KOV	  en	  
ondernemers	  zijn	  betrokken	  bij	  het	  opstelproces	  

- Werklandschappen:	  dit	  jaar	  zal	  de	  Katwijkse	  
gemeenteraad	  een	  voorstel	  ontvangen	  voor	  
werklandschappen	  in	  onze	  gemeente.	  

- Gemeente	  brengt	  ‘basics’	  op	  orde:	  zie	  rode	  loper	  
beleid	  hoofdstuk	  3.	  

	   7. Verbeteren	  van	  de	  
bereikbaarheid	  en	  leefbaarheid	  
van	  economische	  hot	  spots	  in	  de	  
regio	  

	  
	  

Stap	  7.	  Organiseren	  van	  een	  optimaal	  fysiek	  
vestigingsklimaat	  in	  het	  bio	  science	  park.	  
Doel:	  verbeteren	  van	  fysiek	  vestigingsklimaat	  
	  
Rol	  Katwijk	  
- Bedrijventerreinen	  in	  Katwijk:	  zie	  hoofdstuk	  3	  rode	  
loper	  beleid	  

- Verder	  werkt	  Katwijk	  (mee)	  aan:	  Rijnlandroute,	  HOV	  
en	  parkeergarage	  

	  
	   8. Binden	  van	  buitenlandse	  

werknemers	  aan	  de	  regio	  
	  
De	  kwaliteit	  van	  leven,	  

Stap	  8.	  Een	  optimaal	  functionerend	  Expat	  Center	  voor	  
de	  Leidse	  regio	  	  
	  
Rol	  Katwijk	  
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Thema	   Prioriteit	   Zeven	  mijls	  stap	  1)	  
woonomgeving,	  cultureel	  aanbod,	  
gastvrijheid,	  imago	  en	  organiserend	  
vermogen	  –samen	  ook	  wel	  software	  
genoemd-‐	  zijn	  van	  invloed	  op	  een	  
aantrekkelijk	  vestigingsklimaat	  zowel	  
voor	  bedrijven,	  werknemers	  als	  
studenten.	  Daar	  waar	  werknemers	  
willen	  wonen,	  willen	  bedrijven	  zich	  
vestigen.	  

Katwijk	  draagt	  zonder	  twijfel	  bij	  aan	  de	  kwaliteit	  van	  
wonen	  in	  de	  regio.	  	  
De	  locatie	  voor	  het	  Expat	  Center	  moet	  nog	  worden	  
bepaald	  

Regiomarketing	  en	  acquisitie	   9. Een	  eenduidige	  positionering	  
van	  de	  regio	  

	  
Het	  sterk	  neerzetten	  van	  de	  regio	  
draagt	  bij	  aan	  een	  goed	  
functionerende	  economie.	  	  

Stap	  9.	  Excelleer	  en	  draag	  het	  uit.	  
Doel:	  sterk	  vermarkten	  van	  de	  regio	  richting	  bedrijven	  
en	  talenten,	  zowel	  om	  ze	  hier	  te	  houden	  als	  om	  
nieuwkomers	  aan	  te	  trekken.	  
	  
Rol	  Katwijk	  
Katwijk	  Marketing	  is	  betrokken	  bij	  deze	  prioriteit.	  
	   	  	  

	  
1) Een	  ‘Zeven	  mijls	  stap’	  bestaat	  uit	  één	  of	  meerdere	  acties	  uit	  het	  uitvoeringsprogramma.	  Ze	  zijn	  dus	  niet	  extra,	  maar	  selecteren,	  

bundelen	  en	  geven	  focus	  aan	  de	  acties	  uit	  het	  uitvoeringsprogramma.	  	  De	  Zeven	  mijls	  stappen	  worden	  de	  komende	  twee	  jaar	  
gerealiseerd,	  of	  er	  wordt	  een	  onomkeerbare	  basis	  voor	  gelegd.	  	  

Met	  het	  uitvoeren	  van	  de	  agenda	  wordt	  de	  economische	  structuur,	  de	  
innovatiekracht	  en	  het	  vestigingsklimaat	  van	  de	  regio,	  en	  daarmee	  dus	  ook	  Katwijk,	  
versterkt.	  	  Zo	  krijgt	  de	  Leidse	  regio	  internationaal	  een	  nog	  betere	  positie.	  Dat	  is	  
gunstig	  voor	  investeringen	  in	  de	  regio,	  voor	  meer	  werk	  voor	  bestaande	  bedrijven	  en	  
nieuwe	  banen.	  

	  
Om	  de	  effecten	  van	  de	  uitvoering	  van	  de	  regionale	  agenda	  te	  volgen	  is	  een	  
instrument	  ontwikkeld	  waarmee	  de	  resultaten	  van	  de	  samenwerkingsagenda	  aan	  
een	  actieve	  monitoring	  kan	  worden	  onderworpen.	  De	  index	  gaat	  niet	  over	  de	  
economische	  prestaties	  in	  deze	  regio	  in	  algemene	  zin	  maar	  over	  de	  onderwerpen	  die	  
de	  samenwerkende	  partijen	  als	  hun	  gezamenlijke	  agenda	  hebben	  afgesproken.	  	  In	  
bijlage	  7	  wordt	  een	  samenvatting	  van	  de	  economische	  index	  gegeven.	  
Zie	  ook:	  http://www.economie071.nl/index071/	  	  	  	  
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HOOFDSTUK	  8	  ORGANISATIE	  EN	  	  MONITORING	  VAN	  DE	  UITVOERING	  	  
	  
Samenwerken	  aan	  de	  uitvoering	  van	  de	  economische	  agenda	  
Deze	  economische	  agenda	  is	  het	  resultaat	  van	  samenwerking	  tussen	  ondernemers	  en	  
de	  gemeente.	  Ook	  in	  de	  uitvoering	  van	  de	  agenda	  willen	  partijen	  intensief	  blijven	  
samenwerken.	  	  
De	  coördinatie	  van	  de	  uitvoering	  van	  de	  activiteiten	  gebeurt	  onder	  
verantwoordelijkheid	  van	  de	  taskforce	  economie.	  De	  partners	  in	  de	  samenwerking	  
zijn	  steeds	  ‘eigenaar’	  van	  een	  of	  meer	  acties	  die	  voortvloeien	  uit	  de	  agenda	  en	  het	  
jaarprogramma.	  De	  taskforce	  economie	  bewaakt	  de	  grote	  lijnen:	  visie,	  voornemens	  

en	  verbinding	  tussen	  thema’s.	  Tevens	  bevordert	  de	  taskforce	  
kennisuitwisseling,	  ontmoeting	  en	  helpt	  initiatieven	  concreet	  te	  
maken	  of	  obstakels	  weg	  te	  nemen.	  De	  leden	  van	  de	  taskforce	  
economie	  zorgen	  voor	  de	  afstemming	  met	  hun	  eigen	  achterban,	  
college	  van	  B&W	  en	  gemeenteraad.	  De	  taskforce	  economie	  stelt	  
jaarlijks	  een	  jaarprogramma	  vast,	  bespreekt	  relevante	  
(tussen)producten	  en	  organisatiekwesties	  en	  adviseert	  aan	  de	  
dagelijkse	  besturen	  van	  de	  aangesloten	  organisaties.	  Formeel	  blijft	  de	  
beslissingsbevoegdheid	  bij	  B&W/Raad,	  KOV	  en	  deelnemende	  
bedrijven.	  	  
	  	  	  

Financiering	  
De	  gemeente	  Katwijk	  stelt	  formatie	  beschikbaar	  voor	  de	  ondersteuning	  van	  de	  
taskforce	  economie	  en	  uitvoering	  van	  de	  acties	  van	  de	  economische	  agenda.	  De	  
financiering	  van	  de	  projecten	  die	  voortvloeien	  uit	  de	  agenda,	  zoals	  bijvoorbeeld	  het	  
Ondernemershuis,	  is	  een	  gezamenlijke	  verantwoordelijkheid	  van	  bedrijfsleven,	  
onderwijs	  en	  gemeente.	  

	  
Monitoring	  van	  de	  uitvoering	  
Het	  is	  niet	  alleen	  zaak	  economisch	  beleid	  te	  formuleren,	  maar	  ook	  om	  te	  volgen	  of	  
dat	  beleid	  effectief	  is.	  Met	  andere	  woorden	  of	  beleid	  leidt	  tot	  de	  gewenste	  
economische	  ontwikkeling.	  	  

Onderstaande	  tabel	  bevat	  indicatoren	  waarmee	  de	  effecten	  van	  de	  economische	  
agenda	  aan	  een	  actieve	  monitoring	  worden	  onderworpen.	  De	  indicatoren	  worden	  
verantwoord	  in	  bijlage	  6.	  Als	  het	  beleid	  effectief	  is,	  mag	  je	  verwachten	  dat	  de	  
indicatoren	  een	  betere	  uitkomst	  tonen.	  En	  als	  de	  indicatoren	  slechter	  uitkomen	  mag	  
je	  redelijkerwijs	  vraagtekens	  zetten	  bij	  de	  effectiviteit	  van	  het	  beleid	  en	  zal	  dit	  
moeten	  worden	  bij	  gesteld.	  Bedacht	  moet	  wel	  worden	  dat	  de	  invloed	  van	  de	  macro-‐
economische	  ontwikkelingen	  groot	  is.	  Aan	  de	  cijfers	  voor	  2019	  liggen	  aannames	  over	  
die	  ontwikkeling	  ten	  grondslag.	  Wanneer	  de	  feitelijke	  macro-‐economische	  
ontwikkelingen	  gunstiger	  zijn	  dan	  volgens	  de	  aannames,	  zal	  dat	  de	  uitkomsten	  op	  
lokaal	  niveau	  in	  positieve	  zin	  beïnvloeden	  en	  wanneer	  de	  feitelijke	  macro-‐
economische	  ontwikkelingen	  ongunstiger	  zijn	  zal	  dat	  de	  lokale	  uitkomsten	  in	  
negatieve	  zin	  beïnvloeden.	  

	  

De	  taskforce	  
bewaakt	  de	  grote	  
lijnen:	  visie,	  
voornemens	  en	  
verbinding	  tussen	  
thema’s	  
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Tabel	  8.1	   Indicatoren	  2014	  en	  ambities	  voor	  2019	  

	  

Indicator	   Nationaal	  
2014	  

DBS	  2014	  
**	  

Leidse	  
regio	  2014	  

Katwijk	  

2014	   2019	  

	   	   	   	   	   	  

Economie	  en	  arbeidsmarkt	  algemeen	   	   	   	   	   	  

Banen	  per	  1.000	  inwoners	  15-‐64	  jaar	   655	   529	   666	   526	   567	  

Banen	  profit	  sector	  per	  1.000	  inw.	  15-‐64	  jaar	  	  	   454	   386	   377	   363	   399	  

Economische	  prestaties	  Elsevier	  (positie)	   202	   186	   136	   267	   192	  

Werkloosheidspercentage	  (UWV)	   10,3%	   7,5%	   8,3%	   5,0%	   4.3%	  

Bruto	  participatiegraad	   71,2%	   74,0%	   71,9%	   71,5%	   75.5%	  

Bijstandsgerechtigden	  per	  1.000	  inw.	  15-‐64	  jr.	   33,8	   12,0	   29,1	   16,4	   	  	  18.7	  

	   	   	   	   	   	  

Rode	  loper	  beleid	   	   	   	   	   	  

Starters	  per	  1.000	  inwoners	  15-‐64	  jaar	   8,7%	   7,5%	   7,5%	   5,4%	   7.2%	  

Waardering	  dienstverlening	  gemeente	  i.o.	  *	   -‐	  	   -‐	   -‐	   	   8	  

Gemiddelde	  doorlooptijd	  vergunningen	  i.o.	  	  *	   -‐	   -‐	   -‐	   	   	  

Unieke	  bezoekers	  van	  3	  Katwijkse	  websites	  	   -‐	   -‐	   -‐	   450.000	   495.000	  

	   	   	   	   	   	  

Toerisme	   	   	   	   	   	  

Banen	  toerisme	  per	  1.000	  inwoners	  15-‐64	  jaar	   37,8	   40,1	   31,9	   15,8	   20.1	  

Gemid.	  bezetting	  parkeergarage	  Zeezijde	  *	   -‐	   -‐	   -‐	   	  	  	  	  	  	  	  25%	   35%	  

Aantal	  strandbezoekers	  *	   -‐	   -‐	   -‐	   1.5	  miljoen	   1.9miljoen	  

Aantal	  bezoekers	  winkelcentrum	  Zeezijde	  	  *	   -‐	   -‐	   -‐	   	   	  

Aantal	  overnachtingen	  	   -‐	   -‐	   -‐	   340.000	   425.000	  

	   	   	   	   	   	  

Sierteeltcluster	   	   	   	   	   	  
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Banen	  in	  de	  sierteelt	   -‐	   -‐	   -‐	   3000	   3000	  

Indicator	   Nationaal	  
2014	  

DBS	  2014	  
**	  

Leidse	  
regio	  2014	  

Katwijk	  

2014	   2019	  

Onderwijs	  en	  arbeidsmarkt	   	   	   	   	   	  

%	  HBO	  en	  WO	  in	  de	  beroepsbevolking	   35,9%	   32,7%	   53,9%	   24,2%	   29.6%	  

Aandeel	  MBO4	  binnen	  totaal	  Mbo-‐diploma’s	   49,4%	   51,5%	   49,7%	   46,6%	   51.5%	  

Gemiddelde	  Cito-‐score	  basisonderwijs	   535,5	   536,0	   537,7	   535,3	   536,0	  

Gemiddeld	  niveau	  voortgezet	  onderwijs	   1.414	   1.590	   1.826	   1.249	   1.344	  

Stageplaatsen	  gemeente	   -‐	   -‐	   -‐	   12	   40	  

Stageplaatsen	  bedrijven	  i*	   -‐	   -‐	   -‐	   	   	  

Sociale	  ondernemingen	  	   -‐	   -‐	   -‐	   1	   6	  

Toelichting:	  

*	  Een	  deel	  van	  de	  tabel	  is	  niet	  ingevuld	  omdat	  nog	  wordt	  gewerkt	  aan	  het	  bepalen	  van	  de	  score	  van	  dit	  moment	  
(nulmeting)	  en	  die	  voor	  2019.	  	  

**	  De	  Duin-‐	  en	  Bollenstreek	  (DBS)	  bestaat	  uit	  de	  gemeenten	  Hillegom,	  Lisse,	  Teylingen,	  Noordwijk	  en	  Noordwijkerhout	  en	  
de	  Leidse	  regio	  bestaat	  uit	  Leiden,	  Leiderdorp,	  Oegstgeest,	  Zoeterwoude	  en	  Voorschoten.	  

De	  cijfers	  voor	  2019	  zijn	  berekend	  door	  uit	  te	  gaan	  van	  aannames	  over	  de	  nationale	  
ontwikkeling	  van	  de	  indicatoren	  (zie	  het	  kader	  ‘nationale	  ontwikkelingen’)	  en	  van	  een	  
ontwikkeling	  in	  Katwijk	  in	  de	  periode	  2014-‐2019	  die	  bij	  de	  bovenste	  20%	  van	  alle	  
Nederlandse	  gemeenten	  met	  30.000	  tot	  100.000	  inwoners	  behoort,	  gebaseerd	  op	  
ervaringen	  uit	  het	  verleden	  (voor	  de	  meeste	  indicatoren	  sinds	  de	  tweede	  helft	  van	  de	  
jaren	  negentig).	  Dat	  is	  dus	  een	  hoog	  ambitieniveau.	  Voor	  starters	  en	  banen	  in	  het	  
toerisme,	  indicatoren	  die	  een	  speerpunt	  vormen	  van	  het	  beleid,	  is	  de	  lat	  zelfs	  nog	  
hoger	  gelegd,	  namelijk	  op	  een	  ontwikkeling	  bij	  de	  bovenste	  10%.	  

Nationale	  ontwikkelingen	  

Door	   Bureau	   Louter	   zijn	   prognoses	   opgesteld	   voor	   de	   nationale	   ontwikkelingen	   tot	   2019.	   Daarbij	   zijn	  
verschillende	  bronnen	  gecombineerd,	  onder	  andere	  prognoses	  van	  het	  Centraal	  Planbureau	  en	  het	  UWV	  
en	   historische	   gegevens	   van	   het	   CBS.	   Duidelijk	   zal	   zijn	   dat	   de	   onzekerheden	  momenteel	   groot	   zijn.	   De	  
berekeningen	  voor	  de	  scores	  in	  2019	  in	  tabel	  8.1	  zijn	  echter	  zodanig	  opgesteld	  dat	  achteraf	  gecorrigeerd	  
kan	  worden	  voor	  de	  feitelijke	  nationale	  ontwikkeling.	  

