
  

 
 

 
 

Betreft: Verslag werkbezoek ‘De (blijvende) impact van de crises op de bezoekerseconomie 
Datum: 14 oktober 2022 

 
Maak Leiden weer leidend!  
14 november jl. kwamen ondernemers, bestuurders en de leden van de commissie ‘Werk & Middelen’ 
bijeen voor het werkbezoek over de (blijvende) impact van de crises op de bezoekerseconomie. 
Allereerst willen we iedereen graag bedanken voor de aanwezigheid en waardevolle bijdrage aan deze 
bijeenkomst. Gezamenlijk kunnen we terugkijken op een dag waarbij verbinding centraal stond, iets 
waar na de coronapandemie groeiende behoefte naar is. Hierdoor ontstond een interessante dialoog 
waarbij de uitdagingen gedeeld werden en gezamenlijk gesproken werd over mogelijke oplossingen. 
Dit is als zeer waardevol ervaren. 
 
Aanbevelingen 
Bij de introductie van het werkbezoek werd de vraag gesteld welke aanbevelingen de Leidse 
ondernemers de commissie en raad wil meegeven. We hebben deze aanbevelingen voor u op papier 
gezet, zodat u ze nog eens rustig kan nalezen. 

1. Blijf Programma binnenstad steunen. Ondernemers krijgen veel voor hun kiezen. De effecten 

van de coronamaatregelen worden nog dagelijks gevoeld en de energieprijzen, 

personeelstekorten en inflatie stijgen naar recordhoogte. Daarnaast zijn ontwikkelingen zoals 

online shoppen in een stroomversnelling geraakt. Gecombineerd met de noodzaak om te 

verduurzamen staan ondernemers voor enorme uitdagingen. Ondernemers zouden geen 

ondernemers zijn als ze niet open zouden staan voor innovatie en een andere manier van 

zakendoen, maar dat kunnen ze niet alleen. De veerkracht van ondernemers staat of valt met 

goed en stimulerend gemeentelijk beleid. Investeringen in veerkracht, innovatie en de 

bezoekerseconomie zijn noodzakelijk. Helemaal in deze tijd. Programma binnenstad richt zich 

op verbeteren van de vitaliteit van de binnenstad, dat wil zeggen een toekomstbestendige 

binnenstad die inspeelt op maatschappelijke ontwikkelingen, een aantrekkelijk 

vestigingsklimaat heeft en waar er een balans is tussen levendigheid en leefbaarheid. 

Ondernemers hebben veel baat bij de inzet en financiële steun vanuit het Programma 

binnenstad en zien graag dat dit wordt voortgezet waarbij de economische focus van het 

programma centraal moet staan. Helemaal in deze tijd.  

2. Balans in de belangenafweging. Ondernemers begrijpen dat een verantwoorde 

belangenafweging noodzakelijk is alvorens besluiten genomen worden. Het komt steeds vaker 

voor dat het belang van ondernemers en bewoners niet meer in evenwicht is. Door een gelijk 

speelveld te creëren voor beide partijen zijn wij van mening dat deze balans hersteld kan 

worden. Zodoende stellen we voor dat de bewonersverenigingen op dezelfde wijze 

georganiseerd moeten zijn als de ondernemersverenigingen en het belang van een 

representatief deel van de achterban vertegenwoordigd wordt. Hiermee wordt voorkomen 

dat één omwonende met kritisch tegengeluid niet zwaarder weegt dan het geluid van één 

ondernemer.  

3. Versnelde besluitvorming vergunningen. Ondernemers moeten vaak lang wachten op reactie 

op vergunningsaanvragen. Veelal komt dit door de hoeveelheid tijd die gaat naar de 

belangenafweging. Om ervoor te zorgen dat ondernemers het hoofd boven water kunnen 



  

 
 

 
 

houden, is tijdige besluitvorming essentieel. Ondernemers kunnen immers niet investeren in 

hun bedrijf, als ze niet weten waar ze aan toe zijn.  

4. Coronaterrassen. De coronaterrassen vormden een welkome oplossing van de gemeente ten 

tijde van crisis. De tijdelijke uitbreiding zien we graag permanent worden op de locaties dat dit 

kan. Enerzijds om hiermee bezoekers de ruimte te bieden, de levendigheid van pleinen te 

bevorderen en de ondernemers die geconfronteerd worden met nieuwe uitdagingen 

tegemoet te komen. De gemeenteraad staat positief tegenover dit beleid. Ondernemers 

moeten op dit moment helaas nog lang wachten op duidelijkheid over de 

vergunningsaanvraag. Gevraagd wordt om dit te bespoedigen zodat de voorbereidingen t.b.v. 

de inkoop, investeringen in terrasmeubilair en aantrekken van extra personeel niet in het 

gedrang komen.  

5. De cultuursector. Het aantal bezoeken van culturele activiteiten is met 60% tot 70% 

teruggelopen. Met name de podia zijn hard geraakt. De sector vraagt de raad om hen extra te 

steunen bij het herstellen van de bezoekersterugloop. Daarbij ligt de focus op marketing en 

samenwerking om tot combinatiebezoeken te komen. Een bezoek aan culturele activiteiten 

wordt vaak gecombineerd met andere activiteiten die de stad te bieden heeft. Denk hierbij 

aan winkelen, restaurantbezoek en het bezichtigen van de historische kant van de stad. Het is 

van belang dat deze ogenschijnlijk verschillende werelden nog nauwer met elkaar gaan 

samenwerken. Vooral nu. Een gezamenlijk aanbod draagt bij aan het aantrekken van extra 

bezoekers, langere verblijfsduur, hogere uitgaven en waardering voor de stad. Daarnaast is 

het van belang dat de stad goed bereikbaar blijft zodat bezoekers het zo makkelijk mogelijk 

wordt gemaakt. Dit is nu niet altijd het geval. Vooral het OV laat qua bereikbaarheid en 

dienstregeling te wensen over waardoor dit voor de culturele instellingen niet altijd een goed 

alternatief is voor andere vervoersmiddelen. 

6. Vindbaarheid ondernemersinformatie. Ondernemers hebben moeite met het vinden van 

duidelijke en bruikbare informatie over vergunningstrajecten, beleid, netwerk en 

stimulerende maatregelen zoals fondsen. Het verzoek is dat de informatie allemaal op één 

plek ontsloten wordt en op die manier het ondernemersklimaat van Leiden verbeterd wordt. 

7. Monitoren vs evalueren. Aangegeven werd dat werkzaamheden bij evaluaties vaak stil komen 

te liggen binnen de gemeentelijke organisatie. Beter zou zijn om tussentijds te monitoren. 

Bovendien kunnen hierdoor tussentijdse stagnaties tijdig opgespoord en opgelost worden. 

Nogmaals hartelijk dank voor uw aanwezigheid. Ik hoop dat u bij een volgende bijeenkomst weer 

aanwezig wil zijn.  

 

 


