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Samenvatting en beleidsconslusies 

Maassluis nu 
Maassluis heeft het imago van een woonstad, en koestert dat ook. Maar de kwaliteit van 
het wonen wordt mede bepaald door de aanwezigheid van werkgelegenheid en 
voorzieningen in een gemeente. Op dat onderdeel heeft Maassluis een aantal problemen. 
• De werkgelegenheid in Maassluis loopt ten opzichte van de regio snel terug (een 

afname van 9% ten opzichte van 2000); 
• De uitgaande pendel is met 75% erg hoog, en heeft bovendien negatieve 

milieuconsequenties; 
• Op het gebied van voorzieningen, zeker ook van belang voor de lokale bevolking, is 

sprake van een beneden gemiddeld niveau. Dit geldt voor nagenoeg alle deelsectoren 
(onderwijs, zorg, cultuur, recreatie en sport). Dit komt het vestigingsklimaat niet ten 
goede; 

• Er is wel dynamiek op de startersmarkt, maar dit betreft grotendeels 
eenmansbedrijfjes; 

• Inwoners van Maassluis besteden relatief veel inkomen buiten de eigen gemeente. Er 
is dus sprake van een koopkrachtlek. 

 
Deze lijst van problemen is niet uitputtend. Het is wel illustratief voor de huidige situatie. 
 
Maassluis in de toekomst 
Kijkend naar de toekomst, met onder meer een groeiend aantal inwoners, zullen deze 
problemen, zonder specifiek beleid, alleen maar toenemen. De vraag is vervolgens of het 
imago van woonstad dan stand kan houden. Indien werkgelegenheid en voorzieningen 
blijven afkalven, zal op een gegeven moment een omslagpunt bereikt worden. Een 
omslagpunt waarbij de mensen niet alleen voor werk zijn aangewezen op een andere 
gemeente, maar ook op zoek gaan naar een andere woonlocatie. 
 
Noodzaak voor nieuw economisch beleid 
De Integrale Economische Beleidsnota Maassluis probeert een antwoord te geven op de 
vraag op de hiervoor geschetste ontwikkeling tot staan kan worden gebracht en vanuit 
welke wijze verbeteringen mogelijk zijn. Deze nota is een co-productie van de gemeente 
Maassluis, de belanghebbenden in de gemeente en het onafhankelijke bureau ECORYS 
Nederland BV. De nota bevat, naast de analyse van de situatie, een groot aantal 
maatregelen die ertoe bij moeten dragen dat de toekomst van Maassluis als plaats om te 
werken en dus ook als plaats om te wonen met vertrouwen tegemoet kan worden gezien. 
 
Welke ambitie heeft Maassluis? 
In overleg met de belanghebbenden uit het lokale bedrijfsleven is de volgende ambitie 
voor de periode tot 2015 opgesteld: 

- de werkgelegenheid weer terug op het niveau van 2000; 
- terugdringen van de uitgaande pendel. 
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Operationalisering van deze ambitie leidt tot een minimumopgave van 600 nieuwe 
banen. Dit kan oplopen tot bijna 1300 nieuwe banen, afhankelijk van de omvang van het 
woningbouwprogramma en de mate waarin de pendel moet worden teruggedrongen. 
 
De rol van de gemeente 
De economische ontwikkeling op lokaal niveau hangt sterk af van de ontwikkeling op 
regionaal en nationaal niveau. Hier kan de gemeente Maassluis niet of nauwelijks invloed 
op uitoefenen. De gemeente heeft echter wel een grote invloed op het lokale 
vestigingsklimaat zoals de beschikbaarheid van bedrijfsruimte, lokale bereikbaarheid, 
lokale lasten en regelgeving, openbare ruimte, voorzieningenniveau etc..  Een goed lokaal 
vestigingsklimaat kan ondernemers behouden voor de gemeente en zelfs ondernemers 
van buiten de gemeente verleiden tot het starten van een vestiging in Maassluis. Daarvoor 
moet beleid ontwikkeld worden en, tenminste zo belangrijk, dit beleid moet ook 
uitgevoerd worden. Daar is menskracht en geld voor nodig. 
 
De beleidsfilosofie 
Op basis van de analyse, interviews en diverse bijeenkomsten met belanghebbenden en 
een bijeenkomst met raadsleden is een set van maatregelen opgesteld. Het betreft hier 
‘robuuste’maatregelen, dat wil zeggen maatregelen die bijdragen aan het bereiken van de 
ambitie in verschillende denkbare toekomstige ontwikkelingen. Deze set van maatregelen 
is gebaseerd op de volgende filosofie: 

1. Koesteren wat je hebt. Dit is gericht op het behoud van de nu aanwezige 
bedrijven en voorzieningen alsmede op de bestedingen van de lokale bevolking, 
vanuit de wetenschap dat de belangrijkste bron van groei de huidige bedrijvigheid 
is. 

2. Groei van buiten. Het betreft hier maatregelen die gericht zijn op het aantrekken 
van bedrijven en bezoekers van buiten de gemeente teneinde extra 
werkgelegenheid te scheppen. 

 
Naast dit onderscheid zijn de maatregelen tevens gefaseerd: maatregelen die al in 2006 tot 
uitvoering moeten komen, en maatregelen voor 2007 en later. 
 
De maatregelen en de effecten 
In de onderstaande tabellen staan de maatregelen aangegeven. 
 
Maatregelen Koesteren wat je hebt 

Maatregelen waarmee snel kan / dient te worden 

begonnen (2006) 

 

Maatregelen die later kunnen worden uitgevoerd 

(2007 en later) 

 

• Verlagen van de administratieve lasten en 

verminderen van de regelgeving 

• Mentorbeleid 

• Nieuwe invulling Ondernemersloket (OLM) 

• Verruiming openingstijden horeca in de ochtend 

• Revitaliseren van de binnenstad 

• Nieuw beleid VVV 

• Initiëren van een gericht promotiebeleid  

• Haven als ontmoetingsplaats  

• Mogelijkheden bieden voor werken in of nabij de 

woning 

• Parkmanagement 

• Regionaal afstemmen (van het 

bedrijventerreinenbeleid) 

• Stimuleren complementariteit van de detailhandel 

• Behouden gratis parkeren 

• Voorbereiden van uitbouw evenementen 

• Meewerken aan commerciële 
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• Aanstellen van een pro-actieve accountmanager 

voor het bedrijfsleven 

• Het verstevigen van contacten tussen 

gemeentebestuur en bedrijfsleven 

publieksvoorzieningen op de ‘Boulevard’ 

• Ontwikkelen van bedrijventerrein De Dijk 

• Herstructureren van de Kapelpolder 

 

  

 
Maatregelen ‘Groei van buiten’ 

Maatregelen waarmee op korte termijn kan 

worden begonnen (2006/2007) 

Maatregelen die later dienen te worden uitgevoerd 

(na 2008) 

• Oriëntatie op meer/andere toeristische routes 

(2006) 

• Voorbereiden van een gericht acquisitiebeleid 

(2007) 

• Lobby voor extra afslag A20 

• Doorgroei van de haven naar ‘watersporthaven 

’en/of ‘een levendige haven’ 

• Verbeteren van de (interne) bereikbaarheid 

• Realisatie van de Oranjetunnel 

• Bekijken mogelijkheden voor nieuwe 

bedrijventerreinen 

  

 
De toelichting op de maatregelen is in het rapport verder uitgewerkt. 
 
Uitvoering van deze maatregelen leidt tot de volgende effecten: 
 
Potentiële netto  werkgelegenheidseffecten van de maatregelen tot en na 2015 

Maatregel/ Potentieel  netto werkgelegenheids-

effecten 

Tot 2015 Na 2015  

Revitaliseren van de binnenstad 100 100 

Stimuleren complementariteit van de detailhandel 100  

Herstructureren van de Kapelpolder 100  

Ontwikkelen van bedrijventerrein De Dijk 100  

Doorgroei van de haven  5 tot 10 

Nieuwe bedrijventerreinen na 2015* 100 600 - 700 

Totaal arbeidsplaatsen (fte) 500 700 – 800 

Totaal banen (1 fte = 1,2 banen) 600 800 – 900 

* Tot 2015 op basis van 6 ha voor milieucategorie 1 en 2. Na 2015 op basis van 25 ha voor logistieke 

activiteiten. 

NB: het betekent overigens niet dat in de tabel ontbrekende maatregelen geen structurele economische 

effecten genereren. Deze maatregelen vormen het benodigde flankerende beleid om de maatregelen waarvan 

de effecten wel zijn gekwantificeerd te kunnen realiseren.  
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Bovenstaande tabel met de werkgelegenheidseffecten laat zien dat het huidige 
maatregelenpakket voldoende is om de minimale doelstelling van 600 extra banen in 
2015 te halen. De potentiële netto werkgelegenheidseffecten voor de maatregelen die 
voor 2015 een effect kunnen genereren bedraagt circa 500 werkzame personen (fte1). 
Omgerekend naar banen komt dit uit op circa 600 (1 fte = gemiddeld 1,2 banen).  
 
Het is echter ook een belangrijke constatering dat met het maatregelenpakket 
waarschijnlijk pas na 2015 kan worden voldaan aan het realiseren van de andere twee 
doelstellingen om de pendel terug te dringen en extra banen te creëren voor toekomstige 
inwoners van Maassluis als gevolg van woningbouwplannen.  
 
Het blijkt dat Maassluis tot 2015 ook nog niet kan voldoet aan de wensen vanuit de 
Provincie en Stadsregio om meer ruimte te bieden voor regionale bedrijvigheid. Hierbij 
dient echter opgemerkt dat dit mede wordt veroorzaakt door de ontwikkeling van het 
grootschalige nieuwe terrein Honderdland in het Westland. Het is vanuit regionale optiek 
niet wenselijk als buurgemeenten concurrerende terreinen aan te bieden. Bovendien is dit 
bedrijfsmatig niet opportuun. 
 
De ontwikkeling van de Kade en een andere invulling van de Dijkpolder kunnen op 
termijn wel een (substantiële) bijdrage leveren aan het realiseren van deze doelstellingen. 
Ook de revitalisering van de binnenstad kan op de lange termijn een verdere bijdrage 
leveren. De directe bijdrage van de doorgroei van de haven aan de werkgelegenheid (via 
de bestedingsimpuls) is beperkt.  
 
De inzet van middelen en personeel 
Al eerder is opgemerkt dat alleen het formuleren van beleid geen enkel effect heeft indien 
dit beleid ook niet daadwerkelijk wordt uitgevoerd. En uitvoering betekent inzet van 
voldoende en capabel personeel alsmede inzet van middelen. In deze nota is dit alleen 
voor de formatie voor economisch beleid uitgewerkt. Duidelijk moge zijn dat er echter 
tevens consequenties aan verbonden zijn voor de personele en financiële inzet vanuit 
andere beleidsvelden, zoals ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer en milieu. 
 
De inzet van middelen en personeel is bepaald voor de jaren 2006 en 2007. In 2007 zal, 
op basis van bijvoorbeeld een tussentijdse evaluatie, de inzet voor de jaren 2008 en verder 
bepaald moeten worden. 

                                                      
1  Full time equivalent: een volledige arbeidsplaats van 36 uur of meer. 
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Personele consequenties 2006 en 2007 
Taken 2006 Uren Invulling 

Structureel uitvoerend 1.820 Bestaande formatie 

Structureel beleidsmatig 370 Nieuwe Senior beleidsmedewerker  

                       (¼ Fte) 

Accountmanagement 728 Nieuwe accountmanager (½ Fte) 

Extra tijdelijk beleidsmatig  600 Extern 

Totaal 3.518  
 

Taken 2007 Uren Invulling 

Structureel uitvoerend 1.820 Bestaande formatie 

Structureel beleidsmatig 728 Senior beleidsmedewerker 

Accountmanagement 728 Accountmanager 

Totaal 3.276  
 
Voor het uitvoeren van dit beleid is in 2006 aan (incidentele) investeringen een bedrag 
nodig van € 70.000 (Mentorbeleid, revitalisering van de binnenstad en het havenbeleid) 
en, buiten de huidige formatie van 1¼ Fte, een ¼ Fte senior beleidsmedewerker EZ en 
een ½ Fte Accountmanager. De begroting 2006 voorziet hierin. 
Voor 2007 is een incidenteel investeringsbedrag nodig van € 45.000 (toeristische routes, 
parkmanagement en mentorbeleid). De formatie is op peil met 1¼ Fte huidige formatie, ½ 
Fte senior beleidsmedewerker EZ en een ½ Fte Accountmanager. Voorzover de begroting 
2006 daar nog niet structureel in voorziet, zal dit in de kadernota 2006 worden 
opgevoerd. 
Voor 2008 en later is in ieder geval € 40.000 nodig (uitvoering marktonderzoek 
grootschalige detailhandel). Het beleid kan worden uitgevoerd met voornoemde formatie.  
De beleidsuitvoeringsmaatregelen met betrekking tot de doorgroeimogelijkheden van de 
haven, een investeringsbedrag van € 0,34 tot 3,84 mln., hangt van een groot aantal zaken 
af, waaronder de herinrichting van de Kapelpolder, dat hiervoor nog geen bedragen in de 
Kadernota worden genoemd.  
 
What if not? 
De hier gepresenteerde Integrale Economische Beleidsnota Maassluis vormt een logische 
en tevens noodzakelijke aanvulling op de kwaliteiten van Maassluis als woonstad. De 
balans tussen wonen en werken is in Maassluis momenteel zeer scheef, en zal zonder 
aanvullend beleid zeker niet wijzigen. Dit is geen duurzame positieve situatie: het zal 
uiteindelijk ook de woonstad ambities frustreren. Daarom is het zo noodzakelijk om de 
lokale economie van Maassluis de broodnodige impuls te geven. 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding en doel 

Gemeente Maassluis: economisch beleid inbedden in een kader 
De gemeente Maassluis heeft een economisch beleid dat inzet op de diversiteit die de 
gemeente kenmerkt. Het beleid geeft hierdoor een versnipperd beeld en bovendien is het 
niet duidelijk of de ondernomen activiteiten, in meetbare termen, bijdragen aan de 
economische ontwikkeling. Hierdoor biedt het huidige economische beleid onvoldoende 
houvast om B&W en gemeenteraad - op basis van effectiviteit en efficiëntie - een 
afgewogen keuze te kunnen maken welke instrumenten ingezet moeten worden.  
 
Daarom is ingezet op het vormen van een Integraal Economisch Beleidsplan, dat niet 
alleen een toekomstvisie bevat, maar waarin tevens een concreet uitvoeringsprogramma is 
opgenomen dat helderheid biedt hoe en met welke menskracht en middelen het 
economische beleid wordt uitgevoerd. Om de beleidsnota te ontwikkelen is een 
ontwikkelingsproces doorgemaakt, waarvan de centrale doelstelling luidde: 
 
Het scheppen van een integraal afwegingskader voor het economische beleid van de 
gemeente Maassluis en het formuleren van een concreet (meerjarig) 
activiteitenprogramma, inclusief meetbare doelstellingen, inzet van mensen en 
middelen 
 
Integraal economisch, met inzet op vier categorieën 
De nota vormt een breed en integraal economisch afwegingskader vormt, hierbinnen is 
wel een duidelijke categorisering van vier aandachtsvelden: 
• Detailhandel 
• Industriële bedrijvigheid (op bedrijventerreinen) 
• Dienstverlening 
• Toerisme 
 
De standpunten die in deze nota zijn verwoord, zijn ingegeven door de noodzaak en wens 
om het economische klimaat te verbeteren. Bepaalde standpunten hebben ruimtelijke 
implicaties, zoals de ontwikkeling van het bedrijventerreinen en zullen daardoor in het 
kader van het opstellen van integrale visies in conflict kunnen komen met andere ruimte 
vragende sectorale belangen (bijvoorbeeld volkshuisvesting en groen). De betreffende 
onderdelen waarover nog een nadere (ruimtelijke) afweging moet plaatsvinden kunnen 
worden beschouwd als input (vanuit een economische invalshoek) voor die nadere 
integrale visieontwikkeling.  
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1.2 Aanpak 

Het tweetrechtermodel 
Er is bij de ontwikkeling van de nota aangesloten bij het tweetrechtermodel, dat eerst een 
visie ontwikkelt op basis van de gesignaleerde potenties en knelpunten en pas daarna, op 
basis van inzicht in de financiële gevolgen van de strategische keuzes, het 
activiteitenprogramma samenstelt. Dit betekent dat er voor de politiek twee essentiële 
keuzemomenten zijn ontstaan: tijdens de workshop met de stakeholders op 18 oktober 
2005 en in het besluitvormingstraject (december 2005/februari 2006). Er waren ook 
duidelijke verschillen in aanpak per fase in het proces: 
• Fase 1, met als doel een breed draagvlak te creëren bij alle stakeholders 
• Fase 2, waarbij vooral intern binnen de gemeente keuzes moeten worden gemaakt 
 
Fase 1: visie creëren met draagvlak bij alle stakeholders 
Er is voor gezorgd dat de eerste strategische keuze kan worden gemaakt op basis van een 
gedegen analyse van potenties en knelpunten en helder geformuleerde 
oplossingsrichtingen. In deze fase is een aantal interactieve bijeenkomsten geweest, 
waarbij de ambities en doelstellingen bij de belangrijkste stakeholders (zowel bij de 
gemeente zelf als daarbuiten) zijn afgetast. Zo is tegelijkertijd essentiële informatie 
ingewonnen en een breed draagvlak gecreëerd voor de visie. In de hoofdstukken 5 en 6 
wordt nader ingegaan op de interactieve (scenario)methode. In de bijlage is een lijst 
opgenomen met de deelnemers aan de bijeenkomsten. 
 
Overigens is binnen deze fase in de tijd voorrang gegeven aan de formulering van de 
Nota Havenbeleid en een analyse van de ontwikkelingsmogelijkheden voor 
bedrijventerreinen en kantoren. De belangrijkste resultaten van de documenten zijn 
integraal opgenomen in deze nota.  
 
Fase 2: Vooral interne afspraken maken binnen de gemeente  
Vervolgens wordt nu de gemeentelijke politiek het benodigde inzicht geboden in de 
mogelijke inzet van instrumenten, benodigde inzet van mensen en middelen en de 
fasering in de tijd. Onderhavige nota biedt alle benodigde informatie om de gemeenteraad 
de besluitvorming op een gedegen en transparante wijze te laten plaatsvinden.  
 
 

1.3 Leeswijzer 

Na dit inleidende hoofdstuk 1, biedt hoofdstuk 2 de huidige stand van zaken van de 
economie van Maassluis. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 de economie van Maassluis 
in de regionale beleidscontext geplaatst. Hoofdstuk 4 gaat in op de toekomstige 
ontwikkelingsmogelijkheden van Maassluis. In hoofdstuk 5 wordt het ambitieniveau 
voor de komende 10 jaar vastgesteld en nader geconcretiseerd, waarna in hoofdstuk 6 de 
beleidsmaatregelen worden gepresenteerd. Hoofdstuk 7 maakt inzichtelijk in hoeverre de 
maatregelen een bijdrage leveren aan het behalen van de doelstellingen. Daarna geeft 
hoofdstuk 8 informatie over de benodigde inzet van middelen.  
 
In de bijlagen is een lijst opgenomen met de deelnemers van de bijeenkomsten, de 
geïnterviewde personen en de gebruikte bronnen. 
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2 Economie van Maassluis en huidig beleid 

2.1 De economie van Maassluis op hoofdlijnen 

Om een goed beeld te hebben van de economie van Maassluis, is het van belang om eerst 
een aantal algemene kenmerken eruit te lichten. Daarom wordt in deze eerste paragraaf 
een beeld geschetst van de ligging en omvang van Maassluis, de omvang en 
samenstelling van haar bevolking, de pendel, bedrijvendynamiek, de beroepsbevolking, 
de werkgelegenheid en werkloosheid. 
 

2.1.1 Ligging en omvang 

Maassluis ligt ingeklemd tussen enerzijds de stadsregio Rotterdam (SRR) en anderzijds 
het Westland. Aan de noordzijde wordt ze begrensd door de A20 en de spoorlijn en de 
Nieuwe waterweg vormen de grens in het zuiden. De Westlandse regio is met de nieuwe 
gemeentelijke herindeling van 1 januari 2004 opgesplitst in 2 gemeenten: de gemeenten 
Westland en Midden-Delfland. Maassluis maakt tezamen met de buurgemeenten 
Vlaardingen en Schiedam deel uit van de stadsregio Rotterdam. In onderstaande kaart 
wordt aangegeven om welke gemeenten het gaat.  
 

 Figuur 2.1 Maassluis en aangrenzende (deel)gemeenten 

  
Bron: ECORYS 

 
2.1.2 Bevolkingsomvang en -samenstelling  

Bevolking 
Maassluis had in 2004 een kleine 32.850 inwoners. In vergelijking met de omliggende 
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gemeenten is alleen Midden-Delfland kleiner in aantal inwoners. De bevolking is in de 
periode 1999-2004 gedaald met zo’n 0,6%. Ook in Midden-Delfland nam het aantal 
inwoners in diezelfde periode, mede als gevolg van de herindeling, af (-1,5%), terwijl de 
andere omliggende gemeenten een lichte tot redelijke groei doormaakten. 
 
Maassluis heeft relatief veel inwoners in de categorie 15-64 jaar (ca 69%) en relatief 
weinig 65+-ers (13,6%) en jongeren. In totaal bestaat in de gemeente ruim 22% uit 
allochtone bevolking. Dit is nagenoeg gelijk aan het aandeel in de gemeente Vlaardingen. 
Schiedam ligt met een aandeel van ruim 30% fors hoger, terwijl het Westland (8,4%) en 
Midden-Delfland (7,6%) een veel kleiner aandeel allochtonen (mensen zonder 
Nederlands paspoort) hebben.  
 

 Tabel 2.1 Aantal inwoners naar type in Maassluis en omliggende gemeenten (2004) 

 Maassluis Midden-

Delfland 

Schiedam Vlaardingen Westland 

Totaal aantal inwoners 32.847 17.072 75.619 74.058 97.270 

Groei 1999-2004 -0,6% -1,5% 0,6% 0,4% 3,0% 

      

Inwoners naar leeftijd (in %):      

- 0 - 14 jr 17,8% 22,3% 17,9% 16,6% 20,4% 

- 15 - 64 jr 68,6% 65,8% 66,9% 65,9% 66,5% 

- 65+ 13,6% 11,9% 15,2% 17,5% 13,0% 

      

Aandeel allochtonen (in %) 22,4% 7,6% 30,4% 22,5% 8,4% 

      
Bron: provincie Zuid-Holland 

 
 

2.1.3 Bedrijvendynamiek 

Maassluis heeft relatief veel startende bedrijven 
In Maassluis zijn in 2004 zo’n 1.780 bedrijven gevestigd2. Dit is een groei van een kleine 
8% ten opzichte van 2000. In 2004 zijn er in Maassluis 122 bedrijven gestart (7 starters 
per 100 bedrijven), tegenover 101 in 2000 (6 starters per 100 bedrijven). Ter vergelijking, 
in Nederland starten gemiddeld een kleine zes bedrijven per 100 vestigingen in 2003. 
Maassluis heeft dus relatief veel startende bedrijven. 
 
In 2004 hebben meer bedrijven van buiten de gemeentegrens zich in Maassluis gevestigd, 
dan dat bedrijven Maassluis hebben verlaten. In 2000 was het saldo voor Maassluis nog 
net negatief. 
 
 

                                                      
2  Bron: Kamer van Koophandel 
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2.1.4 Beroepsbevolking en opleidingsniveau 

Beroepsbevolking naar opleidingsniveau 
De totale beroepsbevolking3 - werkzame en werkloze beroepsbevolking tezamen - van 
Maassluis is 13.700. Schiedam (32.000), Vlaardingen (33.000) en Westland (41.500) 
hebben een fors grotere beroepsbevolking, terwijl Midden-Delfland uitkomt op 8.300. 
Het merendeel van de beroepsbevolking in Maassluis heeft een middelbaar 
opleidingsniveau (ca 49%). In vergelijking met de omliggende gemeenten en Nederland 
(44%) is dit iets hoger. Maassluis heeft in vergelijking met omliggende gemeenten en 
Nederland (28%) een lager aandeel hoger opgeleiden in de beroepsbevolking (ca. 20%), 
met uitzondering van het Westland waar het aandeel lager ligt. De hoger opgeleide 
beroepsbevolking is verreweg relatief het grootst in Midden-Delfland (35%).  
 

 Tabel 2.2 Potentiële beroepsbevolking naar opleidingsniveau Maassluis, omliggende gemeenten en Nederland 
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Bron: CBS Statline 

 
Pendel 
Circa 75% van de actieve beroepsbevolking werkt in een andere gemeente. Dit 
percentage is zeer hoog ten opzichte van andere gemeenten (in de regio). 
 

2.1.5 Werkgelegenheid en werkloosheid 

Werkgelegenheid 
De totale werkgelegenheid in Maassluis bedraagt 6.185 werkzame personen. Het 
merendeel van de werkgelegenheid – circa 4.000 werkzame personen - bevindt zich in de 
sectoren handel en horeca en overige dienstverlening (zie onderstaande figuur).  
 

                                                      
3  Tot de beroepsbevolking worden gerekend: personen die ten minste 12 uur per week werken, of personen die werk hebben 

aanvaard waardoor ze ten minste 12 uur per week gaan werken, of personen die verklaren ten minste 12 uur per week te 
willen werken, daarvoor beschikbaar zijn en activiteiten ontplooien om werk voor ten minste 12 uur per week te vinden. Van 
de beroepsbevolking worden personen die ten minste 12 uur per week werken tot de werkzame beroepsbevolking 
gerekend en degenen die niet of minder dan 12 uur per week werken tot de werkloze beroepsbevolking. 
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 Tabel 2.3 Werkgelegenheidsstructuur gemeente Maassluis, 2004 
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Bron: Provincie Zuid-Holland 

 
Het aantal werkzame personen in Maassluis en omliggende gemeenten (exclusief de 
deelgemeente Hoek van Holland) bedraagt ongeveer 113.800 werkzame personen. Het 
aandeel van Maassluis hierbinnen is zo’n 5%. Dit is ook ongeveer het aandeel van de 
meeste sectoren. In licht positieve zin springen handel en overige dienstverlening eruit 
(beiden 7%).  
 
In de periode 2000-2004 is de werkgelegenheid in Maassluis gedaald met ca. 9%. Vooral 
de sectoren landbouw en visserij (-55%), handel en horeca (-14,2%), transport (-23,2%) 
en zakelijke dienstverlening (-26,6%) waren grote dalers. De overige dienstverlening 
groeide in diezelfde periode met ca. 12%. In de omliggende gemeenten is de 
werkgelegenheid in die periode juist toegenomen, met uitzondering van Vlaardingen en 
Midden-Delfland. Vooral in het Westland is de werkgelegenheid fors gestegen (ca. 19%).  
 
Werkloosheid 
In 2004 had Maassluis zo’n 1.550 niet-werkende werkzoekenden (ca. 11% van de 
beroepsbevolking). In Schiedam en Vlaardingen ligt het aantal en aandeel niet-werkende 
werkzoekenden veel hoger dan in Maassluis. In Midden-Delfland en Westland zijn veel 
minder niet-werkende werkzoekenden en is het aandeel ook fors lager. 
 

 Tabel 2.4 Aantal niet-werkende werkzoekenden in Maassluis en omliggende gemeenten, 2004 

 Niet-werkende werkzoekenden % van de beroepsbevolking 

Maassluis 1.546 11% 

   

Midden-Delfland 162 2% 

Schiedam 5.009 16% 

Vlaardingen 4.330 13% 

Westland 1.335 3% 

   
Bron: Provincie Zuid-Holland 
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2.2 De relevante sectoren uitgelicht 

Een aantal relevante sectoren in Maassluis worden hieronder nader beschreven. Het 
betreft de detailhandel, industriële bedrijvigheid, dienstverlening (niet-commerciële 
voorzieningen en kantoren) en toerisme. Er wordt ingegaan op de aanbodsituatie en 
indien aanwezig het huidige beleid voor de sector. Iedere analyse per sector sluit af met 
een overzicht van de sterkten en zwakten. 
 

2.2.1 Detailhandel 

Aanzienlijk kleiner detailhandelaanbod dan gemiddeld 
In totaal zijn er in de gemeente Maassluis bijna 200 winkels gevestigd. Samen beslaan 
deze ruim 40.000 m2 verkoopvloeroppervlak (vvo). In totaliteit is er ca. 1,22 m2 vvo per 
inwoner aanwezig. Dit is ruim 30% minder dan gemiddeld in naar inwonertal 
vergelijkbare plaatsen.  
 
Er kan echter niet zondermeer de conclusie worden getrokken dat het aanbod fors 
omhoog kan of moet. Lokale gegevenheden zoals het beperkte achterland van Maassluis, 
de sterke concurrentie van Rotterdam in de nabijheid, de onduidelijke verhoudingen van 
de centra en de samenstelling van het aanbod zijn van invloed op de totale mogelijkheden 
per branche. 
 
De Structuurvisie Detailhandel van maart 2005 vormt het beleidskader voor verdere 
ontwikkeling van de stad. In onderstaande figuur is een beeld geschetst van het 
winkelaanbod per concentratiegebied. Hieruit blijkt dat dagelijkse artikelen vooral 
geconcentreerd zijn in de Koningshoek, gevolgd door het Palet en het centrum van 
Maassluis. Winkels voor niet-dagelijkse artikelen zijn vooral aanwezig in het centrum 
van Maassluis en Koningshoek. Daarnaast zijn dergelijke winkelvoorzieningen tevens 
zeer verspreid door Maassluis aanwezig. 
 