Er	  wordt	  uitgegaan	  van	  een	  lichte	  economische	  groei	  die	  resulteert	  in	  een	  toename	  van	  het	  totaal	  aantal	  
banen	   met	   0,4%	   (en	   0,5%	   in	   de	   profit	   sector	   -‐	   exclusief	   zorg,	   onderwijs	   en	   openbaar	   bestuur).	   Het	  
nationale	   werkloosheidspercentage	   zal	   iets	   afnemen,	   van	   10,3%	   naar	   9,8%	   in	   2019.	   Het	   aantal	  
bijstandsgerechtigden	  zal	  nationaal	  naar	  verwachting	  met	  20%	  stijgen.	  Dit	  is	  gebaseerd	  op	  verwachtingen	  
van	  het	  CPB	  uit	  de	  Macro	  Economische	  verkenning	  2012,	  waarin	  onder	  andere	  rekening	  is	  gehouden	  met	  
de	  effecten	  van	  de	  drie	  decentralisaties	  van	  Rijkstaken.	  Het	  percentage	  van	  de	   inwoners	  van	  15-‐64	   jaar	  
dat	  werkt	  of	  actief	  naar	  werk	  zoekt	  (de	  ‘bruto	  participatiegraad’)	  stijgt	  naar	  73,9%	  in	  2019.	  De	  groei	  van	  
het	   aantal	   starters	   (voorheen	   3%	   per	   jaar)	   zal	   iets	   afvlakken,	   naar	   1,5%	   per	   jaar.	   Het	   percentage	  
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hoogopgeleiden	  stijgt	  naar	  verwachting	  van	  35,9%	  nu	  naar	  39,4%	  in	  2019.	  Het	  aandeel	  gediplomeerden	  
op	  MBO4-‐niveau	  op	  het	  totaal	  aantal	  MBO-‐diploma’s	  op	  de	  MBO-‐niveaus	  2,	  3	  of	  4	  stijgt	  naar	  verwachting	  
van	  49,4%	  in	  2014	  naar	  51,7%	  in	  2019.	  	  	  

	  

Toelichting	  bij	  de	  indicatoren	  

Het	  aantal	  banen	  per	  1.000	  inwoners	  van	  15-‐64	  jaar	  geeft	  aan	  hoeveel	  
werkgelegenheid	  er	  is	  bij	  in	  Katwijk	  gevestigde	  bedrijven,	  uitgedrukt	  per	  1.000	  
inwoners	  van	  15-‐64	  jaar.	  Daarbij	  is	  een	  onderscheid	  gemaakt	  tussen	  de	  totale	  
werkgelegenheid	  en	  de	  werkgelegenheid	  in	  de	  profit	  sector	  (exclusief	  onderwijs,	  zorg	  
en	  openbaar	  bestuur).	  De	  economische	  prestaties,	  op	  basis	  van	  onderzoek	  van	  
Bureau	  Louter	  voor	  Elsevier,	  geven	  een	  totaalscore	  voor	  de	  lokale	  economie,	  
gebaseerd	  op	  in	  totaal	  41	  indicatoren.	  Weergegeven	  is	  de	  positie	  van	  Katwijk	  in	  een	  
ranglijst	  van	  377	  gemeenten	  of	  combinaties	  van	  gemeenten	  met	  minstens	  10.000	  
inwoners.	  	  

Naast	  het	  werkloosheidspercentage	  is	  ook	  de	  ‘bruto	  participatiegraad’	  van	  belang.	  
Dat	  is	  het	  percentage	  van	  de	  inwoners	  van	  15-‐64	  jaar	  dat	  werkt	  of	  actief	  op	  zoek	  is	  
naar	  werk.	  Daarnaast	  is	  het	  aantal	  bijstandsgerechtigden	  per	  1.000	  inwoners	  van	  15-‐
64	  jaar	  een	  belangrijke	  indicator,	  ook	  uit	  het	  oogpunt	  van	  de	  gemeentefinanciën.	  	  

Indicatoren	  voor	  de	  waardering	  voor	  de	  dienstverlening	  en	  de	  doorlooptijden	  van	  de	  
vergunningen	  zijn	  nog	  in	  ontwikkeling.	  Er	  zal	  
zo	  snel	  als	  mogelijk	  een	  nulmeting	  naar	  de	  
dienstverlening	  gehouden	  worden.	  

Indicatoren	  waar	  Katwijk	  specifiek	  aandacht	  
aan	  wil	  besteden,	  zijn	  het	  aantal	  starters	  en	  
de	  werkgelegenheid	  in	  het	  toerisme.	  Beide	  
zijn	  uitgedrukt	  per	  1.000	  inwoners	  van	  15-‐64	  
jaar	  om	  ze	  vergelijkbaar	  te	  maken	  met	  het	  
nationaal	  gemiddelde;	  met	  het	  gemiddelde	  
in	  de	  Duin-‐	  en	  Bollenstreek	  en	  met	  het	  
gemiddelde	  in	  de	  Leidse	  regio.	  	  	  

Het	  is	  moeilijk	  en	  heel	  duur	  om	  
de	  belangstelling	  voor	  Katwijk	  te	  laten	  meten	  

met	  behulp	  van	  zogenaamde	  continu	  onderzoekenquêtes.	  Als	  alternatief	  kiezen	  we	  
voor	  het	  aantal	  gebruikers	  van	  buiten	  Katwijk	  op	  drie	  websites	  die	  samen	  het	  brede	  
spectrum	  van	  de	  Katwijkse	  marketing	  bestrijken.	  Het	  gaat	  om	  de	  gemeentelijke	  
website;	  de	  website	  van	  Katwijk	  Marketing/VVV	  en	  de	  website	  Dit!	  is	  Katwijk.	  In	  de	  
periode	  1	  april	  2014	  –	  31	  maart	  2015	  werden	  er	  450.000	  gebruikers	  van	  buiten	  
Katwijk	  geteld.	  De	  ambitie	  is	  dit	  aantal	  met	  10%	  te	  laten	  groeien.	  	  

Bij	  de	  besluitvorming	  over	  de	  Zeezijdegarage	  is	  uitgegaan	  van	  een	  bezettingsgraad	  
van	  25%.	  Bij	  een	  stijgend	  aantal	  bezoekers	  aan	  strand	  en	  winkelcentrum	  Zeezijde,	  
wordt	  de	  ambitie	  op	  35%	  bezettingsgraad	  gesteld.	  

In	  de	  sierteelt	  zijn	  nu	  3000	  banen.	  
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In	  het	  voorjaar	  2015	  wordt	  gestart	  met	  de	  meting	  van	  het	  aantal	  bezoekers	  aan	  het	  
strand	  en	  het	  winkelcentrum.	  Op	  het	  einde	  van	  2015	  zijn	  die	  cijfers	  bekend.	  Op	  basis	  
van	  kengetallen	  zijn	  er	  nu	  1.5	  miljoen	  strandbezoekers.	  We	  streven	  naar	  een	  stijging	  
met	  5%	  en	  komen	  dan	  uit	  op	  1.9	  miljoen	  strandbezoekers	  in	  2019.	  

Het	  aantal	  overnachtingen	  in	  2013	  is	  340.000.	  We	  streven	  naar	  een	  jaarlijkse	  stijging	  
van	  5%.	  

In	  de	  sierteelt	  zijn	  nu	  3000	  banen.	  Het	  streven	  is	  om	  3000	  banen	  te	  houden	  in	  het	  
sierteeltcluster	  in	  2019.	  Hoogstwaarschijnlijk	  zijn	  dat	  niet	  dezelfde	  banen	  als	  in	  2015.	  

Voor	  onderwijs	  en	  de	  arbeidsmarkt	  zijn	  vier	  indicatoren	  berekend.	  Ten	  eerst	  het	  
percentage	  van	  de	  beroepsbevolking	  dat	  een	  opleiding	  heeft	  op	  minstens	  Hbo-‐niveau	  
(‘hoog	  opgeleiden’).	  Ten	  tweede	  het	  percentage	  van	  de	  Mbo-‐diploma’s	  (exclusief	  
MBO-‐1)	  dat	  is	  behaald	  op	  MBO-‐4	  niveau.	  Ten	  derde	  de	  gemiddelde	  Cito-‐score	  op	  de	  

basisscholen	  in	  Katwijk	  in	  de	  jaren	  2010	  tot	  en	  met	  2014	  en	  ten	  vierde	  
een	  indicator	  voor	  de	  prestaties	  op	  het	  niveau	  van	  het	  voortgezet	  
onderwijs.	  

Over	  de	  resultaten	  op	  de	  Cito-‐score	  zijn	  geen	  lange	  tijdreeksen	  
bekend,	  zodat	  niet	  objectief	  kan	  worden	  bepaald	  met	  welke	  toename	  
van	  de	  Cito-‐scores	  Katwijk	  tot	  de	  bovenste	  20%	  zou	  horen.	  Als	  
ambitieniveau	  zou	  het	  gemiddelde	  van	  Duin-‐	  en	  Bollenstreek	  kunnen	  
worden	  gekozen.	  Die	  score	  staat	  voor	  2019	  in	  de	  tabel.	  	  	  	  	  

Voor	  de	  gemeente	  Katwijk	  is	  de	  ambitie	  gesteld	  op	  40	  stageplaatsen	  in	  
2019.	  Met	  de	  Katwijkse	  ondernemers	  moet	  een	  ambitie	  voor	  
stageplaatsen	  binnen	  hun	  bedrijven	  worden	  afgesproken.	  Tevens	  is	  
het	  streven	  om	  in	  2016	  ten	  minste	  6	  sociale	  ondernemingen	  te	  
hebben	  in	  Katwijk.	  

	  

Katwijk	  in	  perspectief	  

In	  tabel	  8.2	  is	  aangegeven	  welke	  positie	  Katwijk	  momenteel	  inneemt	  in	  de	  ranglijst	  
van	  403	  gemeenten	  en	  welke	  positie	  in	  2019	  naar	  verwachting	  wordt	  ingenomen	  
indien	  de	  ambitie	  wordt	  waargemaakt	  om	  bij	  de	  beste	  20%	  presterende	  gemeenten	  
(en	  voor	  starters	  en	  toerisme	  bij	  de	  beste	  10%)	  te	  behoren.	  Ook	  al	  	  zijn	  dat	  
ambitieuze	  targets,	  toch	  zal	  Katwijk	  	  in	  2019	  nog	  geen	  nationale	  topposities	  innemen.	  
Het	  stimuleren	  van	  de	  economie	  is	  een	  kwestie	  van	  de	  lange	  adem	  en	  lang	  
volgehouden	  inspanningen	  om	  de	  top	  te	  bereiken.	  Als	  voorbeeld	  mag	  het	  Leidse	  Bio	  
Science	  Park	  dienen:	  de	  ontwikkeling	  daarvan	  heeft	  twintig	  jaar	  geduurd.	  Maar	  als	  de	  
ambities	  worden	  gerealiseerd	  is	  een	  duidelijke	  stap	  in	  de	  goede	  richting	  gezet	  en	  ook	  
op	  korte	  termijn	  kunnen	  al	  eerste	  successen	  worden	  geboekt,	  zoals	  een	  stijging	  met	  
bijna	  100	  plaatsen	  voor	  het	  aantal	  starters,	  de	  participatiegraad,	  de	  economische	  
prestaties	  volgens	  Elsevier,	  het	  percentage	  hoog	  opgeleiden	  in	  de	  beroepsbevolking	  
en	  het	  percentage	  van	  de	  MBO’ers	  dat	  een	  diploma	  op	  MBO4-‐niveau	  behaalt.	  

	  

Met	  de	  
Katwijkse	  
ondernemers	  
moet	  een	  
ambitie	  voor	  
stageplaatsen	  
binnen	  hun	  
bedrijf	  worden	  
afgesproken	  



	  

Economische	  Agenda	  Katwijk	  2015	  -‐	  2019	  
28	  april	  2015	  

	  

44	  

	  

	  

Tabel	  8.2	   Positie	  Katwijk	  in	  de	  ranglijst	  van	  403	  gemeenten	  
Indicator	   Katwijk	  t.o.v.	  

DBS	  
Katwijk	  t.o.v.	  
Leidse	  regio	  

Katwijk	  

2014	   2019	  

	   	   	   	   	  

Economie	  en	  arbeidsmarkt	  algemeen	   	   	   	   	  

Banen	  per	  1.000	  inw.	  15-‐64	  jaar	   0	   -‐-‐	   205	   181	  

Banen	  profit	  sector	  per	  1.000	  inw.	  15-‐64	  jaar	  	  	   0	   0	   233	   210	  

Werkloosheidspercentage	  (UWV)	   ++	   ++	   14	   8	  

Bruto	  participatiegraad	   -‐-‐	   0	   175	   86	  

Bijstandsgerechtigden	  per	  1.000	  inw.	  15-‐64	  jaar	   -‐	   ++	   175	   162	  

Economische	  prestaties	  Elsevier	  (positie)	   -‐	   -‐-‐	   267	   192	  

	   	   	   	   	  

Rode	  loper	  beleid	   	   	   	   	  

Starters	  per	  1.000	  in.	  15-‐64	  jaar	   -‐-‐	   -‐-‐	   380	   295	  

	   	   	   	   	  

Toerisme	   	   	   	   	  

Banen	  toerisme	  per	  1.000	  inwoners	  15-‐64	  jaar	   -‐-‐	   -‐-‐	   356	   302	  

	   	   	   	   	  

Onderwijs	  en	  arbeidsmarkt	   	   	   	   	  

%	  HBO	  en	  WO	   -‐-‐	   -‐-‐	   298	   219	  

Aandeel	  MBO4	  binnen	  MBO	  totaal	   -‐-‐	   -‐	   315	   241	  

CITO-‐score	  basisonderwijs	   -‐	   -‐-‐	   220	   138	  

Gemiddeld	  niveau	  voortgezet	  onderwijs	   -‐-‐	   -‐-‐	   342	   298	  

	  

Toelichting:	  

Voor	  Duin-‐	  en	  Bollenstreek	  en	  de	  Leidse	  regio	  zijn	  de	  gemiddelde	  scores	  voor	  de	  regio	  berekend	  en	  is	  vervolgens	  bepaald	  
welke	  positie	  dan	   in	  de	   ranglijst	  van	  403	  gemeenten	   ingenomen	  zou	  worden.	  Vervolgens	   is	  bepaald	  hoe	  Katwijk	   in	  2014	  
scoort	  ten	  opzichte	  van	  die	  gebieden:	  

-‐-‐	   100	  of	  meer	  posities	  lager	  
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-‐	   30	  tot	  100	  posities	  lager	  

0	   30	  posities	  hoger	  tot	  30	  posities	  lager	  

+	   30	  tot	  100	  posities	  hoger	  

++	   100	  of	  meer	  posities	  hoger	  

Uit	  de	  vergelijking	  met	  Duin-‐	  en	  Bollenstreek	  en	  de	  Leidse	  regio	  blijkt	  dat	  Katwijk	  
kiest	  	  voor	  het	  stimuleren	  van	  kenmerken	  van	  de	  economie	  die	  op	  dit	  moment	  zwak	  
scoren	  (maar	  wel	  duidelijke	  potenties	  hebben	  om	  te	  verbeteren),	  namelijk:	  startende	  
bedrijven,	  werkgelegenheid	  in	  het	  toerisme	  en	  het	  opleidingsniveau	  van	  de	  
beroepsbevolking.	  Een	  sterk	  punt	  is	  het	  lage	  werkloosheidspercentage.	  Uit	  de	  
arbeidsmarktanalyse	  (hoofdstuk	  6)	  blijkt	  dat	  deze	  positie,	  zonder	  het	  nemen	  van	  
acties,	  wordt	  bedreigd.	  	  	  
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Bijlage	  1	  Economisch	  profiel	  van	  de	  gemeente	  Katwijk	  

Katwijk:	   een	   bekende	   badplaats	   en	   centrum	   van	   greenportactiviteiten.	   Bijna	   19	   duizend	  
arbeidsplaatsen	  en	  63	  duizend	   inwoners	  op	  nog	  geen	  25	  vierkante	  kilometer.	  De	  gemeente	  grenst	  
aan	  sterk	  verstedelijkte	  gebieden	  (Haaglanden,	  Leidse	  regio)	  en	  heeft	  een	  prettig	  woonmilieu.	  Uit	  de	  
kerncijfers	   blijkt	   dat	   de	   werkgelegenheidsfunctie	   (banen	   per	   inwoner)	   laag	   is	   en	   de	  
bevolkingsdichtheid	  hoog.	  De	  werkloosheid	  ligt	  ver	  onder	  het	  nationaal	  gemiddelde,	  ondanks	  de	  lage	  
‘eigen’	   werkgelegenheidsfunctie.	   De	   helft	   van	   de	   inwoners	   van	   Katwijk	   werkt	   dan	   ook	   buiten	   de	  
eigen	  gemeente.	  De	  participatiegraad	  is	  bovengemiddeld	  (maar	  wel	  iets	  lager	  dan	  in	  de	  omliggende	  
regio’s).	   Wat	   de	   arbeidsmarkt	   betreft	   scoort	   Katwijk	   momenteel	   dus	   goed.	   Het	   is	   overigens	   een	  
gemeente	  met	  relatief	  weinig	  hoog	  opgeleiden	  en	  een	  gemiddeld	  inkomen	  dat	  iets	  achterblijft	  bij	  het	  
nationaal	   gemiddelde.	   Het	   aantal	   startende	   bedrijven	   is	   laag	   (met	   uitzondering	   van	   handel	   en	  
distributie	   en	   de	   bouw),	   ook	   vergeleken	  met	   de	   omliggende	   regio.	   Kortom,	   Katwijk	   wisselt	   goede	  
prestaties	  af	  met	  minder	  goede	  prestaties.	  

