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Voorwoord 

Het Ministerie van Economische Zaken, het Ministerie van Justitie, en de gemeente 
Den Haag hebben begin november 1997 aan Bureau Bartels opdracht gegeven voor een 
verkennend onderzoek naar de invloed van gemeentelijke regelgeving op de economi-
sche bedrijvigheid in Den Haag. De uitvoering van het onderzoek heeft plaatsgevonden 
in de maanden november en december 1997. 

Een belangrijk deel van het onderzoek werd gevormd door het raadplegen van een 
groot aantal ondernemers. Het veldwerk hiervoor is uitgevoerd door Blauw Markton-
derzoek. We zijn de vele respondenten zeer erkentelijk voor de getoonde bereidheid om 
hun visie op deze materie te geven. 

Het onderzoek is uitgevoerd onder toezicht van de werkgroep "Stad en regels", waarin 
diverse vertegenwoordigers van de genoemde opdrachtgevers en een onafhankelijke 
voorzitter zitting hebben. Een vijftal leden van de commissie heeft zich intensiever be-
moeid met de inhoud en aanpak van de studie. We danken al deze betrokkenen voor de 
samenwerking en het constructieve commentaar. 

We hopen dat de uitkomsten van het onderzoek zullen bijdragen aan een meer bedrijfs-
vriendelijke regelgeving, waardoor het ondernemersklimaat zodanig kan verbeteren dat 
uiteindelijk een gezonde lokale economie resulteert. 
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Probleemstelling en aanpak 

SAMENVATTING 
van het rapport 

STAD EN FtEGELS 

De gemeente Den Haag onderkent dat de gemeentelijke regelgeving een van de moge-
lijke oorzaken zou kurmen zijn van een tekortschietende vitaliteit van de economie. Om 
meer inzicht te lcrijgen in deze samenhang, is in samenwerking met het Rijk het project 
"Stad en regels" opgezet. Dit maakt deel uit van de vierde tranche van de Operatie 
Marktwerking, Deregulering en Wetgevingskwaliteit (MDW). Door Bureau Bartels is 
hiervoor ondersteunend onderzoek verricht. 

Het streven was om een evenwichtig en betrouwbare indruk te krijgen van de bovenge-
noemde samenhang. Zodoende is als probleemstelling geformuleerd: het nagaan welke 
gemeentelijke regelgeving effecten heeft voor de economische bednjvigheid in Den 
Haag, in welke mate hierbij sprake is van stimulansen en belemmeringen, en wat 
hiervan de oorzaken ztjn. Het begrip gemeentelijke regelgeving is hierbij breed gall-
terpreteerd. Hiertoe zijn namelijk gerekend de autonome gemeentelijke regelgeving, 
andere beleidsvelden van de gemeente die het ondernemingsklimaat mede bepalen, en 
regelgeving van hogere overheden waarvoor de gemeente een uitvoeringstaak heeft. Bij 
de nadere uitwerking is een verbijzondering toegepast naar de inhoud van, de bekend-
heid met, de conununicatie over, en de uitvoering van de verschillende beleidsvelden. 
Het zwaartepunt van het onderzoek heeft bestaan uit een omvangrijke peiling onder 
ondernemers met recente ervaringen met de gemeentelijke regelgeving. Hiervoor zijn 
drie belangrijke categorieen onderscheidden, namelijk ondernemingen in Den Haag die 
recent een vergunning aangevraagd hebben (264 waarnemingen), ondernemingen die 
recent uit Den Haag vertrokken zijn (35 waarnemingen), en startende bedrijven (50 
waarnemingen). 

In het onderzoek is bewust niet het gehele bedrijfsleven vertegenwoordigd. De toespit-
sing op de genoemde categorieen zal meer betrouwbare en bruikbare resultaten opleve-
ren dan wanneer ook bedrijven meegenomen zouden worden die geen recente ervaring 
met deze beleidsvelden hebben. De steekproeven zijn zo samengesteld dat een voldoen-
de representatief beeld verkregen is. Er is gebruik gemaakt van telefonische interviews. 
In een beperIct aantal gevallen zijn bedrijfsbezoeken afgelegd die mede de basis hebben 
gevormd voor enkele illustratieve casebeschrijvingen. 

Voor een adequate interpretatie van de uitkomsten moet op het volgende gewezen wor-
den. Doordat een specifieke categorie ondernemingen benaderd is en doordat er moge-
lijk sprake is geweest van een selectieve respons, geven de bevindingen geen beeld van 
het totale bedrijfsleven. Ze zijn waarschijnlijk wat in de negatieve richting gekleurd. 
Verder moeten de uitkomsten vooral gezien worden als globale en deels subjectieve 
indicaties. Vertekeningen lcunnen ontstaan omdat respondenten hun percepties van alter-
lei aspecten (zoals kosten, afhandelingstermijn enz.) gegeven hebben. Deze percepties 
zullen niet altijd met de realiteit overeenkomen. Aan de uitkomsten moet daarom eerder 
een signaalfunctie toegekend worden. Ze lcurmen dus niet dienen om voor elk afzon-
derlijk thema tot een afgewogen beoordeling te komen. 



De ruimtelijk-economische context 

De uitkomsten van het onderzoek lcunnen niet los gezien worden van de ruimtelijk-
economische context die een belangrijk stempel drulct op de ontwikkelingspotenties van 
Den Haag. In ruimtelijk opzicht is de ligging van Den Haag bijzonder. Verschillende 
barrieres voor een natuurlijk uitschuifproces veroorzaken een ruimtelijke beklenuning 
die veel sterker is dan bij andere grote steden. Door het ruimtegebrek is het vesti-
gingsklimaat verre van optimaal. De bereikbaarheid, parkeercapaciteit en kwaliteit van 
de openbare ruimte worden door veel bedrijven als ontoereikend beschouwd. Er is 
hierdoor al lange tijd sprake van een aanzienlijk vertrekoverschot van bedrijven, onder 
andere ten gunste van de omliggende regio. Den Haag zelf kent relatief weinig attrac-
tieve vestigingsmogelijkheden. 

Het relatief slechte ontwikkelingspotentieel heeft zich vertaald in aanzienlijke structure-
le discrepanties op de arbeidsmarkt. Het aantal arbeidsplaatsen ontwildcelt zich al lange-
re tijd slechter dan in Nederland en in de drie andere grote steden. Tegelijkertijd is de 
beroepsbevolking toegenomen en wordt de helft van de banen bezet door niet-
Hagenaars. De kloof tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarIct uit zich in een aantal 
van ruim 36.000 werklozen. Voor de toekomst wordt een nog verdere toename ver-
wacht, waaruit een veel slechter perspectief blijkt dan voor de drie andere grote steden. 
Deze situatie beInvloedt de inkomenssituatie negatief, en draagt bij aan een relatief be-
perkt marktpotentieel voor de verzorgende sector. 

Cijfers voor de laatste jaren laten zien dat het aantal vestigingen van economische een-
heden af blijft nemen, vooral door het grote vertrekoverschot van bedrijven waar maar 
een bescheiden toevloed van nieuwe ondernemingen tegenover staat. Het aantal starters 
vertoont bovendien een daling die veel sterker is dan in andere grote steden. 

Deze ruimtelijk economische context zal voor diverse bedrijven belenuneringen voor 
hun ontwikkelingspotentieel met zich mee brengen. Bij het toetsen van de uitwerking 
van de gemeentelijke regelgeving is zodoende een zeer zorgvuldige interpretatie gebo-
den om invloed van het beleid te lcunnen afsplitsen van die van de ruimtelijk-economi-
sche context. 

Beoordeling van algemene beleidsvelden 

Hoewel het ideale vestigingsprofiel er voor verschillende typen ondernemingen ver-
schillend kan uitzien, zijn er toch enkele vestigingscondities te benoemen die in het 
algemeen een grote invloed uitoefenen op het bedrijfseconomisch functioneren. Uit 
diverse locatiestudies, en de voor dit onderzoek uitgevoerde raadpleging van uit Den 
Haag verhuisde bedrijven, blijkt dat het vooral om de volgende factoren gaat: het 
marktpotentieel, de bereikbaarheid per auto, de parkeergelegenheid, uitbreidingsmo-
gelijkheden, de bewegwijzering, de representativiteit van de omgeving en de uitstraling 
van het bedrijfspand. Daarnaast zijn er nog andere vestigingscondities die door speci-
fieke segmenten van het bedrijfsleven hoog gewaardeerd worden. Het gemeentelijk 
beleid bepaalt direct of indirect de kwaliteit van de meeste van deze vestigingscondities. 

Er lcunnen dan ook verschillende onderdelen van het gemeentelijk beleid en regelgeving 
onderscheiden worden die voor het functioneren van bedrijven relevant zijn. We heb-
ben ondernemers hun oordeel gevraagd over deze beleidsvelden. Hierbij is aandacht 
geschonken aan de inhoud van het beleid en aan diverse aspecten die meer met de nit-
voering te maken hebben. Voor de drie onderscheiden categorieen ondernemingen zijn 
de bevindingen als volgt. 
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De grootste groep ondervraagde ondernemers betreft Haagse ondernemers die voor het 
aanvragen van Mt of andere vergunning in aanraking ztjn gekomen met de gemeen-
te. Zij hebben zowel een oordeel gegeven over meer algemene beleidsvelden, als over 
specifieke aandachtsgebieden. Over het geheel genomen geven deze respondenten aan 
dat de gemeente in haar beleid onvoldoende rekening houdt met de belangen van on-
dernemers (rapportcijfer 4.5). 

Voor de meer algemene beleidsvelden zijn signalen verkregen die deels ook wel ver-
wacht mochten worden, gezien de problemen die een stedelijke concentratie in het al-
gemeen met zich mee brengt en gezien de ruimtelijke beklemming waar Den Haag mee 
te maken heeft. Zoals ook in andere steden blijkt het parkeerbeleid in Den Haag de 
belangrijkste bron van onvrede. Een overgrote meerderheid van de ondernemers blijkt 
aangewezen te zijn op openbare parkeerplaatsen. Circa 60% van deze ondernemers 
vindt de capaciteit hiervan echter onvoldoende. Aan het gemeentelijke parkeerbeleid 
wordt dan ook gemiddeld slechts een rapportcijfer van 4.1 toegekend. Ook over de 
kosten zijn ondernemers slecht te spreken. 

De bereikbaarheid van de bedriffslocatie per auto blijkt gemiddeld als nogal slecht be-
oordeeld te worden. De bewegwijzering vormt hierbij nog een uitschieter naar beneden. 
Over de bereikbaarheid per openbaar vervoer wordt een relatief positief oordeel geveld. 
Ook deze beoordeling zal deels inherent zijn aan het grootstedelijke vestigingsmilieu. 
Zorgweldcend is evenwel dat de meerderheid van de ondernemers meent dat de gemeen-
te onvoldoende onderneemt om de bereikbaarheid per auto te verbeteren. 

De kwaliteit van de openbare ruimte lcrijgt een opvallend lage waardering. Bijvoorbeeld 
aan veiligheid wordt gemiddeld een rapportcijfer van 5 toegekend. De cijfers voor het 
onderhoud van wegen, trottoirs en groenvoorzieningen zijn slechts marginaal hoger. 

Opvallend is dat slechts weinig ondernemers een visie hebben op het beleid van de ge-
meente ten aanzien van bednifsvestigingen. Voor zover men hierover wel een visie 
heeft, is deze weinig geprononceerd. Met de inhoud van het bestemmingsplan heeft 
maar een klein aantal ondernemers recent te maken gehad. Maar indien dit wel het 
geval was, is men er gemiddeld slecht over te spreken. De ruimte voor de individuele 
bedrijfsbelangen wordt blijkbaar als onvoldoende beschouwd. 

Niet verrassend is de uitkomst dat de hoogte van de lokale lasten op weinig waardering 
kan rekenen. Tweederde van de ondernemers bestempelt deze als hoog in verhouding 
tot de diensten die de gemeente ervoor !evert. Met name de onroerendzaakbelasting, 
maar ook de precariolasten en reinigingsrechten worden hierbij in het bijzonder ge-
noemd. 

Over de wijze waarop de gemeente omgaat met malafide ondememers blijken onderne-
mers gemiddeld slecht te spreken. Relatief veel ondernemers vinden dat een actiever 
toezicht gewenst zou zijn. 

Over de sluitingstijdenregeling blijkt bij horecabedrijven veel ontevredenheid te be-
staan. Een vrij grote groep ervaart deze als belemmerend voor haar bedrijfsvoering. Bij 
de detailhandel heerst er meer tevredenheid over de sluitingstijden, omdat een flunk deel 
van deze bedrijven een positieve invloed ervaren heeft van de recente verruiming. 

Ondernemers hebben ook de dienstverlening van de gemeente in het algemeen beoor- 
deeld door hieraan een rapportcijfer toe te kermen. Om de uitkomst in het juiste per- 



spectief te lcunnen plaatsen, is de vraag op eenzelfde wijze geformuleerd als in een re-
cent onderzoek onder vijf middelgrote steden en is tegelijkertijd een oordeel gevraagd 
over enkele andere vormen van dienstverlening waarmee iedere onderneming te maken 
heeft. Ondernemingen die een vergunning toegekend gelcregen hebben, waarderen de 
gemeentelijke dienstverlening gemiddeld met een 5.1. Dit cijfer blijft duidelijk achter 
bij de waarderingscijfers die toegekend worden aan de landelijke belastingdienst, de 
bedrijfsvereniging, en de accountant. Het ligt ook lager dan dat voor de vijf middelgro-
te steden, waarvoor scores varierend van 5.4 tot 6.2 gevonden worden. Uitgaande van 
een benchmarkgedachte zou het laatstgenoemde cijfer als referentiepunt gebruikt lcun-
nen worden. 

Een uitwerking van dit totaaloordeel is verlcregen door voor verschillende gemeentelijke 
diensten de tevredenheid van diverse uitvoeringsaspecten te registreren. Opmerkelijk is 
dat de dienst Economische Zaken voor alle uitvoeringsaspecten het best scoort. Hierbij 
geldt echter de kanttekening dat slechts een klein aantal ondernemers met deze dienst te 
maken heeft gehad. Verder wordt door deze afdeling geen vergunningen verleend. Ze 
heeft eerder een informerende en co6rdinerende taak naar ondernemers toe. Voor de 
andere afdelingen zijn de waarderingscijfers over het algemeen matig tot zeer laag. 
Opmerkelijk is dat er weinig verschil is tussen het stadsdeel en het gemeentelijke ni-
veau. Klachtenafhandeling en afstemming met andere gemeentelijke afdelingen worden 
het slechtst beoordeeld, terwij1 de verschillende aspecten van comrnunicatie een iets 
hogere waardering ontvangen. 

De tweede categorie betreft recent verhuisde ondernemers. Hun oordeel is bijzonder 
belangweldcend, omdat zij mogelijk de "ultieme" consequentie (verhuizen) getrolcken 
hebben uit ervaren onvrede, en omdat ze in de gelegenheid geweest zijn ook in een 
andere gemeente ervaring op te doen. Gemeentelijke regelgeving en hoogte van lokale 
lasten blijken voor deze ondernemers echter geen relevante verhuisredenen gevormd te 
hebben. Ze ervaren de situatie met betreldcing tot deze punten in de nieuwe gemeente 
overigens wel positiever. In het algemeen waarderen deze bedrijven de dienstverlening 
van de gemeente Den Haag met slechts een 4.7, tegenover gemiddeld een 6.4 in de 
nieuwe vestigingsgemeente. Dit opmerkelijke verschil valt deels te verldaren uit frus-
tratie die men opgedaan heeft, omdat men de bedrijfsplannen niet op de oude locatie 
kon realiseren. De verhuizing blijkt vooral ingegeven door een betere bereikbaarheid, 
meer ruimte met name voor parkeren, en een kwalitatief betere locatie. Voor deze as-
pecten wordt de nieuwe locatie aanzienlijk beter gewaardeerd dan de oude locatie in 
Den Haag. 

Ook voor de derde groep, starters, geldt dat hun oordeel erg interessant is, omdat zij 
voor de keuze hebben gestaan wel of niet te starten en dit al dan niet in Den Haag te 
doen. De ondervraagde starters geven aan in Den Haag een redelijk stimulerend kli-
maat te ervaren. De regelgeving wordt slechts door een klein deel als een knelpunt 
bestempeld. Hierbij wordt iets vaker een relatie gelegd met gemeentelijke vergunningen 
dan met de vestigingswet. De voorlichting over deze regelgeving wordt als onvoldoen-
de ervaren. Een belangrijk probleem blijkt echter het vinden van klanten. 

Beoordeling van specifieke beleidsvelden 

Voor enkele specifieke beleidsvelden is alleen een oordeel gevraagd aan ondernemers 
die recent met een vergunningsaanvraag te maken hebben gehad. Allereerst valt op dat 
de overgrote meerderheid van de aanvragen tot een goedkeuring heeft geleid. Verder 
blijkt de beoordeling van de verschillende aspecten van deze terreinen van regelgeving, 
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in het algemeen aan de lage kant. In tabel 1 vatten we de belangrijkste uitkomsten sa-
men. 

Tabel 1 	Beoordeling van specifieke terreinen van regelgeving door ondernemeri (gemiddelde 
rapportciffers) 

	

Bouw 	Milieu 	Parkeren 	Reclame 	Horeca 

Inhoud 	 5.3 	5.5 	6.2 	5.2 	4.8 

Communicatie 	 5.0 	5.4 	6.0 	5.3 	4.7 

Afhandelingstermijn 	 5.5 	4.8 	6.5 	5.9 	4.7 

Aandeel dat kosten onredelijk 	 66% 	57% 	40% 	66% 	82% 
vindt 

Het blijkt dat de inhoud en formulering van de regelgeving niet goed te scheiden valt 
van de communicatie en voorlichting hierover. De beoordelingscijfers zijn voor deze 
aspecten vrijwel gelijk. Vooral bij de horecavergunning wordt hierover door betroldcen 
ondernemers negatief geoordeeld. In mindere mate geldt dit voor reclame-, bouw-, en 
milieuvergunningen. Slechts voor parkeervergunningen registreren we naar verhouding 
een hoge score. De hier onderzochte regelgeving blijkt dus in het algemeen niet vol-
doende helder geformuleerd en gecommuniceerd te worden. Bij de bouwvergunning is 
nog een specifiek inhoudelijk aspect aan de orde, namelijk de inschakeling van de wel-
standscommissie. Hiervoor blijkt nauwelijks begrip te bestaan. 

Uit eerdere studies over deze materie was al duidelijk dat vooral uitvoeringsaspecten 
van regelgeving een grote rol spelen in de beleving van ondernemers. In dit onderzoek 
blijkt dat eveneens het geval te zijn. Zo wordt allereerst de afhandelingstermijn van 
vergunningsaanvragen als onacceptabel lang gezien. Dit geldt met name voor horeca-
en milieuvergunningen. Verder worden de kosten die bij de vergunningen in rekening 
worden gebracht, in de meeste gevallen door de meerderheid als onredelijk gezien. 
Slechts in het geval van de parkeervergunning kan een meerderheid van de onderne-
mers hiervoor begrip opbrengen. De negatieve beoordeling van de kosten is veelal te-
rug te voeren op de als hoog ervaren leges. Daar waar afstemming met andere instanties 
en afdelingen noodzakelijk is, blijken betroldcen ondernemers deze in het algemeen als 
verre van optimaal te ervaren. 

Impacts van regelgeving volgens ondernemers 

Om een indruk te krijgen van de doorwerking van regelgeving op de lokale economie is 
allereerst aan ondernemers zelf gevraagd een oordeel te vellen over de invloeden op de 
eigen bedrijfsvoering. In tabel 2 worden de uitkomsten samengevat. Voor een viertal 
mogelijke invloeden geven we aan, welk deel van de betreffende groep ondernemers 
van oordeel was dat er sprake is van een neutrale invloed. Vervolgens geven we het 
verschil weer tussen de percentages met een negatieve invloed en die met een positieve 
invloed. 



	

Omvang activitei- 	Bedrijfskosten 	OptimaIe locatie 	Kwaliteit bedrijfs- 
ten 	 voering 

Geen 	Saldo 	Geen 	Saldo 	Geen 	Saldo 	Geen 	Sa!do 
invloed 	negatief/ 	invloed 	negatief/ 	invloed 	negatief/ 	invloed 	negatief/ 

	

positlef 	 positief 	 positief 	, 	 positief _ 
Algemeen: 

Ruimtelijk beleid 	66 	6 	46 	36 	59 	1 

Verkeer en vervoer 	67 	9 	65 	23 	66 	0 

Parkeren 	 55 	27 	48 	38 	61 	15 

Specifieke terreinen: 	 - 	 _ 
 

Bouwen 	 59 	-9 	43 	39 	72 	-14 	63 	-13 

Milieu 	 77 	5 	38 	42 	72 	0 	62 	-10 

Parkeren 	 66 	26 	59 	41 	70 	14 

Reclame 	 75 	-3 	51 	31 	84 	10 

Horeca 	 81 	19 	50 	50 	95 	5 	85 	15 

label 2 	Beoordeling impacts op bedriffsvoering door ondernemers 

Ten eerste valt op dat een duidelijke meerderheid van de ondernemers geen invloed 
toekent aan het lokale beleid. Ten tweede blijkt het zeer relevant om zowel ervaren 
belermneringen als stimulansen te registreren. In vrijwel alle gevallen zijn er onderne-
mers die een positieve invloed aan het beleid toekennen en in een aantal gevallen is 
deze categorie omvangrijker dan die welke van een negatieve impact spreekt. Ten der-
de blijken er behoorlijke verschillen te zijn tussen de verschillende beleidsvelden. 

Afgezien van de genoemde vier soorten invloeden zijn nog andere mogelijke effecten 
geInventariseerd. Opmerkelijk is dat hierbij aanzienlijk vaker positieve dan negatieve 
invloeden genoemd werden. Dit geldt voor de invloed van de regels voor het bouwen 
op de kwaliteit van de bedrijfshuisvesting en voor de invloeden van het milieubeleid op 
de milieubelasting, de tevredenheid van medewerkers en het imago van het bedrijf. 
Deze uitkomsten maken nog eens duidelijk dat de totale impact op de bedrijfsvoering de 
resultante zal zijn van allerlei vaak tegengestelde deeleffecten. 

Impacts van regelgeving op macroniveau 

Zorgvuldige beleidsvorming vraagt om een nadere weging en beoordeling van de boven 
gepresenteerde gegevens om tot een raming van de impacts op macroniveau te komen. 
We komen zo tot de volgende conclusies over deze impacts. 

Het aantal bednjtsvestigingen in Den Haag is op twee manieren negatief beinvloed 
door de gemeentelijke regelgeving. Allereerst kan een deel van het vertrekoverschot 
hieraan toegeschreven worden. Dit deel is relatief bescheiden, namelijk een op de tien 
(ofwel jaarlijks 60 op een totaal van bijna 600 vertrelckers), als we een minimale bena-
dering zouden hanteren door alleen af te gaan op de door respondenten expliciet aange-
duide invloed van gemeentelijke regelgeving. Het beinvloede deel is echter aanzienlijk 
groter wanneer we de ruimtelijke vestigingscondities, die als expulsiefactoren fungeren, 
deels op het conto van de gemeente schrijven. Verder is het aantal startende onderne-
mingen door het lokale beleid achtergebleven. Een vriendelijker startersbeleid zou 
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jaarlijks enkele tientallen nieuwe ondernemingen extra opgeleverd hebben op een totaal 
van circa 1300 (in 1996). 

Het ontwikkelingspotentieel van in Den Haag gevestigde ondernemingen is zowel nega-
tief als positief beinvloed door het gemeentelijke beleid. Omdat de invloed van beleid 
moeilijk te isoleren is van de invloed van andere eigenschappen van het stedelijke ves-
tigingsmilieu, is de totale impact niet goed te kwantificeren. Voor bedrijven die ermee 
te maken hebben, blijkt regelgeving in veel gevallen de kosten van de bedrijfsvoering te 
verhogen. Aangezien aan regelgeving nu eenmaal incidentele en soms ook terugkerende 
kosten verbonden zijn, zouden we eigenlijk moeten weten welk deel hiervan te vermij-
den zou zijn. Bovendien moeten deze kosten beoordeeld worden in samenhang met 
mogelijke voordelen die de regelgeving voor de onderneming met zich mee brengt (het 
verlcrijgen van parkeerplaatsen, de mogelijkheid tot reclame-uitingen enz.). Naar ons 
oordeel vormt daarom de vermeende doorwerking op de kosten van bedrijfsvoering 
geen goede indicator voor de invloed op het ontwildcelingspotentieel. 

We geven daarom de voorkeur aan de indicatoren: invloed op de vestigingsplaatskeuze, 
de omvang van de activiteiten, en de lcwaliteit van de bedrijfsvoering. Voor deze indi-
catoren blijkt allereerst dat een meerderheid van de ondernemers aan de regelgeving 
Oen invloed toekent. Voor zover er wel een invloed gesignaleerd wordt, is die voor 
sommige ondernemers negatief, maar voor andere juist positief. 