 Figuur 2.2 Winkelaanbod per concentratiegebied in Maassluis, dagelijkse en niet-dagelijkse artikelen (m2 vvo) 
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Bron: BRO, Structuurvisie Detailhandel 2004 

 
Ontwikkeling 
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Ten opzichte van 1996 is de verkoopruimte vooral in de niet-dagelijkse artikelensector 
aanzienlijk toegenomen. De groei van het winkelaanbod heeft zich de afgelopen jaren 
buiten de beide grotere winkelcentra voorgedaan. De concentraties Elysium en 
Elektraweg laten een flinke groei in winkels en verkoopruimte zien. De omvangrijke 
ontwikkelingen in Maassluis hebben zodoende buiten de bestaande centra plaatsgevonden 
en zijn grootschalig van aard. 
 

 Tabel 2.5 Ontwikkeling dagelijkse artikelensector 

 1996 2003 verschil 

 winkels m2 vvo winkels m2 vvo winkels m2 vvo 

Binnenstad 21 1.760 16 1.550 -5 -210 

Koningshoek 22 5.470 17 5.140 -5 -330 

Overig 18 2.180 15 3.060 -3 880 

Totaal  61 9.410 48 9.750 -13 340 
Bron: BRO, Structuurvisie Detailhandel 2004 

 
In de binnenstad valt juist de inkrimping van het aanbod op: minder winkels en ook veel 
minder winkelmeters. Dit laatste is mede te verklaren door het vertrekken van twee 
grotere woninginrichters.  
 

 Tabel 2.6 Ontwikkeling niet-dagelijkse artikelensector 

 1996 2003 verschil 

 winkels m2 vvo winkels m2 vvo winkels m2 vvo 

Binnenstad 76 10.970 68 8.270 -8 -2.700 

Koningshoek 45 5.840 42 5.950 -3 110 

Overig 31 9.740 41 16.080 10 6.350 

Totaal  152 26.550 151 30.300 -1 3.760 
Bron: BRO, Structuurvisie Detailhandel 2004 

 
Het winkelaanbod in Palet is ten opzichte van 1996 in m2 vvo toegenomen, vooral door 
de uitbreiding van het Albert Heijn en de komst van de Lidl supermarkt. De situatie in 
Steendijkpolder is qua aantal winkels en m2 vvo redelijk stabiel. 
 
Huidig beleidskader detailhandel 
De structuurvisie detailhandel die in 2004 is opgesteld dient als basis voor de uitwerking 
hiervan in het actieplan binnenstad. De ontwikkelingsmogelijkheden worden nader 
uitgewerkt in hoofdstuk 4. 
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Sterkten en zwakten 
 

Sterkten     Zwakten 

• Divers aanbod aan functie en 

voorzieningen. 

• Het totale volume aan detailhandel blijft met 

vergelijkbare woonplaatsen achter. Veel leegstand. 

• Heldere ruimtelijke structuur. • Spreiding van grootschalige niet-dagelijkse 

detailhandel over meerdere centra, nauwelijks 

samenhang. 

• Goed basispakket aan dagelijkse artikelen 

en frequent benodigde niet-dagelijkse 

artikelen. 

• Grootschalige winkels functioneren solitair en 

hebben weinig wisselwerking met binnenstad, hierbij 

gaat het om meer dan alleen traditionele PDV-

branches. 

• Concentratie dagelijkse artikelen potentieel 

sterke centra. 

• Verschuiving van de koopstromen naar buiten de 

daarvoor bestemde centra (Elysium, Elektraweg, 

solitaire winkels). 

• Kwaliteiten van historische binnenstad. • Beperkt niet-dagelijkse artikelenaanbod, m.n. om de 

‘winkel’-sfeer (kijken en vergelijke, mode). 

 • Winkels zijn gemiddeld klein van omvang. De 

afgelopen jaren zijn slechts beperkte grootschalige 

investeringen in de hoofdwinkelgebieden gedaan. 

 • Diverse winkelgebieden (Koningshoek, 

Steendijkpolder en het Palet (gedeeltelijk)) zijn toe 

aan modernisering en opschaling. 

  
Bron: BRO (2004), gemeente Maassluis. Structuurvisie Detailhandel 2004 

 
2.2.2 Industriële bedrijvigheid 

Werkgelegenheid bedrijventerreinen Maassluis m.n industrie, dienstverlening en handel 
In totaal bevinden zich ca. 1.650 werkzame personen op bedrijventerreinen in de 
gemeente Maassluis. De werkgelegenheid op bedrijventerreinen bestaat vooral uit de 
sectoren industrie, handel en zakelijke dienstverlening (zie onderstaande figuur). Deze 
laatste sector is opmerkelijk te noemen, gezien het feit dat dit niet een sector is die 
doorgaans op bedrijventerreinen thuishoort. 
 

 Tabel 2.7 Werkgelegenheidsstructuur bedrijventerreinen Maassluis, 2004 
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Bron: Provincie Zuid-Holland 

 
De werkgelegenheid op bedrijventerreinen in Maassluis is met -11% sterker gedaald in de 
periode 2000-2004 dan de totale werkgelegenheid. Vooral de werkgelegenheid in de 
handel en transport is fors afgenomen (respectievelijk ca. -21% en -41%). Tegelijkertijd 
is de werkgelegenheid in de overige dienstverlening op bedrijventerreinen gegroeid. Dit 
is een trend die zich meer voordoet: de toename van dienstverlening op 
bedrijventerreinen. 
 
In de omliggende gemeenten daalde de werkgelegenheid op bedrijventerreinen in 
Vlaardingen en Schiedam in diezelfde periode ook, maar wel minder snel dan in 
Maassluis. In Midden-Delfland daalde de werkgelegenheid op bedrijventerreinen zeer 
hard (ca. -76%), terwijl het Westland een fikse toename heeft laten zien (ca. 29%). 
 
Werkgelegenheid in Maassluis relatief beperkt op bedrijventerreinen, in de regio meer 
In onderstaand kaartbeeld is het aandeel werkgelegenheid op bedrijventerreinen op de 
totale werkgelegenheid per gemeente weergegeven. Momenteel bevindt gemiddeld 
éénderde deel van alle werkzame personen zich op een bedrijventerrein.  
 

 Figuur 2.3 Aandeel werkgelegenheid bedrijventerreinen op de totale werkgelegenheid per gemeente, 2003 
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In onderstaande tabel wordt het aandeel werkgelegenheid op bedrijventerreinen per sector 
op de totale werkgelegenheid per gemeente weergegeven in 2004. In de gemeente 
Maassluis is het aandeel werkgelegenheid op bedrijventerreinen nog relatief vrij laag (ca. 
27%). Dit betekent dat ca. driekwart van de Maassluise werkgelegenheid niet op een 
bedrijventerrein te vinden is. In de naburige (deel)gemeenten Schiedam (42%), 
Vlaardingen (42%), Westland (39%) en Hoek van Holland (30-40%) ligt het aandeel 
werkgelegenheid op bedrijventerreinen hoger. Midden-Delfland laat een lager aandeel 
zien van slechts ca. 13%.  
 

 Tabel 2.8 Aandeel werkgelegenheid bedrijventerreinen per sector op de totale werkgelegenheid per sector, 2004 
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Maassluis 27% 2% 77% 29% 23% 41% 51% 4% 

         

Vlaardingen 42% 9% 90% 63% 31% 84% 67% 9% 

Schiedam 42% 0% 87% 66% 51% 64% 48% 8% 

Westland 39% 2% 88% 68% 49% 78% 47% 7% 

Midden-Delfland 13% 2% 59% 29% 12% 39% 8% 5% 

         
Bron: Provincie Zuid-Holland 
 

Van de Maassluise werkgelegenheid per sector is vooral veel werkgelegenheid in de 
sectoren industrie (77%), transport (ca. 60%) en zakelijke dienstverlening (ca 50%) op 
een bedrijventerrein gevestigd. Opvallend is dat veel werkgelegenheid in de sectoren 
handel en bouwnijverheid buiten de bedrijventerreinen is te vinden. De situatie in 
Maassluis wijkt fors af van de structuur in de meeste gemeenten rondom Maassluis. In 
Schiedam en Vlaardingen is het aandeel werkgelegenheid op bedrijventerreinen t.o.v. 
niet-bedrijventerreinen in alle sectoren (m.u.v. de landbouw) hoger dan in Maassluis. 
Vooral de sectoren industrie, bouwnijverheid en transport wijken in positieve zin af. Ook 
in het Westland is dit in de meeste sectoren het geval. Midden-Delfland komt op een 
aantal punten overeen met Maassluis, alleen bevindt de werkgelegenheid in de industrie, 
handel en zakelijke dienstverlening zich meer dan in Maassluis buiten de 
bedrijventerreinen. 
 
Kapelpolder en Nieuwe Waterweg uitgelicht 
ECORYS heeft een analyse uitgevoerd naar deze bestaande bedrijventerreinen op basis 
van een koppeling van de bestanden van de Kamer van Koophandel, de Milieudienst 
Rijnmond en het WOZ-bestand. Hierbij dient te worden opgemerkt dat niet alle gegevens 
volledig aan elkaar konden worden gekoppeld. De bedrijvigheid op adresniveau kwam in 
meerdere gevallen niet overeen. Hierdoor wijkt het totaal aantal werkzame personen uit 
deze analyse bijvoorbeeld iets af van de cijfers van de provincie Zuid-Holland. Tevens 
wordt in de verschillende bestanden gewerkt met uiteenlopende Standaard 
Bedrijfsindeling (SBI)-coderingen (de oude en de nieuwe versie). Wel geeft de analyse 
een duidelijk beeld van de aanwezige milieucategorieën en de bedrijvigheid. Het is niet 
mogelijk geweest voor alle bedrijven een koppeling met de milieucategorieën te maken, 
omdat de data hiervoor ontoereikend waren. In onderstaande tabel worden de uitkomsten 
gepresenteerd. 
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 Tabel 2.9 Werkgelegenheid, vestigingen en milieucategorieën op Kapelpolder en de Nieuwe Waterweg 

 Werkgelegenheid* Vestigingen Milieucategorie 1-3  

(in % van aantal 

vestigingen)** 

Milieucategorie 4-6  

(in % van aantal 

vestigingen)** 

Kapelpolder 809 (957) 135 65% 5% 

Nieuwe Waterweg 616 (578) 90 57% 3% 

     
*) Tussen haakjes is het aantal werkzame personen opgenomen uit het bestand van de provincie Zuid-Holland 
**) Van 30% op de Kapelpolder en 40% op de Nieuwe Waterweg is de milieucategorie onbekend 

 
Op de Kapelpolder zijn ca. 810 werkzame personen en zo’n 135 vestigingen en 
bedrijventerrein de Nieuwe Waterweg beschikt over ca. 615 werkzame personen en 90 
vestigingen. Beide bedrijventerreinen hebben vooral bedrijven in de milieucategorieën 1-
3. Toch beschikken beide terreinen over bedrijven in de hogere milieucategorieën. Met 
name voor de Kapelpolder kan dit in de toekomst problemen opleveren in verband met de 
wens om hier na herstructurering alleen bedrijven tot maximaal categorie 3 te vestigen.  
 
In onderstaand kaartbeeld is per postcodegebied de hoogst aanwezige milieucategorie 
weergegeven voor de Kapelpolder en de Nieuwe Waterweg. Uit de kaart komt naar voren 
dat de grootste concentratie van milieuhinderlijke bedrijven zich op de Kapelpolder aan 
de noord- en westrand bevindt. Ook zit er een bedrijf in de hogere milieucategorie aan de 
oostzijde van het terrein. Op de Nieuwe Waterweg bevindt zich in het zuidoosten van het 
terrein een concentratie van milieucategorie 4 bedrijven. 

 Kaart 2.1 Hoogste milieucategorie per postcodegebied op de Kapelpolder en de Nieuwe Waterweg 

 
Bronnen: Kamer van Koophandel; Milieudienst Rijnmond; WOZ-bestand; bewerking ECORYS 

 
In totaal gaat het om een zevental bedrijven op de Kapelpolder en een drietal bedrijven op 
de Nieuwe Waterweg die vallen in de milieucategorieën 4 en 5. In totaal zijn hier 120 
werkzame personen mee gemoeid (ca. 80 Kapelpolder en 40 Nieuwe Waterweg). De 
totale oppervlakte van bedrijven in de milieucategorieën 4 en 5 bedraagt minstens 18.230 
m2, aangezien gegevens ontbreken voor een drietal bedrijven op de Kapelpolder. 
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 Tabel 2.10 Oppervlakte, aantal vestigingen en werkgelegenheid in de milieucategorieën 4 en 5 

 Oppervlakte cat. 4 en 5 

 (in m2) 

Vestigingen  

cat. 4 en 5 

Werkgelegenheid  

cat. 4 en 5 

Kapelpolder* 6.520 m2 7 80 

Nieuwe Waterweg 11.700 m2 3 40 

    
*) De oppervlakte van het aantal vestigingen in milieucategorie 4 en 5 is voor de Kapelpolder niet compleet. Gegevens 
ontbreken voor een drietal bedrijven. 

 
Op korte termijn heeft Maassluis geen aanbod beschikbaar 
In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van het aanbod bedrijventerreinen per 1 
januari 2004 in de gemeente Maassluis en een aantal aanpalende (deel)gemeenten. Er is 
een onderscheid gemaakt tussen bedrijventerrein dat direct uitgeefbaar is (terstond) en 
terrein dat op een iets langere termijn beschikbaar komt (niet-terstond). 
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 Tabel 2.11 Aanbod droge bedrijventerreinen in Maassluis in de regio geplaatst (in ha), 1 januari 2004* 

 Terstond 

uitgeefbaar 

Niet-terstond 

uitgeefbaar 

Totale aanbod 

Maassluis: 0,0 14,0 14,0 

- Kapelpolder 0,0 0,0 0,0 

- Voormalig evenemententerreinen 0,0 0,0 0,0 

- Heelstraat 0,0 0,0 0,0 

- Nieuwe Waterweg 0,0 0,0 0,0 

- De Dijk 0,0 8,0 8,0 

- Dijkpolder** 0,0 6,0 6,0 

    

Hoek van Holland (deelgemeente) 6,4 0 6,4 

Schiedam 3,2 5,8 9,0 

Midden-Delfland 0 16,0 16,0 

Vlaardingen 0 21,6 21,6 

Westland 32,1 25,5 57,6 

Totaal 41,7 82,9 124,6 
* Terreinen reeds in optie uitgegeven zijn niet meegenomen in het aanbod 
** Aantal ha terrein gebaseerd op masterplan 
Bronnen: Provincie Zuid-Holland; Bedrijven Info Rijnmond (BIR) 

 
Uit bovenstaande figuur blijkt dat de gemeente Maassluis geen aanbod meer beschikbaar 
heeft op de korte termijn (terstond). Op de langere termijn (niet-terstond) zijn er plannen 
voor de aanleg van de bedrijventerreinen Dijkpolder (in het masterplan voor de 
ontwikkeling van de locatie is 6 ha aan bedrijventerrein gereserveerd) en De Dijk (8 ha). 
In de aangrenzende (deel)gemeenten is meer terrein beschikbaar, vooral in de gemeente 
Westland (totaal ca. 58 ha), Vlaardingen (ca. 22 ha) en Midden-Delfland (totaal ca. 16 
ha). In totaal is in de regio Maassluis ca. 42 ha direct beschikbaar en ca. 83 ha niet-
terstond. 
 
Het aanbod betreft vooral gemengde terreinen (terstond en niet-terstond). In het Westland 
is er terstond en niet-terstond ook aanbod beschikbaar in het segment distributieparken. 
 
Nieuwe terrein De Dijk 
De Dijk vormt nu een gebied met een relatief groen karakter langs de Nieuwe Waterweg. 
Naar dit terrein is echter al een risicovol bedrijf vanuit het centrum van Maassluis 
uitgeplaatst. Ook zijn er verschillende ideeën voor ruimtelijke invulling. Zo wordt 
nadrukkelijk gekeken of het mogelijk is om een nieuwe begraafplaats ter grootte van 2,5 
ha hier in te richten (Openbaar advies B&W 24 oktober 2004) . Bedrijventerrein De Dijk 
krijgt een omvang van ca 8 ha.. Voor dit terrein is ook al een Programma op Hoofdlijnen 
opgesteld.  
 
De Dijkpolder 
De plannen voor Dijkpolder in de voormalige Maaslandse Polder is een masterplan 
Dijkpolder opgesteld. Globaal houdt dit masterplan in dat in de Dijkpolder zo'n 2.500 
woningen worden gebouwd en dat aan de oostzijde ruimte is gereserveerd voor een 
bedrijventerrein van zo’n 6 ha. Dit bedrijventerrein dient als buffer tussen de woonwijk 
en de rijksweg A20. De bedrijvenstrook moet plaats bieden aan hoogwaardige en schone 
bedrijven uit de milieucategorie 1 en 2. Tevens is in het plan aangegeven dat ingrijpende 
infrastructurele aanpassingen zullen plaatsvinden middels twee nieuwe 
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hoofdontsluitingen met twee viaducten. De uitgifte in de Dijkpolder zal vanaf ongeveer 
2010 plaatsvinden. 
 
Herstructurering Kapelpolder 
Het bestaande terrein Kapelpolder (20 ha netto) - De Haven - zal worden 
geherstructureerd om weer te voldoen aan de eisen van de tijd en eventueel meer ruimte 
te geven aan andere functies in de haven. Dit was oorspronkelijk het bedrijventerrein 
nabij het centrum van Maassluis, aan de haven. Door stadsuitbreiding is het gebied min of 
meer in het midden van de stad komen te liggen. Bij herinrichting moet er rekening mee 
worden houden dat er bedrijven moeten worden uitgeplaatst. Wel is nadrukkelijk 
aangegeven in het huidige beleid dat de functiemenging van wonen en werken, die het 
gebied nu bijzonder maakt, in principe behouden moeten blijven. In aanvulling daarop 
wordt opgemerkt dat de Provinciale Planologische Commissie al eens heeft uitgesproken 
dat het van groot belang is voor de levendigheid van de haven dat Scheepswerf De Haas 
zich aan de Govert van Wijnkade bevindt. 
 
Al geruime tijd wordt er gewerkt aan plannen om te komen tot een herontwikkeling van 
het gebied Kapelpolder. In 2004 heeft het college reeds ingestemd om het 
bestemmingsplan in procedure te brengen. Gelet op nieuwe ontwikkelingen op het gebied 
van externe veiligheid en geluidhinder heeft een en ander langer op zich laten wachten. 
Begin september 2005 is begonnen met het opstarten van de procedure partiele herziening 
van het bestemmingsplan Kapelpolder. Het bestuur heeft begin oktober positief 
ingestemd met het ambtelijk besluit. Het voorontwerpbestemmingsplan beoogt slechts 
een verdere invulling van het gebied Kapelpolder met bedrijven, die het woonklimaat in 
het gebied en de omgeving negatief beïnvloeden te verhinderen. De drie ter plaatse 
geldende bestemmingsplannen worden beperkt geactualiseerd op het gebied van 
milieuregelgeving. Hierdoor wordt mede voorkomen dat nieuwe ontwikkelingen in het 
gebied geblokkeerd worden door de ongewenste vestiging van zware bedrijvigheid. 
 
Voor het Conline terrein-De Kade worden net als de Dijkpolder en de Kapelpoder 
plannen ontwikkeld. Deze ontwikkelingen starten op zijn vroegst in 2010. De capaciteit 
van de locatie is ook nog niet bekend. Voor het gebied De Kade geldt geen vigerende 
bestemmingsplanregeling. Dit houdt in dat de stedenbouwkundige bepalingen uit de 
gemeentelijke bouwverordening van toepassing zijn. Het gaat dan alleen over 
voorschriften voor bebouwing. Over het gebruik van gronden en panden is niets geregeld. 
Om aan deze ongewenste situatie een eind te maken is een voorontwerpbestemmingsplan 
opgesteld. Het voorontwerpbestemmingsplan voorziet niet in nieuwe ontwikkelingen. De 
bestaande bebouwing en het bestaande gebruik worden vastgelegd. 
 
Het voorontwerpbestemmingsplan De Kade omvat een deel van het spoorwegterrein, het 
station van Maassluis, een deel van de begraafplaats, het bedrijventerrein aan de zuidzijde 
van het station Maassluis en een deel van de Nieuwe Waterweg. In het 
voorontwerpbestemmingsplan is de huidige situatie vastgelegd om ongewenste 
uitbreiding van de ter plaatse gevestigde bedrijfsactiviteiten te voorkomen. In het gebied 
worden bedrijven toegelaten die geen milieuoverlast voor de omliggende woongebieden, 
de begraafplaats of de aanwezige dienstwoning veroorzaken. Afhankelijk van de afstand 
tot deze gevoelige functies worden op het bedrijventerrein bedrijven uit categorie 1 tot en 
met categorie 4.1 uit de bij het voorontwerpbestemmingsplan behorende Staat van 
Bedrijfsactiviteiten toegestaan. De precieze invulling op de plankaart is afhankelijk van 
de ligging ten opzicht van de milieugevoelige functies. De bestaande bedrijvigheid, die 
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niet binnen de algemene toelaatbaarheid past, krijgt een specifieke subbestemming. 
 
Sterkten en zwakten 
 

Sterkten     Zwakten 

• Werkgelegenheid transport en industrie veelal 

op bedrijventerreinen gevestigd. 

• Werkgelegenheid bedrijventerreinen in 

Maassluis relatief sterk gedaald. 

• Merendeel van de bedrijven op de Kapelpolder 

en Nieuwe Waterweg vallen in de 

milieucategorieën 1-3 

• Werkgelegenheid in Maassluis relatief beperkt 

op bedrijventerreinen, veel meer erbuiten. 

• Plannen herstructurering Kapelpolder 

verhinderen de vestiging van bedrijven die het 

woonklimaat in het gebied en de omgeving 

negatief beïnvloeden. 

• Kapelpolder en Nieuwe Waterweg beschikken 

beide over zwaardere milieucategorieën. Dit 

zijn vaak moeilijk verplaatsbare bedrijven. 

• Plannen aanwezig voor de aanleg van nieuwe 

bedrijventerreinen (Dijk en Dijkpolder). 

• Op korte termijn heeft Maassluis geen aanbod 

beschikbaar. 

 • Plannen terreinen kleinschalig 

  

 
2.2.3 Dienstverlening 

Werkgelegenheid voorzieningen in Maassluis minder gegroeid dan omgeving 
In totaal werken in Maasluis zo’n 1.700 mensen in de voorzieningensector. Verreweg het 
grootste deel (43%) is werkzaam in de zorgsector. Onderwijs neemt met 26% de tweede 
plaats in, op de voet gevolgd door het openbaar bestuur (23%). Het onderste deel van de 
tabel laat de toename van het aantal arbeidsplaatsen in de voorzieningen zien in de 
periode 1998-2002. Deze was voor alle sectoren tezamen in Maassluis 13%. Dit is lager 
dan het gemiddelde van alle referentiegebieden. Met uitzondering van de zorg op 
provinciaal niveau geldt dit voor alle deelsectoren. 
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 Tabel 2.12 Werkgelegenheid voorzieningensector in Maassluis en omgeving, stand en ontwikkeling, 2002  

 Openbaar 

bestuur 

Onderwijs Zorg Cultuur, 

recreatie 

en sport 

Totaal 

 

Aantal arbeidsplaatsen x 1.000:      

Maassluis 0,4 0,4 0,7 0,1 1,7 

Subregio 5,0 4,8 12,5 1,5 23,8 

SRR 31,3 33,9 71,1 9,3 145,5 

ZHL 135,7 94,1 204,2 26,0 460,0 

Nederland 501,6 452,7 1.000,5 161,4 2.116,2 

      

in %:      

Maassluis 23 26 43 8 100 

Subregio 21 20 53 6 100 

SRR  21 23 49 6 100 

ZHL 29 20 44 6 100 

Nederland 24 21 47 8 100 

      

1998-2002, indices:      

Maassluis 105 110 121 103 113 

Subregio 125 120 124 116 123 

SRR  122 116 123 114 121 

ZHL 114 115 120 114 117 

Nederland 110 114 121 124 117 

      
Bron: ABF Research (2004), Voorzieningen in Maassluis, niet-commerciële sector 

 
Maassluis heeft een beneden gemiddeld voorzieningenniveau 
Om het voorzieningenaanbod kwantitatief te beoordelen is het zinvol de omvang ervan te 
relateren aan degenen die er gebruik van maken, de zittende bevolking. De omvang van 
het aanbod wordt daarom gerelateerd aan het totaal aantal inwoners binnen dat gebied.  
 
In onderstaande tabel staat het aantal arbeidsplaatsen in de voorzieningen per 1.000 
inwoners weergegeven. In 2002 komt voor heel Nederland het voorzieningenniveau voor 
de gegeven hoofdsectoren tezamen uit op 131. Voor Maassluis is dat gelijk aan 52. Dit 
aantal arbeidsplaatsen per 1.000 inwoners in de voorzieningen in Maassluis is laag in 
vergelijking met de referentiegemeenten. De subregio komt namelijk uit op 86. 
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 Tabel 2.13 Werkgelegenheidsniveau voorzieningensector Maassluis en omgeving, stand en ontwikkeling, 2002 

 Openbaar 

bestuur 

Onderwijs Zorg Cultuur, 

recreatie 

en sport 

Totaal 

 

Aantal arbeidsplaatsen per 

1.000 inwoners: 

     

Maassluis 12 13 23 4 52 

Subregio 18 17 45 5 86 

SRR 26 29 60 8 123 

ZHL 40 28 60 8 134 

Nederland 31 28 62 10 131 

      

1998-2002, indices:      

Maassluis 106 111 122 104 113 

Subregio 123 119 123 115 121 

SRR  119 113 119 111 117 

ZHL 111 112 117 111 114 

Nederland 107 111 117 121 114 

      
Bron: ABF Research (2004), Voorzieningen in Maassluis, niet-commerciële sector 

 
Alle sectoren laten een beeld zien waarbij het aantal arbeidsplaatsen per hoofd van de 
bevolking in Maassluis duidelijk lager is. Met name bij zorg en welzijn is het verschil 
groot. Maar ook bij openbaar bestuur, onderwijs, cultuur en recreatie zijn er in Maassluis 
minder arbeidsplaatsen per inwoner dan gemiddeld in de regio 
 
Maassluis is een typische woongemeente. Het aantal arbeidsplaatsen binnen de 
gemeentegrenzen is laag. Maar voor een woongemeente is ook het niveau van de 
voorzieningen laag. Men zou op dit punt juist een wat hoger niveau verwachten. 
Bovendien is deze achterstand ten opzichte van de regio niet kleiner geworden maar in 
totaal eerder toegenomen, gezien de ontwikkelingen in de periode 1998-2002. 
  
Het is evident dat Maassluis en omgeving wat betreft het voorzieningenpakket deels 
leunen op de grootstedelijke inrichting van de Rotterdamse regio. Maassluis blijft echter 
qua voorzieningenniveau ook achter bij haar eigen regio. 
 
Laag voorzieningenniveau Maassluis geldt voor alle sectoren 
Onderstaande figuur geeft een beeld van de opbouw van de onderscheiden deelsectoren in 
de voorzieningensector - onderwijs, zorg, openbaar bestuur, cultuur, recreatie en sport - 
voor Maassluis en omgeving. In de overzichten is te zien hoe het voorzieningenniveau is 
opgebouwd per sector en wat de verschillen zijn met de onderscheiden referentiegroepen. 
Ook nagenoeg alle subbranches laten een beeld zien waarbij het aantal arbeidsplaatsen 
per hoofd van de bevolking duidelijk lager is in Maassluis. 
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 Figuur 2.4 Voorzieningenniveau Maassluis en omgeving (arbeidsplaatsen in de sector voorzieningen per 1.000 inwoners), 

2002,  deelsectoren 
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Bron: ABF Research (2004), Voorzieningen in Maassluis, niet-commerciële sector 
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Capaciteit voorzieningen door de bank genomen eveneens lager in Maassluis dan elders 
Het fysieke aanbod, ofwel de capaciteit inzake de voorzieningen, is naast 
werkgelegenheid in voorzieningen een andere manier om naar dit onderwerp te kijken4.  
 
Met betrekking tot het onderwijs is gekeken naar het aantal scholen en het aantal 
leerlingen. Maassluis heeft in 2000 13 scholen, waarvan 9 basisonderwijs betreft. In totaal 
maken zo’n 4.500 leerlingen in Maasluis gebruik van een van de 13 scholen. In Maassluis 
is het relatieve aantal scholen en leerlingen lager dan in andere regio’s (zie onderstaande 
figuur).  
 

 Figuur 2.5 Capaciteit Maassluis en omgeving, deelsector onderwijs, scholen en leerlingen per 1.000 inwoners, 2000 
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Bron: ABF Research (2004), Voorzieningen in Maassluis, niet-commerciële sector 

 
Onderstaande figuur geeft per regio het gemiddelde aantal kinderen per school per 
schooltype. Hierbij is de gemiddelde waarde voor heel Nederland steeds op 100 gezet. 
Voor heel Nederland kent het speciaal onderwijs een gemiddelde omvang van 120 
leerlingen tegenover ruim 3.600 leerlingen per vestiging in het middelbaar 
beroepsonderwijs.  

                                                      
4  De beschikbaarheid van informatie is het criterium geweest voor de onderwerpen die bij dit deel van de analyse aan bod 

komen. De deelsector openbaar bestuur blijft noodgedwongen geheel buiten beschouwing omdat hierover geen enkele 
data voorhanden is. 
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 Figuur 2.6  Capaciteit Maassluis en omgeving, deelsector onderwijs, gemiddeld aantal leerlingen per school per schooltype, 

indices (NL=100), 2000 
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Bron: ABF Research (2004), Voorzieningen in Maassluis, niet-commerciële sector 

 
De onderwijscapaciteit in Maassluis wijkt enigszins af van de regio. In het basisonderwijs 
is sprake van relatief weinig scholen bij een doorsnee aantal leerlingen, wat resulteert in 
scholen met een meer dan gemiddelde omvang. Met betrekking tot het vervolgonderwijs 
is een doorsnee schoolaanbod voor relatief weinig leerlingen te constateren, wat juist 
resulteert in scholen van geringe omvang. Overigens dient te worden opgemerkt dat 
Maassluis geen middelbaar beroepsonderwijs te bieden heeft.  
  