Kerncijfers	  voor	  Katwijk	  
Indicator	   Katwijk	   Overig	  DBS	   Leidse	  regio	   Nederland	  
Banen	  per	  1.000	  inwoners	  15-‐64	  jr.	   534	   537	   676	   665	  
Inwoners	  per	  vierkante	  kilometer	   2450	   1278	   1024	   493	  
Werkloosheidspercentage	  (UWV)	   5.0%	   7.5%	   8.3%	   10.3%	  
Participatiegraad	  (%)	   71.5%	   74.0%	   71.9%	   71.2%	  
%	  hoog	  opgeleid	  (HBO	  en	  WO)	   22.4%	   32.7%	   53.9%	   35.9%	  
Besteedbaar	  inkomen	  per	  inwoner	   €	  14,100	   €	  15,400	   €	  16,000	   €	  14,900	  
%	  werkzaam	  buiten	  woongemeente	   50.3%	   66.4%	   63.4%	   49.8%	  
Starters	  per	  1000	  inwoners	  15-‐64	  jaar	   5.4	   7.5	   7.5	   8.7	  
De	  scores	  van	  Katwijk	  op	  acht	  indicatoren	  zijn	  vergeleken	  met	  de	  Duin-‐	  en	  Bollenstreek	  (exclusief	  Katwijk),	  de	  Leidse	  regio	  
en	  het	  nationaal	  gemiddelde.	  De	   ‘participatiegraad’	   is	  daarbij	  het	  aantal	   inwoners	  van	  15-‐64	   jaar	  dat	  werkt	  of	  zoekt	  naar	  
werk.	  Bij	  ‘starters’	  gaat	  het	  om	  startende	  bedrijven.	  

	  

De	  economie	  van	  Katwijk	  
Ondanks	  de	  percentueel	   lage	  werkgelegenheid	   zijn	   er	   toch	   sectoren	  waar	   Katwijk	   hoger	   op	   scoort	  
dan	   het	   nationaal	   gemiddelde,	   zoals	   de	   agribusiness	   (inclusief	   handel),	   de	   voedings-‐	   en	  
genotmiddelindustrie	  en	  metaalindustrie.	  Soms	  blijken	  specifieke	  economische	  activiteiten	  die	  vaak	  
als	  belangrijk	  worden	  beschouwd	  voor	  de	  economie	  van	  Katwijk	  (‘dragende	  clusters’)	   in	  de	  praktijk	  
toch	   minder	   arbeidsplaatsen	   te	   leveren	   dan	   gedacht	   (toerisme	   &	   recreatie).	   Andere	   zorgen	   wel	  
degelijk	   voor	   veel	   arbeidsplaatsen,	   zoals	   de	   greenport	   (zie	   het	   kader	   over	   ‘mogelijke	   dragende	  
clusters’).	  	  
	  

Bij	  het	  bepalen	  van	  de	   ‘economische	  kracht’	   zijn	  meer	  aspecten	  van	  belang	  dan	  alleen	  het	  huidige	  
aantal	  banen.	  In	  het	  door	  Bureau	  Louter	  ontwikkelde	  ‘vitaliteitsweb’	  wordt	  de	  positie	  van	  gemeenten	  
bepaald	  ten	  opzichte	  van	  andere	  gemeenten	  in	  Nederland	  en	  vergeleken	  met	  de	  gemiddelde	  scores	  
voor	   de	   gemeenten	   in	   de	   Duin-‐	   en	   Bollenstreek	   en	   in	   de	   Leidse	   regio.	   Naast	   de	   economische	  
structuur	   ‘in	   enge	   zin’	   zijn	   er	   twee	   thema’s	   die	   betrekking	   hebben	   op	   fysieke	   randvoorwaarden	  
(Ligging	   &	   infrastructuur	   en	   Ruimte)	   en	   drie	   die	   betrekking	   hebben	   op	   menselijk	   kapitaal	  
(Demografie,	   Woonaantrekkelijkheid	   en	   Arbeidsmarkt).	   Het	   uiteindelijke	   resultaat	   is	   Welvaart:	  
dankzij	  bedrijvigheid	  in	  de	  eigen	  én	  in	  omringende	  regio’s.	  



	  

Economische	  Agenda	  Katwijk	  2015	  -‐	  2019	  
28	  april	  2015	  

	  

48	  

Op	  vijf	  van	  de	  zeven	  thema’s	  presteert	  Katwijk	  bovengemiddeld.	  Slechts	  de	  Economische	  structuur	  
(gebaseerd	  op	  de	  arbeidsproductiviteit	  en	  het	  relatief	  aantal	  banen	  en	  starters	   in	  een	  aantal	  brede	  
economische	  sectoren)	  en	  Ruimte	  scoren	  beneden	  gemiddeld.	  Door	  de	  transformatie	  van	  vliegveld	  
Valkenburg	  naar	  wonen,	  werken	  en	   recreëren	   zal	  de	   score	  op	  Ruimte	  binnenkort	  weer	   toenemen.	  
Ook	   Klei	   Oost	   Zuid	   biedt	   nieuwe	   ruimte	   voor	   bedrijvigheid.	   Niet	   in	   het	   vitaliteitsweb	   staat	   het	  
vermogen	  om	  te	  komen	  tot	  vernieuwingen	  in	  de	  economie.	  Op	  dit	  zogenaamde	  Innovatiepotentieel	  
scoort	  Katwijk	  iets	  beneden	  het	  gemiddelde.	  	  

Maar	  Katwijk	  ligt	  gunstig	  aan	  de	  A44	  tussen	  economische	  zwaartepunten	  in	  de	  Randstad.	  Daardoor	  
ligt	   er	   voor	   in	   de	   gemeente	   gevestigde	   bedrijven	   ook	   een	   omvangrijk	   arbeidspotentieel	   binnen	  
bereik.	   (De	   bereikbaarheid	   zal	   in	   de	   toekomst	   nog	   worden	   verbeterd	   door	   de	   aanleg	   van	   de	  
Rijnlandroute.)	   De	   gunstige	   bereikbaarheid	   wordt	   gecombineerd	   met	   een	   hoge	  
woonaantrekkelijkheid	  (een	  aantrekkelijke	  natuurlijke	  omgeving;	  veel	  voorzieningen	  in	  Katwijk	  en	  in	  
het	   nabijgelegen	   Leiden)	   en	   een	   gunstige	   demografische	   ontwikkeling.	   Op	   de	   thema’s	   Ligging	   en	  
infrastructuur,	  Arbeidsmarkt,	  Woonaantrekkelijkheid	  en	  Demografie	  staat	  Katwijk	  dan	  ook	  ruim	  in	  de	  
top-‐100	  van	  de	  403	  Nederlandse	  gemeenten.	  Ondanks	  de	  lage	  scores	  op	  aspecten	  die	  samenhangen	  
met	   de	   ‘eigen’	   economie	   kent	   Katwijk	   een	   duidelijk	   bovengemiddelde	   Welvaart	   ‘in	   brede	   zin’	  
(gemeten	   via	   het	   inkomen,	   de	   werkloosheid,	   het	   aantal	   bijstandsgerechtigden	   en	   de	  
participatiegraad).	   Dat	   is	   mede	   te	   danken	   aan	   de	   baankansen	   in	   omliggende	   gemeenten	   voor	  
inwoners	  van	  Katwijk.	  	  

Het	  vitaliteitsweb	  van	  Katwijk	  vertoont	  een	  vrij	  grote	  gelijkenis	  met	  het	  vitaliteitsweb	  van	  de	  Duin-‐	  en	  
Bollenstreek	  en	  de	  Leidse	  regio.	  Voor	  de	  vijf	  thema’s	  waar	  Katwijk	  bovengemiddeld	  op	  scoort,	  geldt	  
dat	   ook	   voor	  de	   twee	   andere	   regio’s	   en	  op	  Ruimte	   scoren	   alle	   drie	   gebieden	  beneden	   gemiddeld.	  
Alleen	  Economische	  structuur	  vormt	  een	  uitzondering:	  Katwijk	  blijft	  daarbij	  achter	  bij	  de	  omliggende	  
regio’s.	  	  

Mogelijke	  dragende	  clusters	  voor	  de	  economie	  van	  Katwijk	  



	  

Economische	  Agenda	  Katwijk	  2015	  -‐	  2019	  
28	  april	  2015	  

	  

49	  

	  

Greenportactiviteiten	   (een	   verzamelnaam	   voor	   bedrijvigheid	   in	   planten-‐	   en	   bloementeelt	   en	   de	   activiteiten	   rond	   Flora	   Holland	   in	  
Rijnsburg),	   toerisme	  &	  recreatie,	  de	  visserij	  en	  de	  maakindustrie	  worden	  genoemd	  als	  mogelijke	  dragende	  clusters	  van	  de	  economie	  
van	  Katwijk.	  Naast	  het	  absolute	  aantal	  arbeidsplaatsen	  is	  in	  de	  figuur	  tevens	  de	  ‘relatieve	  vertegenwoordiging’	  weergegeven:	  het	  aantal	  
arbeidsplaatsen	  per	   inwoner	  van	  15-‐64	   jaar,	  uitgedrukt	  als	   index	   ten	  opzichte	  van	  het	  nationaal	  gemiddelde	   (dat	  op	  1	   is	  gesteld).	   In	  
absolute	  en	   relatieve	   zin	  blijken	  de	  greenportactiviteiten	   inderdaad	  veel	   arbeidsplaatsen	   te	   leveren.	  Na	  Westland	   is	   Katwijk	   zelfs	  de	  
gemeente	  met	   de	  meeste	   arbeidsplaatsen	   in	   dit	   cluster	   in	   Zuid-‐Holland.	   Visserij	   en	   daaraan	   verwacht	   activiteiten	   zijn	   relatief	   sterk	  
vertegenwoordigd,	  maar	  in	  aantallen	  arbeidsplaatsen	  blijft	  de	  visserij	  duidelijk	  achter	  bij	  de	  greenport.	  Ook	  maakindustrie	  is	  gevestigd	  
in	   Katwijk,	   maar	   in	   relatieve	   zin	   minder	   dan	   gemiddeld	   in	   Nederland.	   Opvallend	   is	   dat	   toerisme	   &	   recreatie	   relatief	   weinig	  
arbeidsplaatsen	   levert	   in	   badplaats	   Katwijk.	   Het	   overgrote	   deel	   daarvan	   is	   wel	   geconcentreerd	   binnen	   500	   meter	   van	   de	   kust	  
(kusttoerisme),	   waarbij	   ook	   de	   daar	   gevestigde	   detailhandel	   voor	   een	   aanzienlijk	   deel	   draait	   op	   toeristen	   (naar	   schattig	   enkele	  
honderden	  arbeidsplaatsen).	  

Ook	   bij	   het	   woonaantrekkelijkheidsweb	   liggen	   voor	   alle	   drie	   gebieden	   de	   scores	   boven	   het	  
gemiddelde	   (vijf	  maal),	   op	   het	   gemiddelde	   (één	  maal,	   voor	   Harmonieuze	   omgeving)	   of	   onder	   het	  
gemiddelde	  (één	  maal,	  voor	  Rust	  en	  ruimte).	  De	  score	  op	  ‘Economie’	  representeert	  de	  baankansen	  
voor	   inwoners	   van	   Katwijk	   in	   de	   eigen	   en	   in	   omliggende	   gemeenten.	   Katwijk	   scoort	   daarop	  
bovengemiddeld,	  maar	  die	  positie	  is	  niet	  onbedreigd:	  door	  kennisintensivering	  van	  de	  economie	  en	  
automatisering/	  mechanisering/	  robotisering	  wordt	  voorzien	  dat	  in	  de	  toekomst	  veel	  banen	  op	  MBO	  
2/3	   niveau	   verloren	   gaan.	   Dat	   middensegment	   is	   juist	   sterk	   vertegenwoordigd	   in	   de	   Katwijkse	  
beroepsbevolking.	  
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In	  het	  vitaliteitsweb	  staan	  scores	  op	  zeven	  thema’s	  die	  van	  belang	  zijn	  voor	  de	  economie	   in	  brede	  zin.	  Kleine	  gemeenten	  
zijn	   daarbij	   samengevoegd	   of	   bij	   grotere	   naastgelegen	   gemeenten	   gevoegd	   tot	   377	   (combinaties	   van)	   gemeenten	   met	  
minstens	  10.000	  inwoners	  resulteren.	  In	  ‘Een	  economische	  foto	  van	  Katwijk’	  staat	  een	  toelichting.	  

	  

In	   het	  woonaantrekkelijkheidsweb	   staan	   scores	   op	   rubrieken	  die	   van	  belang	   zijn	   voor	   de	  woonaantrekkelijkheid.	   In	   ‘Een	  
economische	  foto	  van	  Katwijk’	  staat	  een	  toelichting.	  	  

Kortom,	   zowel	   beschouwd	   naar	   economie	   in	   brede	   zin	   als	   naar	   woonaantrekkelijkheid	   presteert	  
Katwijk	   veelal	   goed,	   evenals	   de	   buurregio’s	   de	   Duin-‐	   en	   Bollenstreek	   en	   de	   Leidse	   regio.	  
Desalniettemin	   scoort	   Katwijk	   beneden	   gemiddeld	   op	   een	   aantal	   aspecten	   van	   de	   economie.	   Dat	  
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geldt	  overigens	  niet	  alleen	  voor	  de	  huidige	  situatie,	  maar	  ook	  voor	  ontwikkelingen	   in	  de	  afgelopen	  
tien	  jaar.	  

	  

Economische	  ontwikkelingen	  	  
In	  de	  twintig	  jaar	  tussen	  1983	  en	  2003	  groeide	  het	  aantal	  arbeidsplaatsen	  in	  Katwijk	  met	  maar	  liefst	  
76%,	   bij	   een	   nationale	   groei	   van	   45%.	   Daarna	   stagneerde	   de	   ontwikkeling	   van	   het	   aantal	  
arbeidsplaatsen	  (zie	  het	  kader	  ‘Economische,	  demografische	  en	  arbeidsmarktontwikkelingen’).	  Naast	  
een	  afname	  van	  het	  aantal	  arbeidsplaatsen	  zijn	  ook	  de	  economische	  prestaties	  in	  bredere	  zin	  (waarin	  
ook	   andere	   indicatoren	   dan	   de	   werkgelegenheidsontwikkeling	   zijn	   meegenomen)	   afgenomen.	  
Gunstig	  is	  dat	  de	  werkloosheid	  in	  Katwijk	  nog	  steeds	  zeer	  laag	  is,	  mede	  omdat	  inwoners	  van	  Katwijk	  
ook	   werk	   kunnen	   vinden	   in	   omliggende	   regio’s.	   Zo	   is	   de	   werkgelegenheid	   in	   de	   Leidse	   regio	   de	  
afgelopen	  tien	  jaar	  aanzienlijk	  gegroeid.	  	  
De	   werkloosheid	   is	   dus	   vooralsnog	   laag	   in	   Katwijk,	   maar	   deze	   positie	   is	   niet	   onbedreigd.	   Enkele	  
constateringen	  op	  een	  rijtje:	  

• De	   werkgelegenheid	   in	   Katwijk	   ontwikkelde	   zich	   de	   laatste	   jaren	   ongunstiger	   dan	   het	  
nationaal	  gemiddelde;	  

• De	   dragende	   clusters	   greenport	   en	   toerisme	   &	   recreatie	   vertonen	   de	   laatste	   jaren	  weinig	  
werkgelegenheidsgroei.	   De	   toekomstige	   ontwikkelingen	   in	   het	   Rijnsburgse	   veilingcomplex	  
(inclusief	  handel)	  zijn	  onzeker.	  	  