Per saldo zou vooral van het parkeerbeleid een negatieve werking uitgaan. Voor de 
beleidsterreinen bouwen en milieu zou er daarentegen per saldo van een positieve wer-
king sprake zijn. Bij de interpretatie van deze bevindingen moeten we bovendien nog 
bedenken dat een voor ondernemers in alle opzichten optimale situatie niet altijd te rea-
liseren zal zijn. Het verruimen van het aanbod van parkeerplaatsen zal bijvoorbeeld 
weer hogere parkeerkosten of hogere algemene gemeentelijke lasten met zich mee-
brengen, verschijnselen die door ondernemers als negatief ervaren zullen worden. 

Al met al concluderen we zodoende dat van de lokale regelgeving slechts een beperkte 
invloed zal uitgaan op het ontwildcelingspotentieel van de Haagse economie. De invloed 
van het ruimtelijk beleid zal groter zijn, maar deze impact is bovenal beschreven voor 
de bedrijven die Den Haag verlaten. Deze conclusie sluit overigens aan bij de uitkom-
sten.  van eerder uitgevoerde studies. 

Verbeterpunten voor de regelgeving op lokaal niveau 

De gemeente Den Haag ziet zich gesteld voor een grote opgave. Door allerlei, veelal 
"autonome", invloeden is er een grote kloof ontstaan tussen de gerealiseerde economi-
sche activiteit en de bedrijvigheid die wenselijk is, gezien het aanwezige arbeidspotenti-
eel. Bij de in Den Haag gevestigde bedrijven blijkt bovendien nogal kritisch geoordeeld 
te worden over de rol van de gemeente in het proces van economische ontwilckeling. 
Het is duidelijk dat een forse inspanning nodig is om te komen tot een veel bedrijfs-
vriendelijker klimaat en om de ontwikkeling van de lokale economie in een meer posi-
tieve richting bij te sturen. We doen hiervoor op basis van de uitkomsten van dit onder-
zoek de volgende aanbevelingen: 

* Het ruimtelijke beleid zal nog beter afgestemd moeten worden op de behoeften van 
het bedrOfsleven. Er is allereerst een duidelijke roep om meer parkeerplaatsen voor 
bedrijven. Verder zal de bereikbaarheid voor auto's voortdurend aandacht moeten 
krijgen. Ook de bewegwijzering ten behoeve van bedrijven lijkt beter te lcunnen. Bij 
al deze facetten mag overigens niet verwacht worden dat volledig voldaan kan wor- 
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den aan de wensen van het bedrijfsleven. Om meer begrip te kweken voor de afwe-
gingen die in het beleid nu eenmaal gemaakt moeten worden, zou het bedrijfsleven 
zoveel mogelijk betrokken moeten worden bij de besluitvormingsprocessen. Ook 
zou meet aandacht geschonken moeten worden aan de argumentatie die ten 
grondslag ligt aan, voor het bedrijfsleven, ingnirende beslissingen. 

* Het economische facet verdient een hogere prioriteit binnen het gemeentelijke be-
leid. Er dienen meer aantreldcelijke vestigingsmogelijkheden op bedrijventerreinen 
en in bedrijfsverzamelgebouwen gecrederd te worden. Er zou gerichtere aandacht 
moeten komen voor bedrijven die Den Haag verlaten. Verder vraagt het startersbe-
leid om een nieuwe impuls. 

* Er zal nog meer zorg besteed moeten worden aan de kwaliteit van de openbare 
ruimte. In verschillende gevallen lijkt hiervoor een samenwerking van de gemeente 
met het betroklcen bedrijfsleven de gedigende aanpak te vormen. 

* Gezien het belang van een goede marlctwerking op lokaal niveau is meet toezicht op 
malafide bedrijvigheid wenselijk. Het gaat hierbij om een ingewilckelde materie, 
waarbij veelal hogere overheden een rot spelen met regelgevende en handhavingsbe-
voegdheden. Voor de gemeente kan hier echter een initierende en coOrdinerende 
taak gezien worden. 

* De inhoud en formulering van de regelgeving voor horeca - en reclamevergun-
ningen moeten nader bezien worden. Ze blijken duidelijk onvoldoende afgestemd 
op de ervaringswereld van ondernemers. 

* Bij de procedure voor het verlenen van een bouwvergunning zou de rol die de wel-
standscommissie speelt nader beoordeeld moeten worden. 

* Voor enkele van de hier onderzochte terreinen van regelgeving zou de afhande-
lingstennijn voor vergunningsaanvragers acceptabeler gemaakt moeten worden. 
Allereerst zal hiervoor bezien moeten worden waar tijdwinst te boeken valt. In 
sommige gevallen zal hiervoor waarschijnlijk gekeken moeten worden naar de rot 
die hogere overheden in bepaalde procedures spelen. Verder zullen er duidelijkere 
sancties en prikkels gehanteerd moeten worden, om ervoor te zorgen dat richtlijnen 
daadwerkelijk nageleefd worden. Voor zover bekorting van termijnen onmogelijk 
zou blijken, is een betere communicatie met vergunningsaanvragers wenselijk over 
de redenen van de lengte van de procedure. 

* Daar waar meerdere afdelingen of instanties betrokken zijn bij vergunningsaanvra-
gen van bedrijven, client voor een goede afstemming gezorgd te worden. Praktisch 
gezien kan al heel veel bereikt worden in de uitvoeringssfeer, bijvoorbeeld door het 
instellen van een loket waar accountmanagers een ondememing opvangen en ver-
volgens ondersteunen bij het afhandelen van diverse vergunningen. Om betere 
condities voor een daadkrachtige afhandeling te creeren zou ook overwogen lcunnen 
worden deze intermediaire taak, of onder te brengen in een relatief zelfstandig 
agentschap, of uit te besteden aan een private organisatie. 

* De aan de gemeentelijke dienstverlening verbonden kosten zouden voor ondenze-
mers acceptabeler gemaakt moeten worden. Ook hierbij zal het deels om een com-
municatieprobleem gaan en deels om een andere interne kostentoerekening. 

VIII 



* Er dienen betere conditks gecreeerd te worden voor een meer klantgerichte hou-
ding. Concreet gaat het om aantreldcelijkere openingstijden, een zorgvuldiger 
klachtenafhandeling, een betere telefonische bereikbaarheid en een betere monde-
linge en schriftelijke communicatie. 

* Om op korte termijn tot zichtbare resultaten te komen, zou een systematische moni-
toring en evaluatie toegepast moeten worden. Hiertoe zullen in elk geval periodiek 
klanttevredenheidsmetingen uitgevoerd moeten worden, deels naar voorbeeld van dit 
onderzoek. Verder zou het leerzaam zijn om ervaringen intensiever uit te wisselen 
tussen verschillende afdelingen, en ook met collegagemeenten. Hierbij zou een 
benchmarkingaanpak gebruikt kunnen worden. 

Afsluiting 

Het goed functioneren van een moderne stedelijke agglomeratie impliceert het toepas-
sen van allerlei wetten en regels. De invloed van de regulerende overheid reikt hier 
juist ver. De uitkomsten van dit onderzoek wijzen erop dat dit overheidsoptreden via 
allerlei vestigingsfactoren al dan niet direct de stedelijke economie beinvloedt. De be-
leidspralctijk wordt op zoveel aspecten zo slecht gewaardeerd dat de gemeente Den 
Haag voortvarend de gesignaleerde verbeterpunten ter hand zal moeten nemen. Juist 
voor een grote stad die met verschillende autonome agglomeratienadelen te maken 
heeft, is het zaak hiervoor, naar vermogen, compensatie te bieden met een bovenge-
middeld presterende overheid. Een beleid van kwaliteitsverbetering zal daarom de 
meetlat uitdagend hoog moeten leggen. 
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1. 	INLEIDING 

	

1.1 	Aanleiding 

Grote steden staan voor de opgave om hun economische potenties met alle mogelijke 
middelen te versterken. Verschillende van deze steden vertonen namelijk structureel 
een achterblijvende ontwikkeling van de werkgelegenheid. Een mogelijke oorzaak hier-
van zou de regelgeving lcurmen zijn. Juist in een grootstedelijke omgeving zou deze 
negatief kunnen uitwerken op de groeikracht. Een meer bedrijfsvriendelijke regelgeving 
zou dan een middel zijn om het ondernemingsklimaat te verbeteren, en aldus meer eco-
nomische dynamiek te genereren. 

In de gemeente Den Haag is deze grootstedelijke problematiek pregnant aan de orde. 
De gemeente onderkent dat de gemeentelijke regelgeving van invloed is op de ontwik-
kelingskansen van het bedrijfsleven. Om meer inzicht te krijgen in deze samenhang is, 
in samenwerking met het Rijk, het project `Stad en regels' opgezet. Dit maalct deel uit 
van de vierde tranche van de Operatie Marktwerking Deregulering en Wetgevings-
kwaliteit (MDW), waarmee beoogd wordt wet- en regelgeving beter te laten aansluiten 
bij de eisen van deze tijd. 

Om het gewenste inzicht in de impacts van gemeentelijke regelgeving op de lokale eco-
nomie te verkrijgen, is een extern onderzoek verricht waarin de ervaringen van onder-
nemers met relevante regelgeving centraal stonden. Tot de relevante regelgeving is 
hierbij gerekend de autonome gemeentelijke regelgeving, maar verder ook regelgeving 
van andere overheden waarvoor de gemeente een uitvoeringstaak heeft. Deze interpre-
tatie maakt het mogelijk de kwaliteit van de uitvoering van regels door het gemeentelij-
ke apparaat op adequate wijze te beoordelen. Gemakshalve zullen de twee verschillende 
categorieen van regelgeving gezamenlijk aangeduid worden met gemeentelijke regel-
geving. 

1.2 	Probleemstelling en onderzoeksvragen 

Bij het formuleren van de probleemstelling van het onderhavige onderzoek is er reke-
ning mee gehouden dat regelgeving op verschillende wijzen kan uitwerken op de be-
drijvigheid. De aandacht is veelal gericht op negatieve impacts, vanwege de belemme-
ringen die er van regelgeving lcunnen uitgaan. Maar regelgeving kan ook een positieve 
impact hebben, omdat er tegelijkertijd stimulansen van lcunnen uitgaan. Dit is het geval 
als bedrijven economisch baat hebben bij de beperkende werking van regels. 

De probleemstelling voor dit onderzoek is zodoende in algemene termen als volgt ge-
formuleerd: 

nagaan welke gemeentelijke regelgeving effecten heeft voor de economische be-
drijvigheid in Den Haag, in welke mate hierbij sprake is van stimulansen en van 
belemmeringen, en wat hiervan de oorzaken zijn. 

Deze algemene probleemstelling is vertaald in een aantal onderzoeksvragen. Deze kun-
nen we samenvatten in de volgende vier hoofdvragen. 
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1. Van welke gemeentelijke regelgeving valt te verwachten dat deze invloed heeft op 
de vestigingscondities en de marktstructuur in een stedelijke economie? Deze vraag 
vereist nader inzicht in vestigingscondities voor verschillende segmenten van het be-
drijfsleven, marktstructuren voor diverse sectoren van de economie, en de achter-
gronden van de verschillende regels. 

2. Hoe beoordelen bedrifven deze gemeentelijke regelgeving? Bij de uitwerking van 
deze vraag is zowel rekening gehouden met een mogelijke restrictieve invloed, als 
met een mogelijke ondersteuning van de bedrijfsvoering. Verder dienen, naast in-
houdelijke aspecten van de regelgeving, ook relevante uitvoeringsaspecten bij de be-
oordeling betrolcken te worden. 

3. Geeft regelgeving aantoonbaar aanleiding tot een suboptimale bedriffsvoering, en 
zodoende tot een negatieve invloed op de economische dynamiek van de gemeente 
Den Haag, en zo ja, hoe belangrijk is dit effect? Bij de uitwerking van deze vraag 
zal gelet worden op uiteenlopende effecten voor verschillende typen bedrijven. Ver-
der is het belangrijk om voor regelgeving die per saldo negatief lijkt uit te werken, 
meer te weten over de argumentatie die gehanteerd is bij de ontwilckeling van de 
betreffende regelgeving. Er kan inuners een afweging gemaalct zijn van voor en te-
gens, en vervolgens bewust gekozen zijn voor regels met een negatieve invloed op 
de economie. 

4. Welke mogelijkheden vin er te identificeren om de mogelijke negatieve invloed van 
gemeentelijke regelgeving op de economie te beperken? Het benoemen van concrete 
verbeterpunten zal moeten geschieden binnen de randvoorwaarden dat geen funda-
mentele wetsveranderingen voorzien zijn, en dat er op andere deelterreinen van het 
maatschappelijke fiinctioneren geen significante verslechtering optreedt. 

Tot zover een uiteenzetting van de vraagpunten die met dit onderzoek beantwoord 
dienden te worden. We zullen vervolgens aangeven welke onderzoelcsaanpak hiervoor 
gebruikt is. 

1.3 	Aanpak van het onderzoek 

Het onderzoek is zodanig opgezet dat zowel breedte als diepgang in de resultaten ver-
kregen kan worden. Breedte was gewenst om een volledig beeld te lcrijgen van relevan-
te aandachtsvelden in de regelgeving. Hiervoor is gebruik gemaakt van resultaten van 
reeds eerder uitgevoerde onderzoeken. 

Voor een adequate beantwoording van de onderzoeksvragen was daarnaast een meer 
diepgaande analyse vereist. Deze moest er vooral op gericht zijn om zo goed mogelijk 
te achterhalen wat de daadwerkelijke implicaties zijn van de gemeentelijke regelgeving 
op het functioneren van het bedrijfsleven. Hiervoor werden contacten met ondernemers 
nodig geacht. 

Als basis voor de te enquiteren ondernemingen is ervoor gekozen om de bedrijven die 
een aanvraag voor een vergunning hebben ingediend als uitgangspunt te nemen. Hier-
door kon bewerlcstelligd worden dat de te ondervragen ondernemers recente ervaringen 
hebben met de desbetreffende regelgeving. Zou dit namelijk niet het geval zijn, dan 
bestaat het gevaar dat men refereert aan een situatie die inmiddels achterhaald is, en/of 
zich die situatie niet goed meer herinnert, of dat men zich geheel op indruklcen baseert 
die niets met feiten te maken hebben. 

Dit betekent dat in het onderzoek niet het totale bedrijfsleven vertegenwoordigd is. In 
sommige andere studies is hiervoor wel gekozen, maar naar onze mening komt dit de 
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kwaliteit van de resultaten niet ten goede. Wij hebben een aantal categorieen onderne-
mingen geselecteerd die recent in aanraking is geweest met regelgeving. Het betreft 
drie groepen, namelijk ondernemingen die een aanvraag voor een vergunning hebben 
ingediend, ondernemingen die verplaatst zijn naar een locatie buiten de gemeente Den 
Haag, en starters. We geven bij deze categorieen een korte toelichting. 

Ondernemingen die een aanvraag voor een vergunning hebben ingediend vormen de 
omvangrijkste groep. Gezien de aard van de regelgeving zal het veelal gaan om bedrij-
ven die onlangs verhuisd zijn binnen de gemeente, zich nieuw gevestigd hebben, of het 
bedrijfspand aangepast hebben. In totaal zijn we voor deze groep uitgekomen op 264 
waarnemingen. Deze groep is in grote lijnen naar rato over de verschillende sectoren 
van de Haagse economie verdeeld. Binnen de groep bedrijven lcunnen we ook onder-
nemingen die bij de regelgeving met een afwijzing zijn geconfronteerd, onderscheiden. 
Het aantal waarnemingen voor deze groep is uitgekomen op 24. 

De tweede categorie betreft ondernemingen die recent verplaatst zijn naar een locatie 
buiten de gemeente. Zo'n verhuizing zou ingegeven kunnen zijn door als belemmerend 
ervaren regelgeving in Den Haag. Verder zullen deze ondernemers zich deels in de 
positie bevinden, waarin ze de uitvoeringspralctijk van regels in Den Haag lc -Lumen ver-
gelijken met die elders. Om deze redenen leek raadpleging van deze respondenten ze-
ker gerechtvaardigd. Voor deze groep zijn we uitgekomen op 35 waarnemingen. 

Tenslotte zijn nog starters apart in het onderzoek betroldcen. Het zou kurmen zijn dat zij 
bij het starten van een onderneming stimulansen of belernmeringen van gemeentelijke 
regelgeving ervaren. In eerste instantie hebben we getracht latente starters te achterha-
len. Deze categorie was echter niet binnen de gestelde randvoorwaarden van het onder-
zoek, met name de doorlooptijd, te achterhalen. Daarom hebben we ons gericht op 
recent gestarte ondernemingen. Een klein deel van de respondenten bleek toch nog 
starters te betreffen die nog geen operationeel bedrijf voeren. We komen voor deze 
groep uit op 50 waarnemingen. 

Er is dus in totaal bij 349 (potentiele) ondernemingen een vragenlijst afgenomen. Van-
wege het grote aantal is gekozen voor een telefonische aanpak. Om te bewerkstelligen 
dat bij de formulering van de vragen uiterste zorgvuldigheid in acht genomen werd, 
zijn in de startfase 15 proefinterviews afgenomen, waarvoor bedrijven persoonlijk be-
zocht zijn. De bevindingen van deze face-to-face interviews zijn gebruikt om de vra-
genlijsten beter af te stemmen op de ervaringswereld van de respondenten, en om enke-
le casebeschrijvingen te vervaardigen die een meer gedetailleerd inzicht bieden in deze 
thematiek. Een nadere methodologische verantwoording wordt gegeven in bijlage 1. 

Teneinde er zorg voor te dragen dat de verderop in het rapport te presenteren uitkom-
sten van de peiling onder bedrijven, op een juiste wijze geInterpreteerd worden, willen 
we hier vooraf nog stilstaan bij de representativiteit en de kwaliteit van de verkregen 
informatie. 

We hebben er naar gestreefd een groep ondernemingen te raadplegen die representatief 
is voor alle ondernemingen die recent daadwerkelijk te maken hebben gehad met ge-
meentelijke regelgeving. Het aantal van ongeveer 350 geraadpleegde ondernemingen is 
hiervoor zeker voldoende geweest. We hebben namelijk tussentijds voor een kleiner 
aantal de uitkomsten bezien en hebben lcunnen constateren dat ddze niet structureel 
afweken van die voor een groter aantal waarnemingen. 
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Er is wel sprake van een aanzienlijke non-respons (zie bijlage 1). Hierover lcunnen we 
allereerst opmerken dat deze gebruikelijk is voor een telefonisch onderzoek dat onder 
zo grote tijdsdruk staat. Voor zover er vertekening is opgetreden door een weigering 
om mee te werken, vermoeden we dat deze er op neer zal komen dat de uitkomsten wat 
te veel in de negatieve richting getrolcken zouden zijn. De bereidheid om mee te wer-
ken zal namelijk waarschijnlijk wat groter zijn onder ondernemingen met relatief 
slechtere ervaringen, dan onder ondememingen die weinig problemen ervaren hebben. 

Verder moet men zich steeds realiseren dat de geraadpleegde bedrijven geen willekeu-
rige doorsnede van het gehele bedrijfsleven in Den Haag vormen. Bedrijven die niet 
recent met vergunningsprocedures geconfronteerd zijn, zijn itnmers niet vertegen-
woordigd. Voor sornmige beleidsfacetten (bijvoorbeeld bereikbaarheid, parkeren) zul-
len de ervaringen van deze bedrijven niet veel afwijken van de hier geinventariseerde. 
Voor andere aspecten mag echter verwacht worden dat de niet-vertegenwoordigde be-
drijven een minder geprononceerde visie zullen hebben. 

In dit onderzoek is gekozen voor een brede aanpak, in die zin dat bij een relatief groot 
aantal ondememingen een veelheid van onderdelen en aspecten van de gemeentelijke 
regelgeving getoetst is. Een gevolg hiervan is dat de uitkomsten vooral gezien moeten 
worden als globale indicaties. Er is wet naar gestreefd om, door het uitvoeren van een 
aantal diepte-interviews en door het vragen naar toelichtingen in de telefonische enque-
te, tot een verdere verdieping te komen. Hiermee is echter nog niet voldoende inzicht 
gelcregen om voor elk specifiek onderwerp tot een afgewogen beoordeling te komen. 
Het is met name problematisch gebleken om de doorwerking van, aan het beleid gerela-
teerde, factoren af te splitsen van invloeden die van een stedelijk vestigingsmilieu uit-
gaan. Verder moet men zich realiseren dat er meestal sprake is van percepties van as-
pecten als behandelingstermijn, kosten enz. Deze percepties Mien niet altijd overeen-
stenunen met de realiteit. Aan de uitkomsten moet daarom eerder een signaalfunctie 
toegekend worden die kan uitnodigen tot een meer diepgravende analyse. 

1.4 	Opbouw van het rapport 

De opbouw van het rapport ziet er verder als volgt nit. In hoofdstuk 2 geven we, als 
basis voor de verdere beschouwing, een profielschets van de economie in Den Haag, en 
een eerste overzicht van relevante vestigingscondities, marktstructuren en regelgeving. 
In hoofdstuk 3 geven we, aan de hand van een vijftal case-posities, ervaringen weer van 
ondernemers met het optreden van de gemeentelijke overheid. Daarna presenteren we 
de uitkomsten van de raadpleging van de gehele groep ondememers, namelijk in 
hoofdstuk 4 ervaringen van Haagse ondememers met algemene aspecten van het ge-
meentelijk beleid, en in hoofdstuk 5 ervaringen met specifieke gemeentelijke regelge-
ving. In hoofdstuk 6 komen we dan tot een schatting van de impacts van de regelgeving 
op de economie in Den Haag. Tenslotte bevat hoofdstuk 7 de belangrijkste conclusies 
en de aanbevelingen die hieruit af te leiden zijn. 
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2. STEDELIJKE ECONOMIE EN REGELGEVING 

2.1 	Inleiding 

De samenhang tussen regelgeving en economische dynarriiek heeft de laatste jaren veel 
aandacht gekregen. Deze aandacht heeft zich vertaald in inventariserende studies over 
deze thematiek, en in voorgestelde of reeds geimplementeerde aanpassingen van de 
inhoud en/of uitvoering voor specifieke onderdelen van de regelgeving. Zodoende is er 
inmiddels al aardig wat informatie voorhanden over het onderwerp dat ook in dit on-
derzoek centraal staat. 

We zullen daarom, als basis voor deze gevalstudie, eerst belcnopt de belangrijkste in-
zichten uit beschikbare bronnen presenteren. Voor een goed begrip beginnen we met 
een profielschets van de economie van Den Haag (paragraaf 2.2). Daarna gaan we na 
welke vestigingscondities voor het bedrijfsleven tegenwoordig van belang zijn in een 
stedelijke context (paragraaf 2.3), en hoe de marIctstructuur voor diverse sectoren bin-
nen de stedelijke economie te karakteriseren is (paragraaf 2.4). Vervolgens identifice-
ren we in paragraaf 2.5 de onderdelen van regelgeving die een invloed hebben op de 
vestigingscondities en de marktstructuur in een stedelijke economie. 

2.2 	Profiel van economische bedrijvigheid in Den Haag 

De sterke bevolkingsconcentratie welke een grote stad kenmerlct, heeft grote invloed op 
de structuur van de lokale economie. Een grootstedelijke economie vormt dan ook geen 
afspiegeling van de nationale economie. Bij een verkenning van de mogelijke implica-
ties van regelgeving zal men daarom de typerende kenmerken van de betreffende lokale 
economie goed in gedachten moeten houden. Om deze reden zullen we hier een be-
knopte profielschets van de economie van Den Haag presenteren. Deze omvat allereerst 
een beknopte aanduiding van de structurele ruimtelijk-economische situatie van Den 
Haag, en vervolgens een verdere verdieping voor de huidige samenstelling van de be-
drijvigheid en de dynamiek, zoals die zich recent heeft gemanifesteerd. 

In ruimtelijk opzicht is de ligging van Den Haag bijzonder. Het "natuurlijke" proces 
van uitwaaiering dat steden kenmerkt, wordt hier belerrunerd door barrieres als de lig-
ging aan zee, de aanwezigheid van natuurgebieden en de gemaakte keuzes voor de be-
stemming van de aangrenzende zones (glastuinbouw, Groene Hart). Deze ruimtelijke 
beklemming komt tot uiting in de lange termijn trends van bevolking en bedrijvigheid. 
Sinds 1960 is in Den Haag de bevolking ruim een kwart (27 procent) afgenomen, te-
genover circa twintig procent in Amsterdam en Rotterdam en circa tien procent in 
Utrecht. In de periode 1970-1995 heeft Den Haag 18.000 bedrijven zien vertrekken. 

