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Aanleiding

Wethouder Vollebregt eindigt de discussie: “Over 5 

maanden wil ik laten zien dat we samen stappen hebben 

gemaakt in de concrete toevoeging van de hoeveelheid 

vierkante meters maakindustrie in Delft.”
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Dilemma’s

De dilemma’s zijn samen te vatten in drie hoofdpunten:

• Starters: huisvesting kost geld;

• Behoud en groei van maakbedrijven versus groei van de 

stad als geheel; 

• Keuze welke bedrijven en waar ? Maakstarters of 

maakdoorgroeiers ? Op de campus of in gemengde 

woon-werk-omgeving of op bedrijventerreinen?
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Wat is er gebeurd ?

• REV – uitvoeringsplan met 10 % norm

• NeXt!Delft – 20.000 m2

• Biotech Campus Delft – 3.000 m2

• Schieoevers met Schiehallen – 60.000 m2
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Ambitie & Doelstellingen

• Delft hoofdstad van technologie & innovatie

• Delft als must see bestemming voor bezoekers

• Werkgelegenheidsgroei en arbeidskansen voor iedere Delftenaar -

10.000 extra banen tot 2040
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Nut & Noodzaak

• De stad en de regio groeien, zaak dat brede werkgelegenheidsgroei 

tred houdt

• Marktimperfecties icm schaarse ruimte zorgen voor een eenzijdige 

prikkel. Aanvullende actie nodig om te krijgen wat de stad nodig heeft

• Anticiperen ipv reageren

7



Ruimtelijk sturen

• Winkels (inzetten op versterking

kansrijke centra)

• Kantoren (stationsgebieden als 

versterkingsgebied voor 

voorraadvernieuwing). 

• Bedrijfsruimte (Forse nieuwbouw

nodig, in veel soorten en maten)

Circa 5% leegstand, aanbod 

versnipperd

Circa 11% leegstand, 

kwalitatieve mismatch

Aanbod-voorraad ratio 1,5%, 

te weinig aanbod



Welk type economie op welke plek



Ruimte voor nieuwe bedrijvigheid



Extra banen voor een brede doelgroep
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Kern van de aanpak

• Samen met ondernemers kansen verkennen voor elke wijk, naar

voorbeeld schieoevers en voorhof

• Aanjagen en faciliteren van ruimtelijke initiatieven (bedrijfsruimte)

• Eigen vastgoed en locaties activeren

• Bij nieuwe woningbouwplannen 10% programma reserveren voor banen

• Samen met TU en DSM campusontwikkeling versnellen



TU Delft :ASR Dutch Science Park Fund

Ontwikkeling vastgoed op Campus tbv vestiging derden wordt versneld

• – Vastgoed is middel in faciliteren samenwerking tussen TUD en bedrijven

• – Realiseren vastgoed tbv derden behoort niet tot de kerntaken van TUD

Bedrijfsverzamelgebouwen hebben een (te) hoog risicoprofiel

• – Kortlopende huurcontracten

• – Op dag ondertekening ook ingangsdatum huurcontract

• – Flexibiliteit in ruimtegebruik

• – Geen standaard vastgoed (labs, clean rooms, makerspace)
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TU Delft : Nieuwe ontwikkeling op Zuid
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Biotech Campus Delft

• Samenwerking tussen gemeente Delft, provincie Zuid-

Holland, DSM, TU Delft en InnovationQuarter

• Gericht op ontwikkelen open innovatie campus voor 

industriële biotechnologie inclusief technische faciliteiten

• Eerste gebouw gereed voor vestiging bedrijven. Gebied 

heeft ruimte voor nieuwe ontwikkelingen
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