• De	   gemiddelde	   afstand	   waarover	   inwoners	   van	   Katwijk	   moeten	   reizen	   voor	   werk	   is	   sterk	  
toegenomen.	  Het	  is	  de	  vraag	  hoeveel	  ‘rek’	  hier	  nog	  inzit.	  	  
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Economische,	  demografische	  en	  arbeidsmarktontwikkelingen	  
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Ontwikkeling	  werkgelegenheid	  

Na	  sterke	  groei	   in	  de	  periode	  1996-‐2002	  en	  de	  periode	  2005-‐2008	  stagneert	  de	  nationale	  ontwikkeling	  van	  de	  
werkgelegenheid	  sinds	  2008	  (de	  kredietcrisis).	  De	  ongunstige	  ontwikkeling	  van	  het	  aantal	  arbeidsplaatsen	  bij	  in	  
Katwijk	  gevestigde	  bedrijven	  en	   instellingen	   is	  dus	  niet	  uniek.	  Wel	  ontwikkelde	  de	  werkgelegenheid	  zich	  vooral	  
de	   afgelopen	   tien	   jaar	   duidelijk	   ongunstiger	   dan	   het	   nationaal	   gemiddelde.	   Dat	   geldt	   overigens	   ook	   voor	   de	  
overige	  delen	  van	  de	  Duin-‐	  en	  Bollenstreek.	  De	  Leidse	  regio	  maakte	  een	  andere	  ontwikkeling	  door.	  Na	  een	  bij	  het	  
nationaal	  gemiddelde	  achterblijvende	  groei	  in	  de	  periode	  1996-‐2004	  lag	  de	  groei	  daar	  sinds	  2004	  zelfs	  iets	  boven	  
het	  nationaal	  gemiddelde.	  

Economische	  en	  demografische	  prestaties	  

Door	  Bureau	   Louter	  wordt	   jaarlijks	   voor	   Elsevier	   een	   ranglijst	   van	   gemeenten	   opgesteld	  naar	  hun	   ‘economische	  
prestaties’,	  gebaseerd	  op	  41	   indicatoren.	  Dat	   is	  gedaan	  voor	  de	  377	  (combinaties	  van)	  gemeenten	  met	  minstens	  
10.000	  inwoners.	  Katwijk	  daalt	  gestaag	  op	  deze	  ranglijst.	  Daarnaast	  laat	  de	  grafiek	  ‘demografische	  prestaties’	  zien	  
(gebaseerd	  op	   vier	   indicatoren:	   geboorte,	   sterfte,	  migratie	   en	  woningbouw).	  Katwijk	   scoort	   daarvoor	   al	  sinds	  de	  
eeuwwisseling	   in	   de	   subtop.	   Met	   de	   nieuwbouw	   op	   locatie	   Valkenburg	   zullen	   de	   demografische	   prestaties	   de	  
komende	   jaren	   naar	   verwachting	   verder	   toenemen.	   Achtergrondinformatie	   is	   te	   vinden	   in	   het	   rapport	   ‘Een	  
economische	  foto	  van	  Katwijk	  
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Ontwikkelingen	  in	  een	  gemeente	  kunnen	  dus	  niet	  los	  worden	  gezien	  van	  wat	  er	  in	  omliggende	  regio’s	  
gebeurt.	   Dat	   geldt	   voor	   economische	   en	   arbeidsmarktrelaties,	  maar	   ook	   voor	   de	  woningmarkt	   en	  
voor	  voorzieningenrelaties	  (zoals	  winkelen,	  recreëren,	  onderwijs,	  zorg).	  In	  de	  bijlage	  ‘Relatiepatronen	  
van	   Katwijk	  met	   omliggende	   regio’s’	   is	   nagegaan	  met	   welke	   van	   de	   omliggende	   regio’s	   de	  meest	  
hechte	  relaties	  bestaan.	  Het	  verschilt	  per	  thema	  of	  dat	  de	  Duin-‐	  en	  Bollenstreek	  is	  of	  de	  Leidse	  regio.	  
Ook	   met	   Haaglanden	   bestaan	   relaties,	   maar	   afgezet	   tegen	   de	   grote	   omvang	   van	   die	   regio	   is	   de	  
intensiteit	   van	  de	   relaties	  met	  die	   regio	   veel	   lager	  dan	  met	  de	  Duin-‐	   en	  Bollenstreek	  en	  de	   Leidse	  
regio.	  

	  	  	  Belang	  van	  andere	  gemeenten	  voor	  Katwijk	  
	   Uitgaand	  uit	  Katwijk	   Inkomend	  in	  Katwijk	  
Positie	   Gemeente	   Aandeel	   Gemeente	   Aandeel	  

	   	   	   	   	  
1	   Leiden	   17.6%	   Leiden 17.2% 
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Katw ijk Overig Duin- en Bollenstreek

Leidse regio Nederland

Ontwikkeling	  werkloosheid	  
De	  werkloosheid	  is	  het	  resultaat	  van	  een	  verschil	  tussen	  het	  aantal	  banen	  bij	  bedrijven	  en	  instellingen	  en	  het	  aantal	  
mensen	  dat	  wil	  werken.	  Soms	  werkt	  men	  bij	  een	  bedrijf	  in	  de	  eigen	  gemeente,	  soms	  echter	  werkt	  men	  buiten	  de	  
eigen	  gemeente	  (‘pendel’).	  	  Verschillen	  tussen	  vraag	  naar	  en	  aanbod	  van	  arbeid	  leiden	  tot	  openstaande	  vacatures	  
en	  werkloosheid.	  Op	  dit	  moment	  is	  het	  aantal	  werklozen	  aanzienlijk	  hoger	  dan	  het	  aantal	  openstaande	  vacatures.	  
Opvallend	   is	   het	   zeer	   lage	  werkloosheidspercentage	   in	  de	   gemeente	   Katwijk.	  Ook	   in	   Katwijk	   is	   de	  werkloosheid	  
overigens,	  evenals	  elders	  in	  Nederland,	  gestegen	  sinds	  begin	  2012.	  De	  werkloosheid	  steeg	  echter	  in	  relatief	  geringe	  
mate.	   In	   de	   overige	   gemeenten	   van	   de	   Duin-‐	   en	   Bollenstreek,	   waar	   sinds	   2003	   ook	   sprake	   was	   van	   een	   lage	  
werkloosheid,	  was	  de	  recente	  toename	  van	  de	  werkloosheid	  duidelijk	  hoger	  dan	  in	  Katwijk.	  Ondanks	  de	  ongunstige	  
ontwikkeling	   van	   de	   werkgelegenheid	   stijgt	   de	   werkloosheid	   in	   Katwijk	   dus	   in	   bescheiden	   mate.	   Een	   mogelijke	  
verklaring	  is	  dat	  steeds	  meer	  inwoners	  van	  Katwijk	  buiten	  de	  eigen	  gemeente	  zijn	  	  gaan	  werken.	  
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	   Uitgaand	  uit	  Katwijk	   Inkomend	  in	  Katwijk	  
Positie	   Gemeente	   Aandeel	   Gemeente	   Aandeel	  

2	   Noordwijk	   11.7%	   Noordwijk 12.8% 
3	   's-‐Gravenhage	   8.6%	   Telingen 10.5% 
4	   Teylingen	   7.1%	   's-Gravenhage 6.2% 
5	   Oegstgeest	   5.3%	   Oegstgeest 6.1% 
6	   Wassenaar	   3.4%	   Noordwijkerhout 5.4% 
7	   Amsterdam	   3.3%	   Wassenaar 2.8% 
8	   Haarlemmermeer	   2.8%	   Alphen aan den Rijn 2.7% 
9	   Lisse	   2.6%	   Lisse 2.0% 
10	   Noordwijkerhout	   2.5%	   Hillegom 1.8% 
	   	   	   	  	   	  

	   Aandeel	  10	  gemeenten	   64.9%	   Aandeel	  10	  gemeenten	   67.5%	  
De	  scores	  zijn	  bepaald	  door	  voor	  een	  groot	  aantal	  relatiepatronen	  op	  het	  gebied	  van	  de	  arbeidsmarkt,	  de	  woningmarkt	  en	  
voorzieningenrelaties	   te	   bepalen	  wat	   het	   aandeel	   per	   gemeente	   is	   in	   de	   stromen	   vanuit	   Katwijk	   en	   in	   de	   stromen	   naar	  
Katwijk.	  De	  som	  over	  alle	  gemeenten	  in	  Nederland	  is	  voor	  zowel	  de	  uitgaande	  als	  de	  inkomende	  stromen	  gelijk	  aan	  100%.	  

Op	  gemeentelijk	  niveau	  (zie	   ‘Belang	  van	  andere	  gemeenten	  voor	  Katwijk’)	  wordt	  de	  top-‐5	  gevormd	  
door	  de	  steden	  Leiden	  en	  Den	  Haag	  en	  aangrenzende	  kleinere	  gemeenten	  als	  Noordwijk,	  Teylingen	  
en	  Oegstgeest.	  Omvang	  en	  afstand	   zijn	  dus	  bepalend	  voor	  de	   intensiteit	   van	  de	   stromen.	  Met	  alle	  
gemeenten	   uit	   de	   Duin-‐	   en	   Bollenstreek	   bestaan	   vrij	   hechte	   relaties.	   Bij	   de	   Leidse	   regio	   geldt	   dat	  
vooral	  voor	  Leiden	  en,	  in	  iets	  mindere	  mate,	  Oegstgeest.	  

Relatiepatronen	   kunnen	   mogelijk	   verder	   worden	   versterkt	   door	   samenwerkingsverbanden	   aan	   te	  
gaan.	  Er	  zijn	  twee	  typen	  relatiepatronen	  denkbaar:	  

• Op	  basis	  van	  gelijkenis.	  Een	  voorbeeld	  is	  specialisatie	  in	  een	  zelfde	  type	  economisch	  clusters.	  
Katwijk	  vormt	  een	  onderdeel	  van	  de	  greenport	  Duin-‐	  en	  Bollenstreek	  en	  deelt	  met	  Noordwijk	  
een	  oriëntatie	  op	  kusttoerisme.	  

• Op	  basis	   van	   elkaar	   aanvullende	   kwaliteiten.	   Zo	   biedt	   Katwijk	   de	   Leidse	   regio	   bijvoorbeeld	  
recreatiemogelijkheden	   en,	   in	   de	   toekomst,	   ruimte	   (op	   de	   woningmarkt	   en	  
bedrijventerreinen).	  De	  Leidse	  regio	  biedt	  Katwijk	  banen	  en	  voorzieningen	  voor	  inwoners	  en	  
mogelijk,	  via	  samenwerkingsverbanden	  tussen	  bedrijven	  en/of	  onderwijsinstellingen,	  kennis	  
die	  het	  innovatiepotentieel	  kan	  verhogen.	  	  
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Bijlage	  2	  Onderwijs-‐	  en	  opleidingsniveau	  

In	   deze	   bijlage	   wordt	   nader	   ingegaan	   op	   het	   opleidingsniveau	   van	   de	   beroepsbevolking	   en	   het	  
onderwijsniveau	  van	  degenen	  die	  momenteel	  in	  Katwijk	  wonen	  en	  een	  opleiding	  volgen.	  

Opleidingsniveau	  beroepsbevolking	  

In	   figuur	  1	  staat	  het	  opleidingsniveau	  van	  de	  beroepsbevolking	   in	  Katwijk,	  de	  overige	  delen	  van	  de	  
Duin-‐	  en	  Bollenstreek,	  de	   Leidse	   regio	  en	  Nederland	  gemiddeld.	  Daarbij	   staat	   'basis'	   voor	  degenen	  
die	  geen	  opleiding	  op	  het	  voortgezet	  onderwijs	  hebben	  afgerond.	  (Dit	  wordt	  ook	  wel	  aangeduid	  als	  
‘ongeschoold’).	   VMBO	   is	   inclusief	   degenen	   die	   slechts	   een	   opleiding	   op	   niveau	   MBO1	   hebben	  
afgerond;	  dat	  wordt	  niet	  beschouwd	  als	  een	  ‘startkwalificatie’	  voor	  de	  arbeidsmarkt.	  MBO23	  is	  een	  
afgeronde	  opleiding	  op	  het	  niveau	  MBO2	  of	  MBO3	  en	  MBO4	  een	  afgeronde	  opleiding	  op	  het	  niveau	  
MBO4.	  'WO'	  	  betreft	  wetenschappelijk	  onderwijs.	  

Figuur	  1	   Beroepsbevolking	  naar	  opleidingsniveau	  

	  

	  

	   	   	   	  

In	  Katwijk	  is	  het	  aandeel	  van	  ongeschoolden,	  van	  VMBO'ers	  en	  van	  MBO'ers	  op	  niveau	  2/3	  hoger	  dan	  
het	   nationaal	   gemiddelde.	   HBO’ers	   en,	   vooral,	   wetenschappelijk	   opgeleiden	   zijn	   relatief	  
ondervertegenwoordigd	  in	  de	  beroepsbevolking	  van	  Katwijk.	  

De	   beroepsbevolking	   van	   de	   (overige	   gemeenten	   in)	   de	   Duin-‐	   en	   Bollenstreek	   vormt	   een	   vrij	  
nauwkeurige	   afspiegeling	   van	   het	   nationaal	   gemiddelde,	   overigens	   met	   een	   wat	   minder	   groot	  
aandeel	   van	  wetenschappelijk	   opgeleiden.	  De	   Leidse	   regio	  wordt	   gekenmerkt	   door	   een	   zeer	   groot	  
aandeel	   wetenschappelijk	   opgeleiden	   in	   de	   beroepsbevolking	   (bijna	   30%!).	   Driekwart	   van	   de	  
beroepsbevolking	  uit	  de	  Leidse	  regio	  heeft	  minimaal	  een	  MBO	  4-‐diploma.	  Voor	  Katwijk	  is	  dat	  minder	  
dan	  45%.	  

Er	   kan	   een	   'opleidingsindex'	  worden	   berekend	   door	   aan	   de	   niveaus	   basis,	   VMBO,	  MBO23,	  MBO4,	  
HAVO/VWO,	   HBO	   en	  WO	   respectievelijk	   de	   gewichten	   0,	   0,	   1,	   2,	   2,	   3	   en	   4	   toe	   te	   kennen	   en	   het	  
gewogen	  gemiddelde	   te	  berekenen.	  De	   score	  kan	  dus	  minimaal	  nul	   zijn	   (niemand	  heeft	  een	  MBO-‐
diploma	  gehaald)	  en	  maximaal	  4	  (iedereen	  heeft	  een	  WO-‐diploma	  gehaald).	  

Wanneer	  een	  ranglijst	  voor	  alle	  377	  10.000+	  gemeenten	  (gemeenten	  of	  combinaties	  van	  gemeenten	  
met	   minstens	   10.000	   inwoners)	   wordt	   opgesteld,	   neemt	   Katwijk	   positie	   356	   in.	   Binnen	   de	  
omliggende	   regio	   (bestaande	  uit	   de	  Duin-‐	   en	  Bollenstreek,	   de	   Leidse	   regio	   en	  het	   aangrenzende	   –	  
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maar	  qua	   sociaal-‐economische	   structuur	   volstrekt	   onvergelijkbare	   –	  Wassenaar)	   is	   dat	   duidelijk	   de	  
laagste	  positie	  .	  	  

Onderwijsvolgenden	  in	  Katwijk	  

Vervolgens	  is	  het	  de	  vraag	  in	  hoeverre	  het	  opleidingsniveau	  van	  ‘de	  volgende	  generatie’	  hoger	  wordt.	  
Er	   zijn	   aanwijzingen	   dat	  met	   name	   op	  MBO23-‐niveau	   zware	   tijden	   aanbreken	   op	   de	   arbeidsmarkt	  
(hoewel	  het	  van	  de	  specifieke	  situatie	  afhangt	  in	  hoeverre	  dat	  relevant	  is	  voor	  de	  beroepsbevolking	  
in	  een	  gemeente	  of	  regio).	  Er	  zijn	  drie	  niveau	  onderscheiden,	  namelijk	  het	  voortgezet	  onderwijs,	  het	  
MBO	  onderwijs	  en	  het	  hoger	  onderwijs.	  	  