Door het ruimtegebrek is het vestigingsldimaat verre van optimaal. Factoren als bereik-
baarheid, parkeercapaciteit en kwaliteit van de openbare ruimte worden door diverse 
typen bedrijvigheid als ontoereikend gezien. Er is dan ook sprake van een expulsie naar 
de omliggende regio. Hier is het aantal bedrijfsvestigingen sterk gestegen. Bestaande 
bedrijventerreinen in Den Haag zijn merendeels verouderd, vervuild, duur en vooral 
vol. Er zijn dan ook weinig ruimtelijke mogelijkheden voor diversificatie en groei van 
de economie. In de periode 1970-1995 kwam de economische groei uit op slechts 0,9 
procent per jaar, hiermee bleef Den Haag sterk achter bij het cijfer voor Nederland (2,8 
procent), maar ook bij de groei van Amsterdam en Rotterdam (beide 1,4 procent) en 
Utrecht (2,4 procent). 
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Het relatief slechte ontwikkelingspotentieel heeft zich vertaald in structurele discrepan-
ties op de arbeidsmarkt. Het aantal arbeidsplaatsen is in 25 jaar tijd met 15 procent 
afgenomen, tot ongeveer 190.000 momenteel. Hiermee is de ontwikkeling ver achter 
gebleven bij de landelijke. De helft van het aantal banen is echter in handen van niet-
Hagenaars. Bovendien is de beroepsbevolking van Den Haag nog wet toegenomen (de 
laatste tijd nog met circa 1500 of wet den procent per jaar). Er is een grotere kloof ont-
staan tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt die zich uit in ruim 36.000 werklozen. 
Doortrelcken van de trends van werkgelegenheid en beroepsbevolking zou in 2010 in 
een aantal van 50.000 werklozen resulteren. Deze trend wijkt duidelijk af van de ande-
re drie der grote steden waar bijvoorbeeld in de afgelopen jaren een dating van de 
werkloosheid te zien was, net als in Nederland als geheel. 

Het bovengenoemde cijfer voor de werkloosheid impliceert dat in Den Haag eenvijfde 
deel van de beroepsbevolking aan de kant staat. Het opleidingsniveau van deze werklo-
zen is naar verhouding laag: tachtig procent heeft geen hogere opleiding dan vbo/mavo, 
hetgeen ruim twintig procent meer is dan in andere grote steden. Het perspectief voor 
deze mensen is bijzonder slecht, omdat de beschikbare banen vooral te vinden zijn in de 
dienstverlenende sector, met name voor hoger geschoolden. 

De zwaklce economische situatie is een belangrijke oorzaak van de zorgweklcende socia-
le structuur. Meer dan de helft van de huishoudens is uitkeringsafhanlcelijk; ruim een 
kwart van de bevolking leeft op of onder het sociale minimum. De koopkracht ligt dan 
ook duidelijk onder het landelijke gemiddelde. Het marIctpotentieel voor de lokaal ver-
zorgende sector is hierdoor relatief beperkt. 

Deze langere termijn trends vinden hun neerslag in de recentere ontwikkelingen en de 
huidige situatie. Uit tabel 2.1 blijkt dat de dienstensector in Den Haag momenteel ver-
antwoordelijk is voor ruim 90% van alle vestigingen en werkgelegenheid in deze stad. 
Dit ligt aanzienlijk hoger dan bijvoorbeeld het gemiddelde voor Nederland, waar de 
dienstensector zo'n 67% van alle vestigingen en werkgelegenheid beslaat. Bedrijfstak-
ken waar we veel commercidle activiteiten aantreffen zijn met name handel en reparatie 
(31% van alle vestigingen), de zakelijke dienstverlening (18%) en de horeca (10%). De 
"maak"-sector (landbouw, industrie, bouwnijverheid) kent daarentegen maar een rela-
tief gering aantal vestigingen en arbeidsplaatsen. Voor dit type activiteiten biedt Den 
Haag blijkbaar nauwelijks gepaste vestigingsmogelijkheden. 
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Tabel 2.1 	Ontwikkeling per sector van het aantal vestigingen en het aantal werkzame personen in 
de pen ode 1992-1996. 

Aantal 	 Werkzame 

	

vestigingen 	 personen  
Sectoren 	 1992 	1996 	% 	1992 	1996 	To 

Landbouw en visserij 	 223 	283 	26.9 	1884 	1638 	-13.1 
Industrie 	 965 	727 	-24.6 	9972 	9291 	-6.8 
Nutsbedrijven 	 12 	14 	16.6 	1517 	874 	-42.4 
Bouwnijverheid 	 1124 	921 	-18.1 	8073 	5961 	-26.2 
Handel en reparatie 	 6076 	5524 	-9.1 	22858 	21596 	-5.5 
Horeca 	 1851 	1791 	-3.2 	6229 	6578 	5.6 
Vervoer/opslag/communicatie 	 599 	564 	-5.8 	13757 	13393 	-2.6 
Financiele instellingen 	 580 	540 	-6.9 	12084 	9506 	-21.3 
Zakelijke dienstverlening 	 3230 	3148 	-2.5 	33715 	39925 	18.4 
Openbaar bestuur en overheid 	 381 	411 	7.9 	35065 	40068 	14.3 
Onderwijs 	 523 	466 	10.9 	9438 	9015 	-4.5 
Gezondheids- en welzijnszorg 	 1548 	1598 	3.2 	22848 	26540 	16.2 
Milieu, cultuur, recreatie 	 1862 	1921 	3.2 	12481 	11933 	-4.4 
Totaal 	 18974 	17908 	-5.6 	189921 	189267 	-0.3 

Bron: gemeente Den Haag/REO 

De recente dynamiek van de Haagse economie kan beoordeeld worden aan de hand van 
het aantal vestigingen en het aantal werkzame personen. Het aantal vestigingen blijkt in 
de periode 1992-1996 gedaald met bijna zes procent. Het aantal werkzame personen is 
in deze periode bijna gelijk gebleven. De flinke groei die er landelijk geweest is voor 
dit laatste kental, is dus in Den Haag duidelijk niet gerealiseerd. Den Haag blijkt bo-
vendien qua werkgelegenheidsgroei achter te blijven bij de andere grote steden: Am-
sterdam en Utrecht kenden een toenarne die zelfs boven het landelijke gemiddelde lag, 
en in Rotterdam was wel sprake van een daling, maar die was minder dan voor Den 
Haag. 

De cijfers op bedrijfstakniveau laten zien dat achter dit macrobeeld een behoorlijke 
verscheidenheid schuilgaat. Als we afzien van de bedrijfstakken met weinig cornmercie-
le vestigingen, blijkt zich vooral in de industrie en de bouwnijverheid een sterke in-
krimping van het aantal vestigingen voorgedaan te hebben. In mindere mate was dit ook 
het geval voor de handel en reparatie en de financiele dienstverlening. We wijzen er 
hierbij op dat de ontwikkeling van het aantal werkzame personen niet hetzelfde beeld te 
zien geeft. Zo is de daling in de industrie beperkt gebleven tot zeven procent terwijl 
daarentegen de bouw en de financiele diensten afnamen van meer dan twintig procent te 
zien gaven. Positieve uitschieters voor de ontwildceling van het aantal werkzame perso-
nen betreffen non-profit bedrijfstaldcen en de zakelijke dienstverlening. 

Veranderingen in het aantal vestigingen ontstaan door oprichting, opheffing en ver-
plaatsing van bedrijven en instellingen. In tabel 2.2 zijn hierover opnieuw per bedrijfs-
tak cijfers gegeven. 
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Tabel 2.2 	De dynamiek in vestigingen in de gemeente Den Haag gedurende de periode 1992-1996 

Bedriffstak 	 Opr. 	Oph. 	Saldo 	Vest. 	Vertr. 	Saldo 
Landbouw en visserij 	 47 	38 	 9 	77 	4 	73 
Industrie 	 82 	164 	-82 	7 	46 	-39 
Nutsbedrijven 	 2 	0 	 2 	0 	0 	 0 
Bouwnijverheid 	 128 	193 	 65 	10 	39 	-29 
Handel en reparatie 	 981 	1100 	-119 	27 	152 	-125 
Horeca 	 208 	228 	-20 	2 	3 	 -1 
Vervoer/opslag/communicatie 	 114 	96 	 18 	6 	23 	-17 
Financiele instellingen 	 107 	80 	 27 	3 	31 	-28 
Zakelijke dienstverlening 	 861 	492 	369 	44 	186 	-142 
Openbaar bestuur en overheid 	 73 	45 	 28 	2 	10 	-8 
Onderwijs 	 55 	64 	 -9 	2 	13 	-11 
Gezondheids- en welzijnszorg 	 324 	213 	111 	6 	26 	-20 
Overige diensten 	 413 	235 	178 	11 	56 	-45 

Totaal 	 3395 	2948 	447 	197 	589 	-392 

Bron: gemeente Den Haag/REO 

Deze gegevens sluiten overigens niet volledig aan bij die in tabel 2.1, omdat nu het 
totaalbeeld is, dat de netto toename door oprichtingen vrijwel teniet gedaan wordt door 
een vertrekoverschot van bedrijven. De discrepantie tussen tabel 2.1 en tabel 2.2 zal 
veroorzaalct zijn door het niet toepassen van correcties op bedrijven zonder feitelijke 
activiteiten, zoals beheersmaatschappijen. Het migratiepatroon is overigens bijzonder 
zorgwelckend: tegenover circa tweehonderd vestigingen stonden driemaal zoveel ver-
trekkers! 

Op bedrijfstalcniveau blijken er opnieuw grote verschillen te bestaan. Vooral de indus-
trie en de handel en reparatie laten voor beide saldi een erg negatief verloop zien. Op-
vallend is de sector zakelijke dienstverlening, die een groot oprichtingsoverschot laat 
zien van 369 bedrijven, maar tegelijkertijd een groot negatief migratiesaldo laat zien 
van 142 bedrijven. Slechts voor 66n bedrijfstak, de landbouw en visserij, was er sprake 
van een (opmerkelijk groot) vestigingsoverschot. Hiervoor hebben we geen duidelijke 
verklaring. 

Bij oprichtingen van nieuwe vestigingen hoeft het niet altijd om het starten van een 
nieuw bedrijf te gaan. Omdat starters zo'n wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan de 
vitaliteit van de stedelijke economie, presenteren we hiervoor nog enkele cijfers. In de 
jaren negentig is de algemene trend in Nederland geweest dat er eerst een toename in 
het aantal starters is geweest, welke gevolgd is door een stabilisatie, en recentelijk een 
afname. Van de vier grote steden (zie tabel 2.3) blijkt alleen Utrecht in 1996 meer 
starters gekend te hebben dan in 1991. Den Haag vertoonde de sterkste teruggang. 

Tabel 2.3 	Aantal starters in de vier grote steden in de jaren 1991 en 1996. 

Den Haag 	 1555 	 1307 	 -15.9 

Utrecht 	 1069 	 1241 	 16.1 
Rotterdam 	 1989 	 1894 	 -4.8 

Amsterdam 	 3350 	 2986 	 -10.9 

Bron: WK Woerden & gerneente Den Haag/REO 

1991 	 1996 	 % verandering 



Richten we ons op de trend in het aantal starters op bedrijfstalcniveau (in tabel 2.4), dan 
blijkt een grote variatie in de uitkomsten voor de verschillende sectoren. Zo blijkt het 
aantal starters in 1996 in de bedrijfstakken bouwnijverheid en milieu, cultuur en re-
creatie sterk gestegen te zijn ten opzichte van 1991, respectievelijk met 46% en 300%. 
Daarentegen liet het aantal starters in de bedrijfstakken handel en reparatie, horeca, 
financiele instellingen en overige dienstverlening juist een sterke daling zien. Opvallend 
stabiel was de situatie in de industrie en de zakelijke dienstverlening. 

De cijfers maken verder duidelijk dat starters zich concentreren in een "top drie" van 
bedrijfstakken, namelijk in volgorde van het aantal starters, de zakelijke dienstverlening 
(34% van het aantal starters in 1996), handel en reparatie (23%) en bouwnijverheid 
(13%). Slechts 30% van de starters behoort tot een andere bedrijfstak (bijvoorbeeld 4% 
tot de industrie en eveneens 4% tot de horeca). Met dit gegeven zullen we verder in dit 
rapport, bij de integratie van de onderzoeksuitkomsten, rekening moeten houden. 

Tabel 2.4 	Aantal starters per bedriffstak in Den Haag in de jaren 1991 en 1996 

Bedrijfstak 	 aantal starters 	 % verandering  

	

1991 	 1996 
Landbouw en visserij 	 52 	 45 	 -14 
Industrie 	 57 	 58 	 2 
Nutsbedrijven 	 0 	 0 	 0 
Bouwnijverheid 	 114 	 166 	 46 
Handel en reparatie 	 506 	 299 	 -41 
Horeca 	 106 	 48 	 -55 
Vervoer/opslag/communicatie 	 38 	 44 	 16 
Financiele instellingen 	 23 	 12 	 -48 
Zakelijke dienstverlening 	 396 	 440 	 11 
Openb. best., onderw. & overh. 	 43 	 37 	 -14 
Milieu, cultuur, recreatie 	 18 	 72 	 300 
Overige dienstverlening 	 202 	 73 	 -64 
Totaal 	 1555 	 1307 	 -16 

Bron: VVK & gemeente Den Haag/REO 

Tot zover een beknopte profielschets van de economie in Den Haag. We zullen nu eerst 
een aantal relevante aspecten van de stedelijke economieen in het algemeen bezien, 
voordat we verder ingaan op het specifieke thema van deze studie. 

2.3 	Stedelijke vestigingscondities 

Vestigingscondities verschillen voor verschillende typen bedrijvigheid. Toch blijkt bij 
nadere beschouwing, dat zich hierin veel gemeenschappelijks voordoet. Er zijn enkele 
basale condities die door vrijwel alle bedrijven op vergelijkbare wijze gewaardeerd 
worden. Daarnaast zijn er dan nog specifieke factoren die veelal samenhangen met de 
aard van de economische activiteit. We zullen de algemene en de specifiekere condities 
nader toelichten. 

We beperken ons hierbij tot die condities, welke op directe of indirecte wijze invloed 
lcunnen hebben op het bedrijfseconomisch functioneren. Dit houdt in dat factoren, die 
langs een andere weg de aantrekkelijkheid van het vestigingsmilieu mede bepalen, zoals 
met name het woon- en leefrnilieu, buiten beeld zullen blijven. Verder besteden we 
geen aandacht aan condities waarop het functioneren van de gemeente geen invloed 
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heeft. Dit geldt bijvoorbeeld voor de beschikbaarheid van teleconununicatiemiddelen en 
de aanwezigheid van onderzoeks- en onderwijsinstellingen. 

Vestigingscondities die we, gezien het er door veel bedrijven aan toegekende belang, 
als basaal lcunnen betitelen, zijn met name (zie bijvoorbeeld Bureau Bartels, 1997a): 
• het marktpotentieel; 
• de bereikbaarheid per auto; 
• de parkeergelegenheid; 
• uitbreidingsmogelijkheden op de gekozen locatie; 
• de bewegwijzering; 
• de representativiteit van de omgeving; 
• de vormgeving en uitstraling van het bedrijfspand; 
• de kwaliteit van de dienstverlening door de gemeente. 

Daarnaast zijn er nog vestigingscondities die door specifieke segmenten van het be-
drijfsleven hoog gewaardeerd worden. De belangrijkste hiervan zijn: 
• de bereikbaarheid per openbaar vervoer, die vooral van belang is voor dienstenac-

tiviteiten die geen intensief persoonlijk contact met gebruikers vragen; 
• de zichtbaarheid vanaf een belangrijke verkeersweg, wat door steeds meer onder-

nemingen in vooral de dienstensector geprefereerd wordt; 
• de mogelijkheid tot clustering van gelijksoortige bedrijven in elkaars nabijheid, wel-

ke aanleiding heeft gegeven tot toepassing van segmentatie bij de ontwikkeling van 
bedrijventerreinen; 

• de bereikbaarheid voor goederenvervoer over water of per spoor, die een rol speelt 
bij industriele of distributiebedrijven die te maken hebben met omvangrijke goede-
renstromen; 

• de ruhnte die de gemeente creeert voor ondernemingsinitiatieven door haar vergun-
ningenbeleid op specifieke deelterreinen. Voorbeelden zijn vergurmingen voor ves-
tiging en bouw (in samenhang met bestemmingsplannen), horeca, markt en stand-
plaats, winkeluitstal en terras, exploitatie van speelautomaten, reclame, en taxidien-
sten. 

De algemene en specifieke condities overziend, kunnen we constateren dat er per saldo 
een behoorlijke variatie kan bestaan in het ideale vestigingsprofiel zoals ondernemingen 
dat hanteren. Voor een horecavestiging in de binnenstad zal dit er wezenlijk anders 
uitzien dan voor een transportbedrijf op een bedrijventerrein aan de rand van de stad. 
In samenhang hiermee zal ook de invloed van gemeentelijke regelgeving verschillen 
tussen categorieen bedrijven. Hierop gaan we in paragraaf 2.5 verder in. 

Als we het bovenstaande projecteren op de Haagse situatie zien we dat het aanwezige 
marktpotentieel, naast het al woonachtig zijn in Den Haag, voor de ondervraagde on-
dernemers die een vergunning hebben aangevraagd als belangrijkste vestigingsplaatsfac-
toren gezien worden. Deze vestigingsplaatsfactoren worden op een tienpuntsschaal, 
waarbij een eon staat voor zeer onbelangrijk en een tien voor zeer belangrijk, gemid-
deld gewaardeerd met respectievelijk een 6.8 en een 6.6. Als we hier typische facetten 
van gemeentelijke dienstverlening aan ondernemers tegenover stellen, zoals de toepas-
sing van gemeentelijke regelgeving, dienstverlening van de gemeente en hoogte van 
gemeentelijke heffingen en belastingen, zien we dat deze factoren van veel minder be-
lang zijn voor ondernemers om zich in Den Haag te vestigen (gemiddelde waarderingen 
respectievelijk 3.9, 3.6 en 3.4). 

We hebben het relatieve belang van vestigingsplaatsfactoren ook getoetst onder de door 
ons ondervraagde bedrijven die vanuit Den Haag verplaatst zijn. In tabel 2.5 geven we 
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de gemiddelde waarderingen weer. We maken daarbij ook nog een onderscheid naar 
bedrijven die aan huis zijn gevestigd en bedrijven die dat juist niet zijn. Een grote groep 
is namelijk aan huis gevestigd (circa 40%). Voor deze groep hebben prive-motieven 
vaak aan de verplaatsing ten grondslag gelegen, zoals door deze groep veelvuldig zelf 
naar voren wordt gebracht. Betere bereikbaarheid voor klanten blijkt van de door ons 
genoemde factoren veruit het belangrijkst. Deze factor is in feite een samentreklcing van 
het marktpotentieel dat vanuit de vestigingsplaats benaderd kan worden en van de be-
reikbaarheid. Andere factoren die verband houden met mobiliteit en parkeren lijken ook 
relatief van belang te zijn. Maar ook het imago van de omgeving van het bedrijfspand 
heeft voor veel ondernemers een relatief belangrijke rol gespeeld om naar een andere 
gemeente te verhuizen. Deze factoren spelen juist sterker bij bedrijven die niet aan huis 
zijn gevestigd. Overigens blijkt ongeveer de helft van de ondervraagde bedrijven zich 
in een randgemeente van Den Haag te hebben gevestigd. 

Tabel 2.5 	Beoordeling van een aantal factoren die mogelijk een rol hebben gespeeld bij vertrek uit 
de gemeente Den Haag, volgens verplaatste bedrijven (in gemiddeld rapportcijfer) 

Grotere bedrijfslocatie/meer uitbreidingsmogelijkhe-
den 

Bedrijven ge- 
vestigd aan huis 

(n=11)  
4.3 

Betere bereikbaarheid voor goederenvervoer 	 2.4 

Betere bereikbaarheid voor personeel 	 2.4 

Sterkere aanwezigheid soortgelijke bedrijven 	 2.6 

Betere bereikbaarheid voor klanten 	 4.1 

Gunstiger gemeentelijke regelgeving 	 4.3 

Beter imago omgeving bedrijfspand 	 4.6 

Meer parkeervoorzieningen bij bedrijfslocatie 	 3.8 

Betere kwaliteit van de openbare ruimte in omgeving 	 3.4 
bedrijfspand 

Lagere gemeentelijk heffingen en belastingen 	 4.1 

Legenda: 	1 = zeer onbelangrijk 
10 = zeer belangrijk 
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Bedrijven niet 
gevestigd aan 

huis (n=20) 
4.8 

4.1 

5.6 

3.4 

7.3 

4.2 

5.6 

5.2 

5.5 

Totaal verplaat- 
ste bedrijven 

(n=31)  
4.6 

4.3 	 4.2 

Voor deze verplaatste bedrijven hebben we ook de waardering van eigenschappen van 
de locatie voor de oude en nieuwe situatie lcunnen meten, zie tabel 2.6. Den Haag 
overtreft op geen enkel aspect de nieuwe gemeente. De verschillen in waardering zijn 
vooral groot voor de bereikbaarheid voor klanten, de aanwezigheid van soortgelijke 
bedrijven, de aanwezigheid van parkeerplaatsen en uitbreidingsmogelijkheden. Ook 
voor het aspect gemeentelijke regelgeving blijkt Den Haag aanzienlijk slechter te sco-
ren. 

3.5 

4.6 

3.1 

6.3 

4.2 

5.2 

4.8 

4.7 



Tabel 2.6 	Beoordeling van een aantal aspecten van de bedrOlslocatie op de oude en nieuwe vesti- 
gingsplaats, volgens verplaatste bedrijven (in gemiddeld rapportcijfer) 

gemeente 	Nieuwe 
Den Haag 	gemeente 

Bereikbaarheid voor goederenvervoer 	 5.7(n=26) 	7.3(n=25) 

Bereikbaarheid voor personeel 	 6.3(n =27) 	7.6(n=27) 

Aanwezigheid soortgelijke bedrijven 	 4.1(n=24) 	6.0(n =23) 

Aanwezigheid uitbreidingsmogelijkheden 	 3.9(n=29) 	5.7(n=29) 

Bereikbaarheid voor klanten 	 5.3(n=33) 	7.9(n=31) 

Gemeentelijke regelgeving 	 4.5(n=27) 	6.1(n=29) 

Imago omgeving bedrijfspand 	 5.6(n=33) 	7.4(n=32) 

Aanwezigheid parkeervoorzieningen 	 4.9(n=33) 	6.7(n=33) 

Kwaliteit van de openbare ruimte in omgeving be- 	 5.8(n=31) 	7.0(n=31) 
drijfspand 

Bewegwijzering in omgeving bedrijfspand 	 5.4(n=32) 	6.8(n=32) 

Legenda: 	1 = zeer onbelangrijk 
10 = zeer belangrijk 

Tot zover het belang van de verschillende algemene en specifieke vestigingscondities. 
In de volgende paragraaf staan we stil bij de marktwerIcing in een stedelijke context. 

2.4 	De stedelijke marktstructuur 

De werking van marlcten wordt in sommige gevallen beinvloed door overheidsbeleid al 
dan niet op lokaal niveau. De betrokkenheid van de gemeentelijke overheid loopt veelal 
niet via eigen regelgeving, maar eerder via toezicht en een coordinerende rol bij het 
nemen van initiatieven om de marktwerking te verbeteren. Van een belemmerende in-
vloed kan in de volgende gevallen sprake zijn. 

Voor sonunige economische activiteiten worden minimumeisen gesteld aan de vak-
bekwaamheid en de algemene vaardigheden van ondernemers. Deze maken deel uit van 
de landelijke vestigingswetgeving, welke overigens gedecentraliseerd (door de Kamers 
van Koophandel) wordt uitgevoerd. Met betrekking tot diverse uitvoeringsaspecten en 
gedoogsituaties lcunnen er verschillen tussen regio's bestaan. Deze wetgeving is het 
meest relevant voor de bedrijfstakken detailhandel, horeca, bouw, installatie en trans-
port. 

Een gemeente kan om allerlei redenen beperkingen opleggen aan het aantal aanbieders 
van een specifieke dienst. De belangrijkste voorbeelden hiervan hebben betreldcing op 
het taxivervoer, de horeca, en de detailhandel. 

Er kan sprake zijn van oneerlijke concurrentie, doordat activiteiten in het informele 
circuit oogluikend worden toegestaan. Bij verschillende typen persoonlijke dienstverle-
ning en ambachtelijk werk is deze situatie actueel. Te denken valt aan schoonmaak-
diensten, kinderoppas, klussen in de bouw en installatiesector, personenvervoer (de 
snorders), prostitutie en drugshandel. 
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Soms kan een tekortschietend toezicht op de kwaliteit van dienstverlening een negatieve 
invloed hebben op de marlctwerking, namelijk als deze bijdraagt aan een door de afne-
mers als slecht beoordeelde prijs/kwaliteitsverhouding. De duidelijkste voorbeelden 
hiervan kunnen we in de horeca en in de bouwsector, met de daaraan verwante dienst-
verlening, aantreffen. 

Tenslotte bestaat al geruime tijd het inzicht dat de markten voor ondernemersfinancie-
ring en bednifshuisvesting niet optimaal functioneren als het gaat om nieuwe bedrijven. 
Daarom rekent de lokale overheid het doorgaans tot haar taak om hierop invloed uit te 
oefenen, met name door het bevorderen van flexibelere huisvestingsmogelijlcheden 
specifiek voor starters (bedrijfsverzamelgebouwen), en door het creeren van financie-
ringsmogelijkheden voor bepaalde ondernemingsinitiatieven. De mate waarin een lokale 
overheid op deze terreinen actief is, zal van invloed zijn op de toetredingsdrempels die 
aspirant-ondernemers ervaren. Het effect hiervan zal het grootst zijn voor onderne-
mingen die relatief kapitaal- en/of ruimte-intensief zijn. Dit type bedrijvigheid treffen 
we vooral in de industrie aan. 