Met betrekking tot de zorg is gekeken naar het aantal instellingen en het aantal bedden in 
die instellingen. Figuur 2.7 geeft het aantal instellingen respectievelijk het aantal bedden 
in die instellingen per 1.000 inwoners weer.  
 

 Figuur 2.7 Capaciteit Maassluis en omgeving, deelsector zorg, instellingen en bedden per 1.000 inwoners, 2003 
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Bron: ABF Research (2004), Voorzieningen in Maassluis, niet-commerciële sector 

 
Meest in het oog springend is de oudedagsvoorziening in Maassluis; de capaciteit aan 
verzorgingshuizen, verpleeghuizen en serviceflats ligt relatief laag. In totaal heeft 
Maassluis 8,9 bedden in verzorgingshuizen, verpleeghuizen en serviceflats beschikbaar 
per 1.000 inwoners. Dit is bijna 40% minder dan gemiddeld in de subregio. Overigens 
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beschikt Maassluis niet over een ziekenhuis. 
 

 Figuur 2.8 Capaciteit Maassluis en omgeving, deelsector zorg, gemiddeld aantal bedden in verzorgingshuizen, 

verpleeghuizen en serviceflats per 1.000 65-plussers, indices (NL=100), 2003 
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Bron: ABF Research (2004), Voorzieningen in Maassluis, niet-commerciële sector 

 
Ook wanneer het aantal bedden wordt gerelateerd aan de aspirant-doelgroep blijft deze 
voorziening in Maassluis relatief zwak. Bovenstaande figuur geeft een indicatie wanneer 
de leeftijdsgrens wordt gelegd bij 65 jaar. Voor heel Nederland komt de verhouding neer 
op 2,2 miljoen bejaarden voor 220.000 bedden ofwel 100 bedden per 1.000 bejaarden. In 
Maasluis zijn voor deze leeftijdscategorie 68 bedden per 1.000 inwoners beschikbaar. De 
subregio daarentegen benadert met 98 bedden per 1.000 bejaarden het nationaal 
gemiddelde. 
 
Met betrekking tot cultuur is gekeken naar het aantal musea, bioscopen, theaters en het 
aantal stoelen in die instellingen. Figuur 2.9 toont het aantal instellingen respectievelijk 
het aantal stoelen per 1.000 inwoners.  
 

 Figuur 2.9 Capaciteit Maassluis en omgeving, deelsector cultuur, instellingen en stoelen per 1.000 inwoners, 2003 
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Bron: ABF Research (2004), Voorzieningen in Maassluis, niet-commerciële sector 

Het relatief aantal theaterinstellingen en musea is in Maassluis ten opzichte van de regio 
hoog.  
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 Figuur 2.10 Capaciteit Maassluis en omgeving, deelsector cultuur, gemiddeld aantal stoelen per type instelling, indices 

(NL=100), 2003 
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Bron: ABF Research (2004), Voorzieningen in Maassluis, niet-commerciële sector 
 

In figuur 2.10 wordt een beeld geschetst van het gemiddelde aantal stoelen voor 
bioscopen en theaters, waarbij de gemiddelde waarde voor heel Nederland steeds op 100 
is gezet. De grafiek laat zien dat de musea die Maassluis rijk is voor een gemeente van 
deze omvang relatief veel is. Bioscopen en filmhuizen ontbreken, zij het dat in de 
Koningshof regelmatig films worden vertoond. Er is wel een –zij het relatief klein– 
theater. 
 
Kantorenvoorraad kleinschalig en lokaalverzorgend in Maassluis 
De dienstverlenende sectoren zijn veelal gevestigd in kantoorpanden. De 
kantorenvoorraad in Maassluis bedroeg in 2004 circa 17.000 m² en is de laatste jaren niet 
substantieel gegroeid. De aanwezige kantorenvoorraad in Maassluis is gezien het 
inwoneraantal van circa 33.000 inwoners beperkt van omvang en wordt verder 
gekenmerkt door het kleinschalige en lokaalverzorgende karakter.  
 
Voor de afgelopen 10 jaren is slechts één transactie op de vrije markt in landelijk 
dekkende transactieoverzichten geregistreerd. Dit betreft de opname in 2002 van 570 m² 
door de Woningstichting Maassluis in de straat Noordzee. Voor de periode 1995-2004 is 
er vrijwel ook geen aanbod aan kantoorruimte geweest. De kantoorruimten in Maassluis 
worden overwegend gerealiseerd voor eigen gebruik. Van een volwaardige 
(vrije)kantorenmarkt is in Maassluis dan ook geen sprake.  
 
Binnen de regio heeft Maassluis de kleinste kantorenvoorraad 
De regionale kantorenmarkt is gedefinieerd als de samenvoeging van de kantorenmarkten 
van Maassluis en de direct omliggende gemeenten (Vlaardingen, Schiedam en Westland), 
waar kantoren worden ontwikkeld5. In de regio is een totale kantoorvoorraad van circa 
330.000 m². Van de vier gemeenten in de regio heeft Schiedam veruit de grootste 
kantorenmarkt en de grootste kantorendichtheid met 2,2 m² per inwoner. Zowel Schiedam 
als Vlaardingen zijn randgemeenten van Rotterdam en maken deel uit van de 
kantorenmarkt van deze stad. Binnen deze markt vervullen deze twee gemeenten ook een 
regionale functie. De kantorenmarkt in de gemeente Westland is de samenstelling van de 

                                                      
5   De in de bedrijventerreinenstudie opgenomen gemeente Midden-Delfland en de deelgemeente Hoek van Holland zijn 

daarom niet geanalyseerd.  
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kantorenvoorraden van de vijf vroegere gemeenten. De verschillende kernen hebben elk 
een kantorenvoorraad met een lokaal verzorgende functie. Daarnaast heeft Naaldwijk met 
een kantooroppervlak van circa 41.000 m² ook een meer regionaal verzorgende functie. 
De gemeente Maassluis heeft met 17.000 m² veruit de kleinste kantorenvoorraad in de 
regio. Ook de kantorendichtheid is met circa een halve vierkante meter kantoor per 
inwoner het laagst in de regio. Door de beperkte omvang heeft de kantorenvoorraad 
primair een lokaal verzorgende functie. 
 
De groei van de kantorenvoorraad in de regio is in de periode 1998-2004 met 16% licht 
achtergebleven bij de groei in de provincie Zuid-Holland van 18%. De groei in geheel 
Nederland bedroeg in deze periode circa 28%. De sterke weergegeven groei in de 
gemeente Westland heeft voor een groot deel een technische oorzaak en betreft in de 
praktijk een veel kleinere groei6. Binnen de regio heeft Schiedam als grootste 
kantorenmarkt ook de sterkste toename van de voorraad gerealiseerd. De toename van het 
kantooroppervlak in Maassluis was beperkt en bedroeg 1.000 m² of 6,3 %. 
 
Onderstaand is het kantooroppervlak per gemeente weergegeven. 
 

 Tabel 2.14 Kantorenvoorraad   

Gemeente 1998 2001 2004 

Groei voorraad 

1998-2004 

Voorraad m² / 

inw 2004 

  Maassluis 16.000 16.000 17.000 6,3% 0,52 

  Schiedam 134.000 143.000 166.000 23,9% 2,20 

  Vlaardingen 86.000 88.000 96.000 11,6% 1,30 

  Westland 48.000 51.000 73.000 52,2%7 0,75 

  Regio 284.000 298.000 330.000 16,2% 1,32 
Bron: Bak, bewerking ECORYS 

                                                      
6  De sterke weergegeven groei in de gemeente Westland heeft voor een grootdeel een technische oorzaak en betreft in 

praktijk een veel kleinere groei. Reden is dat de vijf gemeenten tot 2004 zelfstandig waren en dat van gemeenten met 
minder dan 10.000 m² kantooroppervlak geen voorraad gegevens werden gepubliceerd. Door de samenvoeging van de 
gemeenten wordt nu de gehele voorraad van alle kernen in de gemeente weergegeven. 

7  Zie voetnoot 1. 



Integrale Economische Beleidsnota Maassluis 37

 
Sterkten en zwakten 
 

Sterkten     Zwakten 

• Het is evident dat Maassluis en omgeving wat 

betreft het voorzieningenpakket deels leunen op 

de grootstedelijke inrichting van de Rotterdamse 

regio. 

• Werkgelegenheid voorzieningen in Maassluis 

minder gegroeid dan omgeving. 

• Het relatief aantal theaterinstellingen en musea 

is in Maassluis ten opzichte van de regio hoog. 

• Maassluis heeft een relatief laag 

voorzieningenniveau in alle sectoren in termen 

van werkgelegenheid. Bovendien is deze 

achterstand ten opzichte van de regio niet 

kleiner geworden maar in totaal eerder 

toegenomen. 

• Kantorenmarkt Maassluis wordt gekenmerkt 

door een kleinschalig en lokaalverzorgend 

karakter, hetgeen past bij de schaal van de stad.

• Capaciteit voorzieningen lager in Maassluis 

dan elders, met name op het gebied van 

onderwijs en zorg. 

 • Aanbod kantoren vooral voor eigen gebruik. 

  

 
2.2.4 Toerisme 

Capaciteit en kwaliteit hotels Maassluis beperkt 
Maassluis beschikt over een tweetal verblijfsaccommodaties in de categorie hotels; Hotel-
Pension Piet-Hein en Hotel Kreta (beiden 1 ster). In totaal beschikt Maassluis met deze 
twee hotels over 18 kamers en 29 bedden (zie tabel 2.1). De kwaliteit van het aanbod 
verblijfsaccommodaties in Maassluis is beperkt. 
 

 Tabel 2.15 Aantal hotels, kamers en bedden (absoluut en per 10.000 inwoners) in Maassluis en omgeving, 2004 

 Aantal hotels Aantal 

kamers 

 

 

Aantal 

kamers per 

10.000 

inwoners 

Aantal 

bedden 

 

 

Aantal 

bedden per 

10.000 

inwoners 

Maassluis 2 18 5 29 9 

      

Hoek van Holland 4 53 57 103 112 

Midden-Delfland 0 0 0 0 0 

Schiedam 3 169 22 336 45 

Vlaardingen 3 217 29 428 58 

Westland 4 134 14 282 29 

Totaal 16 589 20 1.174 40 
Bronnen: Bedrijfschap Horeca en Catering (2005), Horeca in cijfers; Regio VVV Nieuwe Waterweg/Westland 

 
In Maassluis en omgeving zijn in totaal 16 hotels gevestigd, waarbij de omliggende 
gemeenten allen zo’n 3 à 4 hotels hebben. Uitzondering hierop is Midden-Delfland dat 
niet over een hotel beschikt. De hotels in de andere gemeenten zijn qua schaal een stuk 
groter, vooral in Vlaardingen en Schiedam. Het gemiddelde ligt in de omringende 
gemeenten op ca. 40 kamers met ruim 80 bedden, terwijl Maassluis gemiddeld 9 kamers 
en ca. 15 bedden per hotel heeft. Ook hebben de hotels in de omgeving over het algemeen 



Integrale Economische Beleidsnota Maassluis 38 

meer sterren, vooral in de categorie 2 en 3 sterren. Zowel in het aantal kamers als bedden 
per 10.000 inwoners ligt Maassluis ver achter bij omliggende gemeenten. 
 
Alternatieve overnachtingsmogelijkheden Maassluis nagenoeg nihil 
In Maassluis is geen camping, bungalowpark, bed & breakfast of kamperen bij de boer 
aanwezig. Wel beschikt Maassluis over een kampeerboerderij - Kampeerboerderij de Dijk 
- waar groepen tot 40 personen terechtkunnen. 
 

 Tabel 2.16 Overige verblijfsaccommodaties in Maassluis en omgeving, 2005 

 

Campings 

 

Bungalow-

parken 

Bed & 

breakfast 

Groepsac-

commodatie 

Kamperen bij 

de boer 

Maassluis 0 0 0 1 0 

      

's-Gravezande 2 0 3 1 0 

Hoek van Holland 1 1 4 1 1 

Kwintsheul 0 0 1 0 0 

Maassland 0 0 0 0 1 

Monster 1 0 4 0 0 

Naaldwijk 0 0 0 0 0 

Poeldijk 0 0 0 0 0 

Schiedam 0 0 1 0 0 

Ter Heijde 0 0 1 0 0 

Vlaardingen 1 0 1 0 1 

Totaal 5 1 15 3 3 
Bron: Regio VVV Nieuwe Waterweg/Westland 

 
In de omgeving van Maassluis is een vijftal campings aanwezig, voornamelijk in het 
Westland. Het aantal plekken waar overnacht kan worden middels bed & breakfast, is de 
grootste groep accommodaties. In het Westland zijn de meeste bed & breakfast-
accommodaties. Andere typen overnachtingsmogelijkheden in de regio zijn beperkt. 
 
Diversiteit horeca-aanbod nog gering 
In de Maassluis bevinden zich 64 horecagelegenheden, waarvan het merendeel zich in de 
drankensector bevindt. Het betreft onder andere een aantal cafés, snackbars, 
shoarmazaken, Nederlands/Franse restaurants, een discotheek etc. Opvallend is dat de 
horeca in Maassluis tussen 1995 en 2004 is toegenomen met ruim 14%. De grootste 
toename vond plaats in de cateringsector (300%, van 1 naar 4 bedrijven), gevolgd door de 
fastfoodsector (25%) en de drankensector (14%). Het aantal bedrijven in de 
restaurantsector is in dezelfde periode afgenomen met -15%. 
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 Tabel 2.17 Benchmark aantal bedrijven in de drankensector, fastfoodsector en restaurantsector totaal en per 10.000 

inwoners, 2004 

 Drankensector Fastfood-

sector 

Restaurant-

sector 

Catering Totaal 

Maassluis 9,8 4,6 3,4 1,2 19,0 

      

Midden-Delfland 8,9 1,7 3,9 0,6 15,0 

Schiedam 12,2 6,1 5,8 4,4 28,4 

Vlaardingen 9,7 6,9 3,7 2,4 22,7 

Westland 9,6 5,1 3,8 1,1 19,7 

Gemiddeld 10,3 5,5 4,2 2,3 22,3 
Bron: Horeca in Cijfers, 2005 

 
Het relatieve aantal drank- en maaltijdverstrekkers in Maassluis ligt in vergelijking met 
omliggende gemeenten iets beneden het gemiddelde (zie tabel 3.4). Vooral het aantal 
fastfoodbedrijven en restaurants is relatief lager dan in de andere gemeenten. Het aantal 
restaurants per 10.000 inwoners is zelfs lager dan in landelijke gemeente Midden-
Delfland. Het relatieve aantal bedrijven in de drankensector komt redelijk overeen met 
Vlaardingen en Westland.  
 
Sportieve en dagrecreatieve activiteiten nog beperkt 
Maassluis heeft op het punt van dagrecreatie een beperkt aanbod voor toeristen. De 
voorzieningen hebben vooral een functie voor de eigen bevolking. De aanwezige functies 
zijn dan ook geen specifieke trekkers voor toeristen. Ook biedt Maassluis weinig voor 
kinderen. In de omliggende gemeenten is het aanbod groter en meer gericht op de toerist.  
 
Fiets- en wandeltochten volop aanwezig in Maassluis 
Maassluis is een goede uitvalsbasis voor fiets- en wandeltochten door het natuur- en 
recreatiegebieden in de omgeving. Maassluis kan op het gebied van wandel- en 
fietstochten dan ook niet los worden gezien van omliggende gemeenten. Aantrekkelijke 
wandel- en natuurgebieden in de omgeving zijn onder andere het oeverbos in het 
Lickebaertgebied, wandel- en natuurgebied Het Sterrenbos, Recreatiegebied 
Steendijkpolder, het Wipperspark en Midden-Delfland. Maassluis staat middels een 
veerverbinding over de Nieuwe Waterweg in verbinding met Rozenburg en het eiland 
Voorne Putten met leuke historische plaatsen als Brielle en Hellevoetsluis. Tevens is 
Maassluis als historische stad aantrekkelijk om stadswandelingen door te maken (zie ook 
rijksmonumenten). Ook ligt Maassluis langs een van Nederlands LAW’s (lange 
afstandswandelingen).  
 
Naast wandelingen door de natuur biedt Maassluis ook mogelijkheden voor wandelingen 
door de stad (o.a de Maarten ’t Hart route).  
 
Evenementen vooral gericht op de eigen bevolking 
Het grootste evenement in Maassluis is het jaarlijks terugkerende maritieme evenement 
De Furieade. In de haven en de buitenhaven van Maassluis is een gevarieerd aanbod van 
schepen te bewonderen. Daarnaast zijn er veel activiteiten en bezienswaardigheden, zoals 
een braderie, nautische markt, demonstraties en muziekoptredens op en rond het water en 
activiteiten voor kinderen. Andere terugkerend evenementen zijn onder andere de 
wielerronde van Maassluis, Bouwdorp Maassluis voor de kinderen, culturele uitmarkt, 
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monumentendag en de Friday Night Skate. Voor de in muziek geïnteresseerden is er 
onder andere de Classical Night concert Maassluis (uitgangspunt is moderne klassieke 
muziek) en er worden jaarlijks meerdere (orgel)concerten en koorzangen in de Groote of 
Nieuwe Kerk in Maassluis uitgevoerd.  
 
Het merendeel van deze evenementen is gericht op de eigen bewoner van Maassluis. De 
Furieade heeft tevens een meer regionale functie.  
 
Divers aanbod musea en galeries 
In Maassluis zijn een drietal musea gevestigd, te weten het Varend Museum Furie, 
Gemeentemuseum Maassluis en het Nationaal Sleepvaart Museum. Het 
Gemeentemuseum bezit een collectie voorwerpen die betrekking hebben op de 
geschiedenis van Maassluis en een collectie kunst. Beide onderdelen zijn regelmatig 
onderwerp van exposities. Het Nationale Sleepvaartmuseum sluit aan bij de maritieme 
traditie van Maassluis in de sleepvaart. Dit museum heeft een collectie modellen, 
maquettes en foto's van sleepboten en bergingsvaartuigen, die samen een beeld schetsen 
van de geschiedenis van de zee-, haven- en binnensleepvaart. Naast de musea beschikt 
Maassluis over een aantal galeries, zoals Art Leathering, Galerie House Style en Galerie 
Ronaldo Trading Agency. 
 
Podiumkunst en theater 
Maassluis beschikt over het Theater Schuurkerk, die ruimte biedt aan circa 140 personen. 
Gemiddeld worden er ongeveer 52 voorstellingen per jaar gegeven in Theater 
Schuurkerk. In het theater worden cabaret-, toneel- en muziekvoorstellingen gegevens. 
Naast Theater Schuurkerk is er een multifunctioneel uitgaanscentrum Koningshof in 
Maassluis. In de Koningshof is een 330 stoelen tellende theaterzaal, een 
conferentieruimte  voor het houden van conferenties, beurzen, vergaderingen en seminars 
en een balletzaal gevestigd. Tevens worden er filmvoorstellingen voor de jeugd gegeven. 
De theaters zijn vooral gericht op de lokale en de zakelijke markt. De toeristische functie 
is dan ook zeer beperkt.  
 
(Rijks)monumenten Maasluis in de binnenstad 
Maassluis beschikt over cultureel erfgoed. In Maassluis en dan vooral het centrum van de 
stad zijn 38 rijksmonumenten aanwezig. Belangrijke monumenten in Maassluis zijn onder 
andere De Hoop (korenmolen), de Wateringse Sluis, het Raadhuis uit 1676 (nu gebruikt 
door het Nationaal Sleepvaartmuseum), Gemeenlandshuis, de Groote Kerk, Monsterse 
Sluis, Patriciërshuis, School van 'Mesjeu van Dalen' en het Schuurkerkje uit 1787. De 
Veerstraat is de best bewaarde straat van Maassluis. Hier hadden vroeger de veren van en 
naar het Westland een ligplaats. Bijna alle panden in de Veerstraat zijn monumenten. In 
Maassluis zijn ook stadswandelingen te ondernemen die de bezoeker langs deze 
rijksmonumenten leidt. 
 
De cultuurhistorie maakt een integraal deel uit van de identiteit en de stedelijke 
ontwikkeling van Maassluis. Teneinde dit te bereiken is een actieve rol van gemeente 
Maassluis voorwaarde. De belangrijke aandachtspunten hierbij zijn: 

1. maak cultuurhistorische waarden zichtbaar 
2. integreer cultuurhistorie volwaardig in de planvorming 
3. houd cultuurhistorie in voor de economie 
4. vergroot het cultuurhistorisch besef en draagvlak 
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Beleidsvoornemens ontwikkelingen in de haven 
De beleidsvoornemens van de gemeente Maassluis ten aanzien van de ontwikkeling van 
de haven zijn verwoord in de notitie ‘Uitgangspunten Havenbeleid 2004’ (Advies B en W 
220, d.d. 18 mei 2004). Voortbordurend op onderzoek naar de functiewijzing van de 
binnenhaven, worden daarin de volgende gebruikersgroepen voor de Maassluise Haven 
beoogd: 
• Beroepsvaart: Voor de bedrijven die nu gebruik maken van de haven met 

beroepsvaart dient de continuïteit te worden gewaarborgd, zij het dat inzake de 
continuering van Zand- en Grindhandel N. Keijzer en Zn. andere aspecten een rol 
meespelen, zoals milieueisen (geluidszonering). Hiervoor is de buitenhaven 
kadelengte van enig formaat nodig die bij toerbeurt kan worden ingenomen. In de 
binnenhaven zijn de vaste ligplaatsen te continueren. 

• Historische (sleep)boten: Gezien de geschiedenis van Maassluise Haven, waarin 
zeesleepvaart een grote rol speelde, wil de gemeente Maassluis zich profileren als 
thuishaven voor sleepboten.  

• Commerciële dienstverlening: Er is een nieuwe vraag naar ligplaatsen voor schepen 
in de commerciële dienstverlening (zee- en wrakvissen, partyboten).  

• Passanten en plezierjachten: Het toeristische aspect dient verhoogd te worden; 
passanten en plezierjachten dragen bij aan een levendig beeld in de historische haven. 
Mensen kunnen genieten van de historische atmosfeer.  

 
In de nota Havenbeleid die de gemeente dit jaar samen met ECORYS heeft opgesteld is 
het havenbeleid verder vormgegeven. Dit wordt verderop in deze beleidsnota nader 
uitgewerkt. 
 
Geen concreet toeristisch beleid, maar wel aantal succesvolle initiatieven 
Tot op heden wordt er nog geen specifiek toeristisch beleid gevoerd in Maassluis. Binnen 
Maassluis voeren zowel de regio-VVV (gevestigd in Vlaardingen) als de Stichting 
Promotie Maassluis (SPM) een vorm van promotiebeleid uit. Dit beleid is volgens zowel 
het bedrijfsleven als de gemeente voor verbetering vatbaar. Ook is er meer onderlinge 
afstemming nodig. 
 
Maassluis heeft horecabeleid dat erop gericht is sturend richting te geven aan de 
aanwezigheid en vestiging van horecabedrijven. In de nog vast te stellen Nota 
Horecabeleid 2006 staat per (woon-)wijk beschreven of – en zo ja welke soort horeca 
is/wordt toegestaan, waarbij gebruik wordt gemaakt van de termen ‘ontwikkelen’, 
‘beperkt ontwikkelen’, ‘consolideren’ en ‘verminderen/reduceren’.  
Daarnaast is in 2003 het ‘Handhavingsarrangement Horeca’ vastgesteld, aan de hand 
waarvan bestuurlijk kan worden opgetreden wanneer horecaondernemers 
vergunningvoorschriften overtreden op grond van de Drank- en horecawet, Algemene 
Plaatselijke Verordening, Wet op de Kansspelen etc.  
Ten slotte is in 2005 het Convenant Veilig Uitgaan ondertekend door gemeente, politie en 
horecaondernemers waarin alle partijen aangeven welke inspanningen zij verrichten om 
het uitgaan in Maassluis plezierig en veilig te houden.  
 
Wel zijn er verschillende succesvolle initiatieven (zoals de Furieade en concerten) die een 
directe link hebben met het toerisme en de horeca. Naast de gemeente houden 
verschillende stichtingen, verenigingen en organisaties zich bezig met toerisme.  
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Sterkten en zwakten 
 

Sterkten     Zwakten 

• Belangrijke kernkwaliteiten voor Maassluis zijn 

de historische ambiance en het water. 

• Aanbod toeristische voorzieningen en 

afgeleide functies als de horeca en 

detailhandel wordt gekenmerkt door 

kleinschaligheid en is weinig divers. Met name 

de kwaliteit en kwantiteit van 

verblijfsaccommodaties laat te wensen over. 

• Natuur in de omgeving met uitgebreide wandel- 

en fietsmogelijkheden, ook in de stad. Tevens 

beschikt Maassluis over bekende personen 

(Maarten ’t Hart), waar activiteiten aan kunnen 

worden gekoppeld. 

• Maassluis beschikt niet over een echte trekker 

met autonome aantrekkingskracht. Functies 

zijn kleinschalig en hebben een beperkt 

toeristisch marktbereik. Het hebben van een 

eigen imago is een ‘must’. 

• De omvang van de markt is potentieel groot 

(Rotterdam, Den Haag). 

• De activiteiten die georganiseerd worden op 

toeristisch-recreatief gebied zijn voornamelijk 

gericht op de eigen bevolking. 

 • De relatie tussen deze troeven voor Maassluis 

en detailhandel/ horeca (binnenstad) is nog 

onvoldoende. 

 • Gebrek aan doorvaartmogelijkheden, gebrek 

aan ambiance / voorzieningen voor 

pleziervaart rond haven en onaantrekkelijkheid 

Nieuwe Waterweg voor pleziervaart. 

 • Het verblijfssegment is beperkt ontwikkeld. 

Maassluis biedt nauwelijks mogelijkheid voor 

toeristen om te blijven. 

 • Gebrek aan adequaat promotiebeleid 
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3 De regionale en lokale beleidscontext 

3.1 Economische speerpunten Stadsregio en Provincie Zuid Holland 

De economie van Maassluis staat niet op zichzelf, maar is nauw verbonden met 
ontwikkelingen in andere gemeenten op de Rechtermaasoever, het Westland en 
Rotterdam. Beleidsmatig zijn de speerpunten van de Stadsregio Rotterdam en de 
Provincie Zuid-Holland van groot belang. Daarom volgt hier een korte beschrijving van 
de meest relevante beleidsdocumenten, zijnde: 
• Economische visie Stadsregio: ‘naar een verleidelijke regio’ 
• Ruimtelijk plan Regio Rotterdam (RR2020) 
• Collegewerkprogramma Provincie Zuid Holland 2003-2007 
• Innovatiebrief Zuid Holland ‘Kennismaken met kenniszaken’ 
• Agenda VrijeTijd 2006-2010 
• Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie Zuid-Holland 2020 
• Ontwikkelingsprogramma Zuidvleugel 
 
Economische visie Stadsregio: ‘naar een verleidelijke regio’ 
In de Economische Visie van de Stadsregio wordt op basis van deze analyse als ambitie 
voor de regio geformuleerd het realiseren van een werkgelegenheidsniveau en een 
inkomensniveau dat tenminste op het nationaal gemiddelde ligt, met een zoveel mogelijk 
evenwichtige spreiding daarvan binnen de regio. 
 
Voor het creëren van meer werk moet langs twee lijnen gewerkt worden: het stimuleren 
van de stuwende activiteiten en het aantrekkelijker maken van de bedrijfsomgeving. De 
belangrijkste opgave bij het stimuleren van stuwende activiteiten ligt bij het verhogen van 
het marktgericht kenniselement van deze activiteiten. Hiervoor zijn de bestaande clusters, 
met het Haven Industrieel Complex (HIC) als kern, het uitgangspunt. Meer in het 
bijzonder gaat het dan om het dichten van de ‘missing links’ tussen bedrijfsleven en niet-
commerciële kennisinstituten, inclusief de TUD. Inzake de bedrijfsomgeving is een 
drietal opgaven als prioriteit benoemd:  het verhogen van het opleidingsniveau van de 
beroepsbevolking (met name praktisch technisch geschoolden), het verbeteren van de 
bereikbaarheid over de weg (A13/A16, A4 Midden Delfland en –Zuid, opheffen van de 
knelpunten op de A15, het onderliggend wegennet) en het aanbieden van voldoende 
bedrijfsterrein.  
 
Het beleid om meer inkomen aan de regio te binden loopt, naast het inkomensgenererend 
vermogen van de stuwende activiteiten, via het creëren van een meer aantrekkelijke 
verblijfsomgeving (voor bezoekers) en een meer aantrekkelijke woonomgeving (voor 
hoger opgeleiden). 
 
Ruimtelijk Plan Regio Rotterdam (RR2020) 
Zeer recent is door de Stadsregio met de Provincie Zuid-Holland het Ruimtelijk Plan 
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Regio Rotterdam 2020 uitgebracht en vastgesteld. Dit plan is vanuit economische optiek 
vooral van belang omdat hierin de vraag naar werklocaties wordt gefaciliteerd, de te 
ontwikkelen knooppunten worden aangegeven en wordt ingezet op de ontwikkeling van 
een gedifferentieerd woningaanbod en woonmilieus met bijzondere kwaliteiten. In het 
plan wordt vastgesteld dat de regio een acuut tekort aan bedrijventerreinen heeft en een 
omvangrijke herstructureringsopgave voor verouderende terreinen kent. In de periode 
tussen 2005 en 2020 bestaat naar verwachting behoefte aan 1.500.000 m2 nieuwbouw aan 
kantoren (bruto vloeroppervlak) en 710 tot 1.160 hectare netto uitgeefbaar 
bedrijventerrein. In het RR2020 is de maximale planologische ruimte gecreëerd voor de 
benodigde bedrijventerreincapaciteit. Het plan zet daarnaast in op de (verdere) 
ontwikkeling van de volgende knooppunten: Rotterdam Centrum, Brainpark Centrum, 
Schieveste, Vijfsluizen, Alexander, Rotterdam Airport en Parkstad. 
 