Voortgezet	  onderwijs	  

Op	   basis	   van	   allen	   die	   de	   hoogste	   twee	   leerjaren	   van	   het	   voortgezet	   onderwijs	   volgen	   is	   een	  
gemiddelde	   ‘opleidingsindex’	   bepaald.	   In	   tabel	   1	   staat	   de	   positie	   die	   dan	   wordt	   ingenomen	   in	   de	  
ranglijst	  van	  377	  10.000+	  gemeenten.	  Katwijk	  neemt	  van	  de	  twaalf	  vergeleken	  gemeenten	  de	  laagste	  
positie	   in.	   Wat	   opvalt	   is	   dat	   maar	   liefst	   acht	   gemeenten	   in	   de	   top-‐50	   staan.	   Het	   gemiddeld	  
opleidingsniveau	   in	   het	   voortgezet	   onderwijs	   is	   dus	   in	   de	   ruime	   regio	   rond	  Katwijk	   hoog,	  maar	   in	  
Katwijk	  zelf	  niet.	  

Tabel	  1	  	   Positie	  in	  ranglijsten	  voor	  volgen	  voortgezet	  onderwijs	  en	  hoger	  onderwijs	  

10.000	  +	  gemeente	   Index	  voortgezet	  onderwijs	   HBO	   WO	  

	   2006/2007	   2013/2014	   2006/2007	   2006/2007	  

	   	   	   	   	  

Oegstgeest	   1	   1	   172	   2	  

Wassenaar	   7	   3	   370	   16	  

Voorschoten	   8	   13	   173	   8	  

Leiden	   42	   21	   325	   20	  

Leiderdorp	   18	   27	   233	   12	  

Teylingen	   22	   31	   123	   21	  

Noordwijk	   45	   43	   127	   107	  

Zoeterwoude	   61	   45	   50	   106	  

Noordwijkerhout	   58	   71	   136	   94	  

Lisse	   92	   118	   146	   70	  

Hillegom	   251	   141	   244	   222	  

Katwijk	   332	   323	   369	   336	  

Toelichting:	  

In	  de	  tabel	  staan	  de	  posities	  van	  de	  gemeenten	  in	  de	  Duin-‐	  en	  Bollenstreek,	  de	  Leidse	  regio	  en	  Wassenaar	  in	  de	  ranglijst	  van	  
377	  gemeenten	  (of	  combinaties	  van	  gemeenten)	  met	  minstens	  10.000	  inwoners.	  Voor	  het	  voortgezet	  onderwijs	  is	  daarbij	  
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een	  gewogen	   index	  bepaald,	  met	  als	  gewichten	  voor	  vmbo	  basis,	  vmbo	  kader,	  vmbo	  gemengd,	  vmbo	  TL,	  HAVO	  en	  VWO	  
respectievelijk	   0,	   0	   1,	   1,	   2	   en	   3.	   De	   positie	   is	   bepaald	   voor	   2006/2007	   en	   2013/2014.	   Daarnaast	   is	   voor	   het	   studiejaar	  
2006/2007	  berekend	  welk	  deel	  van	  de	  jongeren	  een	  opleiding	  op	  HBO	  respectievelijk	  WO-‐niveau	  is	  gaan	  volgen.	  Recentere	  
gegevens	  daarover	  zijn	  bij	  Bureau	  Louter	  niet	  beschikbaar.	  	  

MBO-‐onderwijs	  

Ook	  voor	  het	  MBO-‐onderwijs	   is	  de	  ontwikkeling	   in	  de	   tijd	  gevolgd	  voor	  MBO1/2,	  MBO3	  en	  MBO4.	  
Hier	   ligt	  het	  gemiddeld	  niveau	  ongeveer	  op	  het	  nationaal	  gemiddelde.	  Dat	  wijkt	  duidelijk	  af	  van	  de	  
opbouw	   van	   de	   huidige	   beroepsbevolking	   (zie	   figuur	   1),	   waarin	   MBO2/3	   relatief	   veel	   sterker	   is	  
vertegenwoordigd.	   Vergeleken	   met	   de	   huidige	   beroepsbevolking	   is	   hier	   dus	   sprake	   van	   een	  
‘upgrading’	  ten	  opzichte	  van	  de	  huidige	  beroepsbevolking.	  

Hoger	  onderwijs	  

Tenslotte	  een	  inschatting	  van	  het	  deel	  van	  de	  inwoners	  van	  Katwijk	  dat	  hoger	  onderwijs	  gaat	  volgen.	  
Daarover	  heeft	  Bureau	  Louter	  slechts	  de	  beschikking	  over	  verouderd	  gegevensmateriaal.	   In	   tabel	  1	  
staat	   het	   deel	   van	   de	   jongeren	   dat	   in	   het	   jaar	   2006/2007	  met	   een	   studie	   op	   HBO-‐	   of	   universitair	  
niveau	  is	  begonnen.	  Daarvan	   is	  de	  positie	  op	  de	  ranglijst	  van	  alle	  377	  10.000+	  gemeenten	  bepaald.	  
Dan	  blijkt	  dat	  Katwijk	  op	  die	  ranglijsten	  een	  zeer	  bescheiden	  positie	  inneemt.	  	  	  

De	  gegevens	  zijn	  verouderd.	  Om	  een	  inschatting	  te	  maken	  van	  de	  ontwikkeling	  van	  het	  aantal	  HBO-‐	  
en	  WO-‐studenten	  uit	  Katwijk,	  is	  uitgegaan	  van	  de	  aanname	  dat	  het	  percentage	  van	  de	  jongeren	  dat	  
verhuist	  uit	  Katwijk	  om	  elders	  te	  gaan	  studeren	  niet	  meer	  of	  minder	  toe-‐	  of	  afneemt	  dan	  gemiddeld	  
in	  Nederland.	  Onder	  die	  omstandigheden	  geeft	  het	  aandeel	  van	  Katwijk	  in	  het	  totaal	  aantal	  HBO-‐	  en	  
WO-‐studenten	   in	  het	  nationaal	   totaal	  aan	  of	  er	   relatief	  meer	   inwoners	  uit	  Katwijk	  een	  opleiding	   in	  
het	  hoger	  onderwijs	  zijn	  gaan	  volgen	  dan	  gemiddeld	   in	  Nederland.	  Uit	   figuur	  3	  blijkt	  dat	  daar	  geen	  
sprake	   van	   is.	   Eerder	   lijkt	   het	   aandeel	   in	   het	   aantal	   HBO-‐studenten	   de	   laatste	   jaren	   iets	   terug	   te	  
vallen.	  

Figuur	  2	   MBO	  onderwijs	  

	  

	  

Toelichting:	  	  

Weergegeven	   zijn	   de	   aandelen	   van	   drie	   niveaus	  MBO	   onderwijs	   (MBO1/2,	  MBO3,	  MBO4)	   in	   het	   totaal	   van	   degenen	   in	  
Katwijk	  die	  MBO-‐onderwijs	  volgen	  (links:	  de	  som	  over	  de	  drie	  opleidingstypen	  is	  hier	  gelijk	  aan	  100%)	  en	  de	  index	  van	  dat	  
aandeel	  ten	  opzichte	  van	  het	  nationaal	  gemiddelde	  (rechts)	  	  
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Figuur	  3	   Aandeel	  Katwijk	  in	  nationaal	  aantal	  HBO-‐	  en	  WO-‐studenten	  	  

	  

Basisonderwijs	  in	  Katwijk	  

Om	   te	   bepalen	   of	   wellicht	   sprake	   is	   van	   onderbenutting	   van	   potentieel	   (of	   ‘talent’)	   is	   naar	   de	  
resultaten	  in	  het	  basisonderwijs	  gekeken.	  Voor	  het	  totaal	  van	  alle	  in	  Katwijk	  gevestigde	  scholen	  zijn	  
de	  scores	  bepaald	  voor	  de	  gemiddelde	  CITO-‐score	  (zie	  tabel	  2).	  	  

Tabel	  2	  	   Positie	  in	  ranglijst	  van	  403	  gemeenten	  op	  CITO-‐score	  (gemiddelde	  2010-‐2014)	  

Gemeente	   Gemiddelde	  CITO-‐score	  

	   Score	   Positie	  

	   	   	  

Oegstgeest	   540,4	   5	  

Wassenaar	   540,3	   6	  

Voorschoten	   537,5	   29	  

Leiden	   536,7	   70	  

Leiderdorp	   536,4	   87	  

Teylingen	   537,0	   48	  

Noordwijk	   537,1	   44	  

Zoeterwoude	   535,3	   220	  

Noordwijkerhout	   535,7	   163	  

Lisse	   535,6	   180	  

Hillegom	   534,2	   337	  

Katwijk	   535,3	   216	  

	   	   	  

Nederland	   535,5	   	  

Dit	  bepaalt	  het	   ‘talent’	  van	  de	   leerlingen	  op	  basisscholen.	  Wanneer	  de	  positie	  op	  de	  gemeentelijke	  
ranglijst	   hoger	   is	   dan	   de	   posities	   in	   tabel	   1,	   mag	   worden	   aangenomen	   dat	   er	   sprake	   is	   van	   een	  
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‘onderbenutting’	   van	   talent.	   Blijkbaar	   komt	   het	   gemiddeld	   opleidingsniveau	   op	   het	   voortgezet	  
onderwijs	  en	  het	  percentage	  van	  de	  Katwijkse	   jongeren	  dat	   later	  hoger	  onderwijs	   gaat	   volgen	  dan	  
niet	  overeen	  met	  wat	  er	  op	  grond	  van	  de	  resultaten	  op	  het	  basisonderwijs	  verwacht	  mocht	  worden.	  
Uit	  tabel	  2	  blijkt	  dat	  dit	  inderdaad	  het	  geval	  is.	  Wat	  CITO-‐scores	  betreft	  neemt	  Katwijk	  een	  positie	  in	  
de	  nationale	  middenmoot	  in,	  terwijl	  in	  tabel	  1	  posities	  in	  de	  staart	  van	  de	  ranglijst	  resulteren.	  

Conclusies:	  

Katwijk	  kent	  een	  relatief	   laag	  opleidingsniveau,	  zowel	  onder	  de	  huidige	  beroepsbevolking	  als	  onder	  
jongeren	   die	   momenteel	   een	   opleiding	   volgen:	   het	   gemiddeld	   opleidingsniveau	   in	   het	   voortgezet	  
onderwijs	   is	   laag	  en	  het	  aantal	   jongeren	  dat	  naar	  het	  hoger	  onderwijs	  gaat,	   ligt	  ook	  duidelijk	  onder	  
het	  nationaal	  gemiddelde.	  Wel	  is	  het	  positief	  dat	  de	  verhouding	  MBO4	  versus	  MBO2/3	  gunstiger	  ligt	  
onder	   degenen	   die	   de	   laatste	   jaren	   een	   MBO-‐opleiding	   hebben	   gevolgd	   dan	   binnen	   de	  
beroepsbevolking	  als	  geheel.	  

Hoewel	   ‘harde	  bewijzen’	  niet	  uit	  de	   indicatieve	  berekeningen	  naar	  voren	  komen,	   lijkt	  het	  erop	  dat	  
het	   uiteindelijke	   niveau	   waarop	   men	   het	   voortgezet	   onderwijs	   verlaat	   onder	   het	   niveau	   ligt	   dat	  
volgens	  de	  CITO-‐toets	  (bij	  het	  verlaten	  van	  het	  basisonderwijs)	  gerealiseerd	  zou	  kunnen	  worden.	  Er	  
bestaan	  overigens	  ook	  aanwijzingen	  dat	  sprake	  is	  van	  een	  ‘inhaalslag’:	  de	  gemiddelde	  CITO-‐score	  lijkt	  
licht	  te	  stijgen.	  Dat	  zal	  in	  de	  komende	  jaren	  mogelijk	  gaan	  leiden	  tot	  een	  hoger	  gemiddeld	  niveau	  van	  
het	  voortgezet	  onderwijs	  dat	  wordt	  gevolgd.	  
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BIJLAGE	  3	  ACTIEPUNTEN	  	  

3.1.Actiepunten	  bij	  het	  rode	  loper	  beleid	  

Wat	  gaan	  we	  er	  onder	  meer	  voor	  doen?	  
	  

1. Bedrijven	  voelen	  zich	  geholpen	  door	  de	  gemeente	  en	  spreken	  over	  excellente	  
dienstverlening.	  

• Een	  accountmanager	  met	  een	  mandaat	  begeleidt	  de	  vergunningaanvraag	  van	  a	  tot	  z;	  
competenties:	  
Ø Commerciële	  basisgedachte	  
Ø Ondernemer	  centraal	  stellen	  
Ø Analytisch	  vermogen	  
Ø Doorzettingsvermogen	  
Ø Helikopterview	  
Ø Initiatief	  
Ø Resultaat	  gericht	  

• Er	  wordt	  zo	  snel	  als	  mogelijk	  een	  nulmeting	  gedaan	  naar	  	  de	  tevredenheid	  van	  de	  bedrijven	  over:	  
dienstverlening	  gemeente;	  informatie	  vanuit	  de	  gemeente;	  vergunningverlening;	  snelheid	  van	  de	  
dienstverlening	  en	  de	  bereikbaarheid	  van	  de	  gemeente.	  De	  meting	  gebeurt	  in	  samenspraak	  met	  
het	  bedrijfsleven.	  De	  verbeterpunten	  uit	  de	  enquête	  worden	  ingevoerd.	  Jaarlijks	  wordt	  de	  
monitor	  herhaald	  

• We	  hanteren	  in	  Katwijk	  een	  JA	  tenzij	  houding.	  Dat	  wil	  zeggen	  dat	  bij	  elk	  initiatief	  wordt	  
meegedacht	  over	  wat	  mogelijk	  is	  binnen	  de	  wettelijke	  kaders	  

• Het	  proces	  van	  vergunningverlening,	  daar	  waar	  mogelijk,	  nog	  meer	  standaardiseren	  en	  verkorten	  
waar	  het	  kan	  

• Opschalingoverleg:	  portefeuillehouder	  RO,	  twee	  ondernemers	  en	  de	  accountmanager	  	  
pakken	  zaken	  op	  indien	  blijkt	  dat	  er	  weerstand	  bestaat	  tegen	  het	  project	  en	  de	  aanvraag	  
vastloopt.	  

	  
	  

2. Medio	  2016	  is	  het	  Katwijkse	  Ondernemershuis	  operationeel	  
Wat	  gaan	  we	  onder	  meer	  er	  voor	  doen?	  
• Samen	  met	  KOV	  een	  formule	  voor	  beheer	  en	  exploitatie	  ontwikkelen	  
• Locatie	  zoeken	  	  
• Zoeken	  naar	  participanten	  
• Indien	  nodig	  zoeken	  naar	  bedrijven	  die	  diensten	  gaan	  aanbieden	  
• Website	  ontwikkelen	  naar	  het	  voorbeeld	  van	  Alphen	  aan	  den	  Rijn	  en	  Den	  Haag.	  
• De	   economische	   taskforce	   blijft	   na	   de	   vaststelling	   van	   de	   economische	   agenda	   in	   stand	   en	  

vergadert	  periodiek	  	  
	  

3. Het	  aantal	  starters	  groeit	  jaarlijks	  
Wat	  gaan	  we	  ervoor	  doen?	  
• De	  landelijke	  stichting	  Ondernemersklankbord	  nadrukkelijk	  bij	  starters	  onder	  aandacht	  brengen	  
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• De	  mogelijkheid	  van	  financiering	  bij	  het	  starten	  van	  een	  bedrijf	  vanuit	  de	  bijstand	  en/of	  aanvraag	  
microfinanciering	  nadrukkelijk	  onder	  de	  aandacht	  brengen	  

• Gemeente	  betaalt	  mee	  aan	  startersconsult	  vanuit	  het	  Ondernemershuis	  om	  van	  idee	  via	  
businessplan	  naar	  externe	  financiering	  te	  komen.	  	  

• Coaching	  en	  ondersteuning	  door	  ervaren	  ondernemers	  in	  de	  opstartfase	  vanuit	  het	  
Ondernemershuis;	  financieel	  en	  juridisch	  adviseur	  op	  afroep	  beschikbaar	  

• Relatie	  leggen	  met	  onderwijs	  in	  Katwijk	  om	  binnen	  de	  MBO	  opleidingen	  een	  programma	  
“Ondernemerschap”	  te	  realiseren	  

• Beschikbare	  werkplekken	  in	  Ondernemershuis	  promoten	  
• Onderzoek	  naar	  een	  locatie	  die	  als	  incubator	  kan	  functioneren	  voor	  de	  starters,	  waarbij	  

aansluiting	  gezocht	  wordt	  met	  Area071.	  
• Onderzoek	  naar	  de	  sectoren	  die	  kansrijke	  starters	  kunnen	  leveren,	  omdat	  starters	  bijna	  nooit	  

direct	  vanuit	  de	  schoolbanken	  een	  bedrijf	  beginnen	  (jonge	  en	  snelle	  successen	  breed	  
communiceren!)	  