In bovenstaande gevallen is sprake van een beperking van de marktwerking door de 
overheid. Hierbij moeten we echter opmerken, dat veel bedrijven dit niet als zodanig 
zullen ervaren en wellicht zelfs het overheidsoptreden als ondersteuning zullen ervaren. 
Het creeren of in stand houden van drempels voor nieuwe vormen van economische 
activiteit kan immers voor de bestaande bedrijvigheid een belangrijke bescherming en 
stimulans betekenen. De invloed op het totale economische gebeuren is zodoende 
meestal nogal ongewis. In het empirische deel van dit onderzoek is getracht ook dit 
thema van marktwerking verder uit te diepen. 

2.5 	Relevante aandachtsvelden van regelgeving 

Van welke gemeentelijke regelgeving kunnen we nu verwachten dat deze een pregnante 
invloed zal hebben op de vestigingscondities en de marlctstructuur in een stedelijke eco-
nomie? Het antwoord op deze vraag ligt grotendeels besloten in de boven gepresenteer-
de inventarisatie van vestigingscondities en factoren die de marktwerking beinvloeden. 
Het gemeentelijke beleid bepaalt immers in sterke mate de kwaliteit van de genoemde 
vestigingscondities en de ruimte die er voor marktwerking wordt geboden. 

Uit het voorgaande kunnen we zodoende vele aspecten van gemeentelijke regelgeving 
afleiden, met een te verwachten impact op het bedrijfsmatig functioneren. Om hierin 
een rangschikking aan te kunnen brengen, gebruiken we resultaten van eerdere studies 
naar de beoordeling van regelgeving door ondernemingen. Hierbij passen wel twee 
kanttekeningen. Allereerst hebben deze studies allemaal het karakter van opinieonder-
zoeken. Aan respondenten is een oordeel gevraagd over verschillende aspecten van 
regelgeving. Het blijft dan onduidelijk hoe respondenten tot hun oordeel gekomen zijn 
en wat de betekenis van de beoordelingen in feite is voor de economische prestaties van 
de onderneming. Verder valt op dat eerdere studies zich vooral gericht hebben op knel-
punten en belemmeringen die met regelgeving geassocieerd worden. Mogelijke positie-
ve consequenties blijven veelal geheel uit beeld of sterk onderbelicht. 

Op basis van de eerdere studies komen we tot een aantal gemeentelijke beleidsterreinen 
en regelgeving waarmee ondernemers nadrulckelijk te maken krijgen; zie schema 2.1. 
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Algemene aspecten gemeentelijk beleid 	Rol gemeente  
Ruimtelijk beleid 	 Vaststellen en onderhouden bestemmingsplan, cre8ren 

mogelijkheden voor wonen, werken en recreeren 
Verkeer en vervoer 	 Optimaliseren verkeersstromen binnen de gemeente 
Parkeren 	 Creeren adequate parkeerruimte voor verschillende be- 

langhebbenden 
Kwaliteit openbare ruimte 	 Onderhouden wegen, trottoirs en groenvoorzieningen 
Specifieke gemeentelijke regelgeving 	Rol gemeente  
Bouwvergunning 	 Volgens Woningwet; Bouwverordening; beoordelen 

aanvraag m.b.v. welstandscommissie; bepaling leges  
Milieuvergunning 	 Uitvoering Wet Milieubeheer, beoordeling aanvraag; 

bepaling leges  
Parkeervergunning 	 Als middel aan het parkeerbeleid uitvoering te geven, 

beoordelen aanvragen 
Reclamevergunning 	 Beoordelen aanvragen 
Horecavergunningen 	 Op basis Drank- en Horecawet; APV beoordelen aan- 

vraag; bepaling leges  
Gemeentelijke heffingen en belastingen 	Vaststellen hoogte  
Sluitingstijdenregeling 	 Volgens winkeltijdenwet, winkeltijdenverordening, maar 

ook ten aanzien van sluitingstijden horeca  
Vergurming voor ambulante handel 	 Vanuit APV en de gemeentelijke marktvoorschriften, 

beoordelen aanvraag en vaststellen leges 
Vergunning voor gebruik openbare grond 	Verordeningen op dit gebied, beoordelen aanvraag en 

vaststellen leges 

Schema 2.1 	Relevante aspecten van gemeentelijk beleid en regelgeving voor ondernemers 

Uit een zevental recente studies over deze materie (KNOV en VNO, 1994; MKB Ne-
derland, 1996; SKG/WVM/MKB Nederland, 1996; Kamer van Koophandel Amster-
dam en Haarlem, 1995; NIPO, 1996; Research voor Beleid, 1997 en Bureau Bartels, 
1997b) lcunnen we nu een rangschildcing afleiden van beleidsonderdelen, naar de mate 
waarin deze als belastend worden ervaren. 

De top wordt duidelijk gevormd door de milieuwetgeving en het parkeerbeleid. De 
negatieve beoordeling van deze beleidsterreinen is zowel terug te voeren op inhoudelij-
ke aspecten (te veel details, te veel nadruk op middelen in plaats van einddoelen, het 
bestaan van meerdere vergunningsplichten voor eenzelfde thematiek, te weinig be-
drijfsgericht) als op uitvoeringsaspecten (ingewilckelde formulering, noodzaak om gede-
tailleerde gegevens te verstreklcen waarvoor duur onderzoek nodig is, lange procedu-
res). Ook over het beleid met betrekking tot rectamevergunningen blijkt relatief erg 
kritisch geoordeeld te worden, maar dit beleidsveld is slechts voor een relatief klein 
deel van het bedrijfsleven relevant. 

Na deze top drie volgen op enige afstand regelingen die met vestiging en bouw te ma-
ken hebben. Het betreft het gronduitgiftebeleid, bestemmingsplannen, grondsanerings-
regelingen en bouwvergunningen. Bij deze regelingen blijkt het oordeel vooral gevoed 
te worden door uitvoeringsaspecten, zoals lange afhandelingstermijnen, tijdrovende 
administratieve verplichtingen, en gebrek aan inlevingsvermogen bij ambtenaren. 

De derde groep wordt gevoerd door enkele regelingen die voor specifieke doelgroepen 
bedoeld zijn. Hieronder vallen de sluitingstridenregeling, vergunningen voor ambulan-
te handel, de drank- en horecavergunning, en vergunningen voor het gebruik van de 
openbare grond. Deze regelingen blijken zowel voor een kleine groep bedrijven rele-
vant, als relatief in beperkte mate als belenunerend ervaren te worden. 
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Tenslotte valt er nog een vierde groep te identificeren die bestaat uit onderdelen van het 
gemeentelijke beleid, die juist voor een zeer brede doelgroep relevantie hebben. Het 
betreft dan beleidsonderdelen waar alle soorten bedrijvigheid, maar ook burgers direct 
mee geconfronteerd worden. Tot deze categorie rekenen we de criminaliteitsbestrij-
ding, het beleid ten aanzien van financiele lasten (leges, heffingen, belastingen), de 
algemene orientatie binnen de gemeentepolitiek (met name de aandacht voor het eco-
nomische belang en de affiniteit met het bedrijfsleven), en de kwaliteit van de dienst-
verlening door het gemeentelijke apparaat. Het laatstgenoemde aspect blijkt in ver-
schillende studies zorgweldcend; zo beoordeelden onlangs ondernemers in vijf grotere 
steden deze dienstverlening met een rapportcijfer van gemiddeld 5,7 (Research voor 
Beleid, 1997). 

Tot zover een selectie van aandachtsvelden van regelgeving, welke we uit andere stu-
dies kunnen afleiden. Voor de volledigheid merken we hier nog bij op, dat er tussen de 
diverse onderzoeken verschillen bestaan in de mate waarin een beleidsveld als proble-
matisch wordt ervaren. 

Uit reeds eerder verrichte studies vallen ook indicaties af te leiden van de mogelijke 
effecten van regelgeving. Het meest recente onderzoek voor vijf grotere steden 
(Research voor Beleid, 1997) leert bijvoorbeeld dat 5% van de ondervraagde onderne-
mers afgestapt zou zijn van hun voornemen om zich te vestigen of uit te breiden, als 
gevolg van gemeentelijk beleid. De oorzaken zijn met name te vinden bij het gemeen-
telijke bestemmingsplan en het parkeerbeleid. Verder wordt er een relatief grote in-
vloed op het bedrijfseconomisch functioneren (bijvoorbeeld op de omzet) toegekend aan 
het parkeerbeleid (18% van de ondernemers) en het verkeersbeleid (12%). In dit onder-
zoek wordt op basis van deze uitkomsten geconcludeerd dat `regelgeving aan de ene 
kant niet van doorslaggevend belang is voor de keuze om te vestigen dan wel uit te 
breiden, en aan de andere kant weinig effect heeft op de bedrijfsvoering'. 

In het laatstgenoemde onderzoek is ondernemers ook nog gevraagd of ze van mening 
zijn dat gemeentelijke regelgeving in het algemeen van invloed is op de economische 
activiteit binnen de gemeente. Van alle respondenten meende 72% dat er inderdaad van 
zo'n invloed sprake is. Van deze groep oordeelde 46% dat het verband vooral negatief 
is, 18% zag een positief verband, en 20% een wisselend positief en negatief verband, 
afhankelijk van het soort bedrijven (met name het onderscheid tussen nieuwe en be-
staande bedrijven, en kleine en grote bedrijven). Deze uitkomsten tonen aan dat ook 
ondernemers inzien dat vanuit het gemeentelijke beleid zowel een stimulerende als een 
belemmerende werking kan uitgaan. 

Het is nog interessant om stil te staan bij de verschillende mechanismen die tot een ne-
gatieve invloed op het economische functioneren lcunnen leiden. De belangrijkste lijken 
de volgende: 
• de wens van de ondernemer tot vestiging of uitbreiding wordt niet gehonoreerd, 

waardoor niet, of op een suboptimaal niveau, geproduceerd wordt; 
• regels zijn zodanig complex, dat er veel kosten (eigen tijd, externe expertise) ge-

maakt moeten worden om de benodigde informatie te leveren; 
• de procedure duurt lang en er bestaat onzekerheid over de uitkomst vanwege de 

beslissingsruimte die complexe regelgeving impliceert, waardoor vertraging ontstaat 
in het doorvoeren van innovaties, met als gevolg een verslechtering van de concur-
rentiepositie; 

• ondernemers lcurmen de indruk hebben dat de gemeente weinig belang hecht aan 
economische bedrijvigheid, waardoor ze het gevoel hebben dat ze eerder gedoogd 
dan gekoesterd worden. De geringe binding met de vestigingsplaats zal dan makke- 
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lijk aanleiding geven tot een verhuizing naar een plaats waar de overheid zich veel 
bedrijfsvriendelijker manifesteert. 

2.6 	Afsluiting 

In het voorgaande is duidelijk geworden dat de samenhang tussen gemeentelijke regel-
geving en economische dynamiek complex is. Er zijn wel verschillende mechanismen 
en factoren te identificeren die een belemmerende of stimulerende invloed teweeg kun-
nen brengen, maar over de daadwerkelijke impact op de lokale economie bestaat nog 
veel onduidelijkheid. Er is dus zeker behoefte aan een toegespitste en zorgvuldige ana-
lyse van deze thematiek in het geval van Den Haag om een adequate basis te verkrijgen 
voor eventuele beleidswijzigingen. 

De hier gepresenteerde scan van reeds bestaande inzichten maakt duidelijk dat in de nu 
volgende analyse de uitvoeringsaspecten, en dus de kwaliteit van de dienstverlening 
door de gemeente, een belangrijke plaats moeten innemen. Wat de verschillende be-
leidsvelden betreft, zal de zoeker vooral gericht moeten zijn op beleid voor het gebruik 
van ruimte, zoals de toepassing van het besternmingsplan, en het mobiliteitsbeleid, 
waaronder beleid voor verkeer, vervoer en parkeren. Verder is een aantal meer speci-
fieke terreinen van regelgeving relevant zoals regels voor bouwen, milieu en horeca. 
Met deze inzichten zullen we bij de nu volgende analyse van de situatie in Den Haag 
rekening houden. 
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3. ERVARINGEN VAN ENKELE ONDERNEMERS MET REGELGEVING 

3.1 	Inleiding 

Als eerste stap tot het verlcrijgen van een beter inzicht in de doorwerking van regelge-
ving op de bedrijfsvoering hanteren we een bottom-up benadering. Met enkele praktijk-
voorbeelden zullen we illustreren hoe ondernemers met de lokale overheid in aanraking 
komen, en welke invloeden ze zelf toekennen aan de regelgeving. De cases geven het 
verhaal van alleen de ondernemer weer, omdat we willen weergeven hoe vanuit het 
bedrijfsleven tegen het overheidsfunctioneren aangekeken wordt. De door ondernemers 
aangedragen feiten zijn niet nagetroldcen bij de gemeente. Er moet dus rekening gehou-
den worden met de mogelijkheid dat de gegeven informatie met op alle onderdelen 
correct is. 

De bottom-up benadering moet vooral gelezen worden als een illustratie van het type 
problemen waar ondernemers zoal mee te maken kunnen hebben. Door de selectie van 
de voorbeelden is overigens wel enige representativiteit nagestreefd voor de verschil-
lende segmenten van ondernemingen. In latere hoofdstuldcen zullen we meer ingredien-
ten aanleveren voor een completer en dus representatiever beeld. 

De cases betreffen een tweetal langer bestaande bedrijven, een onlangs gestart bedrijf, 
een starter die zijn plannen niet wist te realiseren, en een starter die ondanks allerlei 
moeilijkheden toch gestart is. 

3.2 	Case 1: Leverancier van medische producten 

Dit bedrijf is een leverancier van medische producten. De activiteiten van het bedrijf 
bestaan uit handel, reparatie en het aanpassen van producten aan de behoefte van de 
klant. Het bedrijf beschikt over een showroom van zeker 1000 m 2  naast kantoorruimte 
en werkplaatsen. Er wordt direct geleverd aan de gebruiker. Het bedrijf heeft zich on-
geveer twintig jaar geleden in Den Haag gevestigd. De belangrijlcste aanleiding hier-
voor was de aanwezigheid van het marktpotentieel in Den Haag. 

Door ontwikkelingen in het gebied waar het bedrijf gevestigd was, moest het bedrijf op 
last van de gemeente in 1996 vertreldcen. Er werd aan het bedrijf door de gemeente een 
aanbieding gedaan om grond te kopen voor de nieuwe bedrijfslocatie. Het bedrijf 
werkte vervolgens de aanbieding uit. Er moest namelijk eerst door een architect een 
ontwerp worden gemaalct aan de hand van een omvangrijk eisenpakket van de gemeen-
te. Op basis van het ontwerp zou de grondprijs door de gemeente worden bepaald. In 
juli 1996 zou de grondaankoop worden afgerond. Maar volgens het bedrijf werd de 
aanbieding door de gemeente plotseling als ongeldig bestempeld, omdat het officiele 
kaftje bij de papieren ontbrak. De grondaankoop voor de bedrijfslocatie werd afgebla-
zen. Het bedrijf ondernam verder geen actie om opnieuw te trachten grond te kopen, 
omdat men genoeg had van het niet nakomen van afspraken en toezeggingen door de 
gemeente. 

Er blijkt nog een andere factor te hebben meegespeeld om van de grondaankoop af te 
zien. Dit betreft de onvrede over de procedure die gehanteerd wordt bij grondaanbie-
dingen van de gemeente. Bedrijf A geeft aan dat als er 8000 m 2  zou worden gekocht 
daarvan circa 4000 m 2  zou overblijven voor het bedrijf. De rest zou naar de mening 
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van de ondernemer moeten worden gebruilct voor de aanleg van wegen, parkeerplaatsen 
en eventuele groenvoorzieningen. 

Men besloot vervolgens bedrijfsruimte in een bestaand pand te zoeken. Deze optie had 
echter niet de voorkeur. Er ging een behoorlijke tijd overheen voordat een geschikte 
bedrafslocatie werd gevonden. Net  bedrijf vond uiteindelijk bedrijfsruimte in een pand 
op een relatief groot bedrijventerrein. Bij de zoektocht naar een geschikte bedrijfsloca-
tie zegt men slechts zeer beperkte ondersteuning te hebben gelcregen van de gemeente 
Den Haag. Er zijn wel diverse gesprekken met de wethouder van EZ en met ambtena-
ren gevoerd, maar deze namen volgens het bedrijf een laconieke houding aan. 

Op de nieuwe bedrijfslocatie ervaart men problemen met de kwaliteit van de openbare 
ruimte. Op de toegangsweg naar het bedrijf zijn de wegen en trottoirs slecht onderhou-
den. De trottoirs zijn niet autovrij en worden soms zelf in beslag genomen door con-
tainers. De openbare weg wordt gedurende de gehele werkdag minutenlang geblok-
keerd door kerende vrachtwagens, vrachtwagens die laden en lossen en heftrucks. 

In de omgeving van het bedrijfspand is er een gebrek aan parkeerplaatsen. Net  bedrijf 
is gevestigd op een afgescheiden deel van het bedrijventerrein dat in handen is van een 
projectontwildcelaar. Op het afgescheiden bedrijventerrein zijn meerdere bedrijven ge-
vestigd. Deze moeten de aanwezige parkeerruhnte delen. Echter contractueel zijn er 
aan de verschillende partijen meer parkeerplaatsen toegekend dan er werkelijk aanwe-
zig zijn. Dit houdt verband met de tijdelijke vestiging van een groot bedrijf. Dit bedrijf 
wordt gedurende een periode van enkele jaren door de gemeente op deze locatie ge-
doogd. Voor het parkeerprobleem werd door de private partijen een oplossing gezocht 
in de vorm van een parkeerdek. De plannen werden echter door de gemeente op esthe-
tische gronden afgewezen. Net  resultaat was dat de plannen zijn afgeblazen door de in 
de ogen van de ontwilckelaars absurde eisen van de gemeente, vooral gezien de staat 
van het totale bedrijventerrein. In Leidschendam zou hetzelfde parkeerdek wel gereali-
seerd zijn. 

Om de kwaliteit van de openbare ruhnte op het bedrijventerrein te verbeteren is er te-
genwoordig, mede op initiatief van de gemeente, een handhavingsteam actief. Dit team, 
dat hoofdzakelijk bezig is met schoonmaakwerlczaamheden, draagt zeker bij aan een 
betere kwaliteit van de openbare ruimte. Verder ervaart men dat er absoluut geen toe-
zicht is op bedrijven die de lcwaliteit van de openbare ruimte verslechteren in de vorrn 
van het veroorzaken van verkeersopstoppingen en vervuiling. 

3.3 	Case 2: Autogarage 

Dit bedrijf is een ldeine autogarage die sinds 1986 is gevestigd midden in een woonwijk 
in Den Haag. Het bedrijf biedt momenteel werk aan twee personen en de hoofdactivitei-
ten bestaan voornamelijk uit de controle en reparatie van auto's van de buurtbewoners. 
Naast een ldeine kantoorruimte beschikt de eigenaar nog over ongeveer 40 m 2  werk-
vloer. Deze bedrijfslocatie, midden in de woonwijk waar de eigenaar is geboren en 
getogen, wordt van cruciaal belang geacht voor de continuiteit van dit bedrijf. De be-
reikbaarheid van de bedrijfsruimte voor klanten is erg goed. Zowel met een personen-
auto als met het openbaar vervoer is de locatie uitstekend te bereiken, wat belangrijk is 
met het oog op het respectievelijk wegbrengen en ophalen van de auto's door klanten. 

De bedrijfsvoering wordt in grote mate beinvloed door de gemeentelijke regelgeving. 
Met name de groei van het bedrijf zou ernstig belemmerd worden door de gemeentelij- 
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ke regelgeving op het gebied van parkeerbeleid en het verstrekken van onvoldoende 
parkeervergunningen. Doordat het bedrijf alleen over werkruimte beschikt en niet over 
eigen parkeerruimte is het, voor tijdelijk parkeren van auto's van klanten en personeel, 
aangewezen op de beschikbare openbare parkeerruimte in de directe omgeving van het 
bedrijf. Hiervoor is het uiteraard volledig afhankelijk van de vergunningsverlening door 
de gemeente. 

Momenteel heeft het bedrijf (na veel pijn en moeite) de beschikking over vier parkeer-
vergunningen. Hierbij heeft de eigenaar er zelf al twee nodig voor de service-auto en 
zijn prive-auto. De twee resterende plaatsen zijn onvoldoende en belemmeren een opti-
male bedrijfsvoering. Bovendien wordt hierdoor de groei van het bedrijf belenunerd. 
De eigenaar zou het aantal parkeervergunningen het liefst uitgebreid zien met nog eens 
twee extra vergunningen, maar wil hier echter niet nog eens extra voor betalen, omdat 
aldus de eigenaar: "De prijs van vier parkeervergunningen al schandalig hoog ligt en in 
geen verhouding staat tot de kosten die de gemeente moet maken om deze te verlenen". 

Alhoewel de eigenaar voldoende zicht heeft op de mate waarin er elders in de gemeente 
Den Haag geschikte bedrijfsruimte aanwezig is, wordt verhuizing naar bijvoorbeeld een 
industrieterrein niet overwogen, omdat de bedrijfslocatie temidden van de klanten in 
een woonwijk noodzakelijk geacht wordt. De eigenaar heeft de gemeente gevraagd om 
een andere locatie, maar binnen deze wijk mag het bedrijf niet uitwijken naar een gro-
tere locatie. Om het parkeerprobleem op te lossen heeft het bedrijf tijdelijk iemand in 
dienst genomen om auto's bij de klanten op te halen en na keuring/reparatie weer terug 
te brengen. Dit initiatief bood echter geen structurele oplossing, omdat de klanten vaak 
niet thuis waren en de kosten voor die persoon extra erg zwaar zijn voor een bedrijfje 
van deze omvang. 

Het bedrijf heeft na onverwacht bezoek van de gemeente ook een nieuwe milieuver-
gunning aangevraagd, omdat gezegd werd dat de lopende vergunning verouderd was. 
De nieuwe vergunning heeft betrekking op geluid, stank en afval. Een extern bureau 
heeft van de gemeente opdracht gelcregen om de aanvraag pasklaar te maken. Door dit 
bureau werd aan het bedrijf verteld dat als de aanvraag een jaar eerder had gespeeld, 
hiervoor geen nieuwe vergunning nodig was geweest, aangezien de regeling tussentijds 
gewijzigd is. De eigenaar hanteerde zelf ook al zorgvuldig een milieuzorgsysteem en 
had daar ook al de nodige investeringen voor gepleegd. Toch bleek dit bij inspectie 
door de gemeente onvoldoende te zijn. Alhoewel de procedure van de milieuvergun-
fling minder vlot verliep dan de parkeervergunningen, heeft de eigenaar weinig reden 
tot klagen omdat de bedrijfsvoering tijdens de aanvraag met gehinderd werd. 

Over het verloop van het overleg met de gemeente is hij minder te spreken. Als voor-
naamste bezwaarpunten worden genoemd dat de gemeente zijn situatie te theoretisch en 
rechtlijnig benaderde en dat ze niet in staat bleek oogkleppen af te zetten en milieure-
gels bedrijfsspecifiek en flexibel toe te passen. Uitsluitend door tussenlcomst van de 
bedrijfsmilieudienst zou een veel grotere investering dan 8000 gulden dit bedrijf be-
spaard gebleven zijn. Deze hoge kosten zouden gedeeltelijk ook bepaald worden door 
de kosten van het externe bureau die, naar de mening van de eigenaar van het bedrijf, 
hierin zijn verwerkt. 
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3.4 	Case 3: Sportrestaurant 

Dit geval betreft een sportrestaurant dat deel uitmaakt van een sport- en recreatiecen-
trum gevestigd in Den Haag. Volgens de horecaregelgeving wordt deze faciliteit aange-
duid als een `alcoholhoudende recreatie inrichting'. De ondernemer die sinds februari 
van dit jaar het sportrestaurant beheert, was at woonachtig in de gemeente Den Haag, 
wat uiteindelijk dan ook bepalend is geweest bij de keuze voor bedrijfsvestiging in de 
gemeente Den Haag. 

Alhoewel er geen sprake was van echte knelpunten in de bedrijfsvoering als een direct 
gevolg van gemeentelijke regelgeving, is er toch een aantal zaken rondom de aanvraag-
procedure en afwikkeling van de horecavergunning die aandacht verdienen. Allereerst 
signaleert de ondernemer een discrepantie tussen het voortraject dat uitgevoerd wordt 
door de aanvrager en de daadwerkelijke behandeling van de aanvraag (na indiening) 
door de gemeente. De aanvraag werd in anderhalve dag verzorgd en de reactie van de 
gemeente liet zo'n twintig weken op zich wachten. Het sportrestaurant wisselde alleen 
van eigenaar en er werden verder geen wezenlijke veranderingen doorgevoerd in de 
bedrijfsvoering door de nieuwe eigenaar. De eigenaar merkte dan ook verontwaardigd 
op "dit moet niet lcunnen". Alhoewel hij tevreden is over de mogelijkheid die gegeven 
wordt om te starten met de bedrijfsvoering gedurende de behandeling van de vergun-
ningsaanvraag, vindt hij het tegelijkertijd een hoogst kwalijke zaak dat iemand in de 
horecabranche vijf maanden zonder vergunning zijn bedrijf kan uitoefenen. 