Collegewerkprogramma Provincie Zuid Holland 2003-2007 
De centrale doelstelling van het provinciaal economisch beleid is een bijdrage te leveren 
aan de ontwikkeling van een duurzame en vitale economie die voldoende inkomen en 
werkgelegenheid biedt aan de inwoners van Zuid-Holland. In het Collegewerkprogramma 
2003-2007 formuleert het College van GS de prioriteiten op economisch terrein voor deze 
bestuursperiode. De inzet van het College richt zich primair op het creëren van de juiste 
randvoorwaarden voor een negental economische clusters. Deze clusters zijn geselecteerd 
op basis van het bovenregionale karakter en technologische vernieuwingsmogelijkheden. 
De negen clusters zijn: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
De randvoorwaarden voor deze clusters die men wil versterken, betreffen: voldoende en 
kwalitatief goede beschikbare ruimte, een uitstekende kennisinfrastructuur, een op de 
vraag aansluitende arbeidsmarkt, een goede infrastructuur en een gedifferentieerd aanbod 
aan woonmilieus. 
 
Innovatiebrief Zuid Holland ‘Kennismaken met kenniszaken’ 
Versterken van de innovatiekracht in Zuid-Holland wordt gezien als een belangrijke 
sleutel voor het verbeteren van de economische positie. Daarom is een aparte 
Innovatiebrief uitgebracht, ‘Kennismaken met kenniszaken’. In elk van de negen clusters 
wordt de samenwerking tussen ondernemingen, onderzoek, onderwijs en overheden (‘de 
vier O’s’) versterkt. De volgende instrumenten worden door de Provincie ingezet: 
• verbetering van het innoverend vermogen binnen specifieke clusters in het MKB; 
• stimulering van innovatieve starters en doorgroeiers; 
• verbetering van de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt via afspraken 

met de Regionale Platforms Arbeidsmarkt (RPA’s); 
• versterking van de infrastructuur voor kennisontwikkeling, -uitwisseling en –

toepassing; 
• versterking van het vestigingsklimaat voor kennisintensieve bedrijven op specifieke 

hotspots; 

Clusters provincie Zuid Holland 

water- en deltatechnologie 

ICT–telecom 

aerospace en composieten 

life sciences 

scheepvaart, transport en logistiek 

sensor- en nanotechnologie 

internationaal recht 

glastuinbouw 

proces- en petrochemie 
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• promotie en acquisitie van buitenlandse bedrijven of onderzoekscentra. 
 
Agenda VrijeTijd 2006-2010 
Naast de uitbouw van deze negen clusters richt het College zich ook op versterking van 
de vrije tijdseconomie. Inzet is om de toeristische bestedingen in vier jaar met 10% te 
verhogen. In de recent verschenen Agenda VrijeTijd 2006-2010 worden als speerpunten 
genoemd kust, cultuur en water. 
 
Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie Zuid-Holland 2020 
Eind oktober heeft de Provincie ook de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie Zuid-
Holland 2020 uitgebracht. In deze visie worden zeven strategische opgaven geformuleerd 
voor de ruimtelijk-economische ontwikkeling van Zuid-Holland: 
• Knooppuntontwikkeling: Rotterdam Centraal, Den Haag CS Kwadrant, Haagse 

Poort/Centrale Zone (Beatrixkwartier-Clausplein), Noordrand Rotterdam, knoop 
Leiden-Oost, Schieveste, Alexander. 

• Ontwikkeling kenniscentra: Knoop Leiden CS/West (ontwikkeling biosciencepark) 
en kennisboulevard A13 (Delft-Rotterdam, Technopolis/Schieveen). 

• Mainportontwikkeling Rotterdam: aanleg Tweede Maasvlakte, herstructurering 
bestaand haven- en industriegebied, realisering 750 hectare groen IJsselmonde en 
Noordrand Rotterdam. 

• Ontwikkeling nieuwe bedrijventerrein: Noordrand Hoeksche Waard, bedrijventerrein 
Zuidplaspolder, Oostvlietpolder, Harnaschpolder, overslagterminal Alphen aan den 
Rijn. 

• Herstructurering bedrijventerreinen: Shipping Valley, Rechter Maasoever, Spaanse 
Polder en Oude Rijnzone. 

• Greenport duurzaam glas: herstructurering en vernieuwing Westland, ontwikkeling 
Oostland (B-driehoek en Zuidplas) en sanering van verspreid glas. 

• Vernieuwing greenports bollen en sierteelt: integraal ontwikkelingsplan Duin- en 
Bollenstreek en herstructurering sierteelt Boskoop. 

 
Ontwikkelingsprogramma Zuidvleugel 
Ook in Zuidvleugelverband is in de afgelopen periode invulling gegeven aan een 
ontwikkelingsprogramma. Dit programma omvat tien prioriteiten en drie aanvullende 
pakketten. De top 10-projecten zijn: 
• Den Haag Nieuw Centraal (CS Kwadrant) 
• Integraal Ontwikkelingsplan Westland 
• Project Mainportontwikkeling Rotterdam 
• Noordrand Rotterdam 
• RandstadRail 
• Rotterdam Centraal 
• Groenblauwe Slinger 
• Spoorzone Delft 
• Integrale Ontwikkeling Delft-Schiedam 
• Rijn-GouweLijn 
 
De aanvullende pakketten betreffen: 
• Groen en water in en om de stad 
• Stedenbaan 
• Transformatie van bedrijventerreinen en ruimte voor kenniscentra (dit betreft een 

groot aantal terreinen waaronder Binckhorst/Trekvliettracé, Shipping Valley 
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Drechtoevers, Kennisboulevard A13 (Delft-Rotterdam) en Knoop Leiden-West 
(Bioscience). 

 
 

3.2 Beleid Maassluis in regionaal economisch perspectief 

Vanuit deze regionale beleidscontext kan voor het toekomstige beleid voor Maassluis al 
een aantal relevante speerpunten worden gedestilleerd: 
• Het aantrekkelijker maken van de bedrijfsomgeving 
• Het creëren van een meer aantrekkelijke verblijfsomgeving en een meer 

aantrekkelijke woonomgeving 
• Verhogen van de toeristische bestedingen middels de thema’s kust, cultuur en water 
• Stimulering van innovatieve starters en doorgroeiers; 
• De ontwikkeling van bedrijventerreinen 
• De herstructurering van bedrijventerreinen 
• De verbetering van de verkeersinfrastructuur 
 
In de genoemde beleidsdocumenten is overigens een veelvoud van speerpunten genoemd, 
maar vele zijn niet direct te beïnvloeden met behulp van lokaal economisch beleid. Een 
aantal andere speerpunten slaat ruimtelijk neer in andere gebieden binnen de Stadsregio 
of de provincie, en zijn daarom voor Maassluis niet relevant. 
 
Deze beleidscontext dient als opmaat voor het te ontwikkelen specifieke beleidskader 
voor Maassluis en biedt al een eerste inzicht in de ontwikkelingsrichtingen van het 
toekomstige economische beleid. Het beleid wordt in het volgende hoofdstuk verder 
ingevuld door een aantal specifieke ontwikkelingsmogelijkheden in beeld te brengen.  
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3.3 Huidig economisch beleid Maassluis 

Het Ondernemersloket 
Sinds 1 januari 2003 heeft de gemeente Maassluis een ondernemersloket. Dit loket is 
opgezet in samenwerking met de Ondernemers Federatie Maassluis (OFM). Zowel 
startende als bestaande ondernemers kunnen bij dit loket informatie krijgen over diverse 
zaken die binnen de gemeente geregeld moeten worden omtrent vergunningen, 
bestemmingsplannen, milieu etc.  
 
Er is een nauwe samenwerking tussen het ondernemersloket en de Kamer van 
Koophandel in Rotterdam. Zo hoopt de gemeente Maassluis de kwaliteit van de 
dienstverlening te verbeteren en ondernemers de kans te bieden zich in een ondernemend 
Maassluis te vestigen. Ook voert de KvK een bedrijvenloket. Momenteel wordt 
onderzocht of hierbij kan worden aangesloten. 
 
De huidige invulling van het Ondernemersloket sluit echter onvoldoende aan bij de 
wensen van het bedrijfsleven. Een andere invulling van het loket is daarom noodzakelijk.  
 
Voorts zijn er in de tweede helft van 2005 een aantal economische zaken opgepakt, 
waaronder het Havenbeleid, het mentorbeleid, acties voor de Binnenstad. 
 
Het Mentorbeleid 
Samen met de Ondernemers Federatie Maassluis (OFM) en de Kamer van Koophandel 
(KvK) heeft de gemeente Maassluis Mentorbeleid ontwikkeld. De gedachte hierbij is dat 
het koppelen van mentees (ondernemers uit de doelgroep) aan mentoren belangrijk is 
voor het functioneren van de economie van Maassluis. Het beperkt het aantal (onnodige) 
faillissementen en liquidaties, waardoor er werkgelegenheid behouden kan blijven. 
Daarnaast versterkt het de locale netwerkstructuur: locale ondernemers voor locale 
ondernemers.  
 
VVV 
In Maassluis is een VVV-vestiging gevestigd, waaraan de gemeente elk jaar een forse 
subsidie geeft. De prestaties, die vooral betrekking hebben op de exploitatie van de 
winkel, die de gemeente hiervoor geleverd krijgt zijn vastgelegd in de 
Uitvoeringsovereenkomst 2005 t/m 2007. Bewust zijn er geen structurele bijdragen 
genoteerd voor andere activiteiten dan de VVV vestiging, zoals promotiecampagnes.  
 
Hiervan is aangegeven dat deze activiteiten zouden worden opgenomen in een jaarlijks op 
te stellen Promotieactiviteitenplan Ten tijde van het ondertekenen van de 
prestatieovereenkomst gingen partijen er vanuit dat het locale bedrijfsleven substantieel 
zou bijdragen aan de exploitatie van de VVV. Dat is echter ver achter gebleven. Hierdoor 
en doordat de huisvestingskosten en de personeelslasten hoog zijn, is de VVV in 
financieel zwaar weer terecht gekomen. Actie hierop is noodzakelijk en gemeente en de 
directie van de VVV zijn hierover in gesprek. 
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Detailhandel 
Mede gelet op het feit dat steeds meer leegstand in de binnenstad ontstond, is in het najaar 
van 2005 er door de gemeente en de ondernemers uit de binnenstad een actie op touw 
gezet om de aantrekkelijkheid van de binnenstad te vergroten en het economische 
functioneren te verbeteren. Beide partijen hebben zitting genomen in de werkgroep 
Economie Binnenstad die als opdracht meekreeg om een actieplan op te stellen. Dat 
actieplan maakt onderdeel uit van deze nota.  
 
Naast voornoemde zaken zijn er verschillende ontwikkelingen in Maassluis met 
economische aspecten. Zo wordt er op dit moment gewerkt aan een gebiedsvisie op de 
Kapelpolder, de Kade, de Dijk en de stadsentree (sportvelden). Hierin wordt een 
ruimtelijke visie gegeven op deze locaties. Daarnaast heeft Maassluis sinds vele jaren een 
centrummanager die de belangen van de binnenstad in brede zin bij de gemeente onder de 
aandacht brengt en hiervoor ook zelf acties onderneemt. Maar ook voor de andere 
winkelcentra is aandacht: zo zijn er voor het Westeinde en Palet vergevorderde plannen 
voor het opknappen van de centra.
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4 Ontwikkelingsmogelijkheden voor Maassluis 

4.1 Inleiding 

Hoofdstuk 4 gaat in op de ontwikkelingsmogelijkheden voor Maassluis in de 4 relevante 
sectoren detailhandel, industriële bedrijvigheid, voorzieningen en toerisme. Iedere 
paragraaf wordt afgesloten met een overzicht van de kansen en bedreigingen voor een 
sector. In paragraaf 4.6 wordt een samenvattend overzicht gegeven van de belangrijkste 
kansen en bedreigingen voor Maassluis. In paragraaf 4.7 worden de kansen en 
bedreigingen in een breder kader geplaatst, door in te gaan op een aantal trends en 
ontwikkelingen en de samenhang tussen de sectoren te benadrukken. 
 
 

4.2 Detailhandel 

Voor de detailhandel zijn er recentelijk twee documenten opgesteld: 
• De Structuurvisie detailhandel 
• Het Actieplan binnenstad (concept) 
 
Beide documenten zijn als belangrijkste bron gebruikt om de toekomstmogelijkheden van 
de detailhandel in kaart te brengen.  
 
Afstemming tussen en versterking van perspectiefvolle winkelcentra 
Als uitgangspunt voor de ruimtelijke voorzieningenstructuur is het centrale uitgangspunt: 
bundeling en concentratie van voorzieningen met een regiofunctie in het best passende 
gebied. Dit is in de eerste plaats Koningshoek en waar passend in het toekomstige profiel 
ook in de binnenstad. 
 
De opwaardering van Koningshoek en de functieverandering van de binnenstad, zullen de 
koopstromen in de toekomst veranderen. Verouderd, verspreid en slecht gesitueerd 
aanbod (deels) op ongewenste locaties (verspreid, versnipperd), zal hiervan mogelijk 
nadelige effecten ondervinden. Dit draagt bij tot een heldere en meer evenwichtige 
structuur met samenhang tussen de verschillende concentraties en het aanbod daarin. Dit 
principe van bundeling en concentratie van perspectiefvol aanbod, zal niet leiden tot het 
wegvallen van de benoemde wijk- en buurtvoorzieningen Steendijkpolder en Palet. 
 
Grootschalige detailhandel 
In dit kader kan ook worden gekeken naar de mogelijkheden voor de vestiging van 
aanvullende grootschalige detailhandel binnen de gemeente (zie ook paragraaf 
bedrijventerreinen over de locatie). Hierbij dient wel rekening te worden gehouden met 
het beleid van de Provincie en de Stadsregio dat uitgaat van: 
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• Zoveel mogelijk benutten van de kansen die leisure biedt voor het versterken van de 
provinciaal economische structuur. Hierbij streeft de provincie naar samenwerking 
met gemeente, regio’s en het georganiseerde bedrijfsleven. De provincie stimuleert 
hierbij dat iedere regio locaties voor leisure aanwijst en daarover regionaal gedragen 
afspraken maakt. Een regionaal- en provinciaal leisurebeleid kan ervoor zorgen dat de 
juiste voorzieningen op de juiste plaats komen, zonder afbreuk te doen aan de 
dynamiek in de markt; 

• Voor ‘leisure’8 voorzieningen een beleidskader hanteren dat gebaseerd is op dat van 
het locatiebeleid voor bedrijven en voorzieningen en dat van het detailhandelsbeleid. 
In principe wijst de provincie solitaire vestiging van leisurevoorzieningen af; 
dergelijke voorzieningen moeten zoveel mogelijk worden gebundeld. Locaties die 
voor bovenlokale ruimte- en bezoekersintensieve voorzieningen in aanmerking 
komen zijn de bestaande centra en leisureconcentratiegebieden en – indien nodig – 
een beperkt aantal knooppunten; 

• Een nieuwe vestiging mag de bestaande verzorgingsstructuur niet duurzaam 
ontwrichten. De vestiging van bovenlokale leisurevoorzieningen dient te geschieden 
aan de hand van een regionale visie op deze voorzieningen. Zolang een dergelijke 
visie niet beschikbaar is, zijn een effectenonderzoek en een REO-advies 
noodzakelijk. 

 
Voldoende toekomstperspectief voort twee buurt- c.q. wijkcentra 
Bij de buurt- en wijkwinkelcentra ligt het accent op boodschappen doen. Bij de kleinere 
winkelconcentraties het Palet en Steendijkpolder fungeert momenteel een supermarkt als 
trekker.  
 
Naar de toekomst toe is een verdere afname van het nu beperkt aanwezige niet-dagelijkse 
artikelenaanbod te verwachten. De kwetsbaarheid van deze centra wordt nog groter 
naarmate de supermarkt naar eigentijdse maatstaven en consumentenwensen te klein van 
omvang is om een voldoende breed en diep assortiment foodartikelen te kunnen 
aanbieden. 
 
Versterking van deze wijk- en buurtcentra is daarom gewenst. De benadering maakt ook 
duidelijk dat dit voor het Palet en Steendijkpolder ook zeker haalbaar is. Een grotere 
uitbreiding in m2 vvo dan in de benadering is aangegeven is te verantwoorden, mits de 
verzorgingsfunctie beperkt blijft tot de direct omliggende buurten en wijken. De meest 
wenselijke uitbreiding zal per gebied en per initiatief afgewogen moeten worden ten 
opzichte van de nieuwe functies in de structuur, de meerwaarde voor de wijk en eventuele 
effecten op hogere centra in de hiërarchie. 
 
Handhaven functies voor bewoners 
Ook naar de toekomst toe blijven de inwoners van Maassluis een belangrijke doelgroep. 
De uitdaging is om deze doelgroep blijvend uit te nodigen de binnenstad te bezoeken. Zij 
bezoeken de stad voor de boodschappen, om te winkelen, voor de levendigheid / vermaak 
en om elkaar te ontmoeten. 
 

                                                      
8  Vrije tijd in al zijn uitingsvormen 
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Onderscheidende thema’s: water, cultuur en vermaak 
Om bewoners en bezoekers van elders aan te trekken, moet de binnenstad meer bieden 
dan winkels alleen. Om deze doelgroepen meer dan nu het geval is uit te nodigen de 
binnenstad te bezoeken, moet vooral ingezet worden op deze multifunctionaliteit in een 
aantrekkelijke ambiance: 
 
De binnenstad kan zich onderscheiden binnen de volgende thema’s: 
• Water: eerste stad aan de waterweg, sleepvaart, de Vlieten, Nationaal Sleepvaart 

Museum, varend museum Furie; 
• Cultuur: monumenten / historische setting, architectuur, kunst en galerieën, Nationaal 

Sleepvaart Museum, varend museum Furie, Gemeentemuseum; 
• Vermaak: activiteiten en evenementen (aansluitend bij de thema’s water en cultuur), 

horeca, het culturele aanbod, leisure-aanbod (bioscoop / theater). 
 
Kansen en bedreigingen 
 

Kansen Bedreigingen 

• De opwaardering van Koningshoek en de 

functieverandering van de binnenstad, zullen 

de koopstromen in de toekomst veranderen..  

• Bij de kleinere winkelconcentraties het Palet en 

Steendijkpolder fungeert momenteel een 

supermarkt als trekker. Dit type concentratie is 

kwetsbaar, omdat het functioneren daarvan 

goeddeels ‘drijft op slecht één kurk’(de 

supermarkt). 

• Versterking van deze wijk- en buurtcentra is 

gewenst en ook haalbaar voor het Palet en 

Steendijkpolder. 

• Naar de toekomst toe is een verdere afname 

van het nu beperkt aanwezige niet-dagelijkse 

artikelenaanbod te verwachten. De 

kwetsbaarheid van deze centra wordt nog 

groter naarmate de supermarkt naar 

eigentijdse maatstaven en 

consumentenwensen te klein van omvang is 

om een voldoende breed en diep assortiment 

foodartikelen te kunnen aanbieden. 

• Om bewoners en bezoekers van elders aan te 

trekken, moeten ze meer dan nu het geval is 

worden uitgenodigd de binnenstad te 

bezoeken door in te zetten op 

multifunctionaliteit in een aantrekkelijke 

ambiance 

• Leegstand van panden in Maassluis. 

• Water: eerste stad aan de waterweg, 

sleepvaart, de Vlieten, Nationaal Sleepvaart 

Museum, varend museum Furie  

 

• Cultuur: monumenten / historische setting, 

architectuur, kunst en galerieën, Nationaal 

Sleepvaart Museum, varend museum Furie, 

Gemeentemuseum; 

 

• Vermaak: activiteiten en evenementen 

(aansluitend bij de thema’s water en cultuur), 

horeca, het culturele aanbod, leisure-aanbod 

(bioscoop / theater). 
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4.3 Industriële bedrijvigheid 

Industriële bedrijvigheid is veelal gevestigde op specifieke bedrijventerreinen. Voor het 
bepalen van het ruimtelijk-economische beleid is een analyse gemaakt van de 
ontwikkelingsmogelijkheden van bedrijventerreinen in Maassluis. Hierbij is het 
onderscheid gemaakt naar de vraag voor de lokale bedrijvigheid en de vraag vanuit de 
regio. 
 
Lokale vraag naar bedrijventerreinen 
De totale lokale vraag in de gemeente Maassluis ligt in de periode 2005-2020 tussen de 6 
en ruim 10 ha. Indien wordt uitgegaan van de periode dat er nog ruim aanbod beschikbaar 
was (begin jaren ’90), kan de toekomstige vraag oplopen naar 15 ha. Dit komt neer op 
een gemiddelde jaarlijkse vraag die ligt tussen de 0,4 en ca. 0,7 tot 1,0 ha. Hierin is 
overigens nog niet opgenomen de ruimte die nodig is om bedrijven vanaf de Kapelpolder 
uit te plaatsen, indien hier herstructurering plaats gaat vinden. 
 
Regionale vraag naar bedrijventerreinen 
In Maassluis en omliggende gemeenten samen is tot 2020 een vraag aanwezig tussen de 
120 en 140 ha. Circa een vijfde deel van de totale regionale vraag is geïnteresseerd in 
specifieke terreinen voor distributieactiviteiten: goed ontsloten (direct aan de snelweg) en 
met relatief grote kavels. Maassluis zou een deel van deze vraag naar zich toe kunnen 
trekken (in het bijzonder in dit segment), door een regionaal bedrijventerrein aan te 
bieden. Het betreft een potentiële vraag vanuit de regio van 23 tot 26 ha voor Maassluis.  
 
De Dijk Maassluis voor de lokale behoefte 
De Dijk is vooral geschikt voor de lokale vraag gezien de ligging van het terrein in 
Maassluis. Naast nieuwe of verplaatste bedrijvigheid kan het bedrijventerrein ook ruimte 
bieden aan bedrijven die moeten worden uitgeplaatst vanaf de Kapelpolder.  
 
Omdat op dit moment geen aanbod beschikbaar is voor bedrijven in Maassluis, er vraag 
aanwezig is en er ruimte nodig is om de bedrijven vanaf de Kapelpolder uit te plaatsen, is 
het zaak de Dijk zo spoedig mogelijk als bedrijventerrein op de markt te brengen voor de 
locale behoefte. 
 
De Dijk: zoneren, met veel ruimte voor milieucategorie 3 en hoger 
De Dijk is dus zowel geschikt voor bedrijvigheid uit de lagere als hogere 
milieucategorieën. Om de duurzaamheid van het terrein te waarborgen is het belangrijk 
het terrein in te delen in zones waarin de verschillende typen bedrijvigheid worden 
geclusterd. Zo wordt voorkomen dat bedrijven elkaar gaan hinderen.  
 
Gelet op de toenemende noodzaak tot het uitplaatsen van industriële bedrijvigheid uit de 
Kapelpolder en het beperkte overige aanbod, dient een vrij groot deel van het terrein 
(minimaal 6 ha) te worden gereserveerd voor milieucategorie 3 en hoger. De rest 
(maximaal ca 2 ha) kan worden bestemd voor de lichtere categorieën bedrijven. Het is 
aan te bevelen de zones fysiek te scheiden, door bijvoorbeeld een interne ontsluitingsweg 
en/of groenstrook. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat de huidige omvang van De Dijk 
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beschikbaar is voor bedrijventerrein en voor de nieuwe begraafplaats een andere locatie 
wordt gevonden. 
 
Dijkpolder in potentie geschikt voor opvang regionale vraag, concurrentie binnen de 
regio 
Bedrijventerrein Dijkpolder is gezien de ligging en de betere interne bereikbaarheid in 
potentie geschikt voor opvang van de regionale vraag. Gezien de ligging in en nabij de 
binnenstad van Maassluis en de relatief beperkte bereikbaarheid vanaf de snelweg is het 
onwaarschijnlijk dat zich op de Kapelpolder en De Dijk bedrijven vanuit de omliggende 
regio vestigen.  
 
De ligging van de Dijkpolder langs de A20 biedt een groot voordeel ten opzichte van de 
meeste andere terreinen in de regio. Bedrijventerrein Harnasch-Noord ligt tevens direct 
aan de snelweg, maar langs de A4. De grootste concurrent voor de ontwikkeling van de 
Dijkpolder is echter het terrein Honderdland. Honderdland is een gebied van zo'n 100 
hectare, dat zich in het centrum van het Westland bevindt, grenzend aan bedrijventerrein 
Coldenhove. Het ligt direct aan de A20, ter hoogte van Maasdijk en is op deze manier 
verbonden met het snelwegennet rondom Rotterdam.  
 
Gelet op de omvang van het zeer nabij gelegen Honderdland (op termijn 100 ha) is er op 
de korte termijn geen behoefte aan een nieuw grootschalig terrein in Maassluis. Dit 
betekent dat een ontwikkeling van de Dijkpolder als groter bedrijventerrein (25 ha) tot 
circa 2015 veel concurrentie zal ondervinden van Honderdland, waarvan dan fase 2 nog 
in ontwikkeling is.  
 
Op de langere termijn (na 2015) gaat er echter wel behoefte ontstaan aan nieuwe locaties. 
Een invulling van de Dijkpolder als grootschalig bedrijventerrein is vanuit economisch 
perspectief dan zeker aan te bevelen. Het probleem hierbij is dat de planvorming voor de 
Dijkpolder (zie hierna) al in en vergevorderd stadium zijn. Deze nota heeft 2015 als 
tijdhorizon. Binnen deze termijn zijn de mogelijkheden daarom zeer beperkt. 
 
De huidige plannen van de Dijkpolder 
De huidige plannen van de ontwikkeling van de Dijkpolder voorzien in een strook van 6 
ha bedrijventerrein langs de A20, als buffer tussen de snelweg en de woonbebouwing. Er 
wordt uitgegaan van vestiging van ‘schone bedrijven’ met een maximale milieucategorie 
2. Deze beperking betekent dat rekening moet worden gehouden met een relatief lange 
uitgifteperiode. Industriële en transport- en distributiebedrijven mogen zich bijvoorbeeld 
niet op het terrein vestigen. Gezien het gebrek aan enig aanbod in Maassluis zal het 
terrein uiteindelijk wel worden uitgegeven aan lokale bedrijven. Als het wordt ontwikkeld 
volgens de huidige plannen zal het niet of nauwelijks bedrijven uit de regio trekken. 
 
Ontwikkelingsmogelijkheden Dijkpolder 
Wil de gemeente Maassluis de Dijkpolder in de toekomst laten concurreren met andere 
terreinen in de regio, zal het plan in zijn huidige vorm moeten worden aangepast. De 
aanpassingen richten zich op de volgende onderdelen: 
• De geplande omvang van de Dijkpolder van 6 ha is te beperkt. Wij bevelen aan de 

omvang van het terrein te verruimen naar 25 ha, zodat er voldoende ruimte is de 
regionale vraag op te vangen. 

• In het masterplan wordt uitgegaan van de ontwikkeling van het bedrijventerrein dicht 
langs de nieuwe woonwijk. Een ligging op meer afstand (richting noordwesten) biedt 
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meer mogelijkheden de doelgroepen aan te trekken waar vraag naar is. Zo kan ook 
worden aangesloten bij de ontsluiting van het aanpalende terrein Coldenhove in de 
gemeente Westland.  

• In het masterplan is een ‘modern gemengd’ type terrein voorzien, voor de sectoren 
hoogwaardige en schone bedrijven. Dit past echter niet bij het type vraag waarvoor 
wij uit de regio vraag verwachten. Gezien de grote vraag naar ruimte voor 
transportgerelateerde bedrijvigheid verdient het de voorkeur het bedrijventerrein te 
bestempelen als terrein voor distributie activiteiten. Hier passen de sectoren vervoer, 
handel en nijverheid bij als type bedrijvigheid.  

• De huidige milieucategorie is beperkt. Om de bedrijvigheid zoals hierboven 
beschreven een plek te kunnen bieden, dient de maximale milieucategorie te worden 
opgehoogd naar 4.  

 
Verdeling milieucategorieën over de bedrijventerreinen 
Een belangrijk onderscheid is de mogelijkheid van de terreinen voor het huisvesten van 
hogere milieucategorieën (3 en hoger). 
 

 Lokaal Regionaal 

Milieucategorie 1 en 2 Kapelpolder (herstructurering) 

De Dijk (8 ha) 

Dijkpolder (6 a) 

[Conline terrein/De Kade] 

[Dijkpolder (6 ha)] 

Milieucategorie 3, 4 en evt. 5 

(6) 

Nieuwe Waterweg  

De Dijk (8 ha) 

Nieuwe Waterweg  

Dijkpolder (25 ha) 

   

 
Voor de meer hoogwaardige en ‘schonere’bedrijvigheid (milieucategorie 1 en 2) komen 
(als de huidige plannen worden uitgevoerd) beschikbaar: 
• Kavels op de Kapelpolder (na herstructurering) 
• De Dijk (8 ha) 
• De Dijkpolder (6 ha) 
 
Het terrein De Kade (beter bekend als het Conline-terrein) kan eventueel beschikbaar 
komen voor bedrijfshuisvesting. Gezien het beperkte aanbod, moet er vanuit economische 
optiek gestreefd worden naar een gedeeltelijke invulling voor (lokale) bedrijvigheid. Het 
is echter niet de verwachting dat de ontwikkeling voor 2015 (de tijdshorizon van deze 
nota) dient te worden opgepakt. Tot die tijd zullen De Dijk (8 ha) en de Dijkpolder (6 ha) 
worden ontwikkeld en voldoende zijn om de lokale vraag op te vangen..  
 