• Lokale	  prijs	  per	  jaar	  voor	  starters	  in	  Katwijk	  net	  zoals	  LEF	  in	  de	  regio.	  Of	  het	  
leukste/mooiste/meest	  commerciële	  idee	  van	  Katwijk.	  Ondernemen	  populair	  en	  bereikbaar	  bij	  
de	  massa	  maken,	  net	  zoals	  ”heel	  Nederland	  bakt”	  of	  de	  koks	  programma’s	  etc.	  

	  

4. 	  Katwijk	  heeft	  kwalitatieve	  sterke	  bedrijventerreinen	  	  
Wat	  gaan	  we	  onder	  meer	  ervoor	  doen?	  
• De	  bedrijventerreinen	  krijgen,	  daar	  waar	  mogelijk	  en	  haalbaar	  is,	  de	  invulling	  van	  

werklandschappen.	  Voor	  elk	  bedrijventerrein	  wordt	  een	  beoogd	  profiel	  vastgesteld	  	  
• Onderzoek	  naar	  de	  nieuwe	  Nederlandse	  Ondernemers	  woning	  waarbij	  wonen	  en	  ambachtelijk	  

werken	  wordt	  gecombineerd	  
• De	  beschikbare	  ruimte	  wordt	  vraag	  gestuurd	  ontwikkeld,	  dus	  als	  er	  vraag	  naar	  is	  
• Bedrijven	  krijgen	  snel	  informatie	  over	  de	  gevraagde	  kavel	  
• Op	  Klei	  Oost	  Zuid	  blijft	  ruimte	  beschikbaar	  voor	  midden	  en	  grote	  bedrijven.	  De	  kleinere	  bedrijven	  

kunnen	  daarmee	  bijdragen	  aan	  een	  optimaal	  gebruik	  van	  inbrei-‐locaties	  
• Werkpark	  Valkenburg	  wordt	  op	  termijn	  ontwikkeld	  voor	  hoogwaardige	  bedrijvigheid;	  netto	  20	  ha	  
• Samen	  met	  het	  Rijksvastgoed-‐	  en	  ontwikkelingsbedrijf	  (RVB)	  wordt	  bij	  het	  onderzoek	  naar	  de	  

invulling	  van	  de	  werkparken	  (incl.	  het	  hangarpark)	  ook	  de	  mogelijkheden	  van	  een	  kennisindustrie	  
die	  gekoppeld	  is	  aan	  drones	  betrokken.	  

• Katwijkerbroek	  blijft	  een	  bedrijventerrein	  en	  wordt	  geherstructureerd	  conform	  het	  concept	  van	  
een	  werklandschap	  

• De	  revitalisering	  van	  ’t	  Heen	  wordt	  samen	  met	  ondernemers	  afgemaakt	  	  
• Tijdelijke	  initiatieven	  die	  een	  bijdrage	  leveren	  aan	  de	  ontwikkeling	  van	  een	  bedrijventerrein	  of	  

winkelcentrum	  willen	  we	  actief	  ondersteunen.	  	  
• Bereikbaarheid	  met	  Collectief-‐	  en/of	  Openbaar	  Vervoer	  naar	  en	  binnen	  bedrijventerreinen	  wordt	  

daar	  waar	  dit	  realistisch	  is,	  mogelijk	  gemaakt.	  
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5. 	  Katwijk	  Marketing	  
Wat	  gaan	  we	  ervoor	  doen?	  

• De	  campagne	  ‘DIT!	  is	  Katwijk’	  staat	  centraal	  in	  de	  marketing	  van	  Katwijk.	  
• Katwijk	  als	  vestigingsplaats	  zetten	  we	  in	  de	  etalage	  door	  databanken	  en	  websites.	  Bedrijven	  

waarvan	  we	  weten	  dat	  die	  een	  vestigingsvraag	  hebben	  gaan	  we	  uitnodigend	  en	  pro	  actief	  
benaderen.	  	  

• Acquisitiestrategie	  ontwikkelen	  en	  uitvoeren	  voor	  het	  nieuw	  uit	  te	  geven	  bedrijventerrein	  Klei-‐
Oost-‐Zuid.	  

• Actieve	  benadering	  van	  bedrijven	  gevestigd	  op	  binnenstedelijke	  werklocaties	  met	  beperkte	  (of	  
geen)	  uitbreidingsmogelijkheden	  en	  veel	  hinderoverlast	  voor	  omwonenden.	  Voeren	  van	  
keukentafel	  gesprekken	  met	  ondernemers,	  ook	  bij	  slechts	  vage	  planvorming.	  

• Formering	  van	  een	  verkoopteam	  als	  centraal	  loket	  voor	  geïnteresseerde	  investeerders.	  	  
• Nauwe	  afstemming	  met	  Leidse	  regio.	  Uitwisseling	  van	  kennis	  tussen	  

bedrijfscontactfunctionarissen,	  bijvoorbeeld	  Leidse	  bedrijven	  met	  een	  latente	  uitbreidingsvraag.	  	  
• We	  onderzoeken	  hoe	  city	  marketing,	  inclusief	  het	  bevorderen,	  stimuleren,	  faciliteren	  en	  creëren	  

van	  nieuwe	  toekomstgerichte	  bedrijvigheid	  in	  Katwijk,	  het	  meest	  effectief	  en	  efficiënt	  kan	  
worden	  georganiseerd.	  

• Marketing	  om	  nieuwe	  bedrijven	  aan	  te	  trekken	  doet	  Katwijk	  samen	  met	  de	  Economie071,	  zowel	  
nationaal	  als	  internationaal.	  
	  
	  

3.2.	  Actiepunten	  voor	  toerisme	  	  

3.3.	  Actiepunten	  voor	  onderwijs,	  participatie	  en	  sociale	  ondernemingen	  

Onderwijs	  
Wat	  gaan	  we	  daarvoor	  doen?	  

• Er	  wordt	  een	  onderzoek	  gestart	  door	  onderwijs,	  overheid	  en	  ondernemers	  naar	  de	  oorzaken	  
en	  effectieve	  aanpak	  van	  het	  lage	  onderwijsniveau	  in	  Katwijk.	  Hierin	  wordt	  nauw	  
samengewerkt	  met	  de	  universiteit	  en	  de	  hogeschool	  in	  Leiden.	  

• Opzetten	  van	  een	  communicatietraject	  om	  de	  keuze	  voor	  een	  vervolgopleiding	  door	  
leerlingen	  nog	  bewuster	  dan	  nu	  te	  maken.	  

• Samenwerking	  tussen	  Andreas	  college;	  praktijkschool	  Limes	  en	  ID	  college	  én	  ondernemers	  
en	  gemeente	  in	  het	  kader	  van	  het	  PAK	  versterken.	  	  

• Stages	  voor	  leerlingen	  op	  het	  niveau	  van	  het	  voortgezet	  speciaal	  onderwijs	  en	  MBO1	  en	  2	  
worden	  door	  platforms	  van	  ondernemers,	  overheid	  en	  onderwijs	  bij	  Katwijkse	  bedrijven	  
georganiseerd.	  

• Stages	  voor	  HBO	  en	  WO	  studenten	  organiseren:	  een	  traineeship	  dat	  werkt	  naar	  twee	  kanten:	  
de	  ondernemer	  krijgt	  hulp	  bij	  diverse	  activiteiten	  en	  projecten	  en	  de	  studenten	  worden	  
toegeleid	  naar	  werk.	  

• Stages	  voor	  HBO	  studenten	  moeten	  studenten	  terughalen	  naar	  Katwijk,	  zodat	  zij	  niet	  “blijven	  
hangen”	  op	  het	  stageadres	  ver	  buiten	  de	  regio.	  

• Het	  Actieplan	  Jeugdwerkloosheid	  inzetten	  om	  jeugdwerkloosheid	  te	  voorkomen	  en	  te	  
bestrijden.	  

• Het	  platform	  waarin	  ondernemers,	  onderwijs	  en	  overheid	  (UWV)	  samenwerken	  (PAK)	  
inzetten	  om	  onderwijstrajecten	  per	  sector	  te	  ontwikkelen	  om	  leerlingen	  toe	  te	  rusten	  voor	  
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de	  arbeidsmarkt	  (bijv.	  voor	  de	  bouw;	  voor	  de	  techniek).	  Dit	  kunnen	  leerlingen	  zijn	  die	  net	  zijn	  
afgestudeerd,	  maar	  ook	  jongeren	  die	  al	  enige	  tijd	  een	  baan	  zoeken.	  

• Stageonderzoek	  doen	  bij	  de	  gemeente	  Katwijk	  zelf;	  uit	  te	  voeren	  door	  stagiaires.	  Afspreken	  
hoeveel	  stageplekken	  de	  gemeente	  beschikbaar	  heeft	  voor	  alle	  onderwijsniveaus.	  

• Stageonderzoek	  bij	  bedrijven	  in	  Katwijk;	  uit	  te	  voeren	  door	  stagiaires	  onder	  
verantwoordelijkheid	  van	  de	  KOV.	  Afspreken	  hoeveel	  stageplekken	  door	  de	  Katwijkse	  
ondernemers	  worden	  mogelijk	  gemaakt.	  

• Stages	  bij	  de	  vitale	  sportverenigingen	  realiseren.	  
• Communicatie	  over	  stages	  wordt	  actief	  via	  diverse	  communicatiekanalen	  aan	  de	  

doelgroepen	  aangeboden.	  

	  

Participatie	  
Wat	  gaan	  we	  hiervoor	  doen?	  

• De	  platforms	  voor	  stages	  en	  het	  regionale	  Servicepunt	  Werk	  worden	  ingezet	  om	  samen	  een	  
succesvolle	  werkgeversbenadering	  vorm	  te	  geven.	  

• Garantiebanen	  bij	  de	  vitale	  sportverenigingen	  realiseren.	  
	  
	  	  

Sociale	  ondernemingen	  
Wat	  gaan	  we	  daarvoor	  doen?	  

• Sociale	  ondernemingen	  en	  sociaal	  ondernemerschap	  worden	  vanuit	  gemeente	  
gestimuleerd	  en	  sluit	  daarmee	  aan	  bij	  landelijke	  trend	  waarin	  sociaal	  
ondernemerschap	  bijdraagt	  aan	  realiseren	  arbeidsparticipatie	  van	  
kwetsbare	  doelgroepen	  met	  een	  grote	  afstand	  tot	  de	  arbeidsmarkt.	  

• De	  gemeente	  onderzoekt	  de	  mogelijkheden	  m.b.t.	  het	  stimuleren	  van	  het	  starten	  en	  vestigen	  
van	  sociale	  ondernemingen	  in	  Katwijk.	  

• Sociale	  ondernemingen	  worden	  uitgenodigd	  met	  voorstellen	  te	  komen	  voor	  vestiging	  in	  
Katwijk;	  uitbreiding	  van	  de	  onderneming	  en	  andere	  wensen.	  De	  gemeente	  heeft	  hierbij	  een	  
stimulerende	  en	  faciliterende	  rol.	  
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BIJLAGE	  4	  KERNGEGEVENS	  SIERTEELTCLUSTER	  KATWIJK	  

Kerngegevens	  sierteeltcluster	  Katwijk	  

Telers:	  

-‐	  	  70	  kwekerijen	  van	  zeer	  klein	  tot	  groot	  <1	  tot	  	  >5	  ha.	  omvang	  (glas);	  een	  enkel	  bedrijf	  is	  groter.	  

-‐	  	  Flora	  Holland	  kwalificeert	  de	  70	  leveranciers	  uit	  Katwijk	  als	  volgt:	  ‘zeer	  groot’	  (15),	  ‘groot’	  (3)	  tot	  
‘middelgroot’	  (11)	  ;	  	  overig	  klein	  tot	  zeer	  klein.	  

De	  30	  grotere	  bedrijven	  zijn	  voornamelijk	  gevestigd	  op	  2	  vitale	  gebieden:	  	  

1.	   Trappenberg	  –	  Kloosterberg	  (netto	  35	  ha.)	  	  -‐	  ong.	  25	  bedrijven	  

2.	   Zijlhoek	  	  (	  netto	  12	  ha.)	  –	  5	  bedrijven	  

Daarnaast	  is	  een	  aantal	  bedrijven	  gevestigd	  achter	  het	  Florapark	  en	  in	  De	  Woerd;	  dit	  laatste	  gebied	  is	  
aangewezen	  als	  transformatiegebied	  voor	  woningbouw.	  Overige	  kleine	  bedrijven	  liggen	  verspreid	  
door	  de	  gemeente	  Katwijk.	  	  

Sierteeltareaal:	  	  (Cijfers:	  CBS	  -‐2014),	  

Totaal	  aantal	  ha.	  sierteelt:	  	  52,3	  ha.	  (en	  1,5	  ha	  groente);	  18e	  plaats	  van	  de	  242	  gemeenten	  met	  
sierteelt.	  

Totaal	  Greenport	  D&B	  (bollenstreek):	  81,5	  ha.	  (Teylingen	  5,2	  ha.	  ,	  Lisse	  2	  ha.,	  Hillegom	  2,9	  ha.,	  
Noordwijkerhout:	  9,8	  ha,	  Noordwijk	  	  4,7	  ha.,	  Katwijk,	  52,3	  ha.)	  	  	  

Totaal	  Greenport	  Aalsmeer:	  	  486,9	  ha.	  Totaal	  Greenport	  Westland-‐Oostland:	  1955	  ha.	  	  	  

Definitie	  sierteelt	  CBS/Statline:	  bloemkwekerijgewassen	  	  zoals	  bloemzaden,	  perk-‐	  en	  potplanten,	  
snijbloemen	  en	  opkweekmateriaal	  bloemkwekerijgewassen	  etc.	  Assortiment:	  snijbloemen	  (Lelie,	  
Gerbera,	  Orchidee	  (Cybidium),	  Lisianthus,	  Anthurium,	  Snyhyacint,	  Roos)	  en	  enkele	  
potplantenkwekers	  (Anthurium,	  Echeveria).	  	  

Veiling/Handel:	  

Op	  het	  Florapark	  en	  deels	  daarbuiten	  zijn	  ongeveer	  200	  bedrijven	  gevestigd:	  groothandelaren	  (25),	  
logistieke	  (pendel)bedrijven,	  handelspunten	  en	  overigen/derden	  waaronder	  het	  Wellant	  College	  
(MBO).	  Aantal	  lijnrijdersbedrijven:	  60-‐70	  (totaal	  in	  Nederland	  ong.	  100).	  

Omzetverhouding	  Flora	  Holland	  tussen	  Aalsmeer	  –	  Naaldwijk	  –	  Rijnsburg	  is	  als	  100	  :	  65	  :	  30	  
(veilinggedeelte).	  	  

De	  totale	  handelswaarde	  	  van	  Katwijkse	  kwekersproductiewaarde	  via	  Flora	  Holland	  Rijnsburg:	  ong.	  	  
40	  miljoen	  (cijfers	  Flora	  Holland	  Rijnsburg);	  	  ong.	  10%	  van	  de	  omzet	  komt	  van	  Katwijkse	  telers.	  
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2013:	  336	  miljoen	  via	  de	  klok	  (daling	  van	  3,7%);	  116	  miljoen	  via	  KOA	  (Kopen	  op	  Afstand)	  (stijging	  van	  
33,3%).	  De	  totale	  omzet	  van	  Flora	  Holland	  Nederland:	  4,4	  miljard	  	  (cijfers	  Flora	  Holland).	  Aandeel	  
Katwijkse	  kwekerijen	  aan	  omzet	  Flora	  Holland	  Nederland	  is	  ong.	  1%.	  	  

Werkgelegenheid:	  

Cijfers	  van	  de	  Greenport	  D&B:	  

De	  glastuinbouw	  heeft	  een	  omvang	  van	  635	  banen	  (fte;	  totaalcijfer	  voor	  de	  Greenport;	  cijfers	  over	  
2012);	  de	  teelt	  in	  open	  grond	  (waaronder	  voornamelijk	  bollenteelt,	  maar	  ook	  vaste	  planten)	  heeft	  
een	  omvang	  van	  753	  banen.	  

