Economic Platform Delft stimuleert
het ecosysteem met gemeente en TU
in de ‘Delftse driehoek’.
Mick Eekhout, EPD, 25 april 2018

Economisch Platform Delft
• Gemeente en TU namen in februari 2018 het initiatief om het
‘Economisch Platform Delft’ op te richten.
• Het EPD heeft als denktank de opdracht de Delftse economie
te stimuleren beginnend vanuit de HighTech bedrijven.
• Het EPD, bestaat uit Delftse HighTech ondernemers, een
vertegenwoordiger van de TU en de wethouder EZ Delft.
• Het EPD stimuleert dat de Delftse economische potentie op
het gebied van de technologie beter wordt benut.
• Leden van het EPD werken onbezoldigd.
• EPD kan gevraagd en ongevraagd advies geven.

Ontwikkeling 1
• De stad Delft is een heerlijke stad om te wonen en te werken.
• Na ‘7 magere jaren’ komen er nu weer ‘7 jaren van opbouw’
• De TU Delft doet excellent onderzoek, geeft goed onderwijs
en staat internationaal hoog aangeschreven.
• De valorisatie als 3e taak van de TU wordt steeds succesvoller.
• De bedrijven in Delft werken vanuit hun eigen wereld.
• Gemeente Delft, TU Delft en bedrijven hebben zich jarenlang
alleen met hun eigen problemen bemoeid.
• In de ‘Delftse driehoek’ [zie cartoon Auke Herrema, 2011]
stonden ze jarenlang met de ruggen naar elkaar.
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Cartoon: Auke Herrema

’De Delftse driehoek’: ieder voor
zich. Zo was de situatie lange tijd.
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Ontwikkeling 2
• De bedrijvigheid in de Randstad Zuid blijft duidelijk achter.
• Amsterdam en Eindhoven hebben MRDH ingehaald.
• Er zijn adviezen gegeven om te verbeteren [Deetman ea:
‘Parel in de randstad’; Rifkin ea: ‘Roadmap Next Economy’]
• Alle adviezen gaan naar versterken van economie vanaf
technische starters en doorgroeiers.
• Gemeente en TU spreken elkaar nu regelmatig.
• Sluiten in 2016 een convenant voor samenwerking.
• Richten samen de ‘Delft Technology Partners’ op om meer
kennisgerichte bedrijvigheid te realiseren.
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Ontwikkeling 3
•
•
•
•

Het motto wordt ‘samenwerken’ in plaats van ‘solo werken’.
TU en Gemeente besluiten ook bedrijven erbij te betrekken.
Richten ‘Economisch Platform Delft’ [EPD] als denktank op.
Theun Baller adviseert op 10 jan.2018 aan de ondernemers
om zelf een economisch actieplan voor de toekomst maken.

• EPD heeft geluisterd.
• Over drie maanden een actieplan met oplossingsrichtingen?
• Dit zijn de eerste gedachten over hindernissen.

Beeld: dreamingandsleeping.com
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Ontwikkeling 4
•
•
•
•
•
•
•
•

EPD wil economie stimuleren vanuit de HighTech bedrijven.
Zij kunnen ook minder technische bedrijven meetrekken.
Voor veel Delftse bedrijven zal ‘HighTech’ al een ambitie zijn.
Ambities EPD moeten wel haalbaar zijn bij de start;
EPD mogelijk smal beginnen en na 2018 breder uitbouwen
Na design en engineering komt de fase van de prototyping.
‘Delft Prototyping’ is een motto van de Delftse bedrijven?
EPD zoekt draagvlak bij de Delftse bedrijven.