Eventueel kan er worden gedacht aan de locatie op de huidige sportvelden (Sportpark 
Sportlaan). Deze locatie heeft het voordeel van de nabijheid van de A20, maar 
tegelijkertijd het nadeel van de nabijheid van woonbebouwing. Een invulling la 
bedrijventerrein ligt daarom niet voor de hand, maar de locatie biedt eventueel wel 
mogelijkheden voor de ontwikkeling van grootschalige detailhandel.  
 
Voor de vestiging van industrie en transport en distributiebedrijven (milieucategorieën 3 
en hoger) zijn er minder mogelijkheden: 
• De Nieuwe Waterweg  
• De Dijk (8 ha) 
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De Dijk biedt mogelijkheden voor het verplaatsen van bedrijvigheid in de hogere 
milieucategorieën uit de Kapelpolder. Mede daarom is de ontwikkeling van De Dijk zo 
belangrijk. Hinderlijke bedrijvigheid wordt een plek geboden binnen de gemeente, 
waardoor bedrijvigheid en werkgelegenheid behouden blijft. Tevens biedt de uitplaatsing 
van hinderlijke bedrijvigheid de mogelijkheid om de Kapelpolder te herstructureren en 
aan zo aan te passen aan de nieuwe eisen van een bedrijventerrein in het centrum van de 
stad.  
 
Mogelijkheden parkmanagement in Maassluis 
Parkmanagement houdt zich bezig met de inrichting, het beheer van bebouwd en 
onbebouwd gebied en met de ontwikkeling en exploitatie van zowel collectieve als 
individuele voorzieningen en diensten. 
 
De hoofdelementen van parkmanagement zijn vorm (organisatie), beheer en 
voorzieningen. Het invoeren van parkmanagement op bestaande bedrijventerreinen is in 
de praktijk moeilijk tot stand te brengen. Belangen van betrokkenen lopen uiteen of er is 
sprake van een beperkte organisatiegraad. Er is met name behoefte aan 
basisvoorzieningen, maar een breed draagvlak voor samenwerking lijkt te ontbreken. 
Bedrijven willen vaak wel hun voordeel halen uit de geboden producten van 
parkmanagement (bijvoorbeeld gezamenlijke beveiliging, onderhoud 
groenvoorzieningen), maar niet iedereen heeft hier geld voor over. Invoering van 
parkmanagement op bestaande terreinen gaat dan ook vaak gepaard met ‘free riders 
gedrag’ van de bedrijven die niet betalen maar wel meeprofiteren. Het opzetten van 
parkmanagement in een dergelijke omstandigheid is daarom moeilijk, maar niet 
onmogelijk. Het is aan te raden de mogelijkheden te onderzoeken om op de bestaande 
bedrijventerreinen Kapelpolder en Nieuwe Waterweg parkmanagement in te voeren.  
 
Parkmanagement op nieuwe terreinen biedt minder knelpunten. Veelal wordt verplichte 
deelname aan parkmanagement vastgesteld in de overeenkomst bij grondaankoop tussen 
gemeente en de kopende partij. Parkmanagement blijkt met name te werken bij de meer 
hoogwaardigere bedrijvigheid en terreinen met een redelijke omvang. De ontwikkeling 
van parkmanagement op het nieuwe terrein De Dijk biedt beperkte mogelijkheden voor 
parkmanagement, gezien de beperkte omvang van het terrein en het type bedrijf dat zich 
op het terrein zal vestigen. De Dijkpolder biedt dan ook meer mogelijkheden voor 
parkmanagement, gezien het schonere type bedrijvigheid dat hier wordt verwacht. 
Beperkingen worden echter veroorzaakt door de beperkte omvang van het terrein. Indien 
in de toekomst uitbreiding plaatsvindt van het terrein, krijgt parkmanagement meer kans 
van slagen.  
 
Een actieve gemeente is voor de bedrijven in de aanloop naar parkmanagement 
belangrijk. De gemeente toont zo haar betrokkenheid richting ondernemers en geeft aan 
haar verantwoordelijkheid te nemen. Daarnaast is zij de partij die in die moeilijke 
beginfase een impuls kan geven om de eerste hobbels te nemen, zowel in financiële zin 
als in capaciteit. Als dan de eerste stappen van de invoering van parkmanagement zijn 
gezet, is het behoud van voortgang essentieel. Als dit lukt is er een degelijke basis voor 
een langdurige samenwerking die rendeert.  
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Kansen en bedreigingen 
 

Kansen Bedreigingen 

• De Dijk is zowel geschikt voor bedrijvigheid uit 

de lagere als hogere milieucategorieën.  

• Kans op vertraging bij ontwikkeling de Dijk. 

Omdat op dit moment geen aanbod beschikbaar 

is, er vraag aanwezig is en er ruimte nodig is om 

de bedrijven vanaf de Kapelpolder uit te 

plaatsen, is het zaak de Dijk zo spoedig mogelijk 

als bedrijventerrein op de markt te brengen voor 

de locale behoefte. 

• Bedrijventerrein Dijkpolder is gezien de ligging 

en de betere interne bereikbaarheid in potentie 

geschikt voor opvang van de regionale vraag. 

• De grootste concurrent voor de ontwikkeling van 

de Dijkpolder is Honderdland (100 ha in 

Westland). Dit betekent dat een ontwikkeling 

van de Dijkpolder als groter bedrijventerrein (25 

ha) tot circa 2015 veel concurrentie zal 

ondervinden van Honderdland, waarvan dan 

fase 2 nog in ontwikkeling is. 

• Op de langere termijn (na 2015) gaat er 

behoefte ontstaan aan nieuwe locaties. Een 

invulling van de Dijkpolder als grootschalig 

bedrijventerrein is dan wellicht opportuun. 

• Mogelijk gewenste uitbreiding van de Dijkpolder 

op termijn kan lastig worden gezien de huidige 

geplande invulling van de Dijkpolder met 

woningbouw. 

• De omvang van het terrein Dijkpolder verruimen 

naar 25 ha, zodat er voldoende ruimte is de 

regionale vraag op te vangen. 

• Er wordt uitgegaan van vestiging van ‘schone 

bedrijven’ met een maximale milieucategorie 2 

op de Dijkpolder. Deze beperking betekent dat 

rekening moet worden gehouden met een 

relatief lange uitgifteperiode. Industriële en 

transport- en distributiebedrijven mogen zich 

bijvoorbeeld niet op het terrein vestigen. 

• Een ligging op meer afstand (richting 

noordwesten) van woningbouw op de Dijkpolder 

biedt meer mogelijkheden de doelgroepen aan 

te trekken waar vraag naar is. Zo kan ook 

worden aangesloten bij de ontsluiting van het 

aanpalende terrein Coldenhove in de gemeente 

Westland. 

• Gezien het gebrek aan enig aanbod in 

Maassluis zal Dijkpolder uiteindelijk wel worden 

uitgegeven aan lokale bedrijven. Als het wordt 

ontwikkeld volgens de huidige plannen zal het 

niet of nauwelijks bedrijven uit de regio trekken. 

• Gezien de grote vraag naar ruimte voor 

transportgerelateerde bedrijvigheid verdient het 

de voorkeur de Dijkpolder te bestempelen als 

terrein voor distributieactiviteiten.  

• Voor de vestiging van industrie en transport en 

distributiebedrijven (milieucategorieën 3 en 

hoger) zijn er beperkte mogelijkheden. 

• De Dijk biedt mogelijkheden voor het 

verplaatsen van bedrijvigheid in de hogere 

milieucategorieën uit de Kapelpolder. 

 

• Uitplaatsing van hinderlijke bedrijvigheid biedt 

de mogelijkheid om de Kapelpolder te 

herstructureren en aan te passen aan de nieuwe 

eisen van een bedrijventerrein in het centrum 

van de stad. 

 

• Vestiging van grootschalige detailhandel p de 

Sportvelden 
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Kansen Bedreigingen 

• Met de juiste aanpak kan wellicht ook op 

bestaande terreinen parkmanagement 

succesvol worden ingevoerd (mogelijkheden 

Kapelpolder en Nieuwe Waterweg)  

 

  

 
4.4 Dienstverlening 

Belangrijke indicatoren voor het bepalen van de ontwikkelingsmogelijkheden voor 
voorzieningen zijn de toekomstige ontwikkeling van bevolking en huishoudens 
onderscheiden naar leeftijd, opleiding, inkomen en huishoudsamenstelling. Deze zijn 
gekoppeld aan het bouwprogramma van de gemeente Maassluis. 
 
De bevolking gaat weer groeien… 
In het afgelopen decennium is de bevolking van Maassluis niet gegroeid. In de periode 
1990-2002 is ze in omvang afgenomen. Voor de komende decennia wordt weer groei 
verwacht. De bevolkingsgroei is het effect van een positieve natuurlijke groei (geboorte – 
sterfte) en positieve binnenlandse en buitenlandse migratiesaldi. Vooral het 
vestigingsoverschot (binnenlands migratiesaldo) veroorzaakt door het relatief grote 
bouwprogramma draagt sterk bij aan de bevolkingsgroei. 
 
…maar vergrijst 
De groei van het aantal huishoudens is in toekomst sterker dan de groei van het aantal 
personen. Dit wordt veroorzaakt doordat de bevolking vergrijst en dus relatief vaker in 
kleinere huishoudens woont, in combinatie met doorzettende trends van individualisering 
(vaker alleen wonen, meer scheidingen, en dergelijke). 
 
De bevolking van 65-plus neemt naar verwachting in Maassluis in absolute omvang 
tussen 2002 en 2019 fors toe: van ongeveer 4.000 tot ongeveer 7.000. Binnen de groep 
65-plussers is de groep jongere ouderen (65-74 jaar) de grootste groep, en de toename van 
de vergrijzing komt bijna volledig voor rekening van de toename van deze groep. Het 
aandeel 65-plussers in de bevolking neemt van 13 procent in 2002 toe tot 15 procent in 
2010 en ruim 18% in 2019. Onder de huishoudens is het aandeel 65-plus aanmerkelijk 
hoger. Nu is iets minder dan een vijfde van de huishoudens 65 jaar of ouder, in 2019 zal 
dat zijn toegenomen tot meer dan een kwart.  
  
De groei van het aantal huishoudens in Maassluis komt grotendeels op conto van drie 
groepen huishoudens: alleenstaanden van 65 jaar en ouder, paren van 65 jaar en ouder en 
gezinnen in de leeftijdscategorie 30-64. De groep oudere alleenstaanden en paren neemt 
in omvang toe als gevolg van de vergrijzing. De groep gezinnen neemt in omvang toe als 
gevolg van het substantiële bouwprogramma in die woningmarktsegmenten die gezinnen 
aantrekken. In de projectieperiode daalt daarnaast de omvang van een aantal 
huishoudencategorieën. Het betreft alleenstaanden en paren in de leeftijdscategorie 30-64 
alsook jonge gezinnen. 
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Trends leiden tot een voorzieningenopgave voor Maassluis 
Op basis van de bevolkingsprognoses en de geplande woningbouwprogramma’s kan 
worden verwacht dat er een groei van voorzieningen in Maassluis zal optreden. Vooral in 
de sectoren zorg, welzijn en cultuur zijn er mogelijkheden. Dat heeft vooral te maken met 
de groei, individualisering en de vergrijzing van de bevolking. De verwachte groei zal 
vrijwel autonoom plaatsvinden, hiervoor is geen economisch beleid nodig. 
 
Het is niet de verwachting dat Maassluis in de toekomst een rol kan gaan spelen in het 
accommoderen van meer regionale functies, zoals ziekenhuizen of onderwijsinstanties. 
Rotterdam en Vlaardingen bieden voor de bewoners van Maassluis nu en in de toekomst 
de benodigde faciliteiten.  
 
Commerciële dienstverlening: groei kantoren slechts op zeer beperkte schaal 
Ook op het gebeid van de commerciële dienstverlening speelt Maassluis geen regionale 
rol. Uiteraard zijn er dienstverleners gevestigd die op regionaal of nationaal niveau 
opereren, maar het merendeel is lokaal georiënteerd.  
 
Maassluis dient daarom slechts op zeer beperkte schaal grootschalige 
kantoorontwikkelingen toe te staan. Maassluis is van oudsher geen gemeente met een 
grote rol in de regionale opname van kantoren. Daarnaast kampt de regio momenteel met 
een fors overaanbod. Uiteraard dient de locale kantorenvoorraad wel te worden 
vernieuwd, om de huidige dienstverleners ook in de toekomst kantoorpanden aan te 
kunnen bieden die passen bij de eisen van de tijd.  
 
Lokale, kleinschalige kantoorontwikkeling wordt veelal autonoom door 
projectontwikkelaars en/of eigenaren zelf opgepakt als er marktkansen zijn. Er is hiervoor 
geen stimulerend economisch beleid nodig.  
 
Kansen en bedreigingen 
 

Kansen Bedreigingen 

• Voor de komende decennia wordt weer groei 

verwacht van de bevolking in Maassluis. 

• De bevolking vergrijst en woont dus relatief 

vaker in kleinere huishoudens, in combinatie 

met doorzettende trends van individualisering 

(vaker alleen wonen, meer scheidingen, en 

dergelijke). 

• De groep gezinnen in de leeftijdscategorie 30-

64neemt in omvang toe als gevolg van het 

substantiële bouwprogramma in die 

woningmarktsegmenten die gezinnen 

aantrekken. 

• De groep oudere alleenstaanden en paren 

neemt in omvang toe als gevolg van de 

vergrijzing. 

• De sectoren zorg, welzijn en cultuur kunnen 

profiteren van de individualisering en de 

vergrijzing. 

• Maassluis kampt de regio momenteel met een 

overaanbod aan kantoren. 

• De locale kantorenvoorraad dient te worden 

vernieuwd, om de huidige dienstverleners ook in 

de toekomst kantoorpanden aan te kunnen 

bieden die passen bij de eisen van de tijd. 
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4.5 Toerisme 

Toerisme is opgebouwd uit het toeristisch-recreatief product aan de ene en de 
detailhandelsfunctie aan de andere kant. De detailhandelsector is reeds behandeld in 
paragraaf 4.2. In deze paragraaf wordt specifiek ingegaan op de haven als toeristisch-
recreatief product en andere mogelijkheden voor Maassluis in het toerisme. 
 
Doelgroepen voor het havenbeleid 
Relevante doelgroepen voor de ontwikkeling van de haven als toeristisch-recreatief 
product zijn onder andere: 
• De watersportsector; 
• Dagrecreanten waaronder wandelaars en fietsers in het gebied; 
• (Verblijfs-)toerisme; 
• Eigen bevolking. 
 
Bepaalde doelgroepen richten zicht niet alleen op de haven, maar hebben ook betrekking 
op andere delen van Maassluis en de omgeving van de stad. 
  
Per doelgroep wordt gekeken naar relevante ontwikkelingen en trends die zich voordoen 
en hoe hierop in relatie tot de haven en andere delen van de stad kan worden ingespeeld.  
 
Watersportsector: Maassluis aantrekkelijk vaardoel, wel gebrek doorvaartmogelijkheden 
Binnen het vaargebied van het Westland en Delftland dat zich uitstrekt tot Delft en Den 
Haag, vormt Maassluis een aantrekkelijk vaardoel, waarbij de haven en historische 
entourage, zoals monumenten, Monsterse sluis, grachtjes, bruggen en musea, aan het 
gebied een meerwaarde geven. Nadelig is echter het gebrek aan doorvaartmogelijkheden, 
terwijl tegelijkertijd de recreatieve havencapaciteit en bijbehorende ambiance wordt 
beperkt door bedrijfsmatige activiteiten.  
 
Gezien de ligging van Maassluis met een relatief snelle verbinding met andere grote 
rivieren en groot open water, zoals het Deltagebied en de Noordzee, wordt Maassluis in 
staat geacht altijd een zekere marktpositie voor het maken van dagtochten op het water te 
kunnen behouden. Maassluis beschikt hiervoor over voldoende havenruimte en voldoet 
aan de eisen die de chartervaart stelt aan het voorzieningenniveau, zoals een goede 
toegang tot de wal, (drink)water en elektriciteitsvoorzieningen en een attractieve 
toeristische infrastructuur. Maassluis wil echter in beginsel vooral aantrekkelijk zijn voor 
charters/ riviercruises als dagrecreanten. Vooral de Waternetsteiger kan gebruikt worden 
voor het aanmeren, danwel afmeren van charters/ riviercruises. Uitdrukkelijk wordt erop 
gewezen dat het niet de bedoeling is aan charters c.q. riviercruises een ‘thuishaven’te 
bieden. 
 
Dagrecreanten: goed vertrekpunt fiets- en wandeltochten in omgeving en 
veerverbindingomliggende plaatsen 
De haven van Maassluis maakt op dit moment onderdeel uit van verschillende 
toeristische fietsroutes, is een goed vertrekpunt voor fiets- en wandeltochten door het 
natuur- en recreatiegebied Midden-Delfland en heeft door de veerverbinding een directe 
verbinding met andere historische plaatsen als Brielle en Hellevoetsluis. Andere attrakties 
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zijn Broekpolder, Boonerlucht, Schoenmakersmuseum van Schoenhandel Voorberg, 
Galerie Zuidvliet en het Artie de Groot huis en Galerie Rits Art. Tevens heeft Maassluis 
een aantal bekende persoonlijkheden (Maarten ’t Hart) waarmee Maassluis zich middels 
wandelroutes door het historische centrum op de kaart kan zetten. 
 
Met de ontwikkeling van de haven van Maassluis wordt het dagrecreatiesegment verder 
versterkt. Niet in de laatste plaats vanwege de ambitie van de gemeente om zich te 
profileren als thuishaven voor historische (sleep)boten binnen welk spoor met name ook 
het Nationaal Sleepvaartmuseum en evenementen een belangrijke toegevoegde waarde 
kunnen betekenen.  
 
Bij een transformatie van de haven, waarbij de knooppuntfunctie wordt versterkt en 
nieuwe toeristisch-recreatieve elementen aan het bestaande aanbod worden toegevoegd, 
kan de huidige positie verder worden uitgebouwd. Met of zonder havengebeuren biedt het 
waterrijke decor uiteenlopende mogelijkheden voor aanvullende voorzieningen op basis 
waarvan de attractiviteit van de locatie voor de eigen inwoners en bezoekers vanuit de 
regio toeneemt. Een aantrekkelijke mix van watersportactiviteiten voegt in deze echter 
een belangrijk element toe. De watersportvoorzieningen zorgen voor dynamiek en 
activiteit op het water: een interessant schouwspel en decor voor mensen aan de wal. Een 
brug over de keersluis zou overigens de bereikbaarheid van de nieuw in te richten 
Museumkade aanzienlijk vergroten. Wat dat betekent voor de doorvaartmogelijkheden 
zou echter moeten worden onderzocht.  
 
Verblijfstoerisme: mogelijke koppeling met uitbreiding havenfunctie en ligging langs 
nationale wandel- en fietsroutes 
Het verblijfsegment is op dit moment niet of nauwelijks ontwikkeld. Doordat de 
samenhang in het toeristisch aanbod niet optimaal is en vooral ook vanwege het 
ontbreken van voorzieningen met een autonome aantrekkingskracht, is Maassluis geen 
typische verblijfsbestemming. Het aantal verblijfsmogelijkheden is dan ook beperkt. Ook 
met de voorgestelde plannen voor het havengebied ontstaan naar verwachting weinig 
nieuwe mogelijkheden voor verblijfsrecreatie. Voor dit type voorzieningen geldt dat er, 
voor zover er sprake is van marktvraag, eventueel een koppeling is te maken met een 
uitbreiding van het aantal passantenplaatsen of charters/ riviercruises. De betekenis 
hiervan voor het verblijfstoerisme in Maassluis en het omliggende gebied wordt echter 
niet groot verondersteld.  
 
Tevens zou Maassluis gebruik kunnen maken van de kansen die worden geboden door de 
ligging van de stad langs nationale wandel- en fietsroutes. Wandelaars en fietsers zijn 
vaak op zoek naar goedkope verblijfsaccommodaties in de vorm van bed&breakfast, 
campings etc. Uiteraard is het goed om als gemeente in te spelen op initiatieven die 
vanuit de markt worden geïnitieerd. Vanuit dit gezichtspunt kan een brug over de 
keersluis de ontwikkeling van toeristische routes stimuleren.  
 
Eigen inwoners: haven vervult centrale functie voor omwonenden 
De haven vervult ook een belangrijke functie voor de eigen bevolking. De haven wordt 
gebruikt als decor voor evenementen en festiviteiten van en voor de plaatselijke 
bevolking en is ook op andere momenten, mede vanwege het veer en het historische 
karakter een belangrijke ontmoetingsplaats voor de omwonenden. 
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Kansen Bedreigingen 

• Gezien de ligging van Maassluis met een relatief 

snelle verbinding met andere grote rivieren en 

groot open water, zoals het Deltagebied en de 

Noordzee, wordt Maassluis in staat geacht altijd 

een zekere marktpositie voor het maken van 

dagtochten op het water te kunnen behouden. 

• Doordat de samenhang in het toeristisch aanbod 

niet optimaal is en vooral ook vanwege het 

ontbreken van voorzieningen met een autonome 

aantrekkingskracht, is Maassluis geen typische 

verblijfsbestemming. Ook met de voorgestelde 

plannen voor het havengebied ontstaan naar 

verwachting weinig nieuwe mogelijkheden voor 

verblijfsrecreatie. 

• Maassluis beschikt over voldoende havenruimte 

en voldoet aan de eisen die de chartervaart stelt 

aan het voorzieningenniveau, zoals een goede 

toegang tot de wal, (drink)water en 

elektriciteitsvoorzieningen en een attractieve 

toeristische infrastructuur. 

• Draagvlak onder ondernemers staat onder druk. 

Indien geen beleid wordt gevoerd om huidige 

bedrijfsleven te behouden is verlies van 

economische activiteit mogelijk. 

• Bekende persoonlijkheden (bvb. Maarten ’t Hart) 

waarmee Maassluis zich middels wandelroutes 

door het historische centrum op de kaart kan 

zetten. 

• Afname bevolking in regio zet toeristische 

activiteiten onder druk 

• Met of zonder havengebeuren biedt het 

waterrijke decor uiteenlopende mogelijkheden 

voor aanvullende voorzieningen op basis 

waarvan de attractiviteit van de locatie voor de 

eigen inwoners en bezoekers vanuit de regio 

toeneemt. 

• Toerisme in Maassluis heeft een zwak imago. 

• Maassluis zou gebruik kunnen maken van de 

kansen die worden geboden door de ligging van 

de stad langs nationale wandel- en fietsroutes. 

Wandelaars en fietsers zijn vaak op zoek naar 

goedkope verblijfsaccommodaties in de vorm 

van bed & breakfast, campings etc. 

 

• Eigen bevolking gaat in de toekomst toenemen  
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4.6 SWOT-analyse 

In deze paragraaf wordt een samenvattend beeld gegeven van de belangrijkste sterkten, 
zwakten, kansen en bedreigingen voor Maassluis. 
 

Sterkten Zwakten 

• Toename aantal vestigingen • Daling werkgelegenheid relatief sterk in 

Maassluis en relatief veel werkgelegenheid 

buiten de bedrijventerreinen 

• Ligging aan A20 • Afwezigheid kantorenmarkt 

• Relatief veel mensen werkzaam in handel en 

overige dienstverlening 

• Detailhandelstructuur en -volume 

• Divers aanbod aan functies en voorzieningen • Huidige uitstraling binnenstad en haven 

• Marktpotentieel in de buurt (Rotterdam, Den 

Haag) 

• Op korte termijn geen aanbod 

bedrijventerreinen beschikbaar en de plannen 

zijn kleinschalig 

• Historische ambiance, het water en de 

natuurlijke omgeving (Midden-Delfland) 

• Relatief laag voorzieningenniveau, zowel in 

termen van werkgelegenheid als capaciteit 

 • Geen big sights aanwezig in Maassluis, 

beperkt imago 

Kansen Bedreigingen 

• Gunstige ligging aan A20 (en op termijn A4), 

met name voor bedrijventerreinontwikkeling 

• Onvoldoende ruimte voor ondernemen 

• Nabijheid Westland • Te veel nadruk op woonfunctie 

• Historische karakter binnenstad, haven en 

natuur in de omgeving (fietsen, wandelen) 

• Koopkrachtlek naar Westland en Vlaardingen 

• Water, cultuur en vermaak als trekkers voor de 

binnenstad (detailhandel) 

• Leegstand van panden in Maassluis 

• Herstructurering Kapelpolder door uitplaatsing 

milieuhinderlijke bedrijven naar De Dijk 

• Ontwikkeling bedrijventerrein Honderdland 

(100 ha) in het Westland 

• Groei bevolking en plannen woningbouw • Vergrijzing van de bevolking 

 
 

4.7 Trends, ontwikkelingen en samenhang 

Wanneer we naar enkele belangrijke trends en ontwikkelingen op economisch gebied 
kijken kunnen we een aantal zaken constateren: 
• de toename van werkgelegenheid blijft vooral in de dienstensector te verwachten. De 

werkgelegenheid in de landbouw en industrie neemt verhoudingsgewijs af. Op de 
zeer lange termijn (na 2015) zal overigens werkloosheid waarschijnlijk veel minder 
een  probleem zijn vanwege de krapper wordende arbeidsmarkt. De vraag wordt dan: 
waarmee verdienen we ons geld? 

• Het voorgaande betekent niet dat industrie minder belangrijk wordt. Integendeel 
zelfs: veel werkgelegenheid in de zakelijke diensten bestaat bij de gratie van 
uitbesteding door de industrie. De industrie werkt steeds rationeler: meer omzet met 
minder mensen. De toegevoegde waarde van de industrie neemt nog steeds toe. De 
consequentie van het bovenstaande voor Maassluis is dat een verder afkalvende 
industrie ook betekent dat de markt voor zakelijke diensten (toch al niet groot in 
Maassluis) verder inkrimpt. Hiermee wordt een belangrijke groeisector getroffen. 
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• Er wordt over het algemeen verwacht dat toerisme blijft groeien. Met name de 
ouderen, in het algemeen kapitaalkrachtig, is een belangrijke doelgroep. Watersport is 
een populaire activiteit bij deze doelgroep. Wel zal het onvermijdelijk zijn dat de 
vervroegde uittreding aangepast zal worden in verband met een krapper wordende 
arbeidsmarkt. Echter, een enkele uitzondering daargelaten, is er in Nederland geen 
gemeente te vinden die uitsluitend van toerisme kan bestaan. Ook Maassluis zal dat 
niet kunnen. 

• De vergrijzing leidt onherroepelijk tot meer vraag naar zorg. Dit is dus een 
groeisector voor de toekomst. Zorg wordt vooral gefinancierd uit 
verzekeringspremies en overheidsmiddelen, en heeft een sterk verzorgend dan wel 
volgend karakter. Anders gezegd: het brengt geen ‘extra geld’ naar Maassluis. 

• Er gaan veel verhalen rond over de trek van bedrijven naar Oost-Europa en de 
toenemende concurrentie uit bijvoorbeeld China. En deze trend is natuurlijk 
aanwijsbaar. Het is dan vooral een kwestie van kostenverschillen. Het is een illusie te 
denken dat deze verschillen op korte termijn zullen verdwijnen. Echter, veel 
bedrijven kunnen de kostenverschillen compenseren daar een hogere productiviteit en 
innovatieve producten. Maassluis zal dus ook productief en innovatief moeten zijn: 
bedrijven én overheid. Niet om te concurreren met China, wel om hier een gezonde 
toekomst te hebben. 

 
Natuurlijk zijn er meer trends aanwijsbaar. De verdergaande mogelijkheden die IT biedt 
bijvoorbeeld. De bovenstaande zijn wel (economisch gezien) erg belangrijk. Wat we er 
tevens mee duidelijk hopen te maken, is dat het op lokaal niveau niet verstandig is om een 
‘picking the winners’beleid te voeren: beleid inzetten op een of twee sectoren. Economie 
bestaat bij de gratie van de kringloop, waarin activiteiten samenhangen en elkaar nodig 
hebben, ook op lokaal niveau. Als het goed gaat met de industrie, gaat het ook goed met 
de lokale bank, de accountant en de jurist. Dat genereert groei en nieuwe banen. Deze 
economische basis is in Maassluis al heel smal geworden. En dat maakt kwetsbaar. 
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5 Ambities en doelstellingen  

5.1 De ambitie: meer werk, minder pendel 

In de voorgaande hoofdstukken zijn de lokale en regionale economische analyses 
gepresenteerd. Hieruit is een aantal saillante feiten te distilleren: 
• Maassluis heeft, ook ten opzichte van de regio, een vrij eenzijdige economische 

structuur. Ongeveer tweederde van de werkgelegenheid is te vinden in de 
‘verzorgende’sectoren (handel en overige dienstverlening). 

• In termen van werkloosheid ligt het niveau in Maassluis iets onder het regionaal 
gemiddelde. Echter, de afname van de werkgelegenheid is met -9% in de periode 
2000-2004 hoog ten opzichte van de regio. 

• De dynamiek is daarentegen relatief hoog: het aantal vestigingen van bedrijven is 
toegenomen. 

• De inwoners van Maassluis besteden relatief veel inkomen buiten de eigen gemeente. 
Er is sprake van een koopkrachtlek. 

• De uitgaande pendel is met 75% zeer hoog te noemen. Naast de economische 
betekenis hiervan heeft dit ook negatieve milieu consequenties.  