De	  totale	  werkgelegenheid	  in	  het	  segment	  “handel	  in	  landbouwproducten	  en	  groothandel	  in	  
bloemen	  en	  planten”	  omvat	  3.219	  banen	  (totaal	  voor	  Greenport,	  cijfers	  2012);	  2.133	  banen	  daarvan	  
bevinden	  zich	  in	  Katwijk	  (Rijnsburg);	  aangenomen	  mag	  worden	  dat	  dit	  hoofdzakelijk	  
“sierteelthandel”	  betreft	  en	  dat	  de	  overige	  1.086	  banen	  “bollenhandelsbanen”	  zijn.	  Flora	  Holland	  
Rijnsburg:	  	  ong.	  450	  arbeidsplaatsen	  	  

	  

Op	  basis	  van	  deze	  cijfers	  is	  het	  aantal	  arbeidsplaatsen	  bij	  benadering:	  3000	  banen;	  	  1%	  van	  de	  
werkzame	  beroepsbevolking	  in	  Katwijk	  (ong.	  30.000)	  is	  werkzaam	  in	  de	  sierteelt	  (dus	  exclusief	  
toeleveranciers	  etc.),	  	  waarvan	  25%	  in	  de	  productie	  en	  75%	  in	  de	  handel.	  	  
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BIJLAGE	  5	  	  VITALE	  SPORTVERENIGING	  

De	  vereniging	  ontwikkelt	  een	  nieuw	  
beweeg-‐	  en	  activiteitenaanbod	  dat	  
bijdraagt	  aan	  het	  welzijn,	  de	  gezondheid	  
en	  participatie	  van	  burgers	  uit	  de	  
wijk.	  
	  
Vereniging	  
Elke	  vereniging	  komt	  in	  aanmerking	  om	  zich	  te	  transformeren	  
tot	  een	  vitale	  sportvereniging,	  zowel	  verenigingen	  
waar	  zich	  reeds	  knelpunten	  voordoen	  als	  verenigingen	  
die	  in	  een	  gezonde	  situatie	  verkeren.	  Maar	  een	  minimale	  
omvang	  van	  500	  leden	  is	  wel	  noodzakelijk	  om	  het	  concept	  
vitale	  sportvereniging	  adequaat	  te	  kunnen	  implementeren	  
in	  een	  vereniging.	  Voor	  kleinere	  verenigingen	  betekent	  dit,	  
dat	  het	  noodzakelijk	  is	  om	  uit	  te	  zien	  naar	  samenwerking	  
met	  andere	  verenigingen.	  
	  
Maatschappelijk	  partnerschap	  
Los	  van	  de	  omvang	  van	  een	  sportvereniging,	  is	  het	  van	  belang	  
om	  meerdere	  sporten	  en	  andere	  maatschappelijke	  activiteiten	  
aan	  elkaar	  te	  verbinden.	  Werk	  bijvoorbeeld	  samen	  
met	  alle	  basisscholen	  en	  zorginstellingen	  binnen	  een	  straal	  
van	  2,5	  kilometer.	  Zorg	  ervoor	  dat	  bedrijven	  geïnteresseerd	  
raken	  om	  hun	  doelen	  -‐	  op	  het	  gebied	  van	  maatschappelijk	  
verantwoord	  ondernemen	  -‐	  te	  realiseren.	  
	  
Aantrekkelijke	  accommodatie	  
Hoewel	  de	  organisatie	  en	  vooral	  de	  mensen	  het	  uiteindelijk	  
moeten	  doen,	  is	  de	  accommodatie	  ook	  een	  belangrijke	  
factor.	  Deze	  dient	  er	  goed	  verzorgd	  uit	  te	  zien	  en	  veilig,	  
schoon	  en	  toegankelijk	  te	  zijn.	  Zorg	  voor	  vernieuwing	  van	  
het	  sport-‐	  en	  activiteitenaanbod	  op	  de	  accommodatie.	  Maak	  
de	  accommodatie	  aantrekkelijk.	  
	  
Heldere	  en	  eenduidige	  huisregels	  
Bij	  een	  aantrekkelijke	  accommodatie	  hoort	  ook	  een	  
goede	  en	  harmonieuze	  sfeer.	  Dit	  wordt	  bereikt	  door	  
heldere	  huisregels	  die	  voor	  iedereen	  van	  toepassing	  
zijn	  binnen	  de	  grenzen	  van	  de	  sportaccommodatie,	  
waarbij	  uiteraard	  binnen	  de	  lijnen	  van	  het	  sportveld	  
specifieke	  (bonds)regels	  gelden.	  
	  
Gezonde	  financiële	  huishouding	  
en	  realistische	  tarieven	  
In	  de	  basis	  hanteren	  wij	  het	  principe	  dat	  een	  derde	  van	  
de	  verenigingsbegroting	  wordt	  opgebracht	  door	  de	  leden,	  
een	  derde	  door	  maatschappelijke	  partners	  (onder	  
andere	  de	  gemeente)	  en	  een	  derde	  door	  sponsoring	  en	  
inkomsten	  uit	  specifieke	  activiteiten	  en	  horeca.	  
	  
Verenigingsmanager	  
De	  vitale	  sportvereniging	  wordt	  dagelijks	  aangestuurd	  
door	  een	  professionele	  verenigingsmanager.	  De	  verenigingsmanager	  
stuurt	  de	  vrijwilligers(organisatie)	  
aan,	  zet	  de	  juiste	  man	  op	  de	  juiste	  plek	  en	  is	  bovenal	  
een	  maatschappelijk	  ondernemer	  die	  ruimte	  krijgt	  om	  
de	  organisatie	  op-‐	  en	  uit	  te	  bouwen.	  
De	  verenigingsmanager	  zorgt	  voor	  een	  evenwichtige	  
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balans	  tussen	  maatschappelijke	  en	  financiële	  doelstellingen	  
binnen	  de	  vereniging.	  
	  
	  

Implementatie	  van	  het	  concept	  
‘Vitale	  Sportvereniging’	  betekent	  voor	  
veel	  verenigingen	  een	  behoorlijke	  
koerswijziging.	  Dat	  gaat	  uiteraard	  
niet	  van	  de	  een	  op	  de	  andere	  dag,	  dat	  
vergt	  een	  gedegen	  voorbereiding.	  Het	  
begint	  bij	  de	  wil	  om	  te	  veranderen	  
bij	  een	  of	  meerdere	  verenigingsbesturen,	  
of	  in	  sommige	  gevallen	  de	  bittere	  
noodzaak	  om	  dat	  te	  willen.	  In	  elk	  
geval	  dient	  er	  de	  overtuiging	  te	  zijn	  dat	  de	  Vitale	  
Sportvereniging	  iets	  oplevert.	  
	  
Projectplan	  
Stichting	  Vitale	  Sportvereniging	  start	  binnen	  uw	  gemeente	  
met	  een	  uitgebreide	  analyse	  van	  de	  sportverenigingen.	  
Onder	  andere	  ten	  aanzien	  van	  het	  leden-‐	  en	  vrijwilligersbestand,	  
de	  financiën	  en	  sponsoring,	  het	  bestuur,	  het	  
verenigingsbeleid,	  samenwerkingsverbanden	  en	  dergelijke.	  
Vanuit	  deze	  analyse	  wordt	  een	  projectplan	  opgesteld	  en	  
besproken	  met	  de	  belangrijkste	  belanghebbende	  partijen	  
(zoals	  de	  vereniging	  en	  de	  gemeente).	  
	  
Implementatiemanager	  
Eén	  van	  de	  eerste	  acties	  van	  de	  implementatiemanager	  is	  
het	  werven	  en	  aanstellen	  van	  de	  verenigingsmanager,	  uiteraard	  
in	  goed	  overleg	  met	  de	  vereniging	  en	  de	  gemeente.	  
De	  verenigingsmanager	  wordt	  binnen	  de	  stichting	  opgeleid	  
en	  neemt	  in	  een	  geleidelijk	  proces	  de	  rol	  van	  onze	  implementatiemanager	  
over.	  De	  stichting	  blijft	  betrokken	  voor	  
coaching.	  
	  
Planning	  
Voor	  de	  implementatie	  van	  het	  concept	  wordt	  ongeveer	  
een	  half	  jaar	  uitgetrokken.	  Na	  een	  half	  jaar	  moet	  de	  verenigingsmanager	  
operationeel	  zijn,	  het	  bestuur	  aangepast	  en	  
de	  overige	  basisvoorwaarden	  zijn	  gerealiseerd	  om	  de	  vitale	  
sportvereniging	  vanuit	  de	  eigen	  organisatie	  verder	  uit	  te	  
bouwen.	  
	  
Duurzame	  relatie	  met	  de	  stichting	  
Vitale	  Sportvereniging	  
Eenmaal	  verbonden	  aan	  onze	  stichting,	  laten	  wij	  u	  niet	  
zomaar	  los.	  Wij	  blijven	  betrokken	  bij	  uw	  vereniging	  door	  
uw	  verenigingsmanager	  te	  ondersteunen	  met	  adviezen	  en	  
desgewenst	  aanvullende	  coaching	  of	  opleidingstrajecten.	  
De	  Vitale	  Sportvereniging	  is	  in	  feite	  een	  kwaliteitskenmerk	  
voor	  uw	  sportvereniging.	  U	  kunt	  de	  kwaliteit	  van	  uw	  
vereniging	  borgen	  door	  de	  stichting	  Vitale	  Sportvereniging	  
periodiek	  een	  audit	  te	  laten	  uitvoeren	  binnen	  uw	  vereniging.	  
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Bijlage	  6	   Verantwoording	  indicatoren	  

Economie	  en	  arbeidsmarkt	  algemeen	  

Banen	  per	  1.000	  inwoners	  15-‐64	  jaar	  

Het	  aantal	  banen	  bij	  bedrijven	  en	  instellingen	  in	  een	  gemeente,	  uitgedrukt	  per	  inwoner	  van	  15-‐64	  
jaar	  (degenen	  die	  in	  principe	  in	  aanmerking	  komen	  voor	  het	  verrichten	  van	  betaalde	  arbeid)	  geeft	  
aan	  in	  hoeverre	  een	  gemeente	  een	  belangrijke	  'werkgelegenheidsfunctie'	  vervult.	  Voor	  de	  inwoners	  
van	  een	  gemeente	  is	  dat	  niet	  allesbepalend	  voor	  hun	  kans	  op	  werk,	  want	  zij	  kunnen	  ook	  buiten	  de	  
eigen	  gemeente	  werken.	  Desalniettemin	  is	  het	  behouden	  en	  zo	  mogelijk	  versterken	  van	  een	  eigen	  
werkgelegenheidsfunctie	  met	  name	  voor	  de	  baankansen	  van	  laag	  en,	  in	  iets	  minder	  mate,	  
middelbaar	  opgeleiden	  van	  belang.	  Zij	  werken	  namelijk	  vaak	  'dicht	  bij	  huis'	  en	  zijn	  dus	  in	  relatief	  
sterke	  mate	  afhankelijk	  van	  banen	  in	  de	  eigen	  gemeente.	  De	  gegevens	  zijn	  ontleend	  aan	  het	  CBS	  en	  
aan	  het	  LISA-‐gegevensbestand	  (Landelijk	  Informatie	  Systeem	  Arbeidsplaatsen).	  

Banen	  profit	  sector	  per	  1.000	  inwoners	  15-‐64	  jaar	  

Het	  aantal	  banen	  in	  de	  non-‐profit	  sector	  wordt	  in	  hoge	  mate	  beїnvloed	  door	  (Rijks)overheidsbeleid.	  
Voor	  een	  gemeente	  als	  Katwijk	  zijn	  de	  beїnvloedingsmogelijkheden	  waar	  banen	  in	  de	  non-‐profit	  
sector	  verloren	  gaan	  gering.	  Het	  effect	  van	  gemeentelijke	  inspanningen	  om	  de	  lokale	  economie	  te	  
versterken,	  kan	  daarom	  wellicht	  beter	  worden	  gemeten	  voor	  de	  profit	  sector.	  

Economische	  prestaties	  Elsevier	  (positie)	  

Een	  door	  Bureau	  Louter	  opgestelde	  'samengestelde	  score'	  op	  basis	  van	  41	  indicatoren.	  Aan	  de	  hand	  
hiervan	  kan	  worden	  bepaald	  hoe	  de	  economie	  van	  Katwijk,	  in	  termen	  van	  omvang	  en	  ontwikkeling	  
presteert	  vergeleken	  met	  andere	  gemeenten.	  De	  positie	  is	  jaarlijks	  gemeten	  van	  2000	  tot	  en	  met	  
2014.	  Aan	  de	  gegevens	  ligt	  een	  groot	  aantal	  bronnen	  ten	  grondslag.	  

Werkloosheidspercentage	  (UWV)	  

Het	  werkloosheidspercentage	  geeft	  aan	  welk	  deel	  van	  de	  beroepsbevolking	  (de	  inwoners	  van	  Katwijk	  
die	  werken	  of	  actief	  op	  zoek	  zijn	  naar	  werk)	  momenteel	  geen	  betaalde	  arbeid	  verrichten,	  ondanks	  
het	  feit	  dat	  zij	  dit	  wel	  zouden	  willen.	  Voor	  'werkloosheid'	  bestaan	  er	  verschillende	  definities.	  Hier	  is	  
gekozen	  voor	  de	  definitie	  van	  het	  UWV.	  Een	  laag	  werkloosheidspercentage	  duidt	  op	  relatief	  gunstige	  
regionale	  omstandigheden	  (veel	  baanmogelijkheden	  voor	  hen	  die	  willen	  werken)	  en/of	  op	  een	  hoog	  
arbeidsethos	  (een	  sterke	  motivatie	  om	  niet	  afhankelijk	  te	  zijn	  van	  een	  uitkering).	  

Bruto	  participatiegraad	  

De	  bruto	  participatiegraad	  is	  het	  percentage	  van	  de	  inwoners	  van	  15-‐64	  jaar	  dat	  werkt	  of	  actief	  op	  
zoek	  is	  naar	  werk.	  Ook	  hier	  geldt	  weer	  dat	  er	  verschillende	  definities	  mogelijk	  zijn.	  Zo	  zal	  in	  de	  
praktijk	  slechts	  een	  klein	  deel	  van	  degenen	  jonger	  dan	  20	  jaar	  werken	  en	  neemt	  het	  aantal	  mensen	  
van	  ouder	  dan	  64	  jaar	  dat	  werkt	  gestaag	  toe.	  Ook	  zijn	  er	  verschillende	  definities	  van	  het	  begrip	  'werk'	  
(bijvoorbeeld	  het	  al	  dan	  niet	  meetellen	  van	  vakantiebaantjes).	  Hier	  is	  gekozen	  voor	  een	  definitie	  van	  
het	  CBS.	  De	  bruto	  participatiegraad	  is	  een	  graadmeter	  voor	  de	  kansen	  op	  werk	  in	  en	  rond	  de	  
gemeente.	  Daar	  waar	  weinig	  banen	  beschikbaar	  zijn,	  zal	  het	  aantal	  mensen	  dat	  werkt	  namelijk	  
kleiner	  zijn	  en	  ook	  zal	  er	  een	  'ontmoedigingseffect'	  optreden	  om	  actief	  naar	  werk	  te	  zoeken.	  Naast	  de	  
kans	  op	  werk	  hangt	  de	  participatiegraad	  overigens	  ook	  samen	  met	  de	  samenstelling	  van	  de	  
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bevolking.	  Zo	  zal	  de	  participatiegraad	  onder	  jongeren	  bijvoorbeeld	  relatief	  laag	  zijn	  in	  
studentensteden.	  	  

Bijstandsgerechtigden	  per	  1.000	  inwoners	  15-‐64	  jaar	  

Het	  percentage	  van	  de	  inwoners	  dat	  een	  uitkering	  ontvangt	  in	  het	  kader	  van	  de	  Wet	  Werk	  en	  
Bijstand	  (bron:	  CBS).	  Het	  aantal	  bijstandsgerechtigden	  is	  uitgedrukt	  ten	  opzichte	  van	  de	  'potentiële	  
beroepsbevolking'	  (degenen	  die	  in	  principe	  beschikbaar	  zijn	  voor	  de	  arbeidsmarkt).	  	  

Bijstandsgerechtigden	  hebben	  langer	  dan	  WW'ers	  geen	  betaalde	  arbeid	  verricht.	  Hun	  afstand	  tot	  de	  
arbeidsmarkt	  is	  daardoor	  groter.	  Mocht	  het	  de	  ambitie	  zijn	  om	  bijstandsgerechtigden	  weer	  aan	  het	  
werk	  te	  krijgen,	  dan	  zal	  dat	  relatief	  grote	  inspanningen	  van	  de	  gemeente	  vergen.	  