• EPD beredeneert de volgende hindernissen als uitdagingen:
Beeld: EPD, 02-03-2018

Mick Eekhout 25.04.2018

Hindernissen en uitdagingen 1
Karakteristiek Tech-bedrijven: van ‘HighTech’ tot ‘DeepTech’
• Er is een groot aantal bedrijven in zeer diverse vakgebieden
actief. Die veelheid is een sterke eigenschap.
• Alle bedrijven zijn technisch. ‘HighTech’ is een uithangbord;
‘DeepTech voor bedrijven met veel onderzoek.
• Het maken van prototypes als typisch voor starters tussen TU
en industrie is nergens in Nederland: Field Lab Prototype?
• Delftse ingenieurs/’fietsenmakers’ zijn sterk gedigitaliseerd.
• Kijk naar de Nuna cars en naar Ampelmann stbilisators.
• Bedrijven zijn van hun zijde gebaat met een actievere relatie
met kennisinstellingen TU, HBO, MBO, TNO en Deltares.
Beeld: Gebiedsontwikkeling, dr. Verheul & dr.ir. Tom Daamen, 28-03-2018
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Hindernissen en uitdagingen 2
Bedrijvigheid in Delft
• De technische bedrijven hebben ook minimaal 50% minder
hoog geschoold personeel nodig: HBO, MBO, LBO/VMBO.
• De minder geschoolde bevolking is ook in staat aan de
digitalisering aan te haken. Het begint met een smartphone.
• Scholing en beschikbaarheid van uitvoerend personeel is dus
belangrijk voor ‘Tech’bedrijven.
• De afnemende interesse voor MBO baart heel veel zorgen.
• Voor technische jongeren is er in Delft al heel veel te zien in
de technische bedrijven om te worden geïnspireerd.

Beeld: Delft City Marketing, 15-02-2018
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Hindernissen en uitdagingen 3
Nog meer valorisatie vanaf TU Delft / kennisinstellingen
• Kennisinstellingen te lezen als: TU, TNO, Deltares en HBO’s.
• Kennisinstellingen zouden van hun kant méér gericht kunnen
worden op de praktische versterking van de industrie.
• TU zou vanaf de hoogleraren op de werkvloer méér
inspanning kunnen richten op Valorisatie als 3e kerntaak.
• Valorisatie zou in twee richtingen kunnen worden vergroot:
van en naar bedrijven, van en naar kennisinstellingen.
• Vestigingen van (inter)nationale bedrijven naar TU Delft
toetrekken in gastvrije ambassadegebouwen.
• Goed voor onderzoek en voor kennismaking met studenten.
Beeld: EPD, 02-03-2018
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Hindernissen en uitdagingen 4
Technopolis en verder
• Technopolis werd ooit gekocht voor uitbreiding TU zelf.
• Verplichte relatie met TU en hoge erfpacht vertragen het
volbouwen van Technopolis.
• Technopolis zou binnen 10 jaar vol gebouwd moeten zijn.
• Delftechpark was binnen 5 jaar geheel vol gebouwd.
• Technopolis ontbeert nu socialiserend gemeenschapsgebouw.
• Na Yes!Delft nog geen doorgroeigebouw zoals: Next!Delft
• Is er ruimte op Technopolis voor kleinere HighTech bedrijven?
• DSM Biotechnologie Campus is er alleen voor biotechnologie.
Beeld: vestigingslocaties.nl
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Hindernissen en uitdagingen 5
Bedrijfsruimte voor starten en doorgroeien
• De starters missen in groei na Yes!Delft als doorstarters en
doorgroeiers begeleiding en CEO patronages.
• Delft heeft één goedkoop 24/7 bedrijfsverzamelgebouw voor
jonge maakstarters: ‘De Delftse Kabelfabiek’/Schiehallen .
• Er is in Delft te weinig maakruimte: slechts 4% vrij beschikbare
bedrijfsruimte voor de maakindustrie.
• Wel voldoende leegstaande kantoren: 17%
• Er is vraag naar méér dan 40.000 m2 bedrijfsruimte voor starters,
doorgroeiers en uitbreiders.
Beeld: stedenbouw.nl
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Hindernissen en uitdagingen 6
Politieke controverse tussen méér Wonen en Werken
• Controverse tussen ‘15.000 woningen méér’ en ‘10.000
arbeidsplaatsen méér’ moet politiek worden besloten.
• Beide handhaven als ambitie lijkt ons als EPD onmogelijk.
• De gemeente Delft lijkt er te klein voor.
• Nieuwe van Raad en B&W moet dus wijsheid tonen.
• ‘Wonen’ boven ‘Werken’ betekent dat de ambitie van ‘10.000
méér’ onhaalbaar wordt door exodus van bedrijven.