• Maassluis heeft het imago van een woonstad, en koestert dat ook. 
 
Naast de analyse zijn ook gesprekken gevoerd met diverse betrokken deskundigen uit 
Maassluis. Tijdens deze gesprekken zijn de bovenstaande feiten aan de orde geweest, en 
is vervolgens gevraagd naar de ambitie die zij hebben inzake de economische toekomst 
van de gemeente. Op basis van deze gesprekken, en in combinatie met de gegevens uit de 
analyse, zijn de volgende ambities voor de periode tot 2015 geformuleerd: 
• de werkgelegenheid weer op het niveau van 2000; 
• terugdringen van de uitgaande pendel. 
 
 

5.2 Wat betekent dit concreet? 

Het is tegenwoordig (terecht) gebruikelijk om ambities dan wel doelstellingen zoveel 
mogelijk in meetbare grootheden weer te geven.  
 
De werkgelegenheid weer op het niveau van 2000 
In 2000 stond de werkgelegenheidsteller op 6.800 banen. Dit was eind 2004 gedaald tot 
iets onder de 6.200. Bij een nauwelijks gewijzigde (beroeps)bevolking leidt dit tot een 
concretisering van de ambitie van ‘ruim 600 banen erbij tot 2015’. De keus voor 2000 
als referentie is gebaseerd op ‘het laatste jaar voor de economische neergang’.  
 
Dit is evenwel slechts een deel van het verhaal. Maassluis heeft namelijk nog een aantal 
woningbouwprojecten in de pijplijn zitten voor de komende jaren. Hoeveel daarvan 
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daadwerkelijk gerealiseerd wordt is nu nog niet geheel duidelijk. Tevens is (uiteraard) 
niet bekend wie deze nieuwe woningen zullen gaan bewonen. Het ligt evenwel voor de 
hand dat in ieder geval een deel daarvan zal leiden tot instroom van bevolking. Indien 
echter het pendelpercentage teruggedrongen dient te worden (de 2e ambitie) moet voor 
meer dan 25% van de nieuwe instroom ook werk in Maassluis beschikbaar te zijn. Dat zal 
voor een deel gaan via extra vraag in detailhandel en voorzieningen. Dit is echter niet 
voldoende: op basis van de huidige verhoudingsgetallen zal dit zo’n 13% zijn (momenteel 
zijn er circa 4.000 banen in de handel en voorzieningen op een bevolking van 32.000 
inwoners). 
 
Extra banen zijn dan noodzakelijk. De omvang daarvan is afhankelijk van de 
daadwerkelijke instroom, ook naar leeftijdscategorie. Als grove vuistregel kan, wederom 
op basis van de huidige verhoudingsgetallen, gehanteerd worden dat iedere 1.000 
inwoners extra leidt tot een extra behoefte van 65 banen (bovenop handel en diensten). 
Uitgaande van 6.000 nieuwe inwoners tot 2015, betekent dit circa 390 extra banen. 
 
Terugdringen van de uitgaande pendel 
Al eerder is gesteld dat de uitgaande pendel met 75% zeer hoog is. Deze pendel leidt tot 
grote druk op de infrastructuur, met name in de spitsperiode, en het heeft uiteraard 
negatieve gevolgen voor de luchtkwaliteit. Het terugdringen van de pendel is, met andere 
woorden, niet enkel een economisch belang. De pendel kan alleen teruggedrongen 
worden als er meer werk in Maassluis zelf komt, wat bovendien door inwoners van 
Maassluis kan worden verricht.  
 
De mate waarin de pendel teruggedrongen dient te worden is niet daadwerkelijk bepaald. 
Wel is duidelijk dat het terugdringen van de pendel met 1% betekent dat er zo’n 60 extra 
banen nodig zijn. Ofwel, als de uitgaande pendel van 75% naar 70% teruggeschroefd 
moet worden, moeten er ruim 300 banen extra gecreëerd worden. 
 
Samenvattend beeld 
Samenvattend levert dit drie concrete doelstellingen op: 
• In termen van werkgelegenheid is de minimum opgave voor de toekomst de creatie 

van ruim 600 nieuwe banen.; 
• Indien de ambities inzake het terugdringen van de pendel waargemaakt gaan worden 

is het nodig om voor ieder procent minder pendel 60 banen te creëren. Uitgaande van 
een reductie van 5%, betekent dit 300 extra banen; 

• Als vervolgens het nieuwe woningbouwprogramma leidt tot immigratie zijn er per 
1.000 nieuwe inwoners tenminste 65 extra banen (bovenop de ‘autonome’banen in 
handel en voorzieningen) nodig om het pendelsaldo tenminste constant te houden. 
Indien de verwachte groei met 6.000 inwoners wort gerealiseerd, houdt dit een extra 
banengroei in van 390.   
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6 Mogelijke beleidsmaatregelen 

6.1 Gehanteerde aanpak en prioritering maatregelen 

6.1.1 Gehanteerde aanpak 

Voor de bepaling van de beleidsmaatregelen die uitgevoerd moet worden om de ambitie 
te kunnen realiseren, zijn de volgende ingrediënten gebruikt: 
• Vigerend beleid en potenties uit de SWOT-analyse 
• Suggesties uit de interviews met stakeholders 
• Scenario’s 
 
Scenario’s zijn consistente en plausibele verhalen over mogelijke toekomsten, in dit geval 
de mogelijke toekomsten van de economie van Maassluis en omgeving. Scenario’s zijn 
bedoeld om beleidsmatig te kunnen anticiperen op externe ontwikkelingen en om het 
nadenken over creatieve beleidsmaatregelen te inspireren. Daarnaast was een belangrijk 
doel van scenario-analyse om te komen tot ‘robuuste’ beleidspakketten. Dit zijn 
beleidspakketten die in verschillende denkbare toekomsten (scenario’s) bijdragen aan het 
bereiken van de ambitie. De robuustheidtoets is samen met de gemeente uitgevoerd 
 
De scenario’s vormden dus zowel een hulpmiddel voor het maken van de goede ‘mix’ 
van activiteiten als een inspiratiebron voor nieuwe activiteiten. De set van maatregelen is  
mede opgesteld middels een drietal interactieve bijeenkomsten met diverse stakeholders9: 

1. Bouwen van specifieke scenario’s voor Maassluis; 
2. Brainstorm over nieuwe activiteiten, geïnspireerd door de scenario’s; 
3. Bepalen van set van geprioriteerde maatregelen. 

 
Het resultaat van de combinatie van de drie genoemde ingrediënten is een selectie van 
maatregelen die direct een bijdrage kunnen leveren aan het realiseren van de ambitie en 
concrete doelstellingen.  
 

6.1.2 Prioritering van de maatregelen 

De geselecteerde maatregelen zijn vervolgens in de tijd gerangschikt op basis van het 
criteria ‘belang’. Uit de interviews en de sessies met stakeholders kwam duidelijk naar 
voren dat het behoud van de huidige bedrijvigheid en werkgelegenheid prioriteit dient te 
krijgen bij het economische beleid. Pas daarna dienen beleidsmaatregelen te worden 
uitgevoerd die nieuwe bedrijvigheid aantrekken. Daarom is gekozen voor een tweedeling 
in de set maatregelen: 

                                                      
9  In de bijlage is een lijst met deelnemers aan de bijeenkomsten opgenomen 
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1. Maatregelen om het bestaande bedrijfsleven te behouden en te laten groeien: 
‘koesteren wat je hebt’; 

2. Maatregelen voor groei van werkgelegenheid middels het aantrekken van 
bedrijvigheid en bezoekers van buiten de gemeente: ‘groei van buiten’. 

 
In de volgende twee paragrafen worden de maatregelen uitgewerkt.  
 
 

6.2 Maatregelen ‘Koesteren wat je hebt’ 

Deze maatregel heeft tot doel de neerwaartse spiraal van afnemende bedrijvigheid en 
werkgelegenheid een halt toe te roepen. De gemeente wil het huidige bedrijfsleven meer 
‘koesteren’en actiever zorg dragen voor een verbetering van het ondernemersklimaat in 
Maassluis. Hierdoor zal het bedrijfsleven zich beter kunnen ontplooien, waardoor er weer 
banen in Maassluis worden gecreëerd, of in ieder geval het verlies van banen wordt 
tegengegaan.  
 
Het gaat op de volgende maatregelen: 
1. Verlagen van de administratieve lasten en verminderen van de regelgeving 
2. Mentorbeleid 
3. Mogelijkheden bieden voor werken in of nabij de woning 
4. Nieuwe invulling Ondernemersloket (OLM) 
5. Regionaal afstemmen (van het bedrijventerreinenbeleid) 
6. Parkmanagement 
7. Verruiming openingstijden horeca in de ochtend 
8. Revitaliseren van de binnenstad 
9. Stimuleren complementariteit van de detailhandel 
10. Nieuw beleid VVV 
11. Behouden gratis parkeren 
12. Voorbereiden van uitbouw evenementen 
13. Initiëren van een gericht promotiebeleid  
14. Haven als ontmoetingsplaats 
15. Aanstellen van een pro-actieve accountmanager voor het bedrijfsleven 
16. Initiëren en stimuleren van contacten tussen gemeentebestuur en bedrijfsleven 
17. Meewerken aan commerciële publieksvoorzieningen op de ‘Boulevard’ 
18. Herstructureren van de Kapelpolder 
19. Ontwikkelen van bedrijventerrein De Dijk 
 
Deze worden hieronder verder uitgewerkt. 
 
Verlagen van de administratieve lasten en verminderen van de regelgeving 
Over het algemeen ondervinden ondernemers in toenemende mate last van zogenaamde 
‘regeldruk’: het kost veel tijd en geld om zich te houden aan de door de verschillende 
lagen overheden opgelegde regels. In de praktijk blijken vooral wet- en regelgeving op 
lokaal niveau nog al eens tot onnodig zware lasten te leiden. Het kabinet heeft ingezet op 
een verlichting van de administratieve lasten met 25%. Een (belangrijk) deel hiervan kan 
door gemeenten - en dus ook door Maassluis - worden gerealiseerd. Maassluis heeft 
daarom al het initiatief genomen om een korte termijn een werkgroep in het leven te 
roepen met als taak om de wetten en regels die voor het bedrijfsleven van toepassing zijn 
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tegen het licht te houden en deze vervolgens waar mogelijk te vereenvoudigen, 
harmoniseren, samenvoegen, of af te schaffen. 
  
Concrete mogelijkheden zijn: 
• Een aantal niet meer relevante regelingen te schrappen; 
• Aanvragen van vergunningen en invullen formulieren via internet faciliteren 

(‘digitaal loket’); 
• Betere communicatie over wet- en regelgeving, door één contactpersoon bij de 

gemeente hiervoor beschikbaar te tellen, met alle relevante kennis. 
 
Mentorbeleid 
In 2006 zal het Mentorbeleid Ondernemers Maassluis van start gaan. Het beleid heeft als 
doelstelling beginnende ondernemers te helpen bij de (door)start van hun onderneming. 
Door tijdelijk gebruik te maken van de kennis van ervaren ondernemers kunnen onnodige 
faillissementen worden voorkomen en de lokale netwerkstructuur worden versterkt. De 
Gemeente ondersteunt het beleid in financiële zin, door de activiteiten van het 
Ondernemers Loket Maassluis en faciliteiten (w.o. vergaderruimte) ter beschikking te 
stellen 
 
Mogelijkheden bieden voor werken in of nabij de woning 
Beginnende ondernemers starten veelal vanuit huis. Als de omzet groeit en er personeel 
wordt aangetrokken zal al in een snel stadium de zolderkamer of garage dienen te worden 
ingeruimd voor (duurdere) specifieke bedrijfsruimten. Door mogelijkheden te bieden om 
in of nabij de woning werkruimte te creëren, kunnen de huisvestingskosten voor startende 
ondernemers langer laag worden gehouden. De overlevingskansen van starters stijgen 
hierdoor, wat de lokale economie van Maaslus ten goede komt.  
 
Nieuwe invulling Ondernemersloket (OLM) 
De huidige invulling van het Ondernemersloket sluit onvoldoende aan bij de wensen van 
het bedrijfsleven. Middels een interactief proces met het bedrijfsleven en de Kamer van 
Koophandel worden de taken en verantwoordelijkheden van het Ondernemersloket nieuw 
ingevuld. Hierbij wordt afstemming gezocht met het bedrijvenloket van de KvK.  
 
Regionaal afstemmen (van het bedrijventerreinenbeleid) 
Maassluis biedt op de korte termijn onvoldoende ruimte op bedrijventerreinen binnen de 
gemeente zelf om bedrijven aan te trekken. Bovendien is er nu geen ruimte om bestaande 
bedrijven, die bijvoorbeeld door ruimtegebrek willen uitbreiden, een geschikte locatie te 
bieden. Hierdoor dreigt Maassluis bedrijvigheid en werkgelegenheid te verliezen. In de 
directe omgeving is echter nog wel ruimte beschikbaar, zoals op het nieuwe terrein 
Honderdland, in de buurgemeente Westland.  
 
De gemeente Maassluis kan bedrijvigheid die niet meer kan groeien in de eigen gemeente 
actief naar dit terrein doorverwijzen. Het voordeel van plaatsing van bedrijvigheid op dit 
terrein is dat hier ook werkgelegenheid wordt behouden en/of gecreëerd voor inwoners 
uit Maassluis. Het nadeel is dat hierdoor de uitgaande pendel wordt versterkt. 
 
Indien Maassluis op termijn weer ruimte heeft voor bedrijvigheid (door de ontwikkeling 
van De Dijk en (op termijn) De Dijkpolder, zie paragraaf 6.3) zal de afstemming van het 
aanbod worden geïntensiveerd. De benodigde afstemming van het 
bedrijventerreinenbeleid wordt gecoördineerd door de accountmanager. 
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Ook voor het toeristische beleid wil Maasluis meer met de buurgemeenten afstemmen. Er 
zal worden gekeken of en hoe het aanbod in de diverse gemeenten op elkaar kan worden 
afgestemd, zodat er complementariteit ontstaat. 
 
Parkmanagement 
Het opzetten van parkmanagement is ook voor bestaande terreinen mogelijk. 
Parkmanagement bevordert de samenwerking tussen bedrijven, en bedrijven en de 
overheid. Dit alles met als doel: een hoog kwaliteitsniveau van vastgoed, de publieke en 
private ruimte. De gemeente gaat de mogelijkheden onderzoeken om op de bestaande 
bedrijventerreinen Kapelpolder en Nieuwe Waterweg parkmanagement in te voeren 
 
Verruiming openingstijden horeca in de ochtend 
De horeca is een belangrijke trekker voor de binnenstad van Maassluis. Horeca zorgt voor 
levendigheid in de straten, waardoor de aantrekkelijkheid van de binnenstad als 
winkelgebied toeneemt. Een gemiste kans is dat de horeca thans relatief laat zijn deuren 
opent, waardoor de binnenstad in de ochtend minder aantrekkelijk is als recreatie- en 
winkelgebied. Het vroeger openen van restaurants en cafés draagt bij aan een beter 
functioneren van de binnenstad als economisch centrum. 
 
Revitaliseren van de binnenstad 
De historische binnenstad is de beeldbepalend voor Maassluis. Het water in de Vlieten en 
de haven zijn sfeerbepalend en de ambiance wordt versterkt door de kleinschaligheid en 
eigenheid van de winkels en de horeca. De opgave voor de binnenstad is de levendigheid 
te behouden en te versterken. Dit vindt plaats door de volgende speerpunten: 
• Versterking van het winkelaanbod door invulling van leegstand en aantrekken 

onderscheidend winkelaanbod10 
• Vergroten van de multifunctionaliteit door functionele versterking binnen de thema’s 

cultuur en vermaak 
• Versterking van de ruimtelijk-economische structuur door ontwikkeling van de De 

Vliet,  
• Eenduidige en professionele promotie van Maassluis11. 
 
Er is een concreet projectenprogramma opgesteld, dat uitgaat van de volgende 
activiteiten: 

1. Branchering, o.a. door het opzetten van een pandenbank 
2. De herontwikkeling van De Vliet 
3. Gebruik maken van leegstaande etalages voor kunst 
4. Verbetering van de geveluitstraling door de instelling van een puiprijs 
5. Een samenhangende evenementenkalender 2006 samen te stelen 

Bron: Voortschrijdend actieplan binnenstad Maassluis (2005) 
 
De uitvoering van het projectenprogramma zal overigens gebeuren in nauwe afstemming 
met de maatregelen voor de impuls voor de haven.  
 

                                                      
10  Hiermee is thans al een begin gemaakt en behoort tot het vigerend beleid 
11  Hiermee zal al in 2006 worden begonnen, zie paragraaf 6.2 
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Stimuleren complementariteit van de detailhandel 
Maassluis dient meer gebruik te maken van de (potentiële) diversiteit die de huidige 
detailhandelstructuur biedt. Door de diversiteit te vergroten en te benadrukken kan een 
(toenemende) concurrentie tussen de Koningshoek, de kleinere winkelcentra en de 
binnenstad worden verminderd. De complementariteit van het winkelaanbod maakt 
Maassluis aantrekkelijker voor de huidige inwoners, waardoor er minder uitgaven 
verdwijnen naar buurgemeenten. Concreet gaat het om: 
• Versterken onderscheidend karakter van de binnenstand, o.a.door combinatie van 

winkelen met andere functies (horeca, cultuur, wonen) en toe te spitsen op 
speciaalzaken 

• Modernisering van de Koningshoek als hoofdwinkelcentrum en nadrukkelijkere 
profilering ten opzichte van de binnenstad (zie kader)  

• Herontwikkelen en –profileren winkelcentra Palet en Steendijkpolder 
• Profilering perifere grootschalige detailhandel op Elysium en Elektraweg 
 

Modernisering Koningshoek is nodig 

Er is in Maassluis voldoende marktruimte om de Koningshoek te laten groeien naar een modern en 

volwaardig hoofdwinkelcentrum. Een goede ruimtelijk-functionele inpassing van de diverse functies (niet 

alleen detailhandel, maar ook horeca en andere niet-commerciële dienstfuncties) in en rond het 

centrum leidt tot een verlevendiging op verschillende tijdstippen van de dag, maakt het bezoek 

aantrekkelijker en geeft het centrum meer uitstraling en een duidelijke functie in Maassluis en de regio./ 
 
Bron: Structuurvisie detailhandel Maassluis (2004) 
 
NB: deze maatregel wordt in deze nota zelf niet verder in detail uitgewerkt. De 
versterking van de binnenstad is onderdeel van het lopende beleid in het kader van het 
Actieplan binnenstad. Voor de andere onderdelen wordt thans ook al beleid 
geïmplementeerd, dan wel geformuleerd.  
 
Nieuw beleid VVV 
De huidige vestiging functioneert niet naar behoren. Op korte termijn worden er daarom 
nieuwe afspraken gemaakt met de VVV over het toekomstige beleid. Uitgangspunt is dat 
de VVV ergens anders binnen Maassluis een mogelijkheid krijgt om zich te vestigen. 
Ook worden er nieuwe prestatieafspraken gemaakt over de bezetting van de vestiging, de 
dienstverlening en de financiering. 
 
Behouden gratis parkeren 
Maassluis kent gratis parkeren bij alle winkelcentra en de binnenstad. Hiermee kan de 
detailhandel in Maassluis zich positief onderscheiden ten opzichte van concurrerend 
winkelaanbod in omliggende gemeenten. Het is daarom van economisch belang voor de 
lokale detailhandel dat er in Maassluis niet voor het parkeren hoeft te worden betaald.  
 
Voorbereiden van uitbouw evenementen 
Een kansrijke doelgroep bij de verdere ontwikkeling van de binnenstad en haven is de 
dagrecreant. De aanwezigheid van het Veer over de Nieuwe Waterweg en het 
cultuurhistorisch décor maken de haven van Maassluis tot een interessante schakel in het 
fiets- en wandelroutenetwerk. Ook op een jaarlijks terugkerend evenement als de Furiade 
komen tal van dagjesmensen af.  
 
Bij een verdere transformatie van de haven en de revitalisering van de binnenstad kan 



Integrale Economische Beleidsnota Maassluis 72 

Maassluis als centrum voor evenementen verder worden uitgebreid. Op korte termijn kan 
al met de voorbereiding worden begonnen. Deze maatregel is nauw gekoppeld aan de 
volgende maatregel: het ontwikkelen van een gericht promotiebeleid.  
 
Initiëren van een gericht promotiebeleid 
Maassluis staat nu vooral bekend als een gemeente waar het ‘goed wonen’ is. Met dit 
imago is niks mis, maar het belicht wel een te eenzijdige kant van de ‘eerste stad aan de 
Waterweg’. Om Maassluis ook te profileren als een gemeente waar het ‘goed recreëren en 
winkelen’ is, zal een gericht promotiebeleid moeten worden gevoerd. De doelgroep is 
zowel de eigen bewoners als bezoekers. 
 
Thans zijn er, naast de gemeente zelf, twee organisaties die zich met de promotie van 
Maassluis bezighouden: de VVV en de Stichting Promotie Maassluis. Een gericht 
promotiebeleid maakt gebruik van de kennis en kunde van deze organisaties, en zorgt 
voor een integrale aanpak, waarbij de volgende elementen naar voren worden gebracht: 
• De onderscheidende kwaliteiten van de detailhandel in de binnenstad en de 

Koningshoek 
• De aantrekkelijkheid van de binnenstad en haven als ontmoetingsplek voor bewoners 

en bezoekers 
 
De gemeente coördineert de werkzaamheden van de beide organisaties, in samenwerking 
met de centrummanager en vertegenwoordigers van de winkeliers van de Koningshoek. 
 
Haven als ontmoetingsplaats 
Wordt gekeken naar marktkansen die er zijn voor de ontwikkelingen van de haven, dan 
ligt een verdere ontwikkeling van historische (sleep)boten en commerciële 
dienstverlening voor de hand. Dit type activiteiten levert bestedingen op aan de wal, 
draagt bij aan de uitstraling van de haven en is in de situatie van Maassluis bovendien 
kansrijk. De marktruimte voor passanten en pleziervaartuigen wordt verwacht aanwezig 
te zijn, doch moet niet overschat worden.  
 
De gemeente Maassluis kiest voor een gefaseerde uitwerking. Dit houdt in dat voor de 
korte termijn (periode 2005-2010) uitwerking wordt gegeven aan het bevorderen van de 
haven als ontmoetingsplaats. Dit betekent dat er in de buitenhaven van Maassluis een deel 
van de Govert van Wijnkade wordt bestemd als Museumkade. Aan deze kade is 
vooralsnog ruimte voor drie tot vier historische slepers. Voorts wordt een aantal 
verbindende elementen tussen de buitenhaven en de binnenhaven gecreëerd.  
 
Op de langere termijn wordt bekeken of verdergaande functieveranderingen van de haven 
opportuun zijn (zie paragraaf 6.3) 
Bron: Nota Havenbeleid Maasluis (2005) 
 
Aanstellen van een pro-actieve accountmanager voor het bedrijfsleven 
Het ontbreekt de ondernemers in Maassluis aan een aanspreekpunt bij de gemeente dat 
pro-actief contacten met de bedrijven onderhoudt. Het Ondernemersloket kan in de 
huidige opzet en met de huidige capaciteit onvoldoende deze pro-actieve rol vervullen. 
Daarom is de aanstelling van een senior beleidsmedewerker met voldoende affiniteit en 
ervaring met ondernemen noodzakelijk. De accountmanager gaat zich o.a. bezig houden 
met het: 
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• Pro-actief benaderen van de bedrijven (detailhandel en bedrijven) en eigenaren van 
panden; 

• Meedenken met de ondernemers bij het oplossen van problemen en benutten van 
kansen; 

• Fungeren als schakel tussen gemeentebestuur en ondernemers, en ondernemers 
onderling; 

• Dienen als vraagbaak voor ondernemers met vragen over lokale wet- en regelgeving 
(zie eerdere maatregel). 

 
Het is noodzakelijk dat er op zeer korte termijn een vorm van accountmanagement in 
Maassluis wordt gerealiseerd.  
 
Verstevigen van contacten tussen gemeentebestuur en bedrijfsleven 
Voor het faciliteren van een goed lokaal ondernemersklimaat is het belangrijk dat de 
gemeentebestuurders weten wat er bij het lokale bedrijfsleven speelt. Welke problemen 
ondervinden bedrijven bij hun bedrijfsvoering? Zijn er wel voldoende mogelijkheden tot 
groei binnen de gemeente? Niet alleen het ambtelijke apparaat, maar ook de bestuurders 
dienen hiervan op de hoogte te zijn. Binnen Maassluis zijn er thans wel contacten tussen 
bestuur en bedrijfsleven (zoals het LEO+12), maar deze kunnen nog beter worden ingebed 
in de gemeentelijke organisatie en worden verbreed binnen het bedrijfsleven. 
 
Hierbij zal overigens niet alleen de wethouder economische zaken de contacten 
onderhouden, maar tevens de burgemeester deelnemen. De wethouder EZ opereert als 
initiatiefnemer, ondersteund door de accountmanager.  
 
Meewerken aan commerciële publieksvoorzieningen op de ‘Boulevard’ 
Tijdens de brainstorm over de maatregelen zijn plannen gerezen voor het realiseren van 
een commerciële voorziening (wellness, fittness, etc.) op de ‘Boulevard’ aan de 
waterkant. De gemeente staat in principe positie wanneer particulieren hieromtrent 
plannen zullen ontwikkelen.  
 
Herstructureren van de Kapelpolder 
Het bestaande terrein Kapelpolder (20 ha netto) - De Haven - zal worden 
geherstructureerd om weer te voldoen aan de eisen van de tijd en eventueel meer ruimte 
te geven aan andere functies (wonen, combinaties wonen/werken) in de haven. Dit was 
oorspronkelijk het bedrijventerrein nabij het centrum van Maassluis, aan de haven. Door 
stadsuitbreiding is het gebied min of meer in het midden van de stad komen te liggen. Een 
aantal bedrijven vormt overlast voor de omgeving. Het is dan ook niet uitgesloten dat 
bedrijven zullen moeten worden uitgeplaatst naar locaties elders in Maassluis. 
 
Vanuit economische optiek is het essentieel dat er bij de herstructurering van de 
Kapelpolder geen ruimte voor bedrijvigheid verloren gaat. Daarom moet er in principe op 
elke kavel die door een bedrijf wordt verlaten, nieuwe mogelijkheden voor 
bedrijfshuisvesting worden gecreëerd. Dit is essentieel om de ambitie om ‘te koesteren 
wat je hebt’ te kunnen realiseren.  
 

                                                      
12  Lokaal Economisch Overleg+ is een halfjaarlijks (openbaar) overleg tussen de gemeenteraad, de Bedrijvenkring Maassluis 

(BKM), de Ondernemersfederatie Maassluis (OFM) en de Kamer van Koophandel. 
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Om subsidietechnische redenen is het van belang dat deze maatregel al in 2006 wordt 
ingezet. 
 
Ontwikkelen van bedrijventerrein De Dijk 
De Dijk biedt mogelijkheden voor het verplaatsen van bedrijvigheid in de hogere 
milieucategorieën uit de Kapelpolder. Mede daarom is de ontwikkeling van De Dijk zo 
belangrijk. Hinderlijke bedrijvigheid wordt een plek geboden binnen de gemeente, 
waardoor bedrijvigheid en werkgelegenheid behouden blijft.  
 
De Dijk moet zo spoedig mogelijk als bedrijventerrein op de markt gebracht worden, 
aangezien Maassluis momenteel geen aanbod heeft en de ontwikkeling nodig is om de 
herstructurering van de Kapelpolder op gang te brengen. Hierbij dient aandacht te worden 
besteed aan de ontsluiting van het terrein. Er is hier al eerder onderzoek naar gedaan en 
daarin is geconcludeerd dat een bedrijven/kantorenlocatie voor groot aantal personen 
geen onaanvaardbare verkeersdruk tot gevolg heeft op de Prinses Julianalaan. 
 
 

6.3 Maatregelen ‘Groei van buiten’ 

Er is tevens een aantal beleidsmaatregelen geselecteerd dat zich richt op het aantrekken 
van bedrijvigheid en bezoekers van buiten Maassluis: 
1. Oriëntatie op meer/andere toeristische routes 
2. Voorbereiden van een gericht acquisitiebeleid 
3. Uitvoeren marktonderzoek naar grootschalige detailhandel 
4. Lobby voor extra afslag A20 
5. Doorgroei van de haven naar ‘watersporthaven ’en/of ‘een levendige haven’ 
6. Verbeteren van de (interne) bereikbaarheid 
7. Realisatie van de Oranjetunnel 
8. Bekijken mogelijkheden voor nieuwe bedrijventerreinen 
 
Oriëntatie op meer / andere toeristische routes 
Maassluis wil gebruik maken van de kansen die worden geboden door de ligging van de 
stad langs nationale wandel- en fietsroutes. De gemeente wil onderzoeken of er 
mogelijkheden zijn voor andere en/of nieuwe routes, waarbij nadrukkelijk de 
wenselijkheid/mogelijkheden wordt bekeken voor een brug over de keersluis, die de 
ontwikkeling van toeristische routes kan stimuleren.  
 
Voorbereiden van een gericht acquisitiebeleid 
Om de doelstellingen voor groei van werkgelegenheid en afname van de pendel te kunnen 
realiseren, is het nodig om bedrijvigheid naar Maasluis toe te trekken. Een gericht 
acquisitiebeleid is daartoe onontbeerlijk. Nadat het accountmanagement voor het huidige 
bedrijfsleven voldoende is ontwikkeld en goed functioneert, kan met de voorbereidingen 
voor het acquisitiebeleid worden begonnen. Het gaat hierbij in eerste instantie om het 
maken van een acquisitieplan.  
 