Een ander aspect van de aanvraagprocedure dat als lastig werd ervaren, was de slechte 
afstemming tussen de twaalf par/x/8n die volgens deze ondernemers in meer of mindere 
mate betroklcen waren bij de aanvraag van een horecavergunning (zoals de politie, de 
milieudienst, het stadsdeelkantoor etc.). Voor al deze belanghebbenden moesten aparte 
formulieren worden ingevuld, waarvan er niet een hetzelfde was. De ondernemer sug-
gereert om al deze formulieren te standaardiseren en zodoende een pakket te maken, 
met als gevolg dat een aanvrager maar den in plaats van twaalf formulieren hoeft in te 
vullen. Daarnaast was de afstemming tussen de gemeente en de Kamer van Koophandel 
(KvK) ook voor verbetering vatbaar. Bij de KvK kan men geen inschrijvingsnummer 
krijgen voordat men een horecavergunning heeft en bij de gemeente kan men geen ho-
recavergunning krijgen voordat men een inschrijvingsnummer van de KvK heeft. Bij de 
KvK kan men dan uiteindelijk een voorlopig inschrijvingsnummer krijgen, dat dan later 
na definitieve toekenning van de vergunning weer overal opnieuw bevestigd moet wor-
den. Dit werd ook als erg lastig ervaren. 

Tot slot dient nog vermeld te worden dat, naar de mening van de aanvrager, de kosten 
voor het verlcrijgen van een horecavergunning (2000 gulden) in geen verhouding staan 
tot de daarvoor geleverde dienst door de gemeente. Kleinere steden lcunnen dit veel 
sneller en veel goedkoper, aldus de aanvrager. 

3.5 	Case 4: Niet succesvolle start van restaurant en groothandel 

Dit geval betreft een werkloze die verschillende malen initiatieven heeft ontplooid om 
een bedrijf te beginnen in de gemeente Den Haag, maar tot twee keer toe dusdanig 
belemmerd zou zijn door gemeentelijk beleid en regelgeving, dat de daadwerkelijke 
start van de bedrijfsactiviteiten nooit heeft lcunnen plaatsvinden. De starter beschouwt 
zichzelf met een MEAO en SPD diploma voldoende gekwalificeerd om zelfstandig te 
kunnen ondernemen. Aangezien hij zijn hele leven al woonachtig is in de gemeente Den 
Haag, leek het aanvankelijk dan ook een logische stap om het bedrijfje in Den Haag te 
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starten. Nu na twee mislukte initiatieven overweegt hij om het in een andere stad op-
nieuw te gaan proberen. 

Het eerste initiatief bestond uit het starten van een eetgelegenheid annex afhaalcentrum 
voor Senegalese maaltijden in Scheveningen. Het idee was goed uitgewerkt en het zou 
de eerste Senegalese eetgelegenheid in Den Haag worden. Al snel bleek dat een deel 
van dit plan niet uitvoerbaar was, omdat voor het schenken van alcohol in een restau-
rant het zogenaamde basisdiploma Algemene Ondernemers Vaardigheden (AOV) no-
dig is, waarvoor de opleiding ongeveer zes maanden zou duren. Omdat er inmiddels al 
veel geld uitgegeven was aan allerlei formaliteiten kon deze starter zich niet ook nog 
eens een dure cursus permitteren. Aangezien voor een eetgelegenheid zonder alcohol-
houdende dranken geen AOV diploma nodig is, besloot de starter voor het laatste te 
kiezen. Tegen een schappelijke prijs kon hij van een kennis een ruimte huren, die ge-
schilct bleek voor zijn plannen. Vervolgens bleek echter, toen alles rond was, dat de 
gemeente vond dat de straat waar de eetgelegenheid gevestigd zou worden niet bestemd 
was voor dit type activiteiten. Dit stuitte op veel onbegrip bij de respondent, temeer 
daar de aanwezigheid van een Grieks restaurant blijkbaar wel in het straatbeeld paste. 
De overweging om in beroep te gaan tegen deze beslissing heeft hij laten vallen, omdat 
dan vooraf een bedrag van 600 gulden moest worden voldaan, waarna het vervolgens 
wel een jaar zou kunnen duren voordat een uitspraak zou worden gedaan. 

Het tweede initiatief dat deze aspirant-ondernemer heeft ondemomen betrof het starten 
van een import/export groothandel in food en non-food producten. De start van de 
voorbereidingen hiervoor is nu bijna alweer een jaar geleden. Voornaamste lcnelpunt nu 
is het financieringsprobleem. In samenwerking met een accountant is een onderne-
mingsplan opgesteld, maar de bank wil hem op basis van dit ondernemingsplan geen 
financiering verstrekken. Vervolgens is de starter, na de formaliteiten te hebben door-
genomen met de KvK, naar de gemeente Den Haag gegaan voor een subsidie voor 
startende ondernemers. Daar wordt hij naar eigen zeggen helemaal gefrustreerd, want 
alles gaat erg traag, inefficient en hij wordt heen en weer gestuurd. 

Momenteel wordt zijn ondememingsplan beoordeeld door een stichting voor startende 
ondernemers, genaamd 'STATION'. De respondent ziet dit nog als zijn enige kans van 
slagen en rekent niet meer op bijstand van de gemeente Den Haag. "In de lcrant en 
allerlei blaadjes voor starters wordt van alles beloofd, maar de werkelijkheid ziet er 
geheel anders uit, je wordt gewoon tegengewerkt"; aldus de respondent. 

3.6 	Case 5: Moeizame start van adviesbureau 

Dit geval betreft een startend advies- en trainingsbureau in het ontwerp van leertrajec-
ten voor bedrijven. De respondent is ongeveer anderhalf jaar geleden begormen met de 
voorbereidingen voor de start van de onderneming. De keuze voor Den Haag is niet 
vanzelfsprekend geweest, maar uiteindelijk heeft de respondent voor Den Haag geko-
zen vanwege de strategische ligging t.o.v. Rotterdam en het Rijnland en vooral ook 
vanwege de goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer. 

Alhoewel de respondent voldoende zicht zegt te hebben op de mate waarin er in de 
gemeente Den Haag bedrijfsruimte aanwezig is voor het type bedrijven waartoe hijzelf 
behoort, was het toch een probleem om geschikte bednjfsruimte voor een starter te 
vinden. Vooral in de adviesbranche is de uitstraling naar klanten toe erg belangrijk. 
Daarom zijn er in Den Haag gebieden waar de respondent zich niet zou willen vestigen. 
Vooral in de gebieden waar hij zich wel wilde vestigen, was het niet eenvoudig om 

21 



geschikte bedrijfsruimte te vinden. Factoren als bereikbaarheid en nog belangrijker, 
betaalbaarheid, zijn erg bepalend in de overwegingen en keuzemogelijkheden van een 
starter. Momenteel is de onderneming aan huis gevestigd en wordt ook gebruik ge-
maakt van een bedrijfsverzamelgebouw in Den Haag, waar de klanten ontvangen wor-
den. 

Een ander probleem tijden,s de start was de acquiside van opdrachten. Het bleek niet 
gemaklcelijk om Idanten te vinden. De KvK zou hierin een actieve rol moeten spelen als 
intermediair in het bijeenbrengen van starters en potentiele klanten, aldus de respon-
dent. 

Volgens de respondent moeten de gemeente Den Haag en de KvK een veel actievere rol 
spelen in de opvang en begeleiding van startende ondernemers. Dit zou niet alleen ge-
richt moeten zijn op de hierboven genoemde Icnelpunten, maar het hele klimaat zou 
moeten veranderen. Er is op dit moment geen stbnulerend klimaat aanwezig voor 
startende ondernemers. Er wordt wel wat aandacht besteed aan startende ondernemers 
bij de KvK door middel van een voorlichtingsmiddag, maar daarmee onderscheidt men 
zich niet van andere gemeenten. Tevens is het effect van zo'n voorlichtingsmiddag ni-
hil, omdat starters overladen worden met infonnatie en vervolgens weer aan hun lot 
overgelaten worden. De respondent heeft behoefte aan een logisch vervolg op zo'n 
voorlichtingsmiddag, waarin starters bij elkaar komen en ervaringen en problemen 
lcunnen uitwisselen. Juist starters hebben extra begeleiding nodig. Daarnaast is er niets 
dat er op wijst dat de gemeente Den Haag interesse heeft in het groeipotentieel dat 
starters bieden. Hij heeft absoluut niet het gevoel gekregen "binnengehaald" te worden 
door de gemeente. 

3.7 	Afsluiting 

De gepresenteerde cases maken duidelijk dat ondernemers regelgeving voornamelijk als 
belemmerend ervaren. De belenuneringen lijken soms te maken te hebben met inhou-
delijke aspecten, zoals het bestemmingsplan, maar vaker met de uitvoeringspralctijk. 
Conform de verwachtingen blijken vooral het beleid voor de openbare ruimte, en in het 
bijzonder het parkeerbeleid, bronnen van onvrede. 

Verder valt op dat de beschuldigende vinger soms onterecht richting gemeente en ook 
andere instanties gewezen wordt. Met name bij de starters worden de oorzaken van het 
falen onterecht bij anderen dan de ondernemers zelf gezocht. Opvallend is ook dat on-
dernemers veelal zelfstandig opereren bij het afhandelen van de regelgeving. Waar wet 
externe hulp gebruilct wordt (het geval waar de bedrijfsmilieudienst ingeschakeld is) 
bleek hierdoor een belangrijke bijdrage geleverd te zijn. 

De cases leveren tenslotte signalen op van zowel een negatieve als een positieve invloed 
van de regelgeving op het bedrijfsmatig functioneren. We zullen deze eerste incidentele 
indrukken in het vervolg toetsen aan een veel groter aantal waarnemingen. 
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4. ALGEMENE ERVARINGEN VAN HAAGSE ONDERNEMERS MET 
HET GEMEENTELIJK BELEID 

4.1 	Inleiding 

Een aantal vestigingscondities zal op directe of meer indirecte wijze invloed uitoefenen 
op de prestaties van bedrijven. Voor ons onderzoek zijn voornamelijk vestigingscondi-
ties van belang die verband houden met vestigingsmogelijkheden, bereikbaarheid, par-
keren en de kwaliteit van de openbare ruimte. De gemeente kan met haar beleid trach-
ten de vestigingcondities te beinvloeden. In dit hoofdstuk staan ervaringen van onder-
nemers met een aantal relevante gemeentelijke beleidsvelden centraal. 

In paragraaf 4.2 komt het vestigingsbeleid aan de orde, gevolgd door het mobiliteitsbe-
leid in paragraaf 4.3. In paragraaf 4.4 komen andere beleidsvelden aan de orde die van 
belang zijn voor het vestigingsklimaat. Achtereenvolgens behandelen we ervaringen 
van ondernemers met de kwaliteit van de openbare ruimte, de sluitingstijdenregeling, 
beleid ten aanzien van malafide bedrijven, de lokale lasten en belangenbehartiging door 
de gemeente. We sluiten dit hoofdstuk af met paragraaf 4.5 waarin we uitgebreid erva-
ringen met het startersbeleid naar voren brengen. 

4.2 	Vestigingsbeleid 

Het beleid van de gemeente Den Haag ten aanzien van het gebruik van ruimte door 
bedrijven kan op diverse manieren doorwerken op de bedrijvigheid. We zullen in deze 
paragraaf een overzicht geven van ervaringen van ondernemers met het beleid van de 
gemeente Den Haag op dit punt. Hierbij komen aan de orde: aanwezigheid van en be-
leid ten aanzien van vestigingsmogelijkheden en diverse aspecten omtrent het bestem-
mingsplan. 

Economische bedrijvigheid birmen een gebied zal sterk afhankelijk zijn van de aanwe-
zigheid van geschikte vestigingsmogelijkheden. Ondernemers zullen het bestaan van 
vestigingsmogelijkheden vaak koppelen aan de mogelijkheden voor geschilcte bedrijfs-
ruimte. We hebben de ondernemers die zicht hebben op de aanwezigheid van bedrijfs-
ruimte in de gemeente Den Haag gevraagd, in welke mate voor het bedrijf geschilcte 
bedrijfsruimte aanwezig is. lets minder dan de helft van de respondenten heeft hier 
daadwerkelijk zicht op. Hiervan is een behoorlijk grote groep, ongeveer tweederde, 
van mening dat geschikte bedrijfsruimte in redelijke of zelfs grote mate aanwezig is; zie 
tabel 4.1. Ongeveer eenderde van deze respondenten geeft aan dat er slechts in geringe 
mate of zelfs in geen enlcele mate geschikte bedrijfsruimte aanwezig is. 

De gemeente Den Haag kan invloed uitoefenen op de aanwezigheid van geschikte ves-
tigingsmogelijkheden voor bedrijven. We hebben bedrijven die hier inzicht in hebben, 
gevraagd in welke mate de gemeente hier aandacht aan besteedt. Slechts een kwart van 
het aantal bedrijven heeft hier inzicht in. Van deze bedrijven geeft ongeveer de helft 
aan dat Den Haag slechts in geringe mate of zelfs in geen enkele mate aandacht be-
steedt aan de vestigingsmogelijkheden. De andere helft is van mening dat de gemeente 
in redelijke of grote mate aandacht besteedt aan dit punt. 
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Tabel 4.1 	Oordelen van ondernemers over de aanwezigheid van geschikte vestigingsmogelijkheden 
en het beleid van de gemeente op dit punt 

Mate waarin er in Den Mate waarin de gemeen- 

	

Haag geschikte bedrijfs- 	te Den Haag aandacht 
ruimte aanwezig is besteedt aan vestigings- 

	

(n =113) 	mogelijkheden voor 
bedrijven (n=70) 

Geen enkele mate 	 5% 	 13% 

Geringe mate 	 29% 	 36% 

Redelijke mate 	 37% 	 37% 

Grote mate 	 29% 	 14% 

Ondernemers kunnen bij het uitbreiden van de bedrijfsruimte of het starten van nieuwe 
activiteiten in contact komen met het bestemmingsplan. Voor veel bedrijven met een 
vrij stabiele bedrijfsvoering is het bestenuningsplan van veel geringere relevantie. We 
richten ons daarom op bedrijven die op de hoogte zijn van het bestenuningsplan. Dit zal 
veelal impliceren dat zij bij het uitbreiden van bedrijfsactiviteiten met het bestem-
mingsplan in contact zijn gekomen. 

Omdat omstandigheden veranderen, zal een bestemmingsplan op gezette tijden geactua-
liseerd moeten worden. De respondenten die inzicht hebben in het proces van actuali-
sering hebben we gevraagd naar een oordeel. Uitgedrukt in een rapponcijfer op een 
schaal van 1 tot 10 is de gemiddelde waardering een 5.6. Dit cijfer is laag en duidt op 
ontevredenheid bij een groep bedrijven die daadwerkelijk met het actualiseren van het 
bestemmingsplan in contact is gekomen. 

De gemiddelde waardering voor het hanteren van het bestemmingsplan door onderne-
mers die hier inzicht in hebben (41 respondenten) is een 5.4. Deze lage waardering lijkt 
vooral samen te hangen met een geringe bereidheid van de gemeente tot wijzigen, de 
geringe mogelijkheden tot wijzigen en de strikte toepassing van de regels. 

4.3 	Mobiliteitsbeleid 

Naast het vestigingsbeleid van de gemeente Den Haag kan ook het mobiliteitsbeleid 
doorwerken op de bedrijvigheid. Bij het mobiliteitsbeleid komen zaken aan de orde als 
de bereikbaarheid, de bewegwijzering en het parkeerbeleid. Hierbij is het belangrijk in 
ogenschouw te nemen dat Den Haag, evenals de rest van Nederland, te maken heeft 
met toenemende verkeersstromen en congestie. Hierbij geldt dat deze problematiek 
sterker speelt in een grootstedelijke context. 

We hebben de ondernemers gevraag naar hun oordeel over de bereikbaarheid van de 
bedriffslocatie. We hebben nadruldcelijk gevraagd naar de bereikbaarheid van de locatie 
binnen de gemeente Den Haag. Bereikbaarheid beschouwen we dus op stadsniveau. In 
tabel 4.2 geven we een overzicht van verschillende rapportcijfers voor bereikbaarheid 
en bewegwijzering. De bereikbaarheid per openbaar vervoer wordt opvallend hoog 
gewaardeerd. Over de bereikbaarheid van de bedrijfslocatie per auto of voor goederen-
transport zijn de respondenten minder tevreden. Over de bewegwijzering binnen het 
stadsdeel waar het bedrijf is gevestigd, zijn de ondernemers het meest ontevreden. We 
zien bij de waarderingen van de bereikbaarheid per auto aan de hoge standaarddeviaties 
dat er grote verschillen bestaan tussen de oordelen van de ondernemers. Ondanks dat de 
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gemiddelde waarderingen laag zijn, is een deel van de respondenten hier meer tevreden 
over, afhankelijk van een beter bereikbare locatie van het bedrijf. 

Tabel 4.2 	Beoordeling van ondernemers van diverse aspecten die verband houden met de bereik- 
baarheid van de bedrijfslocatie binnen de gemeente Den Haag (in rapportcijfer) 

Legenda: 1 = zeer slecht 
10 = zeer goed 
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n Gemiddelde 	Standaard- 

	

waardering 	deviatie 
Bereikbaarheid voor goederentransport 	 243 	5.9 	2.6 

Bereikbaarheid per auto 	 261 	5.7 	2.6 

Bereikbaarheid per openbaar vervoer 	 245 	6.8 	2.0 

Bewegwijzering binnen stadsdeel 	 249 	5.6 	2.2 

De feitelijke bereikbaarheid van de bedrijfslocatie per auto en openbaar vervoer zal 
beinvloed worden door het verkeers- en vervoerbeleid van de gemeente. Een overzicht 
van de mate waarin de gemeente Den Haag volgens de ondernemers op dit vlak in-
spanningen verricht, geven we weer in tabel 4.3. Uit de tabel lezen we af dat circa twee 
derde van de ondervraagde ondernemers van mening is dat de gemeente Den Haag in 
geen enkele of slechts in geringe mate inspanningen verricht om het autoverkeer rich-
ting de bedrijfslocatie in goede banen te leiden. Een kleiner deel, maar nog altijd meer 
dan de helft, is van mening dat Den Haag slechts in geringe mate of zelfs in geen enke-
le mate inspanningen verricht om de bereikbaarheid van de bedrijfslocatie per openbaar 
vervoer te optimaliseren. Dit verschil is deels verklaarbaar door het feit dat onderne-
mers de bereikbaarheid van de bedrijfslocatie per openbaar vervoer als beter ervaren, 
dan de bereikbaarheid van de bedrijfslocatie per auto. 

Tabel 4.3 	Mate waarin de gemeente Den Haag inspanningen verricht ten aanzien van bereikbaar- 
heid volgens ondernemers 

Inspanningen om het auto- Inspaimingen om de bereik-
verkeer richting bedrijfsloca- baarheid van bedrijfslocatie 

	

tie in goede banen te leiden 	per openbaar vervoer te 

	

(n=249) 	optimaliseren (n=229) 

Geen enkele mate 	 34% 	 28% 

Geringe mate 	 33% 	 24% 

Redelijke mate 	 23% 	 35% 

Grote mate 	 10% 	 13% 

Nauw verbonden aan het gemeentelijk verkeers- en vervoersbeleid is het parkeerbeleid. 
We hebben al in hoofdstuk 2 gezien dat het parkeerbeleid binnen grote steden proble-
men veroorzaakt. Als we deze lijn doortreldcen naar Den Haag lijkt dit beleid ook hier 
vooraf al een bron van ontevredenheid te lcurmen zijn. 

Om de invloed van het parkeerbeleid op de bedrijfsvoering zichtbaar te maken is het 
allereerst nodig de dagelijkse praktijk onder de aandacht te brengen. Tabel 4.4 vormt 
hiertoe een aanzet. 



Tabel 4.4 	Mate waarin het aantal parkeerplaatsen waarover het bedriff kart beschikken, voldoet 
volgens ondernemers 

n=261 

Geen enlcele mate 	 29% 

Geringe mate 	 31% 

Redelijke mate 	 24% 

Grote mate 	 16% 

Uit deze tabel blijkt dat slechts voor veertig procent van de bedrijven het aantal par-
keerplaatsen waarover beschikt kan worden geheel of gedeeltelijk voldoet. De par-
keerplaatsen waarover de bedrijven lcunnen beschildcen, behoren slechts voor eenvijfde 
deel van de respondenten bij het bedrijf. De overige respondenten hebben dus te maken 
met parkeerplaatsen die niet tot het eigen bedrijf behoren. Deze parkeerplaatsen zullen 
voor een belangrijk deel onder invloed staan van het gemeentelijk parkeerbeleid. 

Bedrijven zijn over het gemeentelijke parkeerbeleid in de omgeving van het bedrijfs-
pand behoorlijk ontevreden. De gemiddelde waardering bedraagt een 4.1. De grote 
spreiding van de antwoorden (standaarddeviatie 2.5) maalct duidelijk dat het parkeerbe-
leid voor groepen bedrijven ook positieve gevolgen kan hebben. Bedrijven die het par-
keerbeleid met een onvoldoende waarderen, baseren hun mening voornamelijk op het 
beperlcte aantal parkeerplaatsen, maar ook op de hoge kosten en de verdeling van de 
parkeerplaatsen over belanghebbenden. Daamaast geven zij aan dat het voor klanten 
vaak onmogelijk is om in de nabijheid van de bedrijfslocatie te parkeren. De responden-
ten die meer tevreden zijn over het parkeerbeleid baseren hun mening voornamelijk op 
het voldoende aantal parkeerplaatsen en de hoogte van de kosten. 

4.4 	Ander gemeentelijk beleid richting ondernemers 

Naast de eerder behandelde onderdelen van het gemeentelijk beleid is het mogelijk dat 
andere beleidsonderdelen het vestigingsldimaat beinvloeden. We zullen nagaan op wel-
ke wijze deze onderdelen van het beleid een eventuele uitwerking hebben op de be-
drijfsvoering. We behandelen achtereenvolgens de kwaliteit van de openbare ruimte, de 
sluitingstijdenregeling, het beleid ten aanzien van malafide, niet erkende bedrijven, de 
lokale lasten en de mate waarin de gemeente rekening houdt met de belangen van on-
dernemers. 

De kwaliteit van de openbare ruimte is een vestigingsplaatsfactor waaraan de gemeente 
een directe bijdrage levert. De kwaliteit zal namelijk voor een belangrijk deel athanke-
lijk zijn van de middelen die de gemeente uittrekt voor onderhoud van parken, wegen 
en trottoirs. Door de financiele status zou het mogelijk lcunnen zijn dat de gemeente 
Den Haag hiervoor de laatste jaren weinig middelen heeft lcunnen vrijmaken. 

Onder de kwaliteit van de openbare ruimte verstaan we in dit verband het onderhoud of 
de staat van groenvoorzieningen, de openbare weg, het trottoir en de veiligheid. Vei- 
ligheid is in dit geval een vrij complex begrip, dat onder andere afhankelijk is van cri- 
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minaliteit, sociale controle, toezicht door de gemeente, etc.. In tabel 4.5 geven we de 
gemiddelde waardering voor de verschillende aspecten van de openbare ruimte weer. 
De gemiddelde waarderingen bewegen zich tussen de vijf en vijfenhalf, terwijl de stan-
daarddeviaties relatief beperkt zijn, waarmee duidelijk wordt dat er op dit punt nog veel 
verbeteringen mogelijk zijn. Maar deze problemen zijn binnen een grote stad slechts 
moeizaam oplosbaar. 

Tabel 4.5 	Beoordeling van ondernemers van diverse aspecten die verband houtkn met de kwaliteit 
van de openbare ruimte in de gemeente Den Haag (in rapportciffer) 

Onderhoud (of staat) groenvoorzieningen 

Onderhoud (of staat) openbare weg en trottoir 

Veil igheid 

Legenda: 1 = zeer slecht 
10 = zeer goed 
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n Gemiddelde 	Standaard- 

	

waardering 	deviatie 
247 	5.4 	2.1 

261 	5.4 	2.1 

259 	5.2 	2.0 

De sluitingstijdenregeling is in hoofdlijnen van belang voor de detailhandel en de hore-
ca. In totaal geven 66 bedrijven aan hiermee van doen te hebben. Ongeveer zestig pro-
cent van deze bedrijven uit zowel de horeca als uit de detailhandel is van mening dat de 
sluitingstijdenregeling de omzet beinvloedt. Van de ondervraagde horeca-ondernemers, 
die van mening zijn dat de sluitingstijdenregeling de omzet heeft beinvloed, geven er 
zestien aan dat dit een negatieve invloed betreft, tegenover den die van mening is dat 
het een positieve invloed betreft. Van de negen bedrijven uit de detailhandel die aange-
ven een invloed op de omzet te ervaren, zijn er vier van mening dat dit een positieve 
invloed betreft en vijf dat het om een negatieve invloed gaat. De positieve invloed in de 
detailhandel zal mogelijk verband houden met een verruiming van de openingstijden 
van winkels, zoals de koopzondag. 