Rode	  loper	  beleid	  

Starters	  per	  1.000	  inwoners	  15-‐64	  jaar	  

Ondernemerschap	  is	  van	  belang	  om	  nieuwe	  economische	  activiteiten	  te	  ontwikkelen	  die	  weer	  tot	  
nieuwe	  werkgelegenheid	  leiden.	  Er	  kan	  sprake	  zijn	  van	  ondernemerschap	  binnen	  bestaande	  
bedrijven,	  maar	  ook	  van	  ondernemerschap	  via	  het	  oprichten	  van	  nieuwe	  bedrijven.	  Sommige	  van	  
deze	  'startende	  bedrijven'	  groeien	  op	  termijn	  door	  en	  leveren	  werkgelegenheid	  voor	  inwoners	  van	  
Katwijk.	  Het	  aantal	  starters	  is	  gemeten	  aan	  de	  hand	  van	  het	  aantal	  nieuwe	  inschrijvingen	  bij	  de	  
Kamer	  van	  Koophandel.	  	  

Waardering	  dienstverlening	  gemeente	  

Slechts	  ondernemers	  zelf	  kunnen	  voor	  omzet,	  winst	  en	  (mogelijk)	  banen	  zorgen.	  De	  gemeente	  kan	  
echter	  wel	  een	  faciliterende	  rol	  vervullen	  door	  het	  scheppen	  van	  de	  juiste	  'basisvoorwaarden'	  (zoals	  
bereikbaarheid	  en	  beschikbaarheid	  van	  betaalde	  ruimte,	  maar	  ook	  een	  helder	  vergunningenbeleid)	  
en	  in	  ieder	  geval	  door	  het	  (binnen	  de	  kaders	  die	  de	  wet	  stelt)	  zo	  veel	  mogelijk	  beperken	  van	  door	  de	  
overheid	  opgelegde	  belemmeringen	  voor	  het	  bedrijfsfunctioneren.	  De	  mate	  waarin	  een	  gemeente	  
daarin	  slaagt	  is	  moeilijk	  in	  harde	  cijfers	  uit	  te	  drukken.	  Via	  een	  periodiek	  aan	  ondernemers	  te	  vragen	  
oordeel,	  kan	  echter	  worden	  bepaald	  of	  naar	  hun	  gevoel	  sprake	  is	  van	  een	  verbetering	  van	  de	  
dienstverlening	  door	  de	  gemeente.	  

Gemiddelde	  doorlooptijd	  vergunningen	  

Een	  veel	  gehoorde	  klacht	  bij	  ondernemers	  is	  dat	  het	  lang	  duurt	  voordat	  duidelijk	  is	  of	  een	  vergunning	  
wordt	  verleend	  of	  niet.	  Langdurige	  procedures	  kunnen	  leiden	  tot	  ergernis	  bij	  de	  ondernemers	  en	  
mogelijk	  ook	  tot	  nadelige	  financiële	  gevolgen.	  Omdat	  ondernemers	  er	  bij	  gebaat	  zijn	  snel	  te	  kunnen	  
handelen	  en	  daardoor	  graag	  snel	  duidelijkheid	  willen,	  vormt	  de	  doorlooptijd	  van	  vergunningen	  een	  
concrete	  en	  bovendien	  goed	  meetbare	  indicator	  voor	  een	  deelaspect	  van	  de	  gemeentelijke	  
dienstverlening.	  

Belangstelling	  voor	  Katwijk	  

Het	  is	  moeilijk	  en	  heel	  duur	  om	  de	  belangstelling	  voor	  Katwijk	  te	  laten	  meten	  met	  behulp	  van	  
zogenaamde	  continu	  onderzoekenquêtes.	  Als	  alternatief	  kiezen	  we	  voor	  het	  aantal	  gebruikers	  van	  
buiten	  Katwijk	  op	  drie	  websites	  die	  samen	  het	  brede	  spectrum	  van	  de	  Katwijkse	  marketing	  
bestrijken.	  Het	  gaat	  om	  de	  gemeentelijke	  website;	  de	  website	  van	  Katwijk	  Marketing/VVV	  en	  de	  
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website	  Dit!	  is	  Katwijk.	  De	  groei	  van	  het	  aantal	  gebruikers	  laat	  de	  groei	  van	  de	  belangstelling	  voor	  
Katwijk	  zien.	  

Toerisme	  

Banen	  toerisme	  per	  1.000	  inwoners	  15-‐64	  jaar	  

Aan	  de	  hand	  van	  het	  aantal	  banen	  in	  toerisme	  en	  recreatie	  kan	  worden	  bepaald	  in	  hoeverre	  de	  
toeristische	  functie	  van	  Katwijk	  (met	  name	  als	  badplaats)	  ook	  resulteert	  in	  economische	  effecten.	  
Het	  aantal	  banen	  vormt	  een	  directe	  aanwijzing	  van	  de	  mate	  waarin	  inwoners	  van	  Katwijk	  kunnen	  
profiteren	  van	  de	  toeristische	  functie.	  Bovendien	  is	  het	  aantal	  banen	  beter	  meetbaar	  dan	  
alternatieven	  als	  de	  omzet	  of	  de	  winst	  (die	  vooral	  bepalend	  zijn	  voor	  het	  bedrijfsleven	  zelf).	  	  

Gemiddelde	  bezetting	  parkeergarage	  Zeezijde	  

Veel	  toeristische/recreatieve	  bezoekers	  van	  het	  strand	  van	  Katwijk	  maken	  gebruik	  van	  de	  
parkeergarage	  Zeezijde.	  Het	  aantal	  bezoekers	  kan	  eenvoudig	  worden	  gemeten	  en	  vormt	  een	  
indicatie	  van	  het	  aantal	  toeristen	  en	  recreanten.	  	  

Aantal	  strandbezoekers	  

Een	  rechtstreekse	  maat	  voor	  de	  populariteit	  van	  Katwijk	  als	  badplaats	  is	  het	  aantal	  strandbezoekers.	  
Daarvoor	  zullen	  specifieke	  tellingen	  gehouden	  worden.	  	  

Aantal	  bezoekers	  winkelcentrum	  Zeezijde	  

Sommige	  toeristen	  besteden	  ook	  geld	  in	  Katwijk,	  bijvoorbeeld	  door	  te	  gaan	  winkelen.	  Dat	  zal	  
voornamelijk	  effect	  sorteren	  bij	  winkels	  op	  loopafstand	  van	  het	  strand.	  Het	  aantal	  bezoekers	  aan	  
winkelcentrum	  Zeezijde	  geeft	  daarom	  een	  indruk	  van	  de	  mate	  waarin	  het	  strandtoerisme	  ook	  
effecten	  sorteert	  bij	  activiteiten	  die	  niet	  uitsluitend	  samenhangen	  met	  toeristische	  activiteiten.	  

Aantal	  overnachtingen	  

In	  een	  badplaats	  als	  Katwijk	  zal	  het	  overgrote	  deel	  van	  de	  overnachtingen	  samenhangen	  met	  de	  
functie	  als	  badplaats.	  Het	  aantal	  overnachtingen	  geeft	  daardoor	  een	  goede	  indicatie	  van	  de	  
ontwikkeling	  van	  het	  verblijfstoerisme.	  Aangezien	  verblijfstoeristen	  relatief	  meer	  besteden	  dan	  
dagtoeristen,	  is	  dit	  dus	  een	  maat	  om	  te	  bepalen	  of	  Katwijk	  erin	  slaagt	  om	  meer	  toeristen	  aan	  te	  
trekken	  met	  een	  hoog	  bestedingsbedrag	  per	  bezoeker.	  	  

Sierteeltcluster	  

Banen	  in	  de	  sierteelt	  

Het	  sierteeltcluster	  is	  van	  oudsher	  een	  belangrijke	  economische	  drager	  van	  de	  economie	  van	  Katwijk.	  
De	  omzet	  per	  werknemer	  (de	  'arbeidsproductiviteit')	  is	  sterk	  gestegen,	  waardoor	  de	  ontwikkeling	  van	  
het	  aantal	  arbeidsplaatsen	  onder	  druk	  is	  komen	  te	  staan.	  Omdat	  de	  omzet	  en	  de	  winstgevendheid	  
moeilijk	  direct	  meetbaar	  zijn,	  wordt	  het	  aantal	  banen	  gebruikt	  als	  indicator	  voor	  de	  economische	  
ontwikkeling	  (bron:	  LISA).	  
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Onderwijs	  en	  arbeidsmarkt	  

%	  HBO	  en	  WO	  in	  de	  beroepsbevolking	  

De	  verwachting	  is	  dat	  het	  aantal	  banen	  voor	  hoog	  opgeleiden	  in	  de	  toekomst	  nationaal	  procentueel	  
sterker	  zal	  groeien	  dan	  het	  totaal	  aantal	  banen.	  Voor	  middelbaar	  opgeleiden	  (MBO,	  HAVO/VWO)	  zal	  
het	  aantal	  banen	  naar	  verwachting	  afnemen,	  in	  tegenstelling	  tot	  het	  verleden.	  Daarmee	  lijken	  in	  de	  
toekomst	  voor	  hoog	  opgeleiden	  de	  kansen	  op	  een	  baan	  duidelijk	  hoger	  te	  worden	  dan	  voor	  
middelbaar	  opgeleiden.	  Het	  percentage	  hoog	  opgeleiden	  in	  de	  beroepsbevolking	  vormt	  daarmee	  in	  
toenemende	  mate	  een	  indicator	  voor	  de	  toekomstige	  baankansen.	  	  

Aandeel	  MBO4	  binnen	  totaal	  aantal	  Mbo-‐diploma's	  

Binnen	  het	  MBO	  zijn	  de	  toekomstige	  baankansen	  op	  MBO4-‐niveau	  naar	  verwachting	  gunstiger	  dan	  
op	  MBO23-‐niveau.	  Op	  dit	  moment	  heeft	  een	  relatief	  groot	  deel	  van	  de	  MBO'ers	  in	  de	  
beroepsbevolking	  van	  Katwijk	  nog	  een	  diploma	  op	  niveau	  2/3.	  Het	  aandeel	  van	  de	  MBO4-‐diploma's	  
binnen	  het	  totaal	  aantal	  MBO-‐diploma's	  geeft	  aan	  in	  hoeverre	  deze	  situatie	  aan	  het	  verbeteren	  is.	  De	  
gegevens	  zijn	  ontleend	  aan	  DUO,	  een	  dienst	  van	  het	  Ministerie	  van	  OCW.	  

Gemiddelde	  Cito-‐score	  basisonderwijs	  

De	  Cito-‐score,	  aan	  het	  einde	  van	  het	  basisonderwijs,	  geeft	  een	  goede	  indicatie	  van	  de	  gemiddelde	  
aanleg	  van	  de	  kinderen	  in	  een	  gemeente	  om	  een	  opleiding	  op	  hoog	  niveau	  af	  te	  ronden.	  De	  Cito-‐
score	  geeft	  dus	  een	  realistisch	  verwachtingspatroon	  over	  het	  uiteindelijke	  toekomstige	  
opleidingsniveau	  van	  de	  beroepsbevolking	  van	  Katwijk.	  

Gemiddeld	  niveau	  voortgezet	  onderwijs	  

Het	  niveau	  waarop	  het	  voortgezet	  onderwijs	  wordt	  afgerond	  is	  bepalend	  voor	  de	  vervolgopleiding	  
die	  jongeren	  uit	  Katwijk	  kunnen	  gaan	  volgen.	  Verwacht	  zou	  mogen	  worden	  dat	  het	  gemiddeld	  
opleidingsniveau	  (gemeten	  als	  een	  gewogen	  gemiddelde	  van	  de	  aandelen	  VWO,	  HAVO	  en	  vier	  typen	  
VMBO)	  in	  lijn	  zou	  moeten	  liggen	  met	  het	  niveau	  van	  de	  Cito-‐scores.	  Ook	  hier	  geldt	  weer	  dat	  een	  
hoger	  gemiddeld	  niveau	  van	  afronden	  van	  het	  voortgezet	  onderwijs	  mede	  bepalend	  is	  voor	  de	  
toekomstige	  kansen	  op	  de	  arbeidsmarkt	  (bron:	  DUO).	  	  

Stageplaatsen	  gemeente	  

Voor	  veel	  opleidingen	  is	  het	  volgen	  van	  een	  stage	  een	  voorwaarde.	  Bovendien	  verhoogt	  het	  de	  kans	  
op	  een	  baan,	  onder	  andere	  bij	  de	  bedrijven	  of	  instellingen	  waar	  men	  de	  stage	  heeft	  gelopen.	  Nog	  
belangrijker	  is	  de	  beschikbaarheid	  van	  zogenaamde	  leerwerkplekken	  voor	  MBO'ers	  die	  een	  BBL-‐
opleiding	  volgen	  (beroepsbegeleidende	  leerweg),	  omdat	  een	  leerwerkplek	  een	  absolute	  voorwaarde	  
is	  voor	  het	  volgen	  van	  een	  dergelijke	  opleiding.	  De	  gemeente	  Katwijk	  heeft	  direct	  invloed	  op	  het	  
aantal	  leerwerkplekken/stages	  dat	  wordt	  aangeboden	  en	  kan	  daarmee	  de	  toekomstige	  kans	  op	  werk	  
van	  degenen	  die	  momenteel	  een	  opleiding	  volgen	  verhogen.	  

Stageplaatsen	  bedrijven	  

De	  gemeente	  alleen	  zal	  nooit	  voor	  voldoende	  leerwerkplekken/stages	  kunnen	  zorgen.	  Een	  groot	  deel	  
zal	  vanuit	  het	  bedrijfsleven	  moeten	  komen.	  Het	  aantal	  leerwerkplekken/stageplaatsen	  bij	  het	  
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bedrijfsleven	  vormt	  daarom	  een	  belangrijke	  indicator	  voor	  de	  toekomstige	  kans	  op	  werk	  van	  
degenen	  die	  op	  dit	  moment	  een	  opleiding	  volgen.	  

Sociale	  ondernemingen	  

De	  gemeente	  heeft	  de	  wens	  uitgesproken	  dat	  er	  in	  2019	  6	  sociale	  ondernemingen	  iln	  Katwijk	  zijn.	  
Hiervoor	  zijn	  geen	  objectieve	  criteria	  beschikbaar.	  
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BIJLAGE	  7	  	  TABELLEN	  INDEX	  ECONOMIE071	  
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Bijlage	  8	  	  SAMENSTELLING	  TASKFORCE	  ECONOMIE	  
	  
De	  taskforce	  economie	  bestaat	  uit	  de	  volgende	  personen:	  
• Henk	  Kreft,	  directeur	  KPN	  West,	  voorzitter	  
• Peter	  Jongejan,	  ondernemer	  en	  voorzitter	  KOV	  
• Nicoline	  Schuitemaker,	  ondernemer	  en	  secretaris	  KOV	  
• Annemarie	  Hoevens,	  ondernemer	  
• Henk-‐Jan	  van	  Maanen,	  ondernemer	  
• Dick	  van	  der	  Plas,	  ondernemer	  
• Willem	  van	  Duijn,	  wethouder	  Economische	  Zaken	  
• Klaas	  Jan	  van	  der	  Bent,	  wethouder	  Ruimtelijke	  Ontwikkeling	  
• Bert	  Koekkoek,	  beleidsmedewerker,	  secretaris	  
• Robert	  van	  der	  Poel,	  beleidsmedewerker	  
• Erik	  Don,	  bedrijfscontactfunctionaris.	  
• Op	  het	  thema	  Toerisme	  werd	  samengewerkt	  met	  Jacco	  Knape,	  wethouder	  voor	  Toerisme	  en	  

Recreatie.	  
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Sportvereniging’.	  Dit	  concept	  biedt	  niet	  alleen	  
antwoord	  op	  de	  vraag	  in	  hoeverre	  de	  sportvereniging	  
levensvatbaar	  blijft,	  maar	  voegt	  ook	  meer	  
maatschappelijke	  betekenis	  (waarde)	  toe	  aan	  de	  
vereniging.	  De	  sportvereniging	  als	  ontmoetingsplek	  
en	  fysiek	  knooppunt	  voor	  een	  netwerk	  van	  
voorzieningen	  voor	  kinderen,	  jongeren,	  ouderen	  
en	  gezinnen	  uit	  wijk,	  dorp	  of	  stad.	  

Kunt	  u	  uw	  sportvereniging(en)	  nog	  wel	  
in	  stand	  houden?	  Wordt	  u	  als	  gemeente	  
gevraagd	  om	  te	  investeren	  terwijl	  u	  het	  
ledenaantal	  ziet	  teruglopen?	  U	  stelt	  zich	  
	  vraetekent	  de	  sportveren	  