Uitvoeren marktonderzoek naar grootschalige detailhandel 
Maassluis kent met Elysium en de Elektraweg twee centra voor grootschalige aankopen. 
Het gaat hierbij om aanbod van niet dagelijkse artikelen, op met de auto goed bereikbare 
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plaatsen. Deze centra worden verder versterkt rond de thema’s meubels en doe-het-zelf 
artikelen. 
 
Voor de dagelijkse artikelen (‘food’) is er in Maassluis en de omliggende regio geen 
echte grootschalige locatie. Het winkeloppervlakte van de supermarkten in de 
Koningshoek is beperkt. De gemeente wil bekijken of er een markt is voor een nieuw 
concept voor grootschalige supermarkten, waarmee vanuit de regio koopkracht kan 
worden aangetrokken. Hierbij wordt specifiek aandacht besteed aan de mogelijkheden om 
dit te combineren met een gemoderniseerde Koningshoek en de eventuele gevolgen voor 
de overige winkelcentra in Maassluis.  
 
Tevens wil de gemeente kijken of er mogelijkheden zijn voor de vestiging van 
grootschalige detailhandel op de Sportvelden. Voorwaarde is wel dat er voor de 
sportvelden een alternatieve locatie voorhanden is. 
 
Lobby mogelijkheden voor extra afslag A20 
Maassluis is goed ontsloten door de A20 en beschikt over twee afslagen. Desondanks is 
de capaciteit van de twee afritten in de spitsuren te beperkt, waardoor files en gevaarlijke 
verkeerssituaties ontstaan. Een extra afslag biedt een oplossing, maar Rijkswaterstaat is 
terughoudend met het aanleggen van extra afslagen op korte afstand van elkaar. De 
gemeente zal actief lobbyen voor de extra afslag. 
 
Doorgroei van de haven naar ‘watersporthaven ’en/of ‘een levendige haven’ 
Naast een ontmoetingsplek voor de eigen bevolking en voor wandelaars en fietsers 
(paragraaf 6.2) kan op termijn met de haven ook worden ingespeeld op de aanwezige 
watersportmogelijkheden. De haven krijgt daarmee niet alleen een landinwaarts gericht 
profiel, maar ook een meer op de watersport afgestemde inrichting. Daarbij is het 
noodzakelijk om in de havenkom aanlegsteigers te realiseren en aanvullende 
voorzieningen te realiseren (drinkwater, afval, electra, e.d.). De meest kritische 
succesfactor voor het realiseren van deze variant is de relatie met de Nieuwe Waterweg. 
Factoren als een beperkte openstelling/ bediening van bruggen, een relatief sterke 
stroming en het feit dat de Nieuwe Waterweg een druk bevaren transportas is, verkleinen 
de aanwezige (potentiële) marktruimte voor de pleziervaart in Maassluis. Er zal dan ook 
moeten worden nagegaan of dergelijke beperkingen de ontwikkeling van een 
passantenhaven uiteindelijk niet in de weg staan.  
 
In de variant ‘de levendige haven’ wordt de toeristisch –recreatieve functie nog verder 
uitgebreid. Dit gebeurt door vanuit ontwikkelingen aan de wal in te spelen op wat er met 
het water gebeurt. In deze variant kunnen in de monumentale panden die momenteel in 
gebruik zijn als woonhuis ook andere functies worden gehuisvest die aansluiten bij de 
recreatieve functie. Daarbij kan onder andere worden gedacht aan een winkel gericht op 
de verkoop van watersportartikelen, het VVV-kantoor, etc.  
 
Belangrijk uitgangspunt is wel dat de huidige karakteristieke panden (woningen en cafés) 
qua stijl en uitstraling in tact blijven. Bedacht dient te worden dat veel van de panden in 
privé-bezit zijn en dus beperkte sturing mogelijk is. In deze variant kan verder gedacht 
worden aan woningen aan het water met een eigen ligplaats, terwijl ook ruimte gecreëerd 
vrijkomt voor het ontwikkelen van een maritiem cluster. Tenslotte is het denkbaar om de 
haven en omgeving in toeristische zin verder te ontwikkelen en het aanbod op het gebied 
van horecafaciliteiten verder uit te breiden. Vooral in relatie tot de binnenstad.  
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Voor de verdere uitbouw van de toeristisch-recreatieve functie van de haven is extra 
ruimte nodig. Om de benodigde extra ruimte te creëren is verplaatsing nodig van 
bestaande bedrijvigheid. Zonder deze verplaatsing is de verdere uitbouw van de 
toeristisch-recreatieve functie van de haven niet of nauwelijks mogelijk. 
 
NB: Er is door de gemeente nadrukkelijk gekozen voor de variant ‘haven als 
ontmoetingsplaats’ (zie paragraaf 6.3). De hier genoemde alternatieve varianten zijn 
ontwikkelingsmogelijkheden voor de verdere toekomst (na 2010) en worden nu niet 
benut. 
Bron: Nota Havenbeleid Maasluis (2005) 
 
Verbeteren van de (interne) bereikbaarheid 
Bereikbaarheid is een belangrijkste locatiefactor bij de vestiging van bedrijven. Om 
bedrijvigheid van buiten aan te kunnen trekken is het daarom niet alleen van belang een 
goede ontsluiting via de snelweg te hebben, maar tevens het interne wegennet op de juiste 
capaciteit te brengen. Vooral de verbinding tussen het oostelijk en westelijke deel van de 
stad dient te worden verbeterd.  
 
Realisatie van de Oranjetunnel 
De twee tunnels aan de westkant van Rotterdam zijn al lange tijd onderwerp van 
discussie. De Blankenburgtunnel is geprojecteerd tussen Maassluis-Oost en Rozenburg en 
koppelt de rijkswegen A20 en A15 aan elkaar. Ook zijn er tekeningen waarop de tunnel 
aan de noordzijde aansluit op de nog aan te leggen A4-noord. De Oranjetunnel moet meer 
westelijk komen, tussen de Oranjebuitenpolder ten westen van Maassluis en het 
Europoortgebied. Maasluis opteert (net als de andere gemeenten op de 
Rechtermaasoever) voor de Oranjetunnel. Hiermee wordt Maassluis ook goed via de A15 
bereikbaar.  
 
Bekijken mogelijkheden voor nieuwe bedrijventerreinen 
Tot 2015 is er, door de ontwikkeling van De Dijk in Maassluis zelf en Honderdland in het 
Westland, geen directe noodzaak tot de ontwikkeling van extra terreinen. Aangezien 
Maassluis op termijn voldoende ruimte wil blijven bieden voor de lokale bedrijvigheid en 
ook bedrijvigheid van buiten wil aantrekken, moet er echter tijdig nieuw aanbod worden 
gecreëerd. Concrete mogelijkheden zijn het terrein De Kade (Conline terrein) en de 
Dijkpolder. 
 
Het terrein De Kade (beter bekend als het Conline-terrein) kan op termijn eventueel  
beschikbaar komen voor bedrijfshuisvesting. Gezien de omvang (ca 9 ha bruto) en relatief 
binnenstedelijke ligging zal het terrein vooral geschikt zijn voor lokale bedrijvigheid. 
 
De Dijkpolder is in potentie geschikt als locatie om de regionale vraag aan te trekken. 
Wel moeten dan de huidige plannen (6 ha netto voor milieucategorie 1 en 2) worden 
aangepast. De geplande omvang van de Dijkpolder moet worden verruimd naar circa 25 
ha netto en moet worden gekeken naar een andere ligging van het terrein, verder gelegen 
van de nieuwe woonwijk. Het type terrein moet vooral geschikt worden voor activiteiten 
in de sector transport en distributie. Daarnaast zal de maximale milieucategorie moeten 
worden opgehoogd naar 4.  
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Gelet op de omvang van het zeer nabij gelegen Honderdland (op termijn 100 ha) is er 
echter op de korte termijn geen behoefte aan een nieuw grootschalig terrein in Maassluis. 
Dit betekent dat een ontwikkeling van de Dijkpolder als groter bedrijventerrein (25 ha) tot 
circa 2015 veel concurrentie zal ondervinden van Honderdland, waarvan dan fase 2 nog 
in ontwikkeling is.  
 
Op de langere termijn (na 2015) gaat er echter wel behoefte ontstaan aan nieuwe locaties 
en is dit economisch wenselijk. Een invulling van de Dijkpolder als grootschalig 
bedrijventerrein is dan wellicht opportuun. De vraag is echter of dat dan nog mogelijk is, 
gezien de huidige geplande invulling van de Dijkpolder met woningbouw.  
 
Dit dient tijdig te worden bekeken. De totale ontwikkelingsperiode van een 
bedrijventerrein beslaat al gauw 5 tot 7 jaar, waardoor er al ruim voor 2015 met de 
voorbereiding moet worden begonnen.  
 
Bovenstaande beleidsmaatregelen worden in de volgende twee hoofdstukken op hun 
merites getoetst door de bijdrage aan het economisch functioneren en de benodigde inzet 
van middelen in kaart te brengen. 
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7 Bijdrage aan economisch functioneren 

 
7.1 Inleiding 

Voor een goede beoordeling van de bijdrage van de maatregelen in het realiseren van de 
doelstellingen, is inzicht nodig in de structurele economische effecten13. In dit hoofdstuk 
staan deze structurele effecten centraal. De aandacht gaat daarbij uit naar de effecten die 
optreden op het moment dat de maatregelen zijn geëffectueerd. De effecten worden per 
maatregel beschreven, daar waar mogelijk wordt een kwantitatieve schatting gegeven van 
de gevolgen voor de werkgelegenheid.  
 
Het kwantificeren van de economische effecten is alleen mogelijk voor de impuls 
maatregel, waar een (omvangrijke) investering mee is gemoeid.. Een aantal maatregelen 
zet niet direct in op een majeure investering, maar zijn meer flankerend beleid. Deze 
maatregelen ondersteunen de impulsmaatregelen. Een voorbeeld is de ontwikkeling van 
een bedrijventerrein. Deze investering levert werkgelegenheid op, maar dit kan slechts 
worden bereikt door een gericht acquisitiebeleid als flankerende maatregel. 
 
Na de uitwerking van de maatregelen volgt een terugkoppeling naar de doelstellingen, 
zoals die in hoofdstuk 5 zijn verwoord. 
 
 

7.2 Nadere uitwerking maatregelen 

In hoofdstuk 6 zijn de beleidsmaatregelen opgenomen. Hieronder wordt aangegeven hoe 
de maatregelen een structurele bijdrage kunnen leveren aan het economische functioneren 
van Maassluis. Daar waar mogelijk is met behulp van kengetallen een schatting gemaakt 
van de orde van grote van de effecten in termen van bestedingen en werkgelegenheid. 
 

7.2.1 Maatregelen ‘koesteren wat je hebt’ 

Verlagen van de administratieve lasten en verminderen van de regelgeving 
Verlaging van de administratieve lasten leidt tot kostenreducties bij het bedrijfsleven, 
waardoor de concurrentiepositie wordt verbeterd. Vooral gemeentelijke maatregelen zijn 
hierbij van belang, omdat een groot aantal bedrijven regionaal en nationaal concurreert. 
Het lokale bedrijfsleven profiteert dus vooral als Maassluis maatregelen doorvoert die 
andere gemeenten achterwege laten. Door de verbetering van de concurrentiepositie 

                                                      
13  Effecten van blijvende aard, in tegenstelling tot tijdelijke effecten zoals extra omzet en werkgelegenheid tijdens 

bouwwerkzaamheden. 
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wordt meer winst gemaakt en groeit de lokale economie, waardoor werkgelegenheid 
wordt gecreëerd.  
 
Mentorbeleid 
Met het mentorbeleid kan een aantal onnodige faillissementen van (beginnende) 
ondernemers worden afgewend. Dit betekent behoud en op termijn groei van 
werkgelegenheid en een versterking van de economische structuur van Maassluis. Juist 
startende ondernemers zijn belangrijk voor de economische dynamiek in een gemeente. 
 
Mogelijkheden bieden voor werken in of nabij de woning 
Deze maatregel zet in op het vermijden van een kostenverhoging bij (door)starters. Juist 
(door)starters dienen te investeren in hun primaire productieprocessen. Door onnodige 
verhoging van de huisvestingskosten te vermijden kan er dus meer worden geïnvesteerd. 
Dit verhoogt de overlevingskansen van beginnende ondernemers, waardoor economische 
groei wordt gerealiseerd en werkgelegenheid gecreëerd. Vooral doorstarters zorgen voor 
relatief veel groei van de werkgelegenheid.  
 
Nieuwe invulling Ondernemersloket (OLM) 
De nieuwe invulling van het Ondernemersloket zal leiden tot betere contacten tussen 
bedrijfsleven en de gemeente. Het bedrijfsleven profiteert hiervan door een betere en 
snellere beantwoording van hun vragen. 
 
Regionaal afstemmen (van het bedrijventerreinenbeleid) 
Het regionaal afstemmen van het bedrijventerreinenbeleid kan leiden tot het behoud van 
werkgelegenheid door uit Maassluis vertrekkende bedrijven te binden aan de regio. Op 
termijn kunnen bij de gemeente kosten worden bespaard door het aanbod aan terreinen 
beter te faseren in de tijd. Hierdoor wordt het risico van een te lange uitgifteperiode 
(rentekosten) beperkt.  
 
Door het toeristisch aanbod op elkaar af te stemmen kunnen er meer bezoekers worden 
aangetrokken. De bestedingen nemen hierdoor toe. 
 
Parkmanagement 
Parkmanagement bevordert de samenwerking tussen bedrijven, en bedrijven en de 
overheid. Dit alles met als doel: een hoog kwaliteitsniveau van vastgoed, de publieke en 
private ruimte. De meerwaarde van parkmanagement ten opzichte van een traditionele 
beheersituatie ontstaat vanuit de volgende onderscheidende kenmerken: 
1. Meer of beter (fysiek) beheer afgestemd op de wensen van betrokkenen; 
2. Effectievere en efficiëntere uitvoering van beheeractiviteiten; 
3. Commercieel opzetten van voorzieningen en diensten op verleidingsbasis volgens 

marktbehoefte; 
4. Integratie van diensten tot samenhangende pakketten. 
 
Tevens kan parkmanagement als marketinginstrument worden beschouwd, terwijl 
tegelijkertijd parkmanagement ook kan inspelen op steeds veranderende 
huisvestingswensen. Grondeigenaren, eigenaren, ondernemers, werknemers en de 
gemeente hebben hierbij baat. De meerwaarde vertaalt zich naast meer subjectieve zaken, 
als beleving en kwaliteit, in een rendementsverbetering van de eigendommen. Dit komt 
mede doordat het onderhoud van zowel de openbare ruimte als de bedrijfsgebouwen 
permanent op een kwalitatief gewenst niveau wordt gehouden 
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Verruiming openingstijden horeca in de ochtend 
Deze maatregel kan zorgen voor extra bestedingen, zonder al te veel extra kosten bij de 
horecaondernemers. Niet alleen de horeca zelf profiteert, maar ook de winkeliers in de 
binnenstad kunnen meer omzet verwachten. 
 
Het geven van een impuls aan de binnenstad 
De lopende acties om de binnenstad een impuls te geven, is bedoeld om de aanwezige 
toeristisch-recreatieve kwaliteiten van het gebied en de aanwezige detailhandel en horeca 
nog beter tot zijn recht te laten komen. De werkgelegenheid in de toeristisch-recreatieve 
sector in de binnenstad van Maassluis wordt grofweg geschat op ca. 350 werkzame 
personen (6,5% van de totale werkgelegenheid in Maassluis). De bijbehorende omzet 
voor Maassluis wordt geschat op ca. € 34,2 miljoen.  
 
Ter vergelijking: in een gemeente als Vlaardingen zijn circa 1.400 personen werkzaam 
binnen de sector. In Vlaardingen wonen ruim 74.000 mensen: dat betekent bijna 190 
banen in de sector recreatie-toerisme per 10.000 inwoners. Indien dit kengetal wordt 
afgezet tegen het inwoneraantal van Maassluis (ruim 32.000) zouden er circa 600 
toeristisch-recreatieve banen in Maasluis kunnen zijn: 250 meer dan nu het geval. De 
huidige aantrekkingskracht van Maassluis is dus nog onderontwikkeld. 
 
Indien er vanuit wordt gegaan dat de voorgenomen kwaliteitsimpuls voor de binnenstad 
daadwerkelijk leidt tot de benodigde versterking van de autonome aantrekkingskracht van 
het toeristisch-recreatief product in Maassluis, zou een groei van de werkgelegenheid van 
ca. 200 banen op de lange termijn (na 2015) tot de mogelijkheden behoren. Binnen de 
tijdshorizon van deze nota (2015) is het echter vrijwel onmogelijk dit te behalen. Op basis 
van ervaringen met andere impactstudies (voor o.a. Groningen, Assen en Meppel) 
schatten we het effect voor Maassluis op ca. 100 extra voltijdbanen.  
 
Stimuleren complementariteit van de detailhandel 
Een betere afstemming van de detailhandel bindt koopkracht aan Maasluis. In de 
structuurvisie detailhandel 2004 is berekend welke effecten de voorgestelde maatregelen 
genereren in het jaar 2010. De koopkrachtbinding voor dagelijkse artikelen is al hoog, 
maar kan nog verder toenemen. De omzet van buiten voor dagelijkse artikelen zal dalen. 
De groei zit vooral in de niet dagelijkse artikelen, waarvan de koopkrachtbinding oploopt. 
De omzet van buiten kan voor deze artikelen tevens toenemen. 
 
In totaal leidt dit tot een structurele stijging van de bestedingen van € 153 miljoen in 2003 
tot € 157 à € 181 miljoen in 2010. De maximale extra bestedingen bedragen hiermee € 28 
mln. Op basis van deze omzetcijfers, kan van een toename van de werkgelegenheid van 
circa 140 banen (100 fte14) worden uitgegaan.  
 
Nieuw beleid VVV 
De vestiging van de VVV in de gemeente zelf, geeft meer directe binding bij de 
medewerkers en bewoners/bezoekers. Bewoners en toeristen kunnen de aangeboden 
informatie beter vinden en zullen er daardoor meer gebruik van maken. Het 

                                                      
14  Full time equivalent. In de detailhandel is relatief veel parttime werk, vandaar 1 fte = 1,4 banen 
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promotiebeleid kan zich specifieker richten op het toeristich-recreatieve aanbod van 
Maassluis zelf.  
 
Behouden gratis parkeren 
Vele gemeenten voeren een parkeerbeleid met betaald parkeren in hun binnenstad en/of 
nabij de winkelcentra of overwegen dit in te voeren. Door in Maassluis gratis parkeren te 
behouden, zal de detailhandel hiervan in toenemende mate profiteren. Het koopkrachtlek 
zal hiermee deels kunnen worden verminderd, wat leidt tot extra bestedingen in 
Maassluis.  
 
Uiteraard heeft gratis parkeren ook negatieve gevolgen. Zo neemt de parkeertijd toe als 
het gratis is, waardoor er meer parkeerplaatsen nodig zijn. Een ander nadeel kan zijn dat 
ontwikkelaars/beleggers de misgelopen opbrengsten doorvertalen in de winkelhuur. 
Hierdoor lopen de kosten voor de detailhandel op.  
 
Voorbereiden van uitbouw evenementen 
Evenementen hebben zowel een positief effect op de bestedingen als een positief 
‘uitstralingseffect’. Vooral de horeca profiteert direct van de extra bestedingen tijdens de 
evenementen. De bestedingsimpuls van een evenement als de Furieade (met circa 80.000 
bezoekers) bedraagt ongeveer € 880.000 Een uitbreiding van het aantal bezoekers met 
circa 20% levert ongeveer € 180.000 aan extra bestedingen op.  
 
De haven en binnenstad dienen als decor voor de evenementen en festiviteiten. De 
evenementen hebben daarmee ook een uitstralingseffect op de leefbaarheid en 
aantrekkelijkheid van heel Maassluis. Daarbij komt dat nieuwe bezoekers ook gebruik 
maken van de voorzieningen in de directe omgeving van de haven. Het draagvlak voor 
die voorzieningen neemt daarmee toe.  
 
Initiëren van een gericht promotiebeleid 
De effecten van een promotiebeleid zijn moeilijk inzichtelijk te krijgen. Promotie is 
flankerend beleid om de kwaliteit van het product zelf (in dit geval de stad Maassluis) bij 
de doelgroepen bekend te maken. De economische effecten van promotie dienen daarom 
vanuit een breder kader te worden bekeken. Zonder promotiebeleid zal een aantal andere 
maatregelen (zoals de revitalisering van de binnenstad, de uitbouw van evenementen, het 
havenbeleid) niet of in mindere mate economische effecten genereren.  
 
Haven als ontmoetingsplaats 
Verwacht wordt dat de omvorming van de haven als ontmoetingsplaats leidt tot een 
stijging van het aantal bezoekers met 4.000. Op basis van de geraamde extra bezoeken als 
gevolg van de herinrichting van de haven is vervolgens een doorvertaling gemaakt naar 
de bestedingsimpuls voor Maassluis. Daarbij is per onderscheiden doelgroep gekeken 
naar het gangbare bestedingspatroon. De omvorming van de haven als ontmoetingsplaats 
leidt naar verwachting tot een extra bestedingsimpuls van circa 110.000 euro. Het directe 
structurele werkgelegenheidseffect is met circa 2 extra banen verwaarloosbaar.  
 
Aanstellen van een pro-actieve accountmanager voor het bedrijfsleven 
Door de aanstelling van de accountmanager kunnen procedures voor vergunningen 
sneller en beter worden doorlopen en eventuele problemen bij het bedrijfsleven met wet- 
en regelgeving sneller worden verholpen. Hierdoor bespaart het bedrijfsleven tijd en geld, 
waardoor de concurrentiepositie van het bedrijfsleven wordt verbeterd. De aanstelling van 
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de accountmanager is complementair aan de maatregel ter vermindering van de 
administratieve lasten. De effecten zijn van dezelfde aard.  
 
Initiëren en stimuleren van contacten tussen gemeentebestuur en bedrijfsleven 
Zowel de gemeente als het bedrijfsleven is gebaat bij een regelmatige uitwisseling van 
ervaringen en informatie over het functioneren van het lokale bedrijfsleven. Hierdoor kan 
er gerichter beleid worden ontwikkeld of op een andere manier nageleefd. Ook kan direct 
door de gemeente worden ingesprongen op bedrijven die de stad dreigen te verlaten. Elk 
bedrijf dat op deze manier voor Maassluis kan worden behouden, betekent een positief 
effect op de werkgelegenheid en de bestedingen. 
 
Meewerken aan commerciële publieksvoorzieningen op de ‘Boulevard’ 
Een nieuw wellness/fittness center aan de ‘Boulevard’ kan de diversiteit van het 
recreatief-touristisch aanbod van Maassluis versterken. De directe werkgelegenheids-
effecten zijn zeer beperkt, maar de uitstralingseffecten zijn positief.  
 
Herstructureren van de Kapelpolder 
Uitgangspunt voor de bepaling van de effecten is echter dat ook binnen het nieuwe 
bestemmingsplan ruimte wordt geboden aan bedrijvigheid. De herstructurering van de 
Kapelpolder betekent dan een positieve impuls voor het economisch functioneren van de 
economie van Maasluis. De herstructurering levert als structurele effecten: 
• Fysieke mogelijkheden voor de revitalisering van de binnenstad 
• Fysieke mogelijkheden voor de opwaardering van de haven 
• Mogelijkheden voor huisvesting starters 
• Mogelijkheden voor doorgroei uitgeplaatste bedrijven 
 
Het is niet mogelijk de effecten van de herstructurering precies uit te drukken in 
economische groei of werkgelegenheid. Wel is duidelijk dat de Kapelpolder nu ruimte 
biedt aan circa 140 bedrijven en circa 950 arbeidsplaatsen. Zonder de herstructurering zou 
op termijn vrijwel zeker een aantal bedrijven het terrein (en waarschijnlijk ook Maasluis) 
gaan verlaten, omdat de locatie niet meer voldoet aan hun eisen. Zo biedt de 
herstructurering van de Kapelpolder een bijdrage aan het behoud van bestaande 
arbeidsplaatsen. Indien op deze wijze circa 10% van de bedrijvigheid behouden kan 
blijven15, gaat het voor Maassluis om circa 100 werkzame personen (fte).  
 
Ontwikkelen van bedrijventerrein De Dijk 
Bij de bedrijven die zich vestigen op bedrijventerreinen wordt werkgelegenheid 
gecreëerd. Met behulp van kengetallen (aantal werkzame personen per ha) kan worden 
berekend hoeveel personen er op een terrein kunnen gaan werken. De verwachting is dat 
op De Dijk circa 500 à 600 personen werkzaam kunnen zijn, indien zich er industrie, 
bouw en groothandel gaat vestigen. De berekende werkgelegenheid is echter niet allemaal 
extra werkgelegenheid voor een gemeente of regio. Bedrijven verplaatsen zich immers 
meestal binnen een beperkt gebied, veelal zelfs binnen de eigen gemeente. De bepaalde 
werkgelegenheidseffecten zijn daarom bruto effecten. Er van uitgaande dat gemiddeld 

                                                      
15  Bedrijven nemen een verhuisbeslissing vaak op basis van de groeimogelijkheden op de eigen kavel. De verwachting is niet 

dat er een substantieel deel van de bedrijven de Kapelpolder gaat verlaten, indien er geen herstructurering plaats gaat 
vinden. 
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circa 15% - 20% van de bedrijvigheid op een terrein van buiten de gemeente komt16, 
wordt het netto effect geschat op circa 100 arbeidsplaatsen. 
 

7.2.2 Maatregelen ‘groei van buiten’ 

Oriëntatie op meer / andere toeristische routes 
Door meer of betere toeristische routes aan te bieden, kan Maassluis profiteren van de 
extra bestedingen door toeristen. Hierbij gaat het zowel om de horeca, toeristische 
attracties als de detailhandel.  
 
Voorbereiden van een gericht acquisitiebeleid 
Acquisitie vormt, gelijk aan promotie, flankerend beleid voor de ontwikkeling en 
herstructurering van bedrijventerreinen. De effecten zijn daarom al meegenomen in de 
maatregelen gericht op de ontwikkeling van De Dijk en (eventueel op termijn) de 
Dijkpolder. Uitgangspunt bij het bepalen van de economische effecten is namelijk dat er 
een succesvol acquisitiebeleid wordt gevoerd, zodat de terreinen worden uitgegeven.  
 
Uitvoeren marktonderzoek naar grootschalige detailhandel 
Deze maatregel levert direct geen structureel economisch effect op. De meerwaarde van 
het marktonderzoek wordt gevormd door inzicht in de mogelijkheden van grootschalige 
detailhandel in Maassluis. 
 
Lobby voor extra afslag A20 
Indien de extra afslag er komt zal dit de bereikbaarheid van Maassluis verbeteren, 
waardoor het investeringsklimaat van Maasluis wordt verbeterd.  
 
Doorgroei van de haven naar ‘watersporthaven ’en/of ‘een levendige haven’ 
De totale directe economische impact die voortvloeit uit de ontwikkeling van de haven is 
beperkt. In totaal nemen de extra bestedingen toe met respectievelijk € 260.000 
(watersporthaven) tot € 440.000 (levendige haven). De directe werkgelegenheidseffecten 
zijn zeer beperkt: circa 5 tot 10 banen.  
 
Vooral de uitstralingseffecten (niet direct kwantificeerbaar) zijn belangrijk. De 
belangrijkste zijn: het behoud van de cultuurhistorische waarde van de haven, de 
versterking van de toeristisch-recreatieve positie van de regio en de bijdrage die de haven 
kan leveren aan de leefbaarheid en belevingswaarde van de eigen inwoners. De totale 
bijdrage die wordt geleverd aan het economisch functioneren van Maassluis is het grootst 
bij ‘een levendige haven’. 
 
Verbeteren van de (interne) bereikbaarheid 
Een betere (interne) bereikbaarheid leidt tot een vermindering van de transportkosten bij 
bedrijven. Hierdoor neemt de efficiency bij bedrijven in Maassluis toe, waardoor er meer 
winst kan worden gemaakt. Dit kan weer leiden tot extra werkgelegenheid. Een 
kwantitatieve schatting van de gevolgen voor de werkgelegenheid is op dit moment niet 
mogelijk.  
 

                                                      
16  Zeker voor een relatief klein binnenstedelijk terrein als De Dijk zal dit % niet veel hoger zijn. 
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Realisatie van de Oranjetunnel 
De Oranjetunnel zorgt voor een betere bereikbaarheid van de Rechtermaasoever 
(inclusief Maassluis) en de Linkermaasoever. Voor een aantal bedrijven in Maassluis met 
directe relaties op de Linkermaasoever betekent dit een transportkostenvoordeel. Het is 
op dit moment niet mogelijk dit voordeel te kwantificeren. 
 
Bekijken mogelijkheden voor nieuwe bedrijventerreinen 
Voor De Kade kan worden aangesloten bij de effecten van de Dijk. Beiden zijn van 
ongeveer dezelfde omvang en bieden ruimte voor lokale bedrijvigheid. De structurele 
netto effecten voor De Kade worden daarom geschat op circa 100 arbeidsplatsen. 
 
Uitgaande van de huidige plannen kan de Dijkpolder in potentie werk gaan bieden aan 
circa 600 personen (bruto-effect). Het is echter de vraag of deze werkgelegenheid er met 
de huidige invulling van het concept ook komt. De marktvraag naar activiteiten met 
milieucategorie 1 en 2 is namelijk beperkt. Een groot deel van deze activiteiten zal 
afkomstig moeten zijn vanuit de gemeente zelf, waardoor de netto-effecten ook beperkt 
zullen zijn. Wij schatten de netto-effecten in op circa 100 werkzame personen. 
 