Binnen economiedn zijn er in de meeste gevallen malafide ondernemers actief. Onder 
malafide ondernemers verstaan we bedrijven die niet erkend zijn, zoals zwartwerkers 
en beunhazen. Concrete voorbeelden hiervan zijn klussen in de bouw, schoonmaak-
diensten en personenvervoer. De marktwerking in de formele sector zal worden ban-
vloed door activiteiten van zwartwerkers en beunhazen. Recent heeft de overheid aan-
gekondigd op te gaan treden tegen de informele activiteiten in het personenvervoer door 
zogenoemde snorders. 

We hebben de ondernemers in Den Haag een aantal vragen voorgelegd over malafide, 
niet erkende bedrijven. De wijze waarop de gemeente Den Haag omgaat met dit type 
bedrijven wordt door de ondernemers met een gemiddeld rapportcijfer 4.2 beoordeeld. 
De individuele cijfers bewegen zich voor ongeveer tweederde tussen de 2 en de 6.5. De 
meeste ondernemers die het toezicht met een onvoldoende waarderen, baseren hun 
mening vooral op het onvoldoende toezicht op de activiteiten van malafide, niet erkende 
bedrijven. De gemeente zou volgens een aantal ondernemers in haar beleid meer aan-
dacht aan dit onderwerp moeten besteden. 

De lokale heffingen en belastingen zijn in Nederland de laatste jaren flunk gestegen 
(MKB Nederland, 1996). De landelijke stijging bedroeg in de periode 1993-1996 ne- 



gentien procent. Het inflatiecijfer in deze periode bedroeg 7%. In het onderzoek van 
MICB-Nederland warden de lokale lasten voor 43 gemeenten vergeleken op basis van 
een voorbeeldbedrijf. Als voorbeeld werd een horecaondernemer gekozen met een 
nieuw te bouwen bedrijfsruimte en met parkeer-, lozings- en uiteraard horecavergun-
ningen. Uit de vergelijking bleek in 1996 Den Haag de duurste gemeente van Neder-
land te zijn. Deze vergelijking geldt echter alleen voor de onderzochte specifieke situa-
tie. In overzichten met de hoogte lasten per soort hefting of belasting blijkt Den Haag 
tot de duurdere gemeenten te behoren. 

Het door ons uitgevoerde onderzoek laat zien dat iets minder dan tweederde van de 
ondervraagde ondernemers van mening is dat de lokale lasten hoog zijn in vergelijking 
met de diensten die de gemeente daarvoor verleent. Jets meer dan eenderde ervaart de 
lasten als neutraal en enkele respondenten geven aan de lokale lasten laag te vinden. De 
148 ondernemers die de lokale lasten als hoog ervaren, is ook gevraagd welke lokale 
lasten als te hoog worden ervaren. Bij deze open vraag geeft 40 procent van deze on-
dernemers spontaan aan dat dit de onroerendzaakbelasting betreft. Ook de reinigings-
rechten voor bedrijven (25%) en de precariolasten (21%) worden veelvuldig als hoog 
bestempeld. Aangezien slechts een deel van de respondenten hiermee te maken heeft is 
het opvallend dat de precariolasten zo hoog op de ranglijst staan. Andere kosten die als 
hoog worden ervaren zijn de rioolrechten (14%) en de parkeervergunningen (14%). 

We hebben de respondenten ook gevraagd om met een rapportcijfer op een schaal van 
1 tot 10 een oordeel te geven over mate waarin de gemeente Den Haag in haar beleid 
rekening houdt met de belangen van de ondernemers. Ondernemers zijn hierover op-
vallend ontevreden, wat tot uitdruklcing komt in het rapportcijfer 4.5. Verplaatste be-
drijven waarderen Den Haag op dit punt met een 4.2 en de nieuwe gemeente met een 
6.5. 

Als bedrijven van plan zijn om de gemeente Den Haag te verlaten is het mogelijk dat 
Den Haag actie onderneemt om verplaatsing tegen te gaan. Van de door ons geraad-
pleegde verplaatste bedrijven heeft den bedrijf ervaren dat de gemeente Den Haag in-
spanningen heeft verricht om verplaatsing tegen te gaan. Het bedrijf geeft aan dat het 
onderhandelingen betrof over ruimte en grond. Toch heeft dit er niet toe geleid om in 
Den Haag te blijven. 

4.5 	Startersbeleid 

Voor een vitale economie zijn nieuwe bedrijven van cruciaal belang. Deze verdienen 
daarom zorgvuldig gekoesterd te worden. Hoe staat het met de wijze waarop de ge-
meente Den Haag in haar beleid aandacht besteedt aan startende ondernemingen? Voor 
het beantwoorden van deze vraag nemen we het gezichtsveld van de starter als uit-
gangspunt. We schetsen in deze paragraaf allereerst een beeld van de starters in Den 
Haag. Vervolgens richten we ons op knelpunten die starters in Den Haag ervaren. 
Tenslotte komt het gemeentelijk beleid ten aanzien van starters aan bod, waarbij we ons 
met name richten op het vestigingsbeleid. 

Veel nieuwe bedrijven worden aan huis gestart. Dit blijkt ook in Den Haag het geval te 
zijn. Van de door ons benaderde starters is meer dan de helft aan huis gevestigd (60%). 
Verder zien we dat een redelijk grote groep starters in een winkelcentrum gevestigd is 
(14%). De ondervraagde starters in Den Haag zijn slechts sporadisch gevestigd op een 
bedrijventerrein, een kantoorpand of in een bedrijfsverzamelgebouw. Van de starters 
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die we voor ons onderzoek hebben benaderd zijn er slechts enkele nog niet met de on-
derneming gestart. 

De start van een nieuw bedrijf kan met problemen gepaard gaan. Voor een nadere ver-
kenning hiervan hebben we ons niet specifiek gericht op de wet- en regelgeving, maar 
op diverse mogelijke factoren. Volgens starters zelf doen de grootste problemen zich 
voor bij het vinden van klanten (zie tabel 4.6). De wet- en regelgeving vormt voor een 
kleinere groep een lcnelpunt, maar nog steeds betreft dit ongeveer een kwart van de 
starters. Het rondkrijgen van de financiering zou slechts voor een op de zes starters een 
redelijk of groot lcnelpunt zijn. 

Tabel 4.6 	Mate waarin starters een aantal facetten als knelpunt ervaren bij het starten van een 
onderneming 

	

Grote mate 	Redelijke 	Geringe Geen enke- 

	

mate 	mate 	le mate 

Rondkrijgen financiering (n=48) 	 8% 	8% 	19% 	65% 

Vinden geschilcte bedrijfsruimte (n=47) 	 9% 	19% 	4% 	68% 

Diverse aspecten wet- en regelgeving (n=48) 	8% 	19% 	19% 	54% 

Vinden van klanten (n=48) 	 8% 	31% 	17% 	44% 

Vinden van geschikt personeel (n=48) 	 8% 	8% 	2% 	82% 

Belastingen en sociale verzekeringen (n=48) 	 4% 	21% 	15% 	60% 

We gaan nu nader in op problemen die starters ervaren met de wet- en regelgeving. In 
tabel 4.7 geven we hiervan een overzicht. We zien dat problemen wat vaker voortko-
men uit het stelsel van de gemeentelijke vergunningen dan uit de vestigingswetgeving. 
De ondervraagde starters blijken opvallend weinig problemen te hebben met de inhoud 
en inzichtelijkheid van de vestigingswet. Dit kan toe te schrijven zijn aan het feit dat de 
vestigingswet voor een deel van de ondernemers niet relevant is. Een andere verklaring 
zou lcunnen zijn de omvangrijke publiciteit over de nieuwe vestigingswetgeving. 47 
procent van de ondervraagden heeft er overigens toch een voorkeur voor om de vesti-
gingswetgeving verder te versoepelen. De vereiste gemeentelijke vergunningen daaren-
tegen leveren jets vaker een knelpunt op. Dit geldt zowel voor de inhoud, als voor de 
inzichtelijkheid. We besteden hier later meer aandacht aan. 

Tabel 4.7 	Mate waarin starters een aantal facetten die te maken hebben met de wet- en regelgeving 
als knelpunt ervaren by het starten van een onderneming 

Grote mate 	Redelijke 	Geringe Geen enke- 

	

mate 	mate 	le mate 

Inzicht in de gestelde vestigingseisen (n=49) 	 2% 	16% 	16% 	66% 

Eisen gesteld vanuit vestigingswet (n=48) 	 4% 	12% 	21% 	63% 

Inzicht in de noodzakelijke gemeentelijke 	 13% 	16% 	13% 	58% 
vergunningen (n=45) 

Eisen gesteld vanuit gemeentelijke vergunnin- 	13% 	13% 	15% 	59% 
gen (n=46) 
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In het algemeen geven de ondervraagde starters aan in Den Haag een redelijk stimule-
rende klimaat te ervaren voor het starten van een onderneming. Namelijk volgens 60 
procent is het Idimaat in grote of redelijke mate stimulerend, terwij1 nog eens 27 pro-
cent in geringe mate een stimulerend ldimaat ervaart. Slechts 14 procent geeft aan in 
geen enkele mate een stimulans te ervaren. 

Starters lcunnen naast stimulansen ook belemmeringen ervaren die voortkomen uit het 
bestaande vestigingsldimaat. De starters in Den Haag zijn over verschillende aspecten 
van het vestigingsklimaat niet bijzonder tevreden, zoals tabel 4.8 laat zien. Van de as-
pecten die wij de starters hebben voorgelegd wordt het aanbod van laagdrempelige cur-
sussen voor starters het hoogst gewaardeerd. Feitelijk heeft ongeveer een kwart van de 
respondenten een starterscursus gevolgd. Over de kwaliteit zijn deze starters gemiddeld 
genomen tevreden (rapportcijfer 7.4). Het blijkt dat starters gemiddeld genomen voor-
lichting en communicatie over wet- en regelgeving (rapportcijfer 5.4) als een belangrijk 
Icnelpunt ervaren. Ook de mogelijkheden voor bedrijfshuisvesting en voor fmanciering 
worden erg laag gewaardeerd. De waardering van de ondersteuningsmogelijlcheden is 
wat beter. Van de totale groep ondervraagde respondenten heeft overigens ongeveer 
tweederde gebruik gemaalct van voorlichting gericht op starters. In de meeste gevallen 
werd de voorlichting verzorgd door de Kamer van Koophandel. De gemiddelde waar-
dering van de voorlichting aan starters bedraagt een 7.2. 

Tabel 4.8 	Beoordeling van starters van een aantal aspecten van het vestigingsklimaat in Den Haag 
(in rapportciffer) 

n Gemiddelde Standaard- 

	

waardering 	deviatie 

Mogelijkheden voor bedrijfshuisvesting 	 34 	5.5 	2.1 

Aanbod van ondersteuning voor starters 	 42 	5.9 	1.7 

Financieringsmogelijkheden voor starters 	 26 	5.3 	1.9 

Aanbod laagdrempelige cursussen voor starters 	 33 	6.3 	1.4 

Voorlichting en communicatie over wet en regelgeving 	 40 	5.4 	1.9 

De ondervraagde starters zijn naar verhouding slecht te spreken over de huisvestings-
mogelijkheden. We zijn nagegaan of men dit toeschrijft aan het vestigingsbeleid van de 
gemeente. Slechts een klein deel van de ondervraagde starters heeft hierover een oor-
deel. Dit zal te maken hebben met het gegeven dat veel starters in Den Haag aan huis 
gevestigd zijn. Voor vee1 van dit type startende ondernemers is de bedrijfsvoering aan 
huis, zeker in het beginstadium, de meest optirnale situatie. Huisvestingskosten leggen 
bij vestiging aan huis relatief weinig beslag op de beschikbare financiele middelen van 
de starter. De weinige starters die inzicht hebben in het bestaan van vestigingsmoge1ijk-
heden zijn hierover behoorlijk tevreden. loch hebben we in tabel 4.6 gezien dat het 
vinden van geschilcte bedrijfsruimte voor een deel van de starters vrij problematisch is. 
Mogelijk is voor een groep starters bedrijfsvoering aan huis niet de meest ideate situa-
tie. Deze groep zal problemen ondervinden met het vinden van geschikte ruimte, wat 
voor een belangrijk deel veroorzaakt zal worden door onvoldoende inzicht in de vesti-
gingsmogelijkheden. Bij deze hele problematiek speelt ook mee dat het vinden van een 
geschikte bedrijfsruimte voor een belangrijk deel beinvloed wordt door de hoogte van 
de kosten van de huisvesting. Slechts zeer weinig starters hebben inzicht in de mate 
waarin de gemeente aandacht besteedt aan geschikte vestigingsmogelijkheden voor 
startende ondernemingen. 
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Van de starters die aan huis gevestigd zijn (in Den Haag 60 procent op basis van ons 
onderzoek) heeft ongeveer een kwart contact opgenomen met de gemeente om infor-
matie te verlcrijgen over vestiging aan huis. Over deze informatie zijn deze starters 
maar matig tevreden (gemiddeld rapportcijfer 5.9; n=8). Voor de activiteiten aan huis 
was het volgens geen enkele starter noodzakelijk om het bestemmingsplan te wijzigen 
en daarvoor dus een verzoek in te dienen. De ondervraagde starters beoordelen het 
beleid van de gemeente voor vestiging aan huis met een 6.1. 

Voor starters zou de aanwezigheid van malafide bedrijven bijzonder storend kunnen 
werken. Ongeveer een van de vijf ondervraagde starters geeft aan binnen de sector 
waar het bedrijf actief is te maken te hebben met malafide, niet erkende bedrijven 
(zoals zwartwerkers, beunhazen). De starters die met dit type activiteiten in contact 
komen, geven aan dat er betrekkelijk weinig toezicht is op de genoemde informele ac-
tiviteiten. In totaliteit ervaart 10 procent van de starters een invloeden op de bedrijfs-
voering. In de meeste gevallen is deze invloed negatief. 

4.6 	Oordeel over gemeentelijke dienstverlening in perspectief 

De gemeente Den Haag verleent diverse diensten aan ondernemers. In deze paragraaf 
nemen we de totale dienstverlening door de gemeente Den Haag als uitgangspunt. Om 
deze op zorgvuldige wijze te lcunnen beoordelen, is ondernemers ook voor een drietal 
andere diensten waarmee ze veelvuldig te maken hebben een oordeel gevraagd; zie 
tabel 4.9. 

Er blijkt een grote ontevredenheid over de dienstverlening van de gemeente Den Haag 
aan ondernemers. Hoewel we veronderstellen dat ondernemers in het algemeen weinig 
enthousiast zullen zijn over de typen diensten die door een gemeente worden verleend, 
lijkt zich in Den Haag toch een opvallend sterke ontevredenheid te manifesteren. De 
gemiddelde waardering van bedrijven die een vergunning toegewezen hebben gekregen 
is een 5.1. De ondervraagde bedrijven met een afgewezen vergunning waarderen de 
dienstverlening door de gemeente nog lager (gemiddelde waardering 4.2). Hierbij is de 
spreiding van de antwoorden wel groter dan bij de spreiding van de antwoorden van 
respondenten met een toegewezen vergunning (standaarddeviatie respectievelijk 2.3 en 
1.9). In vergelijking met de kwaliteit van de dienstverlening van andere niet commer-
ciele diensten waarderen de ondernemers de gemeente significant lager. Als we de 
waardering van de dienstverlening door Den Haag vergelijken met een commerciele 
dienst waarmee bedrijven te maken hebben wordt het verschil alleen maar groter. Een 
positief geluid is wel dat meer respondenten van mening zijn dat de dienstverlening van 
de gemeente aan ondernemers zich de laatste twee jaar in positieve zin heeft ontwilckeld 
dan in negatieve zin (23 contra 16 procent). 61 procent is van mening dat de dienstver-
lening onveranderd is gebleven. 
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Tabel 4.9 	Beoordeling van ondernemers met een toegewezen en afgewezen vergunning van diverse 
diensten (in rapportciffer) 

Soort dienst 	 Toegewezen 	 Afgewezen 

	

n 	Gem. 	Stand. 	n Gem. Stand. 

	

waard. 	dev. 	waard. 	dev. 
Gemeente Den Haag 	 232 	5.1 	1.9 	23 	4.2 	2.3 

Landelijke belastingdienst 	 217 	5.8 	1.9 	22 	5.9 	2.0 

Accountant 	 205 	7.7 	1.2 	24 	7.0 	1.6 

Bedrijfsvereniging 	 188 	6.3 	1.8 	17 	6.0 	1.5 
voor wat betreft de sociale verzekeringen 

Legenda: 1 = zeer slecht 
10 = zeer goed 

We lcurmen de gemiddelde waardering van de dienstverlening van de gemeente Den 
Haag in ons onderzoek ook vergelijken met een onderzoek van Research voor Beleid 
(1997). De gemiddelde waardering van de dienstverlening van de gemeente in vijf grote 
steden in Nederland bedroeg in dit onderzoek een 5.7, waarbij de cijfers uiteenliepen 
van 5.4 tot 6.2. De vijf geselecteerde steden in dit onderzoek behoren tot de grootste 21 
van Nederland, maar zonder de grote vier (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, 
Utrecht). De lage waardering van de dienstverlening van de gemeente in deze steden 
wordt dus in negatieve zin nog eens overtroffen door de dienstverlening van de ge-
meente Den Haag. 

Verplaatste bedrijven beoordelen de dienstverlening van de gemeente Den Haag met 
een 4.7. Daarmee blijft de gemeente Den Haag sterk achter bij de beoordeling van de 
dienstverlening voor de nieuwe gemeente (gemiddelde waardering 6.4). Opvallend 
hierbij is dat de oordelen over de gemeente Den Haag veel meer varieren dan de oorde-
len over de nieuwe gemeente (standaarddeviatie respectievelijk 2.2 en 1.4). Dit zal 
veroorzaakt worden door ondernemers die in Den Haag sterke negatieve ervaringen 
hebben met de gemeente, zoals de onmogelijlcheid om grond te kopen en het Met verle-
nen van een bouwvergunning. Dit type ervaringen zal in de nieuwe gemeente, die er 
vaak naar zal streven nieuwe bedrijven binnen te halen, in het beginstadium in veel 
mindere mate aan de orde zijn. 

Ook aan starters is een oordeel gevraagd over diverse diensten waaronder de gemeente; 
zie tabel 4.10. Ook zij waarderen de dienstverlening door de gemeente het laagst. Over 
met name de Kamer van Koophandel zijn ze aanzienlijk beter te spreken. Opvallend is 
dat de spreiding van de antwoorden voor de dienstverlening door de gemeente het 
laagst is (standaarddeviatie 1.3). Dit duidt op redelijke eenduidigheid. 
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Legenda: 1 = zeer slecht 
10 = zeer goed 

Tabel 4.10 Beoordeling van starters van diverse diensten (in rapportciffer) 

Soort dienst 	 n 	Gemiddelde 	Standaard- 

	

waardering 	deviatie 
Gemeente Den Haag 	 35 	 5.7 	1.3 

Banken 	 31 	 6.3 	1.8 

PTT 	 42 	 6.0 	2.2 

Kamer van Koophandel 	 50 	 7.0 	1.7 

4.7 	Oordeel over diverse gemeentelijke afdelingen 

Ondernemers kunnen op verschillende manieren met de gemeente in aanraking komen. 
Niet alle ondernemers hebben hier in dezelfde mate ervaring mee; sommigen lcrijgen 
voor het eerst te maken met een vergunning, voor anderen is het een routine kwestie. 
Van de ondervraagde ondernemers geeft ongeveer 60 procent aan dat het voor hen in 
grote of in redelijke mate duidelijk is waar binnen de gemeente informatie over regel-
geving te vinden is. Dit houdt in dat het voor de andere groep slechts in geringe of geen 
enkele mate duidelijk is waar de benodigde informatie te verkrijgen is. Aangezien we 
het onderzoek hebben gericht op bedrijven die te maken hebben gehad met een gemeen-
telijk vergunning is dit percentage opvallend hoog. 

Ondernemers komen met verschillende gemeentelijke afdelingen in aanraking. De be-
langrijkste afdelingen voor ondernemers zijn Stadsbeheer, Bouw en Monumentenzorg, 
en Economische Zaken. Bouw en Monumentenzorg duiden we in het vervolg van dit 
hoofdstuk aan met Bouw. Met Stadsbeheer komen ondernemers onder andere in aanra-
king voor het verkrijgen van een horecavergunning, een reclamevergunning en een 
parkeervergunning. 

We hebben de respondenten gevraagd naar een waardering van verschillende aspecten 
van de dienstverlening van afdeling(en) waarmee ze te maken hebben gehad. In tabel 
4.11 geven we de waarderingen weer. In het algemeen zijn de waarderingen van de 
verschillende aspecten van dienstverlening voor de verschillende afdelingen zeer matig. 
Economische Zaken is een uitzondering, maar het gaat slechts om enkele respondenten 
die met deze afdeling in contact zijn gekomen. Deze respondenten zijn hierover redelijk 
tevreden. Bovendien heeft deze afdeling geen taken op het gebied van vergunningsver-
lening, ze vervult een coordinerende en informerende rot naar bedrijven, waaraan min-
der problemen gekoppeld zullen zijn. Als we in globale zin de cijfers vergelijken tussen 
stadsdeel- en gemeenteniveau, zien we dat er in de meeste gevallen weinig verschil zit 
tussen deze twee niveaus. Opvallend is wel het grote verschil in waardering tussen 
Stadsbeheer op gemeenteniveau en op stadsdeelniveau voor de aspecten afstemming en 
schriftelijk communicatie. 
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Tabel 4.11 	Beoordeling van verschillende aspecten van de dienstverlening van verschillende ge- 
meentelijke afdelingen door ondernemers met toegewezen vergunningen (in gemiddeld 
rapportcyfer) 

	

Stadsbeheer Stadsbeheer 	Bouw 	Bouw 	Economische 
stadsdeel 	gemeente 	stadsdeel 	gemeente 	Zaken 

Openingstijden 	 6.0(n =58) 	6.0(n = 23) 	5.7(n=57) 5.9(n=40) 	6.0(n=6) 

Telefonische bereikbaarheid 	5.5(n=63) 	5.7(n=26) 	5.9(n=59) 5.7(n=44) 	6.6(n=7) 

Afstemming met andere 	4.5(n=46) 	5.3(n=15) 	5.7(n=43) 5.4(n = 42) 	6.0(n=6) 
gemeentelijke afdelingen 
Schriftelijke communicatie 	5.4(n=56) 	6.2(n = 22) 	5.6(n=54) 6.2(n=42) 	7.2(n=5) 

Mondelinge communicatie 	5.7(n=61) 	5.5(n=24) 	6.1(n=51) 6.0(n=45) 	7.5(n=6) 

Klachtenafhandeling 	 4.2(n=31) 	4.1(n=14) 	4.8(n=26) 4.9(n=22) 	6.7(n=3) 

Legetzda: 1 = zeer slechi 
10 = zeer goed 

De waardering van de verschillende aspecten levert de volgende inzichten op. Ten eer-
ste zijn de openingstijden volgens verreweg het merendeel van de ondernemers niet 
optimaal. Ten tweede laat de telefonische bereikbaarheid voor alle afdelingen en ni-
veaus sterk te wensen over. Ten derde wordt de afstemming met andere gemeentelijke 
afdelingen als slecht ervaren, waarbij Stadsbeheer op stadsdeelniveau het laagste wordt 
gewaardeerd. Ten vierde vinden ondernemers zowel de schriftelijke als mondelinge 
conununicatie nogal slecht tot matig en tenslotte wordt de idachtenafhandeling door de 
ondernemers die hiermee te maken hebben gehad als slecht ervaren. Er is dus duidelijk 
ruimte voor verbetering, waarbij de hoogste waarderingscijfers (voor Economische 
Zaken) minimaal als streefniveau zouden kunnen dienen. 

Starters hebben slechts zelden direct contact gehad met de diensten Stadsbeheer en 
Bouw van de gemeente. Drie starters hebben contacten gehad met Stadsbeheer op ge-
meenteniveau, drie met Stadsbeheer op stadsdeelniveau en drie met Bouw op stads-
deelniveau. De waarderingen moeten zorgvuldig worden geinterpreteerd, aangezien het 
een beperkt aantal waarnemingen betreft. In grote lijnen valt op dat onder deze kleine 
groep starters Bouwen veel beter scoort (gemiddelde cijfers voor aspecten van dienst-
verlening van 6.5 tot 9.0) dan Stadsbeheer (gemiddelde cijfers van 4.5 tot 5.7). 

4.8 	Afsluiting 

De ondernemers in Den Haag zijn gevestigd in een grootstedelijke omgeving, waarvan 
een bepaalde werking op de vestigingscondities uit zal gaan. De vestigingscondities 
worden op een aantal facetten als belemmerend ervaren. Vooral parkeren, bereikbaar-
heid en de kwaliteit van de openbare ruimte worden als suboptimaal beschouwd. Veelal 
gaat het oplossen van belemmeringen op deze terreinen de invloedssfeer van de lokale 
overheid te boven. Desondanks zijn veel ondernemers ontevreden over de wijze waarop 
de gemeente Den Haag de ervaren belemmeringen tracht op te lossen. 
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Startende ondernemers ervaren het vestigingsklimaat in Den Haag eveneens als niet 
optimaal. Naast aspecten van de meer operationele bedrijfsvoering, zoals het vinden 
van klanten, kan ook de wet- en regelgeving belemmerend werken. Opvallend hierbij is 
dat vooral de voorlichting en communicatie over wet- en regelgeving te wensen over-
laat. 