Beeld: EPD Challenge Vastgoed
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Hindernissen en uitdagingen 7
Schieoevers
• ‘Wonen op de Schieoevers’ ontlokt ‘vierkante’ MER protesten.
• Introductie MER regime heeft negatieve invloed op bedrijven
en lijkt op politieke sluipmoord: ze vertrekken uiteindelijk.
• Méér wonen betekent derhalve het verdwijnen van
maakindustrie van starters, doorgroeiers en MKB.
• Bestemmingsplanwijziging ‘Wonen’ gaat marktverhoudingen
sturen: vastgoedeigenaren winnen en starters/mkb verliezen.
• Industriële grond schoonmaken voor wonen is kostbaar.
• Maar nog kostbaarder is het verlies van maakbedrijven in
Delft.
Beeld: stedelijketransformatie.nl
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Hindernissen en uitdagingen 8
Van stad Delft naar Regio Delft
• Indien de maakindustrie voor prototyping en productie geen
plaats kan vinden in Delft, dan gaan de makers naar de regio.
• Droom van ‘10.000 méér werkplekken’ is voorgoed vervlogen!
• De wethouders van omringende gemeenten staan te springen
om Delftse maakbedrijven: ze kunnen er bijna gratis terecht.
• Ondernemers kunnen met TU, gemeente en grondeigenaar
een compenserend bedrijvengebied als ‘Technopolder’
stichten met 100.000 m2 plus de extra vraag van 40.000m2 ?
• Of anders in de omliggende gemeenten in de regio Delft?

Beeld: Technologische Innovatiecampus Delft, Gemeente Delft 2011

Mick Eekhout 25.04.2018

EPD: De Delftse driehoek van gemeente, TU Delft en bedrijven
leidt alleen met wijsheid tot grotere economische bloei
Mick Eekhout 25.04.2018

Conclusies 1
•
•
•
•
•
•
•
•

Grote vraag naar huisvesting bedrijven in Delft > 40.000m2
Aanbod huisvesting voor maakbedrijven is krap: slechts 4%
Aanbod kantoren en laboratoria daarentegen is ruim: 17%
Transitie van Schieoevers naar gemengd werken en wonen is
al ingezet en zal tot grote MER problemen leiden.
‘Wonen’ is fataal voor de maakbedrijven in de ‘Kabelfabriek’.
Starters en doorgroeiers zoeken goedkope 24/7 maakruimte.
Beter de Schiehallen als ‘Kabelfabriek’ upgraden voor
prototyping en MKB en hogere huur rekenen.
Alternatief: hoge Keukenhof-achtige kassen als tijdelijke
bedrijfsgebouwen te laten bouwen als compensatie.
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Conclusies 2
•
•
•
•
•

Het is logisch dat de huurders zich verenigen.
Huurdersvereniging gaat het gesprek over de toekomst aan.
Lukt dat niet, dan dient politiek in actie te komen.
Gaat ‘wonen‘ door, dan komt er een Exodus van 2.000 banen.
Als Delft te klein is voor maakbedrijven, dan uitwijking naar
de regio Delft, en nog verder.
• In de omringende gemeenten staan wethouders te trappelen
om Delftenaren te verwelkomen.
• Wonen ipv de ‘kabelfabriek’ maakt ‘10.000 méér werk’
onhaalbaar. Dan komt de teller op ‘2.000 minder’.
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