Indien voor een andere invulling en omvang wordt gekozen (25 ha netto voor logistieke 
activiteiten), kunnen er zich in de Dijkpolder op termijn bedrijven vestigen die werk 
bieden aan 1.200 tot 1.300 personen (bruto-effect). Een relatief groot aandeel zal van 
buiten kunnen worden aangetrokken, waardoor het netto-effect voor Maassluis toeneemt. 
Aan de andere kant zal een deel van de werknemers die op het toekomstige terrein gaan 
werken, in de omliggende gemeenten wonen, waardoor er weer effecten weglekken. Per 
saldo schatten wij het netto-effect voor Maassluis in op circa 500 tot 600 werkzame 
personen.  
 
De maatregel sec levert uiteraard geen structureel effect op. Het gaat immers nog om een 
analyse en (eventueel) planvorming. 
 
 

7.3 Terugkoppeling naar de doelstellingen 

In hoofdstuk 5 is aangegeven met hoeveel de werkgelegenheid in Maassluis moet 
toenemen om de geambieerde doelstellingen te halen: 
• In termen van werkgelegenheid is de minimum opgave voor de toekomst de creatie 

van ruim 600 nieuwe banen.; 
• Indien de ambities inzake het terugdringen van de pendel waargemaakt gaan worden 

is het nodig om voor ieder procent minder pendel 60 banen te creëren. Uitgaande van 
een reductie van 5%, betekent dit 300 extra banen; 

• Als vervolgens het nieuwe woningbouwprogramma leidt tot immigratie zijn er per 
1.000 nieuwe inwoners tenminste 65 extra banen (bovenop de ‘autonome’banen in 
handel en voorzieningen) nodig om het pendelsaldo tenminste constant te houden. 
Indien de verwachte groei met 6.000 inwoners wort gerealiseerd, houdt dit een extra 
banengroei in van 390.   

Hieronder wordt eerst een samenvattend overzicht gegeven van de potentiële structurele 
netto werkgelegenheidseffecten van de maatregelen, in termen van werkgelegenheid. 
Hierbij zijn alleen die maatregelen meegenomen, waarbij op een verantwoorde wijze de 
effecten gekwantificeerd kunnen worden: 
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 Tabel 7.1 Potentiële netto  werkgelegenheidseffecten van de maatregelen tot en na 2015 

Maatregel/ Potentieel  netto werkgelegenheids-

effecten 

Tot 2015 Na 2015  

Revitaliseren van de binnenstad 100 100 

Stimuleren complementariteit van de detailhandel 100  

Herstructureren van de Kapelpolder 100  

Ontwikkelen van bedrijventerrein De Dijk 100  

Doorgroei van de haven  5 tot 10 

Nieuwe bedrijventerreinen na 2015* 100 600 - 700 

Totaal arbeidsplaaten (fte) 500 700 – 800 

Totaal banen (1 fte = 1,2 banen) 600 800 – 900 

* Tot 2015 op basis van 6 ha voor milieucategorie 1 en 2. Na 2015 op basis van 25 ha voor logistieke 

activiteiten. 
 
NB: het betekent overigens niet dat in de tabel ontbrekende maatregelen geen structurele 
economische effecten genereren. Deze maatregelen vormen het benodigde flankerende 
beleid om de maatregelen waarvan de effecten wel zijn gekwantificeerd te kunnen 
realiseren.  
 
Bovenstaande tabel met de werkgelegenheidseffecten laat zien dat het huidige 
maatregelenpakket voldoende is om de minimale doelstelling van 600 extra banen in 
2015 te halen. De potentiële netto werkgelegenheidseffecten voor de maatregelen die 
voor 2015 een effect kunnen genereren bedraagt circa 500 werkzame personen (fte17). 
Omgerekend naar banen komt dit uit op circa 600 (1 fte = gemiddeld 1,2 banen).  
 
Het is echter ook een belangrijke constatering dat met het maatregelenpakket 
waarschijnlijk pas na 2015 kan worden voldaan aan het realiseren van de andere twee 
doelstellingen om de pendel terug te dringen en extra banen te creëren voor toekomstige 
inwoners van Maassluis als gevolg van woningbouwplannen.  
 
Het blijkt dat Maassluis tot 2015 ook nog niet voldoen aan de wensen vanuit de Provincie 
en Stadsregio om meer ruimte te bieden voor regionale bedrijvigheid. Hierbij dient echter 
opgemerkt dat dit mede wordt veroorzaakt door de ontwikkeling van het grootschalige 
nieuwe terrein Honderdland in het Westland. Het is vanuit regionale optiek niet wenselijk 
als buurgemeenten concurrerende terreinen aanbieden. Bovendien is dit bedrijfsmatig niet 
opportuun. 
 
De ontwikkeling van de Kade en een andere invulling van de Dijkpolder kunnen op 
termijn wel een (substantiële) bijdrage leveren aan het realiseren van deze doelstellingen. 
Ook de revitalisering van de binnenstad kan op de lange termijn een verdere bijdrage 
leveren. De directe bijdrage van de doorgroei van de haven aan de werkgelegenheid (via 
de bestedingsimpuls) is beperkt.  
 
Hierbij dient tevens een belangrijke externe factor in ogenschouw te worden genomen: de 
economische groei in Nederland en in het bijzonder in Rijnmond. De conjunctuur bepaalt 
voor een zeer groot deel of er werkgelegenheid kan worden gecreëerd of niet. 

                                                      
17  Full time equivalent: een volledige arbeidsplaats van 36 uur of meer. 
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Gemeentelijk beleid is altijd faciliterend en nooit zelf werkgelegenheid creërend, dit 
gebeurt bij het bedrijfsleven. 
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8 Fasering en inzet middelen 

8.1 Fasering 

In hoofdstuk 6 is al een prioritering gegeven van de maatregelen op basis van het 
criterium ‘belang’. De hieruit ontstane tweedeling is vervolgens met behulp van de 
criteria ‘urgentie’ en ‘uitvoerbaarheid’ in de tijd gefaseerd.  
 
Met een aantal maatregelen gericht op het ‘koesteren wat je hebt’ dient snel te worden 
begonnen. Deze zijn duidelijk urgent. Samen met een aantal maatregelen die, door de vrij 
makkelijke uitvoerbaarheid, op korte termijn kan worden uitgevoerd, levert dit een set 
van beleidsmaatregelen op waarmee in 2006 al een aanvang kan worden genomen en 
voor een deel kan worden gerealiseerd. Een aantal maatregelen vergt meer voorbereiding 
en procedures, waardoor hiermee waarschijnlijk pas in 2007 kan worden begonnen. 
 
Maatregelen ‘Koesteren wat je hebt’ 
 
Maatregelen waarmee snel kan / dient te worden 

begonnen (2006) 

 

Maatregelen die later kunnen worden uitgevoerd 

(2007 en later) 

 

• Verlagen van de administratieve lasten en 

verminderen van de regelgeving 

• Mentorbeleid 

• Nieuwe invulling Ondernemersloket (OLM) 

• Verruiming openingstijden horeca in de ochtend 

• Revitaliseren van de binnenstad 

• Nieuw beleid VVV 

• Initiëren van een gericht promotiebeleid  

• Haven als ontmoetingsplaats  

• Aanstellen van een pro-actieve accountmanager 

voor het bedrijfsleven 

• Verstevigen van de contacten tussen 

gemeentebestuur en bedrijfsleven 

• Mogelijkheden bieden voor werken in of nabij de 

woning 

• Parkmanagement 

• Regionaal afstemmen (van het 

bedrijventerreinenbeleid) 

• Stimuleren complementariteit van de detailhandel 

• Behouden gratis parkeren 

• Voorbereiden van uitbouw evenementen 

• Meewerken aan commerciële 

publieksvoorzieningen op de ‘Boulevard’ 

• Ontwikkelen van bedrijventerrein De Dijk 

• Herstructureren van de Kapelpolder 

  

 
De categorie maatregelen gericht op ‘groei van buiten’ heeft minder prioriteit, maar kan 
met een aantal in 2007 worden begonnen. Een maatregel kan al in 2006 worden 
uitgevoerd (oriëntatie op meer/andere toeristische routes). De overige maatregelen vergen 
beduidend meer voorbereidingstijd en kunnen pas na 2008 worden opgestart en 
gerealiseerd. Dit leidt tot de volgende vier gefaseerde sets van maatregelen: 
 
Maatregelen ‘Groei van buiten’ 
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Maatregelen waarmee op korte termijn kan 

worden begonnen (2006/2007) 

Maatregelen die later dienen te worden uitgevoerd 

(na 2008) 

• Oriëntatie op meer/andere toeristische routes 

(2006) 

• Voorbereiden van een gericht acquisitiebeleid 

(2007) 

• Lobby voor extra afslag A20 

• Doorgroei van de haven naar ‘watersporthaven 

’en/of ‘een levendige haven’ 

• Verbeteren van de (interne) bereikbaarheid 

• Realisatie van de Oranjetunnel 

• Bekijken mogelijkheden voor nieuwe 

bedrijventerreinen 

  

 
 

8.2 Inzet personeel en benodigd budget gemeente 

Voor het uitvoeren van de maatregelen zijn middelen nodig. Enerzijds gaat het om het 
binnen de gemeente uitvoeren van werkzaamheden met de huidige formatieplaatsen of 
met behulp van extra formatieplaatsen. Anderzijds gaat het om het beschikbaar stellen 
van budget voor extern onderzoek of advies.  
 
Het gaat hierbij om de benodigde inzet van de gemeente om de beoogde project uit te 
kunnen (laten) voren: het voorwaardenscheppende beleid, met directe gevolgen voor de 
begroting. De budgettaire gevolgen voor een aantal grotere fysieke investeringen, zoals 
de revitalisering van de binnenstad, de ontwikkeling en herstructurering van 
bedrijventerreinen, de modernisering van de detailhandel (Koningshoek) en infrastructuur 
(Oranjetunnel) zijn daarom niet in dit overzicht opgenomen. Het is immers in dit stadium 
nog niet duidelijk in welke vorm deze projecten worden uitgevoerd en wie welk deel van 
de kosten gaat financieren. Een uitzondering hierop is het havenbeleid, waarvoor wel 
indicatief de omvang van de investeringen is opgenomen.  
 
Hieronder wordt per jaar aangegeven welk type activiteiten nodig zijn en wat dit voor 
personele en budgettaire consequenties voor de gemeente heeft.  
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Maatregelen 2006 
 

Maatregel Type activiteiten Inzet personeel 

(uren) 

Extra investering 

Verlagen van de administratieve 

lasten en verminderen van de 

regelgeving 

Advisering (bestaande notitie) 20   

Mentorbeleid Ondersteuning OLM /advisering 60 € 20.000 

 Opstartjaar  160   

Nieuwe invulling Ondernemersloket 

(OLM) 

Evaluatie taken en 

verantwoordelijkheden OLM 

160   

 Evaluatie, afstemming 80   

Lobby voor extra afslag A20     

Verruiming openingstijden horeca in 

de ochtend 

Advisering 20  

 Beheerstaken / /afstemming 20   

Revitalisering binnenstad uitvoering actieplan, o.a. 

convenant 

160 € 25.000 

 Beheer pandenbank 40   

Nieuw beleid VVV Oriëntatie locatie en evaluatie 

prestatieafspraken 

40   

Initiëren van een gericht 

promotiebeleid 

Betrokkenheid planvorming 40  

 
Overleg met SPM/VVV/Furiade 

en advisering 

80   

Haven als ontmoetingsplaats Aanpassen van de 

havenverordening 

40   

 Informatievoorziening 40 € 25.000  

Aanstellen van een pro-actieve 

accountmanager voor het 

bedrijfsleven 

Contacten onderhouden met 

bedrijfsleven (incl. 

winkelcentra/binnenstad) / 

acquisitie detailhandel en 

bedrijven / overleg REO, LEO 

728   

Initiëren en stimuleren van 

contacten tussen gemeentebestuur 

en bedrijfsleven  

Organiseren bijeenkomsten (?) onderdeel acc. 

manager 

  

Totaal  1698 € 70.000 
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Maatregelen 2007 
 

Maatregel Type activiteiten Inzet personeel 

(uren) 

Extra investering 

Voorbereiden van een gericht 

acquisitiebeleid 

Maken acquisitieplan voor 

bedrijven en detailhandel 

(80) onderdeel acc. 

manager 

  

Mogelijkheden bieden voor werken 

in of nabij de woning 

Advisering 20   

 Beheerstaken / /afstemming 20   

Parkmanagement Onderzoek naar mogelijkheden 

bestaande terreinen 

40 € 15.000. 

Mentorbeleid Ondersteuning OLM /advisering 60 € 20.000 

Regionale afstemming 

(bedrijventerreinenbeleid) 

Afstemming regionaal 

economisch/toeristisch beleid 

80   

Stimuleren complementariteit van 

de detailhandel 

Organiseren en deelnemen aan 

overleg en afstemming 

40  

Behouden gratis parkeren Advisering 20   

Voorbereiden van uitbouw 

evenementen 

Organiseren bijeenkomsten 40  

Oriëntatie op meer/andere 

toeristische routes (incl. 

wenselijkheid/mogelijkheid brug 

over de keersluis) 

Onderzoek 20 € 10.000 

Meewerken aan commerciële 

publieksvoorzieningen op de 

‘Boulevard’ 

Planvorming (80) onderdeel acc. 

manager 

  

Herstructureren van de Kapelpolder Betrokkenheid planvorming (80) onderdeel 

beleidsmedewerker

  

    

 
Deelname projectteam (80) onderdeel 

beleidsmedewerker

  

Ontwikkelen van bedrijventerrein De 

Dijk 

Betrokkenheid planvorming (80) onderdeel acc. 

manager 

  

 
Deelname projectteam (80) onderdeel acc. 

manager 

  

Totaal  340 €45.000 
 



Integrale Economische Beleidsnota Maassluis 91

Maatregelen 2008 en later 
 

Maatregel Type activiteiten Inzet personeel 

(uren) 

Extra investering 

Uitvoeren marktonderzoek naar 

grootschalige detailhandel  

Uit (laten) voeren 

marktonderzoek 

40 € 40.000 

Doorgroei van de haven naar 

‘watersporthaven ’en/of ‘een 

levendige haven’ 

Planvoorbereiding 400 € 0,3 tot 3,8 mln. 

Verbeteren van de (interne) 

bereikbaarheid 

Interne afstemming met afdeling 

Verkeer & vervoer 

40   

Realisatie van de Oranjetunnel Voorbereiden lobby ism 

regiogemeenten 

40   

Totaal  520 € 0,34 tot 3,84 

mln. 
 
 

8.3 Consequenties voor de personele bezetting en de begroting 

De in de vorige paragraaf bepaalde inzet van personeel en de bijbehorende investeringen, 
leidt tot de volgende consequenties voor de begrotingen. 
 
Begroting 2006 
Voor de begroting 2006 wordt als basis uitgegaan van de volgende bestaande taken met 
een structureel en uitvoerend karakter. 
 

Bestaande structurele taken Type activiteiten Inzet personeel 

(uren) 

Extra investering 

Ondernemersloket Maassluis (OLM) Individuele ondernemers en 

onderhoud contacten OFM/BKM

950  

Regionale afstemming Onderhoud contacten KvK, 

provincie en andere gemeente 

100  

LEO/REO Secretarisfunctie 225  

Toeristisch overleg Bijwonen 20  

Marktcommissie/havenmeester Secretarisfunctie/advisering 125  

Subsidies 

SPM/promotie/centrummanagement 

Advisering en deelname overleg 100  

Overige werkzaamheden Actuele (ad hoc) zaken / 

betrokkenheid sociale en 

ruimtelijke beleidsinitiatieven 

300  

Totaal  1.820  
 
In totaal is er in 2006 dus 2.838 uur (1.820 + 1698) nodig om het gewenste economische 
beleid volledig uit te voeren. De bestaande structurele uitvoerende taken worden ingevuld 
door de huidige bestaande formatie van 1,25 fte (1 fte = 1.456 uur).  
 
Het grootste deel van de extra activiteiten heeft een beleidsmatig karakter. Het gaat 
hierbij om ondersteuning-, beheer- en afstemmingstaken. In totaal gaat het om 370 uur, 
waarvan 250 uur structureel. In de tweede helft van 2006 zal er een part time 
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beleidsmedewerker (0,5 fte = 728 uur * 0.5 = 360 uur) worden aangesteld die deze taken 
kan vervullen. 
 
Voorts zal er een accountmanager ( ½  Fte = 728 uur) worden aangesteld die onder meer 
de banden met het bedrijfsleven verstevigt en er voor zorgt dat meer bedrijven 
geïnteresseerd raken om zich hier (op termijn, als er weer aanbod is) te vestigen en er 
voor zorgt dat er op korte termijn detaillisten naar Maassluis komen, om de lege panden 
in de winkelcentra te vullen.  
 
Voor de uitvoering van de overige extra taken (circa 600 uur) zal er extern moeten 
worden ingehuurd (o.a. Opstartjaar Mentorbeleid en de nieuwe invulling van het OLM18).  
 
Samenvattend volgt het volgende beeld: 

Taken 2006 Uren Invulling 

Structureel uitvoerend 1.820 Bestaande formatie 

Structureel beleidsmatig 370 Nieuwe beleidsmedewerker 

Accountmanagement 728 Nieuwe accountmanager 

Extra tijdelijk beleidsmatig  600 Extern 

Totaal 3.518  
 
Naast deze invulling in uren, vergt de uitvoering van de maatregelen een investering van 
in totaal € 70.000,-.  
 
Begroting 2007 
Naast de (1820) structureel uitvoerende uren, de (250) structureel beleidsmatige uren en 
de accountmanagement uren (728) uit 2006, is in 2007 nog 340 uur extra nodig om de 
activiteiten binnen de maatregelen uit te voeren. Deze uren kunnen worden uitgevoerd 
door de beleidsmedewerker die in 2006 wordt aangetrokken. Deze medewerker houdt nog 
200 uur beschikbaar voor overige (niet nader omschreven) beleidstaken. 
 
Samenvattend volgt het volgende beeld: 

Taken 2007 Uren Invulling 

Structureel uitvoerend 1.820 Bestaande formatie 

Structureel beleidsmatig 728 Beleidsmedewerker 

Notataken 2006: 250 uur 

Notataken 2007: 340 uur 

Overige beleidstaken: 138 uur 

Accountmanagement 728 Nieuwe senior beleidsmedewerker 

Totaal 3.276  
 
Naast deze invulling in uren, vergt de uitvoering van de maatregelen een investering van 
in totaal € 45.000,-.  
 
Begroting 2008 en later 
Deze maatregelen worden niet binnen één jaar uitgevoerd, daarom zijn de consequenties 
voor de begrotingen van 2008 en later thans nog niet aan te duiden.  

                                                      
18  Uitvoeren evaluatie middels interactief proces met bedrijfsleven en KvK 
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8.4 Subsidiemogelijkheden 

De directe subsidiemogelijkheden voor Maassluis bij de rijksoverheid zijn beperkt. Dit 
komt vooral omdat het rijk inzet op het stimuleren van de economische groei in een aantal 
grootstedelijke gebieden (G31). Daarnaast richt het rijk zich op grotere projecten met een 
bovenregionale functie. Het Ministerie van EZ heeft bijvoorbeeld een nieuwe regeling 
(TOPPER) voor de herstructurering van bedrijventerreinen. Uitsluitend zogenaamde 
topprojecten komen in aanmerking voor subsidie. De regeling is vooral gericht op het 
verminderen van belangrijke knelpunten in het masterplan. EZ verwacht van gemeenten 
dat ze bovenregionale samenwerking zoeken met de buurgemeenten. Veel knelpunten 
zijn alleen bovenregionaal op te lossen. Daarnaast verwacht EZ van gemeenten ook een 
goede interne afstemming. De ontwikkelingen in Maassluis zijn te klein en lokaal voor de 
TOPPER regeling. 
 
De belangrijkste subsidiemogelijkheden voor Maassluis liggen daarom bij de Stadsregio 
en de Provincie Zuid Holland.  
 
Stadsregio 
Middels het regionaal budgetouderschap stedelijke vernieuwing levert de stadsregio op 
actieve wijze ondersteuning en geeft richting aan herstructureringsprocessen in de regio. 
Het bevorderen van de aantrekkelijkheid van steden en dorpen als woongebied staat 
daarbij voorop. Essentieel daarbij is dat zo veel mogelijk gebruik wordt gemaakt van ter 
plaatse aanwezige dynamiek van bewoners, ondernemers en beheerders en investeerders 
in vastgoed.  
  
Begin 2005 heeft het dagelijks bestuur zijn op basis van goedgekeurde Meerjarige 
OntwikkelingsProgramma’s (MOP) beschikkingen afgegeven voor investeringsbudgetten 
voor de periode 2005-2010 aan de vijf programma-gemeenten ISV2: Capelle aan den 
IJssel, Maassluis, Ridderkerk, Spijkenisse en Vlaardingen. Voor Maassluis komt er bijna 
2 € mln. Beschikbaar. De subsidies zijn vooral bestemd voor meer woningdifferentiatie 
en kwaliteitsverbetering van de woonomgeving.  
 
Provincie Zuid Holland 
Voor de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen en voor het opknappen van oude 
bedrijventerreinen heeft de provincie de volgende subsidies beschikbaar:  
Ontwikkelingsfonds Bedrijventerreinen (OFB) en 
Duurzaam Economisch Ruimtegebruik (DECOR) / Planvorming. 
 
De provincie Zuid-Holland ondersteunt gemeenten bij het aanleggen van nieuwe 
bedrijventerreinen en het herstructureren van bestaande bedrijventerreinen. De plannen en 
voorgenomen acties daartoe staan beschreven in het Meerjarenprogramma 
Bedrijventerreinen.  
 
Bij planvorming gaat het om voorbereidende werkzaamheden die het project een 
kwaliteitsimpuls geven. Bijvoorbeeld voor een haalbaarheidsonderzoek, 
parkmanagementscan of voor het opstellen van een plan van aanpak.. 
 
In de uitvoeringsfase is er financiële ondersteuning uit ons Ontwikkelingsfonds 
bedrijventerreinen (OFB) mogelijk. Het is mogelijk subsidie bij de Provincie aan te 
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vragen voor de concrete herstructurering van bedrijventerreinen, de aanleg van nieuwe 
bedrijventerreinen, de aanleg van externe, ontsluitende infrastructuur die rechtstreeks 
verband houdt met een bedrijventerrein en voor bedrijfsverzamelgebouwen.  
 
Dit zijn de belangrijkste subsidiemogelijkheden voor Maasluis met dit 
maatregelenpakket. Gezien het aflopen van een subsidieprogramma is het zaak om tijdig 
(al in 2006) met de herstructurering van de Kapelpolder te beginnen.  
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Bijlage 1: Lijst met deelnemers interactieve 
bijeenkomsten 

Aanwezigen 20 september 2005 Brainstormsessie 
1.E. vd Werf (Ondernemersfederatie Maassluis) 
2.W.B. de Snaijer (Nationaal Sleepvaartmuseum) 
3.L. Leichtenberg (centrummanager) 
4.M. Overvliet (w.v. Koningshoek) 
5.R. van Duijnen (BedrijvenKring Maassluis) 
6.G. Martens (BKM) 
7.A. de Jonge (KvK) 
8.C. de Jonge (oud-acquisiteur gem. Maassluis) 
9.F. Ripke (procesmanager bedrijventerreinen) 
10.J.F. Scheerstra (wethouder EZ, gemeente) 
11.P. Juten (Afdelingshoofd OBM, gemeente) 
12.M. de Vette (Afdelingshoofd SoZaWe, gemeente) 
13.M. van Wijk (Afdeling OBM, gemeente) 
14.W. te Selle (Afdelingshoofd ROM, gemeente) 
15.O. Dorsman (Afdeling ROM, gemeente) 
16.D. Schut (Afdeling ROM, gemeente) 
17.M. Hokke (Afdeling ROM, gemeente) 
 
Aanwezigen 18 oktober 2005 Discussiebijeenkomst  
1.E. vd Werf (OFM) 
2.N. Rol (OFM) 
3.A. Lokker (BKM) 
4.G. Martens (BKM) 
5.K. Zwaard (Koopcentrum Binnenstad Maassluis) 
6.C. Paalvast (KBM) 
7.L. van Duijn (Stichting Promotie Maassluis) 
8.W.B. de Snaijer (Nationaal Sleepvaart Museum) 
9.L. Leichtenberg (centrummanager) 
10.F.M. Baars (w.v. Steendijkpolder) 
11.L. van der Schee (Pearle Opticiens, Koningshoek) 
12.L.G. van der Schee (Pearle Opticiens, Koningshoek) 
13.J.C.L. Breunis (raadslid VVD) 
14.B. Sio (raadslid VVD) 
15.J.A Lammers-Noordam (raadslid VVD) 
16.J. Luijendijk (raadslid PvdA) 
17.B. de Reuver (raadslid D66) 
18.K. Dijkman (steunlid D66) 
19.J. van der Maarel (raadslid Vereniging Senioren Partij) 

Met opmaak: Regelafstand: 
Minimaal 14 pt,  Geen
opsommingstekens of nummering

Met opmaak: Regelafstand: 
Minimaal 14 pt,  Geen
opsommingstekens of nummering



Integrale Economische Beleidsnota Maassluis 96 

20.E.A. Middelburg (raadslid Vereniging Senioren Partij) 
21.D. Pasterkamp (raadslid Vereniging Senioren Partij)  
22.H. Heijboer (raadslid CDA) 
23.J.G.P. Weltevrede (raadslid CDA) 
24.W. Poort (projectontwikkelaar) 
25.J. Scheerstra (wethouder EZ, gemeente) 
26.W. te Selle (Afdelingshoofd ROM, gemeente) 
27.M. Hokke (Afdeling ROM, gemeente)  

Met opmaak: Standaard
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Bijlage 2 Geïnterviewde personen 

Bijlage 2 Geïnterviewde personen 
• E. v.d. Werf (OFM)  
• R. van Duijnen (BKM)  
• G. Martens (BKM)  
• A. de Jonge (KvK)  
• N. Rol (OFM/KvK)  
• R. Bosma (Koninklijke Horeca Nederland Maassluis)  
• L. Leichtenberg (Centrummanager/Stichting Promotie Maassluis)  
• E. Schipper (VVV)  
 
 
PM 
 

Met opmaak: Standaard
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Bijlage 3 Gebruikte bronnen 

• Actieplan Toerisme 2001 – 2005 Kunst, Cultuur Bloemen en Bollen (februari 2001)  
 
• Adviesbureau RBOI, Maassluis ontwikkelingsvisiebinnestad (16 december 1999)  
• Adviesbureau RBOI, Ontwikkelingsvisie binnenstad Maassluis, (16 december 1999)  
• Agenda Vrijetijd 2006 – 2010 Kunst, Cultuur en Water (concept versie GS 19 april  
2005)  
• Beleidsplan Gemeentemuseum en Kunstuitleen Maassluis 2004- 2010 (versie11-03-  
2004)  
• BRO (2005), Actieplan binnenstad Maassluis (concept, 1 november 2005)  
• Christen Unie, Maassluis, een werkzame stad (september 2004)  
• Christen Unie, Toelichting op Offerteaanvraag voor het vervaardigen van een  
Beleidsnota “Integraal Economisch Beleid 2005” (4 november 2003)  
• ECORYS, Quickscan Bedrijventerrein Dijkpolder Maassluis (5 maart 2003)  
• Evaluatie Regio VVV Nieuwe Waterweg/Westland (2004)  
• Gemeente Maassluis (2002) Maassluis: Sportieve stad aan de waterweg  
• Gemeente Maassluis, Fietsnotitie (december 2002)  
• Gemeente Maassluis, Handen ineen voor de binnenstad (4 oktober 2005)  
• Gemeente Maassluis, Maassluis, een (thuis)haven voor oude slepers (concept, 17  
januari 2005)  
• Gemeente Maassluis, Partiële herziening bestemmingsplannen gebied Kapelpolder  
(21 september 2005)  
• Gemeente Maassluis, Prognose Maassluis 2015 Bevolking, huishoudens en  
voorzieningen (april 2000)  
• Gemeente Maassluis, Raadsinformatiebrief (9 juni 2004)  
• Gemeente Maassluis, Structuurvisie detailhandel 2004 (concept, 17 maart 2004)  
• Gemeente Maassluis, Structuurvisie Maasluis 2000+ (16 september 1997)  
• Gemeente Maassluis, Structuurvisie Maassluis 2000+ (16 september 1997)  
• Gemeente Maassluis, Uitgangspunten Havenbeleid 2004  
• Gemeente Maassluis, Verkenningsnota Integraal Economisch Beleid  
• Gemeente Maassluis, Voorzieningen in Maassluis 2004 (november 2004)  
• Gemeente Maassluis, Nota Horecabeleid  
• Gemeentelijk Cultuurbeleid kansen en belemmeringen (juni 2001)  
• Masterplan Dijkpolder Maassluis (concept april 2005)  
• Nederland Maritiem, Scheepvaart, Transport & Logistiek  
• Ontwikkelingsplan Maassluis  
• Openbaar Advies B en W, 1500 opstarten procedure “Partiële herziening  
bestemmingsplannen Kapelpolder” (9 september 2005)  
• Openbaar Advies B en W, 220 Locatie “De Dijk” (26 oktober 2004)  
• Openbaar Advies B en W, 220 Uitgangspunten Havenbeleid 2004 (18 mei 2004)  
• Provincie Zuid-Holland Jaarplan Toerisme (16 november 2004)  
• Provincie Zuid-Holland, Toer Teller 2004 (februari 2005)  

Met opmaak: Standaard
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• Vereniging van Kamers van Koophandel en Fabrieken in Nederland, Handleiding  
REGIO-INFO-systeem (april 2005)  
• Vereniging van Kamers van Koophandel, Bedrijvendynamiek 2003 (27 april 2004)  
• VVV vestiging Maassluis, Evaluatie Regio VVV Nieuwe Waterweg/Westland  
 
PM 
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