Tenslotte wordt de dienstverlening van de gemeente aan ondernemers maar zeer matig 
gewaardeerd. Ondanks de indruk dat ondernemers in het algemeen, dus ook op veel 
meer plaatsen in het land, een overwegend negatief beeld van een gemeente zullen heb-
ben, geeft vergelijkingsmateriaal ons aanwijzingen dat de ondernemers in Den Haag 
relatief negatiever oordelen over de gemeentelijke dienstverlening. Voor een deel zal 
dit toe te schrijven zijn aan de werkelijke ervaringen van ondernemers, maar deels zal 
het inherent zijn aan de onmacht van de gemeente om de in Den Haag zo nadrulckelijk 
aanwezige negatieve aspecten van een grootstedelijk vestigingsklimaat te lcunnen verbe-
teren. 
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5. ANALYSE VAN ENKELE SPECIFIEKE TERREINEN VAN REGELGE-
VING 

5.1 	Inleiding 

Voor enkele specifieke terreinen van regelgeving zijn we nagegaan in hoeverre de uit-
voering van de regels voldoet in de ogen van de Haagse ondernemers en hoe zij de 
inhoud van de verschillende regels beoordelen. 

Verschillende soorten vergunningen komen in de volgende paragrafen aan bod, name-
lijk de bouwvergunning, de milieuvergunning, de parkeervergunning, de reclamever-
gunning en tenslotte de horecavergunning. Na de behandeling van de specifiek be-
noemde regelgeving komen we in paragraaf 5.7 bij ervaringen van ondernemers met 
andere gemeentelijke regels. In paragraaf 5.8 staan we apart stil bij de vergunningver-
lening aan starters. We besluiten dit hoofdstuk met de vergunningverlening aan ver-
plaatste bedrijven in paragraaf 5.9. 

5.2 Bouwvergunning 

Bij het uitbreiden of veranderen van bedrijfsactiviteiten kunnen ondernemers in aanra-
king komen met bouwvergunningen. Het verstrekken van bouwvergunningen is een 
middel van de gemeente om orde te scheppen op het gebied van bouwwerken. Tevens 
dient het om toezicht te houden op een zorgvuldige constructie van bouwwerken. De 
laatste jaren wordt het verstrekken van bouwvergunningen ook steeds meer gebniikt om 
toe te zien op een duurzaam bouwproces en voor het bewerkstelligen van energiebe-
sparing door middel van de Energie Prestatie Norm. 

Om een bouwvergunning te bemachtigen moet een ondernemer onder andere de vol-
gende bescheiden aanleveren: aanvraagformulier, bouwtekening, technische gegevens, 
etc. Dit is een vrij omvangrijk pakket, dat er in belangrijke mate toe bijdraagt dat de 
gemiddelde duur voor de voorbereidingsfase van de vergunningsaanvraag vrij lang is. 
Gemiddeld bedraagt dit tijdspad volgens de ondervraagde ondernemers ongeveer drie 
maanden. Na deze voorbereidingsfase, waarin het ook mogelijk is om al in vooroverleg 
met de gemeente te treden, kan de aanvraag formeel worden ingediend. Overigens geeft 
71 procent van de ondervraagden aan daadwerkelijk vooroverleg met de gemeente te 
hebben gehad over de mogelijkheden en de onmogelijkheden voor het bouwen. De 
ondernemers zijn hier slechts redelijk tevreden over (rapportcijfer 6.0). 

De gemiddelde tijdsduur die de gemeente nodig heeft om tot een oordeel over de aan-
vraag te komen bedraagt jets meer dan drie maanden. De ondernemers waarderen deze 
behandelingsduur maar met een matig gemiddeld rapportcijfer, zie tabel 5.1. Onderne-
mers brengen naar voren dat ze het onbegrijpelijk vinden dat de gemeente voor het 
behandelen van de aanvraag zoveel tijd nodig heeft, vooral gezien het feit dat de onder-
neming al een omvangrijke voorbereidingsfase heeft doorlopen (gemiddeld 12 weken). 
In deze fase zijn alle bescheiden verzameld. De gemeente heeft alleen nog een beoor-
delingstaak. 

Het is mogelijk dat ondernemers gelijktijdig met het aanvragen van een bouwvergun-
ning in aanraking komen met andere gemeentelijk vergunningen. In theorie doet zich 
bijvoorbeeld een complexe situatie voor waarbij een horecaonderneming een nieuw 
bedrijfspand in een ander deel van de gemeente gaat bouwen, waarbij uiteraard een 
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horecavergunning voor een legitieme bedrijfsvoering nodig is. Naast de horeca-
vergunning heeft de ondememer een bouwvergunning nodig voor de nieuwbouw, een 
parkeervergurming voor de parkeerplaatsen bij het nieuwe bedrijfspand, een reclame-
vergunning voor een reclame-uiting op het bedrijfsterrein, en mogelijk nog een milieu-
vergunning. Bij een dergelijke complexe situatie zijn diverse gemeentelijke afdelingen 
betrokken en is een goede afstemming onontbeerlijk. 

Om de afstemming tussen verschillende gemeentelijke afdelingen te lcunnen beoordelen 
hebben we bedrijven met een bouwvergunning als uitgangspunt genomen en zijn we 
nagegaan welke gemeentelijk vergunrtingen gelijktijdig zijn aangevraagd. Gelijktijdige 
aanvragen van verschillende vergunningen komt volgens de respondenten relatief wei-
nig voor. Een milieuvergunning is in drie van de 58 gevallen gelijktijdig met de bouw-
vergunning aangevraagd. In eenzelfde aantal gevallen is ook een horecavergunning 
aangevraagd. Andere vergunningen die gelijktijdig met een bouwvergunning worden 
aangevraagd zijn bijvoorbeeld kapvergunningen en sloopvergunningen. De afstemming 
van de bouwvergunning met andere vergurmingen wordt gemiddeld maar met een matig 
rapportcijfer gewaardeerd (gemiddelde waardering 5.0). Vooral over de tijd die moet 
worden doorlopen om de verschillende vergunningen te bemachtigen bestaat onvrede. 

Tot zover de afstemming tussen bouwvergunningen en andere vergunningen. We rich-
ten ons nu weer specifiek op de bouwvergunning. Bij deze vergunning hebben aanvra-
gers specifiek te maken met een welstandsbeoordeling en met inspraalanogelijkheden 
voor omwonenden. Over de welstandsbeoordeling wordt relatief kritisch geoordeeld; 
zie tube! 5.1. Achtergrond hiervan lijkt de ervaren willekeur te zijn en de onvrede over 
de bemoeizucht van de overheid met subjectieve esthetische onderdelen van de bouw. 
Overigens is de spreiding van de antwoorden groot, waaruit we afleiden dat er grote 
verschillen in waarderingen bestaan. De inspraalcmogelijkheden voor omwonenden 
worden naar verhouding opmerkelijk positief gewaardeerd. De inhoud van de regelge-
ving wordt door de ondernemers maar matig gewaardeerd. 

Tabel 5.1 	Beoordeling van ondernemers van diverse aspecten NJ het aanvragen van een bouwver- 
gunning (in rapportcijfer) 

Inhoud/formulering van regelgeving 	 55 	5.3 	 1.8 

Voorlichting/communicatie over regelgeving 	 54 	5.0 	2.0 

Behandelingsduur 	 58 	5.5 	2.3 

Inspraakmogelijkheden voor omwonenden 	 36 	6.1 	2.2 

Beoordeling door welstandscommissie 	 36 	4.4 	2.5 

Legenda: 1 = zeer slecht 
10 = zeer goed 
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n Gemiddelde Standaard-
waardering 	deviatie 

De kosten voor het verkrijgen van een bouwvergunning zijn sterk afhankelijk van de 
omvang van het bouwwerk. Kosten voor verrichte inspanningen voor een eenvoudig 
schuurtje zullen veel lager zijn dan voor bijvoorbeeld een nieuw te bouwen productie-
hal. De kosten voor verrichte arbeid fluctueren dan ook sterk, namelijk in hoofdzaak 
tussen de tweehonderd en enkele duizenden guldens volgens een inschatting van de 
respondenten. Hetzelfde geldt voor de hoogte van de leges. Het grootste deel van de 



5.3 	Milieuvergunning 

Soort milieuvergunning 
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respondenten geeft aan dat de leges onder de duizend gulden liggen. Ongeveer een op 
de vijf ondernemers geeft aan meer dan duizend gulden aan leges te betalen. Een kleine 
groep geeft aan dat deze kosten meer dan tienduizend gulden bedragen. De kosten van 
de leges worden door maar liefst meer dan 80 procent van de ondernemers als hoog 
ervaren. Hieraan ligt met name de slechte prijs/kwaliteitsverhouding ten grondslag. Dit 
heeft zowel te maken met de kwaliteit van de dienstverlening als met de inspanning die 
de gemeente moet leveren om een vergunning te beoordelen. 

Ongeveer eenderde deel van de respondenten geeft aan dat de bouwvergunning tot extra 
bouwkosten heeft geleid. lets minder dan eenderde van de ondernemers zegt gebruik te 
hebben gemaakt van betaalde externe ondersteuning. De kosten hiervoor bedragen al 
snel enkele duizenden guldens. Een op de vijf ondernemers beweert omzetderving als 
gevolg van het verlcrijgen van de vergunning te hebben ervaren. Deze omzetderving 
varieert naar de mening van de ondernemers van duizend gulden tot enkele tormen. Al 
deze kosten in aanmerking genomen geeft ongeveer tweederde van de respondenten aan 
de kosten voor het verlcrijgen van de bouwvergunning onredelijk te vinden in relatie tot 
het doel van de regels. 

Als een onderneming activiteiten uitvoert die het milieu belasten, is een milieuvergun-
ning noodzakelijk. Er bestaan diverse soorten milieuvergunningen. In het kader van dit 
onderzoek richten we ons op de milieuvergunningen die door de gemeente worden 
verleend. Hieronder valt ook de gemeentelijke lozingsvergunning. Vanaf 1996 geeft de 
gemeente echter een integrale milieuvergunning af. De ervaringen van de ondernemers 
lijken deels te maken te hebben met de situatie die daarvOor bestond, zoals we af kun-
nen lezen uit tabel 5.2 waarin we een overzicht geven van de soorten milieuvergurmin-
gen die door de respondenten zijn aangevraagd. 

Tabel 5.2 	Overzicht soorten milieuvergunningen waarmee respondenten te malcen hebben gehad 
(n=63) 

Milieuvergunning gemeente 

Lozingsvergunning gemeente 

Milieuvergunning provincie 

Wvo-vergunning bij hoogheemraadschap/waterschap (lozing op opper-
vlakte water) 
Anders 

De aspecten water, bodem, afval, geluid en stank blijken elk voor ongeveer 40% van 
de ondernemers relevant. Dit hoge percentage voor de verschillende groepen wordt 
veroorzaakt door het feit dat ondernemers met meerdere milieuaspecten tegelijk te ma-
ken lcunnen hebben. 

Na het indienen van de aanvraag voor een milieuvergunning heeft de gemeente als taak 
de aanvraag te beoordelen. Gezien de bepalingen in de Wet Milieubeheer met betrek-
king tot inspraak, ter inzage legging en advisering door derden komt de benodigde 
termijn op minimaal ca. twaalf weken uit. Er is een maximale termijn van 25 weken 

70% 

21% 

10% 

10% 

11% 



gesteld. De doorlooptijd van deze aanvraag bedroeg bij de geraadpleegde bedrijven 
gemiddeld negentien weken (n=19). Veruit de meeste ondernemers zijn hierover onte-
vreden, wat tot uitdrukking komt in een zeer matig rapportcijfer (zie tabel 5.3). Voor 
de aanvraag zijn de ondernemers gemiddeld al ongeveer vier maanden bezig geweest 
met de voorbereidingen om tot een aanvraag te komen. De ondernemers zijn gemiddeld 
ook opvallend veel werkdagen bezig met het verkrijgen van de milieuvergurming 
(gemiddeld twintig volledige werkdagen). Net aantal bestede werkdagen wisselt sterk 
tussen de ondernemers. Een deel van de ondernemers besteedt extreem veel tijd aan de 
aanvraag. Mogelijk schiet de ondersteuning op dit punt tekort. Van de ondervraagden 
heeft een groot deel (76%) vooroverleg gehad met de gemeente over de milieuvergun-
ningen. In algemene zin zijn de ondervraagden hierover redelijk tevreden (rapportcijfer 
6.7). 

De overige aspecten die verband houden met de milieuvergunning worden maar matig 
beoordeeld; zie tabel 5.3. De rapportcijfers over de inhoud/formulering en voorlich-
ting/communicatie over de regelgeving zweven rond de vijfenhalf. De afstemming met 
diensten buiten de gemeente laat volgens de respondenten in het bijzonder te wensen 
over. En hoewel de afstemming met instanties binnen de gemeente met een hoger cijfer 
wordt gewaardeerd, heerst er ook op dit punt ontevredenheid. In een voor ondernemers 
behoorlijk complex vergunningenstelsel, waarbij nog verschillende instanties betrokken 
zijn, zal een goede afstemming onontbeerlijk zijn om het stelsel optimaal te lcunnen 
laten functioneren. 

Tabel 5.3 	Beoordeling van ondernemers van diverse aspecten bij he aanvragen van een milieuver- 
gunning (in rapportcyfer) 

n Gemiddelde Standaard- 

	

waardering 	deviatie 
Inhoud/formulering van regelgeving 	 23 	5.5 	2.0 

Voorlichting/communicatie over regelgeving 	 22 	5.4 	2.5 

Behandelingsduur 	 22 	4.8 	2.4 

Afstemming met andere gemeentelijke diensten 	 18 	4.7 	2.4 

Afstemming met instantie buiten de gemeente 	 15 	5.5 	2.4 

Legenda: 1 = zeer slecht 
10 = zeer goed 

Net verlcrijgen van de milieuvergunning blijkt hoge incidentele kosten te veroorzaken. 
De extra investeringen in machines of installaties vormen, gezien de antwoorden van de 
ondernemers, gemiddeld een zeer grote kostenpost. Zeventig procent van de responden-
ten die hier zicht op hebben, geeft aan dat de milieuvergunning extra kosten veroor-
zaakt op dit gebied. De kosten hiervoor varieren naar schatting van de ondervraagden 
van enkele duizenden tot enkele honderdduizenden guldens. De ondernemers geven 
verder aan, voor het verlcrijgen van de milieuvergunning, een behoorlijk bedrag kwijt 
te zijn aan kosten voor zelf verrichte arbeid. Deze kosten varieren van enkele bonder-
den tot enkele tuinduizenden guldens. Negen van de 25 ondernemers hebben bovendien 
nog gebruik gemaakt van externe ondersteuning om de milieuvergunning te bemachti-
gen. Deze kosten varieren in hoofdzaak tussen 250 en 10.000 gulden. Vijftien van de 
negentien ondernemers geven aan dat de leges meer dan 4000 gulden bedragen. Onge- 
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veer 80 procent van de respondenten beoordeelt deze kosten als hoog, vooral gezien de 
slechte prijs-/kwaliteitsverhouding die de gemeente de ondernemers daarvoor levert. 

De structurele kosten die verband houden met de milieuvergunning worden voor het 
belangrijkste deel veroorzaakt door extra kosten voor onderhoud van machines en in-
stallaties. Gemiddeld bedragen deze kosten ongeveer 13.000 gulden volgens de inschat-
ting van de negen ondernemers die hiermee te maken hebben gehad. De totale kosten 
die samenhangen met het verkrijgen van de milieuvergunning worden toch nog door 
een groot deel van de respondenten redelijk gevonden in relatie tot het doel van de re-
gelgeving (44%). Echter een groter deel is juist het tegenovergestelde van mening 
(56%). 

5.4 	Parkeervergunnin' g 

Eerder in dit rapport hebben we al gezien dat het parkeerbeleid een punt van ontevre-
denheid is. In deze paragraaf belichten we meer de operationele kant van het parkeerbe-
leid, namelijk het verlenen van parkeervergunningen. Hiervoor baseren we ons alleen 
op de meningen van ondernemers die recent zo'n vergunning aangevraagd hebben. 

Bedrijven met een toegewezen vergunning geven voor een groot deel aan dat het aantal 
toegewezen plaatsen geheel niet of slechts in gering mate voldoet. Ongeveer tweederde 
van de respondenten is deze mening toegedaan. Maar dit is geen verrassing, aangezien 
het parkeren zoals gezegd veel problemen oplevert. De doorlooptijd die de gemeente 
nodig heeft om een aanvraag te behandelen is volgens de respondenten gemiddeld drie 
weken (n=63). De respondenten zijn hierover redelijk tevreden (gemiddelde waarde-
ring 6.5). De door de ondernemers genoemde doorlooptijd wekt overigens wel be-
vreemding, omdat deze verguiming in principe aan het loket wordt afgegeven. In vol-
ledige werkdagen uitgedrukt zijn de respondenten gemiddeld circa twee dagen bezig 
met het verlcrijgen van de vergunning. Deze tijd is verdeeld over circa drie weken 
(n=63). 

De verschillende aspecten die een rol spelen bij de aanvraag van een parkeervergunning 
beoordelen de respondenten met een lichte voldoende. De gemiddelde waardering van 
de inhoud/formulering van de regelgeving bedraagt een 6.2 (n=68), en voor de voor-
lichting/communicatie een 6.0 (n=69). 

Het verlcrijgen van de parkeervergunning brengt eenmalige kosten met zich mee. Van 
deze kosten blijken de kosten van verrichte arbeid door de onderneming zelf het be-
langrijkste. Gemiddeld bedraagt deze post, volgens een inschatting van de responden-
ten, een kleine vijfhonderd gulden. De leges bedragen volgens de ondernemers gemid-
deld 136 gulden. De leges worden in vergelijking met hetgeen er tegenover staat door 
50 procent van de respondenten als hoog ervaren, door 45 procent als neutraal en door 
vijf procent als laag. Er zijn twee ondernemers die gebruik hebben gemaakt van externe 
ondersteuning. Andere incidentele kosten spelen bij de parkeervergunning vrijwel geen 
rol. 

De overige structurele kosten worden vooral veroorzaakt door kosten voor prolongatie 
van de vergunning. Gemiddeld bedragen deze kosten volgens de respondenten 454 gul-
den. Hierbij moet opgemerkt worden dat twee respondenten aangeven zeer hoge pro-
1.ongatiekosten te hebben. Als deze kosten (tezamen circa 10.000 gulden) niet zouden 
worden meegerekend, zouden de gemiddelde kosten volgens de ondernemers 245 gul-
den bedragen. De totale kosten die samenhangen met de parkeervergunning worden 
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door 60 procent van de respondenten als redelijk ervaren. Het overige deel vindt de 
kosten onredelijk. Een aantal ondernemers vindt vooral de parkeerkosten in vergelij-
king met particulieren onredelijk. Deze respondenten geven aan dat bedrijven veel meer 
voor een vergunning moeten betalen dan bewoners. 

5.5 	Reclameverguiming 

Een reclamevergunning zal vooral voor ondernemers in de horeca en de detailhandel 
relevant zijn. In totaal hebben we 35 ondernemers gevraagd naar ervaringen met re-
clamevergunningen. 

De gemiddelde tijd die de gemeente nodig had om tot een oordeel over een aanvraag 
voor een reclamevergunning te komen, bedroeg voor de groep respondenten met een 
toegewezen vergunning, ongeveer tien weken (n=32). De respondenten zijn over deze 
tijdsduur niet bijzonder tevreden; zie tabel 5.4. Voor het verkrijgen van de vergunning 
zijn de respondenten gemiddeld al acht weken bezig met voorbereidingen (n=-32). 
Gemiddeld kost de aanvraag de ondernemers vijf volledige werkdagen. 

Verder blijkt dat de regelgeving als redelijk onduidelijk wordt beschouwd. Ook de 
corrununicatie en voorlichting laat te wensen over. Dit is vrij problematisch, omdat 
onduidelijke regelgeving een sterke toelichting nodig zal hebben. De afstemming tussen 
gemeentelijke diensten wordt ook met een onvoldoende gewaardeerd. Dit komt volgens 
enkele ondernemers voor bij het plaatsen van een reclamebord waarvoor ook een 
bouwvergunning is vereist. 

Tabel 5.4 	Beoordeling van ondernemers van diverse aspecten bij het aanvragen van een reclame- 
vergunning (in rapportciffer) 

n Gemiddelde Standaard- 

	

waardering 	deviatie 
Inhoud/formulering van regelgeving 	 34 	5.2 	2.1 

Voorlichting/communicatie over regelgeving 	 35 	5.3 	2.1 

Behandelingsduur 	 36 	5.9 	2.0 

Afstemming tussen gemeentelijke diensten 	 29 	4.6 	2.2 

Legenda: 

Evenals bij de vorige vergunningen hebben we de respondenten gevraagd of er kosten 
veroorzaakt worden die verband houden met het verkrijgen van een reclamevergun-
ning. De kosten voor verrichte arbeid blijken naar de mening van de ondernemers die 
hier inzicht in hebben gemiddeld ongeveer 1200 gulden te bedragen. De kosten voor de 
leges varieren volgens de ondernemers in hoofdzaak tussen de 300 en 800 gulden en 
zijn sterk afhankelijk van het soort bedrijf. Een achttal ondernemers geeft aan kosten te 
hebben gemaakt voor externe ondersteuning. De kosten hiervoor lopen al snel in de 
duizenden guldens. Gemiste omzet door het verkrijgen van de reclamevergunning is 
slechts sporadisch aan de orde. 

I = zeer stecht 
10 = zeer goed 
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De structurele kosten worden in hoofdzaak veroorzaakt door kosten voor het prolonge-
ren van de vergunning. De totale kosten voor het verlcrijgen van de reclamevergunning 
worden door circa tweederde deel van de respondenten als onredelijk beoordeeld. 

5.6 	Horecavergunning 

De horecavergunning is een zeer specifieke vergunning die alleen voor horecabedrijven 
relevant is. De 25 door ons ondervraagde horecaondernemers betreffen vooral cafeta-
ria's en lunchrooms (36%), cafés en koffiehuizen (32%), restaurants (20%) en kantines 
(16%). 

Het tijdspad van de voorbereiding tot de aanvraag van de horecavergunning neemt ge-
middeld ongeveer vijf weken in beslag (n=23). De tijd die de gemeente nog nodig 
heeft om de aanvraag te beoordelen bedraagt volgens de ondernemers twaalf weken 
(n=21). In vergelijking met de tijdsduur van het voortraject is dit zeer lang. Dit komt 
ook tot uitdruldcing in het lage gemiddelde rapportcijfer waarmee deze doorlooptijd 
wordt beoordeeld (zie tabel 5.5). Horecaondernemers zijn gemiddeld ongeveer zeven 
volledige werkdagen bezig met het verkrijgen van de horecavergunning. 

De gemiddelde waarderingen van diverse aspecten die een rol spelen bij het verkrijgen 
van de vergunning geven aan dat een grote groep ondernemers hierover ontevreden is; 
zie tabel 5.5. De hoge spreiding van de antwoorden (standaarddeviatie van 2.2 tot 2.8) 
geeft aan dat de meningen sterk uiteen lopen. Hierbij voeren de negatieve ervaringen 
echter de boventoon. De afstemming tussen gemeentelijke diensten wordt relatief het 
laagst gewaardeerd. In case 3 in hoofdstuk 3 hebben we geillustreerd welke problemen 
ondernemers hierbij lcunnen tegenkomen. 

'Cabe' 5.5 	Beoordeling van ondernemers van diverse aspecten bij het aanvragen van een horeca- 
vergunning (in rapportcijfer) 

Inhoud/formulering van regelgeving 	 22 	4.8 	2.2 

Voorlichting/communicatie over regelgeving 	 23 	4.7 	2.3 

Behandelingsduur 	 22 	4.7 	2.8 

Afstemming tussen gemeentelijk diensten 	 21 	4.1 	2.5 

Legenda: 1 = zeer slecht 
10 = zeer goed 

De leges voor het aanvragen van de vergurming bedragen volgens de ondernemers ge-
middeld ongeveer 3000 gulden. De kosten van door de onderneming zelf verrichte ar-
beid ter verkrijging van de vergunning varieren naar de schatting van de respondenten 
van 0 tot 3000 gulden. Drie van de 25 ondervraagde ondernemers hebben gebruik ge-
maakt van externe ondersteuning. De kosten hiervoor varieren volgens de ondernemers 
van 500 tot 4000 gulden. Scholingskosten zijn aan de orde bij zeven van de 25 onder-
nemers. Ze geven aan hiervoor 150 tot 3000 gulden kwijt te zijn. Twee horeca-
ondernemers beweren omzetderving als gevolg van het verkrijgen van de vergunning te 
hebben ervaren. Als bedragen worden hiervoor genoemd 5000 en 10.000 gulden. 
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Drie ondernemers zijn van mening dat ze structureel een deel van de omzet missen. Al 
deze kosten overziend, vindt 82 procent van de respondenten de totale kosten voor het 
verkrijgen van de vergunning niet redelijk in vergelijking met het doel van de regelge-
ving. 

5.7 	Overige gemeentelijke regels 

Naast de vergurmingen die we eerder in dit hoofdstuk uitgebreid hebben behandeld, 
lcunnen ondernemers met andere vergunningen waarbij de gemeente een rot speelt in 
aanraking komen. Om het beeld compleet te maken, geven we in tabel 5.6 hiervan een 
overzicht. Over de genoemde vergunningen hebben we de respondenten niet uitgebreid 
ondervraagd, omdat het aantal waamemingen te beperkt is om betrouwbare uitspraken 
te kunnen doen, en omdat we ons vooral gericht hebben op vergunningen waarvan we 
veronderstelden dat die problemen zouden lcunnen oproepen. 

De meest genoemde vergunning is de vestigingsverguiming. Het oordeel over deze 
vergurming is slechts matig. Andere vergunningen waarmee de ondernemers nog in 
redelijke mate in contact komen zijn de winkeluitstalregeling en de exploitatievergun-
ning voor speelautomaten. Hierover zijn de ondernemers, vooral te vinden in de detail-
handel en de horeca, sterk ontevreden. 

Tabel 5.6 	Beoordeling van ondernemers van andere gemeentelijke regelgeving waarmee ze te 
maken hebben gehad (in rapportcijfer) (n=232) 

Regelgeving 	 Aantal keer ge- 	Gemiddelde 

	

noemd 	waardering 
Erfpachtregeling 	 2 	 6.0 

Vestigingsvergunning 	 11 	 5.6 

Grondsaneringsregeling 	 5 	 3.0 

Aanlegvergunning 	 4 	 6.3 

Monumentenvergunning 	 3 	 6.5 

Sloopvergunning 	 3 	 7.0 

Overeenkomst in- en uitrit 	 1 	 - 

WinIceluitstalregeling 	 8 	 3.8 

Standplaatsvergunning 	 1 	 1.0 

Exploitatievergunning 	 3 	 5.5 

Exploitatie van speelautomaten 	 7 	 4.3 

Legenda: 1 = zeer slecht 
10 = zeer goed 

Tot zover de vergunningverlening aan de meer reguliere bedrijven. We richten ons in 
het vervolg van dit hoofdstuk op vergunningverlening aan starters en verplaatste bedrij-
ven. 
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5.8 	Vergunningverlening aan starters 

Startende bedrijven komen in aanraking met de wet- en regelgeving. De gemeentelijke 
regelgeving is hier een onderdeel van. Slechts een beperkt deel van de door ons onder-
vraagde starters heeft daadwerkelijk met een gemeentelijke vergunning te maken gehad. 
Absoluut gezien hebben tien starters te maken gehad met een milieuvergunning 
(ongeveer 20% van de ondervraagde starters). Slechts tussen de vier en acht procent 
van de ondervraagde starters is met de andere gemeentelijke vergunningen in contact 
gekomen. Vier respondenten zijn in aanraking gekomen met parkeer- en horecaver-
gunningen, drie met bouwvergunningen en twee met een reclamevergunning. Bij het 
interpreteren van de uitkomsten dient er rekening mee gehouden te worden dat het klei-
ne aantallen betreft. We zullen achtereenvolgens de bovengenoemde vergunningen de 
revue laten passeren en daarbij de ervaringen van starters naar voren brengen. 

De starters komen in ons onderzoek relatief gezien het meest in aanraking met de mi-
lieuvergunning. Dit betreft tien starters die hun inzicht in de eisen die vanuit de milieu-
regels aan het bedrijf worden gesteld, met een gemiddelde rapportcijfer van 6.0 waar-
deren. De antwoorden zijn behoorlijk gespreid (standaarddeviatie 2.0) dat duidt op een 
groot verschil in inzicht tussen de individuele starters. De waarderingen van de uitvoe-
ring van de regelgeving zijn ook aan de !age kant. Dit blijkt uit de gemiddelde waarde-
ringen van de wijze waarop de procedure door de gemeente wordt gehanteerd 
(rapportcijfer 5.2), maar ook voor de inhoud/formulering van de regelgeving (4.9) en 
de voorlichting/communicatie over de regelgeving (4.6). Ook hiervoor geldt dat de 
oordelen zeer divers zijn. De starters zijn gemiddeld zes werkdagen bezig met werk-
zaamheden die verband houden met het verlcrijgen van de milieuvergunning. 

De gemiddelde kosten voor het verlcrijgen van de milieuvergunning bedroegen onge-
veer 1000 gulden (n=6). Deze kosten worden door iets meer dan de helft van de res-
pondenten als hoog ervaren. Als reden hiervoor wordt de slechte 
prijs/lcwaliteitsverhouding genoemd van de dienst die hier tegenover staat. Kosten die 
verband houden met externe ondersteuning zijn bij de ondervraagde starters vrijwel niet 
aan de orde. Twee van de tien starters geven aan dat het verkrijgen van de milieuver-
gunning heeft geleid tot extra investeringen in machines en/of gebouwen. De kosten 
hiervoor bedroegen respectievelijk 1000 en 2000 gulden. Twee respondenten geven aan 
dat er geen extra investeringen noodzakelijk waren. De overige respondenten hebben 
hierin geen inzicht. Van de acht starters die hierover een mening hebben geven er zes 
aan dat de totale kosten redelijk zijn in relatie tot het doel van de regelgeving. Twee 
respondenten vinden de kosten onredelijk hoog. 

We behandelen de andere vergunningen waarmee starters te maken hebben in jets be-
knoptere vorm, omdat het aantal waarnemingen geen ruimte biedt voor een uitgebreide 
betrouwbare analyse. We starten met de parkeervergunningen, waarbij de vier respon-
denten die hiermee te maken hebben gehad van mening zijn dat de uitvoering nog 
ruimte biedt voor verbetering. De kosten voor het verkrijgen van een parkeervergun-
ning worden door het kleine aantal respondenten niet als belastend ervaren. Drie van de 
vier respondenten vinden de totale kosten zelfs redelijk in relatie tot het doel van de 
regel. 

Met horecavergunningen zijn vier starters in aanraking gekomen. Deze respondenten 
geven aan een goed inzicht te hebben in de eisen die vanuit de horecaregels aan de on- 
clerneming worden gesteld. De vier starters zijn vrij unaniem in hun redelijk positieve 

45 



oordeel over de inhoud en formulering van de regelgeving en de wijze waarop de pro-
cedure wordt gehanteerd. De voorlichting/communicatie wordt met een kleine voldoen-
de gewaardeerd. Dit hoeft niet problematisch te zijn, aangezien we eerder hebben ge-
zien dat het inzicht in de horecaregels redelijk goed is. Het oordeel van de vier hore-
castarters over de hoogte van de kosten is divers. Twee respondenten vinden de kosten 
redelijk en twee juist niet. 

Drie starters hebben met bouwvergunningen te maken gehad. De drie respondenten 
hebben weinig inzicht in de eisen die vanuit de bouwregels worden gesteld. De oorde-
len over uitvoering van de regels zijn zeer divers, zeer negatieve ervaringen worden 
afgewisseld met redelijk positieve ervaringen. Twee van de drie respondenten vinden 
de totale kosten voor het verlcrijgen van de bouwvergunning te hoog. Dit zal voorna-
melijk te maken hebben met hoogte van de leges. Een respondent vraagt zich af waar 
het geld naar toe gaat. 

De laatste vergunning die we behandelen en waarmee starters in aanraking zouden lcun-
nen komen, is de reclamevergunning. Slechts twee starters hebben hiermee te maken 
gehad. Deze twee respondenten hebben een redelijk inzicht in de eisen die vanuit de 
regels voor reclame worden gesteld. Eon respondent vindt de kosten voor het verkrij-
gen van een reclamevergunning redelijk, de ander niet. Volgens de respondent die de 
kosten als hoog ervaart liggen de leges hieraan ten grondslag, waarbij de prijs-
/kwaliteitsverhouding als slecht wordt ervaren. 

5.9 	Vergunningverlening aan verplaatste bedrijven 

We hebben in paragraaf 2.3 al gezien dat de gemeentelijke regelgeving in het algemeen 
geen belangrijke rol speelt bij vertrek uit de gemeente Den Haag. We zullen nu nog 
kort inzoomen op de verschillende vergunningen waarvoor verplaatste bedrijven de 
laatste vijf jaar in Den Haag een aanvraag hebben ingediend. Tabel 5.7 geeft hiervan 
een overzicht. In e'en oogopslag wordt duidelijk dat de meeste vergunningen zijn toege-
kend. Een uitzondering hierop vormen de bouwvergunningen. Aangevraagde bouwver-
gunningen zijn in drie van de vijf gevallen niet toegekend. Voor eon van deze bedrijven 
heeft de afwijzing een zeer belangrijk rol gespeeld om te vertrekken uit Den Haag, 
voor een bedrijf een zeer onbelangrijke rol. Het andere bedrijf geeft aan dat het niet 
toekennen in geringe mate heeft meegespeeld om uit Den Haag te vertrekken. 

Tabel 5.7 	Overzicht vergunningen waarmee verplaatste bedrijven de laatste vij f jaar in de gemeen- 
te Den Haag in contact zijn gekomen (n=35) 

Soort vergunning 

Bouwvergunning 	 2 

Milieuvergunning 	 2 

Parkeervergunning 	 7 

Reclamevergunning 	 3 

Horecavergunning 	 1 
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De bedrijven zouden ook in aanraking met de gemeente kunnen komen voor het kopen 
van grond. Drie bedrijven die nu verplaatst zijn, hebben daadwerkelijk getracht grond 
te kopen van de gemeente Den Haag. Aan twee bedrijven was de gemeente niet bereid 
om grond te verkopen. De onmogelijkheid om grond te kopen, is voor deze bedrijven 
zeer belangrijk geweest om te vertreldcen uit de gemeente Den Haag (rapportcijfer 10). 

5.10 Afsluiting 

De ervaringen van de Haagse ondernemers met verschillende terreinen van specifieke 
regelgeving is in het algemeen weinig positief. Dit geldt zowel voor de inhoud, corn-
municatie, afhandelingstermijn en de afstemming. Opvallend is dat parkeervergurmin-
gen, waar we eerder hebben gezien dat de parkeerproblematiek zich birmen Den Haag 
zeer nadruldcelijk manifesteert, qua aspecten van regelgeving een redelijk positieve 
uitzondering is. De horecaregelgeving manifesteert zich daarentegen als een redelijk 
negatieve uitzondering. Verder is het opmerkelijk dat de gemeente voor het beoordelen 
van de aanvraag voor het merendeel van de vergurmingen, in relatie tot de tijd die de 
ondernemers aan voorbereiding kwijt zijn, veel tijd nodig heeft om tot een oordeel te 
komen. 

We hebben de ervaringen van Haagse ondernemers niet op een evenwichtige wijze 
kunnen afzetten tegen specifieke regelgeving in andere grote gemeenten. Een oordeel 
van de performance van Den Haag in vergelijking met andere grootstedelijke gebieden 
is dan ook op basis van de resultaten niet mogelijk. 
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6. IMPACTS VAN REGELGEVING OP DE LOKALE ECONOMIE 

6.1 	Inleiding 

De lokale economie ondergaat invloeden vanuit een heel scala aan factoren. Het ge-
meentelijk beleid en de gemeentelijke regelgeving vormen hiervan slechts een onder-
deel. Deze facetten zullen op het niveau van het individuele bedrijf in bepaalde gevallen 
een directe invloed, of in andere gevallen een meer indirecte invloed hebben, zoals we 
al in de vorige hoofdstukken hebben lcunnen zien. In dit hoofdstuk zullen we uiteinde-
lijk trachten de impacts van het gemeentelijk beleid en regelgeving op de lokale eco-
nomie van Den Haag vast te stellen. 

Om de invloed vast te kunnen stellen, geven we in paragraaf 6.2 een overzicht van de 
invloed van enkele algemene beleidsvelden op de bedrijfsvoering naar het oordeel van 
de geraadpleegde bedrijven. In paragraaf 6.3 behandelen we de invloed van de speci-
fieke gemeentelijke regelgeving op deze bedrijven, weer naar het oordeel van de be-
drijven zelf. Het gaat hierbij om subjectief ervaren invloeden, waarbij bovendien in-
vloeden die de grenzen van individuele bedrijven overschrijden buiten beschouwing 
blijven. In paragraaf 6.4 doen we tenslotte een poging om de impacts van het gemeen-
telijk beleid en de gemeentelijke regels op de lolcale economie zo objectief en volledig 
mogelijk in kaart te brengen. 

6.2 	Invloed gemeentelijk beleid op bedrijfsvoering volgens ondernemers 

We hebben in het voorgaande een drietal algemene beleidsvelden onderscheiden, na-
melijk het beleid ten aanzien van het gebruik van ruimte, het verkeers- en vervoersbe-
leid en het parkeerbeleid. Voor elk van deze terreinen is ondernemers gevraagd een 
viertal mogelijke invloeden te bezien, namelijk op de omvang van bun activiteiten, de 
lcosten van bedrijfsvoering, de locatiekeuze, en de kwaliteit van de bedrijfsvoering. 
Ondernemers hadden de mogelijkheid om aan te geven of ze een positieve, een negatie-
ye of een neutrale invloed op de aspecten van bedrijfsvoering ervaren. Daarnaast be-
stond voor de ondernemers de mogelijkheid om aan te geven dat ze hierop geen zicht 
hadden. Dit bleek bijna nooit voor te komen, zodat we kunnen constateren dat onder-
nemers hierover nogal uitgesproken oordelen hebben. 

In tabel 6.1 geven we allereerst de invloed van de drie beleidsvelden op de omvang van 
bedrijfsactiviteiten weer, bijvoorbeeld inlcrimping of uitbreiding, zoals ondernemers dat 
zelf inschatten. We zien dat vooral het parkeerbeleid ertoe zou leiden dat uitbreiding 
van bedrijfsactiviteiten geen doorgang vindt. Meer dan eenderde deel van de respon-
denten ervaart dat. lets meer dan de helft van de respondenten ervaart overigens geen 
invloed vanuit de regels voor parkeren. En ongeveer een op tien ondervraagden geeft 
aan dat het parkeerbeleid gunstig op het bedrijf heeft uitgepakt, en daarmee uitbreiding 
zou hebben kunnen gestimuleerd. Het vestigingsbeleid en het mobiliteitsbeleid hebben 
volgens ongeveer tweederde van de respondenten geen invloed op deze wijze gehad. 
De respondenten die wel een invloed ervaren geven relatief vaker aan een negatieve 
dan een positieve invloed te ervaren. Toch is het aantal bedrijven waarvoor het beleid 
op deze terreinen gunstig uitpakt niet verwaarloosbaar. 
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label 6.1 	Invloed van gerneentelijk beleid op de omvang van bedrijfsactiviteiten volgens onderne- 
mers 

Positief Neutraal Negatief 

Gebruik van ruimte, zoals bestemmingsplan (n=255) 	 14% 	66% 	20% 

Verkeer en vervoer (n=256) 	 12% 	67% 	21% 

Parkeren (n=255) 	 9% 	55% 	36% 

Een belangrijk deel van de respondenten ervaart hogere bedrijfskosten door het ge-
meentelijke beleid op alle drie beleidsterreinen; zie tabel 6.2. Vooral de regels voor het 
gebruik van ruimte en de regels voor parkeren, beinvloeden de bedrijfsvoering op dit 
vlak. Overigens zullen de beleidsterreinen op elkaar inwerken zodat de invloed van de 
afzonderlijke velden vrij moeilijk te isoleren is. 45 procent van de ondervraagden geeft 
aan dat het beleid ten aanzien van het gebruik van ruhnte en het parkeerbeleid tot hoge-
re kosten leiden. Voor de invloed van het verkeers- en vervoersbeleid ligt dit percenta-
ge lager. De hogere bedrijfskosten op dit vlak zullen worden veroorzaalct door produc-
tiviteitsverlies door medewerkers die in files staan of door goederen die te laat worden 
aan- of afgeleverd. 

Tabel 6.2 	Invloed van gemeentelijk beleid op de bedrijfskosten volgens ondernemers 

Positief Neutraal Negatief 

Gebruik van ruimte, zoals bestemmingsplan (n=247) 	 9% 	46% 	45% 

Verkeer en vervoer (n=251) 	 6% 	65% 	29% 

Parkeren (n=254) 	 7% 	48% 	45% 

Als we de invloed van het beleid op de keuze voor een opthnale locatie beschouwen, 
zien we een veel wisselender beeld; zie tabel 6.3. Het beleid ten aanzien van het ge-
bruik van ruhnte pakt voor zowel eenvijfde deel van respondenten positief uit, alswel 
voor eenvijfde deel negatief op de geschiktheid van de bedrijfslocatie. Achtergronden 
van de negatieve invloed zouden onvoldoende mogelijkheden voor uitbreiding op de 
bedrijfslocatie zelf, en/of op andere locaties binnen de gemeente lcunnen zijn. De posi-
tieve invloed zal betreklcing hebben op het ontwilckelen van nieuwe bedrijfsterreinen of 
het bieden van een mogelijkheid voor een gedoogsituatie. Ook het gemeentelijk ver-
keers- en vervoersbeleid pakt vanuit het gezichtspunt van de bedrijven in bijna evenveel 
gevallen positief als negatief uit. Van de bedrijven die een invloed vanuit het parkeerbe-
leid op de locatiekeuze ervaren, geeft een meerderheid aan dat het beleid hoofdzakelijk 
negatief uitpakt. Dit zou voor deze bedrijven een belangrijke aanleiding tot verplaatsing 
kunnen zijn. Er bestaat ook een groep bedrijven die een positieve invloed vanuit het 
parkeerbeleid ervaren. Dit zal voorkomen als het parkeerbeleid ertoe heeft bijgedragen 
dat er in de directe omgeving van het bedrijfspand meer parkeerruimte is ontstaan. 
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Tabel 6.3 	Invloed van gemeentelijk beleid op de keuze voor de optimale locatie volgens onderne- 
mers 

Positief Neutraal Negatief 

Gebruik van ruimte, zoals bestemmingsplan (n=243) 	 20% 	59% 	21% 

Verkeer en vervoer (n=253) 	 17% 	66% 	17% 

Parkeren (n=250) 	 12% 	61% 	27% 

We hebben de ondervraagden ook nog gevraagd of zij een invloed vanuit het beleid 
voor het gebruik van ruimte op de kwaliteit van de bedrijfshuisvesting ervaren. 246 
respondenten hadden hier een oordeel over. Hiervan ervaart jets meer dan de helft geen 
invloed. Van de bedrijven die wel een invloed ervaren, ervaart 26 procent dat het be-
treffende beleid de bedrijfshuisvesting in positieve zin heeft beinvloed. 22 procent er-
vaart daarentegen een beinvloeding in meer negatieve zin. 

We hebben ook getracht vast te stellen in hoeverre de kwaliteit van de openbare ruimte 
de bedrijfsvoering heeft beinvloed. In tabel 6.4 geven we de resultaten weer. We zien 
een zeer divers beeld. Voor ongeveer de helft van de ondervraagde bedrijven heeft de 
kwaliteit van de openbare ruimte de bedrijfsvoering in redelijke of grote mate ben-
vloed, voor de andere helft met. Eerder hebben we gezien dat de Icwaliteit van de 
openbare ruimte nog verre van optimaal is, waaruit we lcunnen afleiden dat een grote 
groep Haagse bedrijven een negatieve invloed ondervindt door deze achtergebleven 
kwaliteit. 

Tabel 6.4 	Mate waarin de kwaliteit van de openbare ruimte invloed heeft op de bedrijfsvoering 
volgens ondernemers 

n=262 

Geen enkele mate 	 26% 

Geringe mate 	 23% 

Redelijke mate 	 27% 

Grote mate 	 24% 

Slechts in weinig gevallen heeft het gemeentelijk beleid voor een vestiging aan huis 
gevolgen voor de bedrijfsvoering van starters, zoals we in tabel 6.5 kunnen aflezen. De 
positieve en negatieve invloed die voortkomen uit het beleid heffen elkaar vrijwel op. 
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Tabel 6.5 	Invloed van het gemeentelijk beleid voor bedrijven aan huts op de bedriffsvoering vol- 
gens starters 

Snelheid van start bedrijf (n=29) 	 3% 	90% 	7% 

Doorgaan van start bedrijf (n=27) 	 0% 	96% 	4% 

Omvang van activiteiten (n=27) 	 7% 	93% 	0% 

Kwaliteit bedrijfshuisvesting (n=27) 	 4% 	93% 	4% 

Kwaliteit bedrijfsvoering (n=27) 	 11% 	85% 	4% 

Representativiteit bedrijfshuisvesting (n=27) 	 4% 	89% 	7% 

6.3 	Invloed gemeentelijke regelgeving op bedrijfsvoering volgens ondernemers 

In het onderzoek zijn ook enkele meer specifieke beleidsvelden aan bod gekomen, 
waarbij vergunningen een rol spelen. We zullen opnieuw voor een aantal aspecten van 
de bedrijfsvoering vaststellen welke invloed, volgens de ondernemers, uitgaat van ver-
schillende groepen gemeentelijke regels. We hebben ons beperkt tot een vijftal terreinen 
van regelgeving waarvoor we in hoofdstuk 2 een argumentatie hebben gegeven. 

Ten eerste is het mogelijk dat deze gemeentelijke regels de omvang van de bedrijfsac-
tiviteiten beinvloeden. De regelgeving zou er bijvoorbeeld toe lcurmen bijdragen dat 
uitbreiding van het bedrijf niet of juist wel mogelijk is. Verder is het mogelijk dat 
nieuwe activiteiten niet van de grond lcunnen komen of juist wet, door bijvoorbeeld 
belemmeringen of stimulansen die voortkomen uit het bestemmingsplan. In tabel 6.6 
geven we de vermeende invloed op de omvang van de bedrijfsactiviteiten weer. We 
zien dat verreweg de meeste ondervraagde bedrijven een neutrale invloed op de om-
yang van de activiteiten ervaren. Regels voor bouwen en regels voor parkeren hebben 
relatief vaak consequenties op de omvang van het bedrijf. Voor de regels voor bouwen 
is deze invloed in meer gevallen positief dan negatief. Voor de regels voor parkeren 
geldt het omgekeerde. Volgens de respondenten hebben de gemeentelijk regels voor 
milieu vaker negatieve dan positieve gevolgen. Positieve gevolgen lcunnen bijvoorbeeld 
betrelcking hebben op schoner produceren. De gemeentelijke reclameregels zouden ook 
relatief vaak positieve consequenties hebben. De horecaregelgeving zou daarentegen 
sterk belemmerd werken op het uitbreiden van de bedrijfsactiviteiten. 

label 6.6 Invloed van de verschillende gemeentelijke regels op de omvang van bedriffsactiviteiten vol-
gens ondernemers met een toegewezen vergunning 

Regels voor bouwen (n=57) 	 25% 	59% 	16% 

Gemeentelijke regels voor milieu (n=22) 	 9% 	77% 	14% 

Regels voor parkeren (n=68) 	 4% 	66% 	30% 

Gemeentelijke regels voor reclame (n=36) 	 14% 	75% 	11% 

Horecaregelgeving (n=21) 	 0% 	81% 	19% 
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De bedrijfskosten worden volgens de ondernemers in sterkere mate door de gemeente-
lijke regels beinvloed dan de omvang van de activiteiten; zie tabel 6.7. Er moeten im-
mers vaak leges worden betaald en het is mogelijk dat er extra investeringen nodig zijn, 
of dat er omzetderving ontstaat. Van de ondernemers die een invloed ervaren, is het 
merendeel van mening dat die invloed negatief is. Toch zijn er groepen ondernemers 
die lagere bedrijfskosten toeschrijven aan de gemeentelijke regels. Dit geldt vooral voor 
regels voor bouwen en milieu. De regels voor milieu kunnen er bijvoorbeeld toe bij-
dragen dat ondernemers eerder overgaan tot het doen van noodzakelijke investeringen 
die snel worden terugverdiend, doordat het bedrijf een voorsprong neemt op de concur-
rentie. 

Tabel 6.7 	Invloed van verschillende gemeentelijke regels op de bednifskosten volgens ondernemers 
met een toegewezen vergunning 

Positief Neutraal Negatief 

Regels voor bouwen (n=56) 	 9% 	43% 	48% 

Gemeentelijke regels voor milieu (n=21) 	 10% 	38% 	52% 

Regels voor parkeren (n=68) 	 0% 	59% 	41% 

Gemeentelijke regels voor reclame (n=35) 	 9% 	51% 	40% 

Horecaregelgeving (n=20) 	 0% 	50% 	50% 

De invloed van de gemeentelijke regels op de kwaliteit van de bedrijfsvoering is in 
mindere mate grijpbaar dan de eerder genoemde aspecten van de gemeentelijke regel-
geving. We zien in tabel 6.8 dat iets minder dan tweederde deel van de respondenten 
aangeeft dat de gemeentelijke regels voor bouwen en milieu geen gevolgen hebben op 
de kwaliteit van de bedrijfsvoering. Wel is voor beide groepen regels een kwart van de 
respondenten van mening dat de kwaliteit van de bedrijfsvoering in positieve zin wordt 
beinvloed. De respondenten die een horecavergurming toegewezen hebben gelcregen 
zien in verreweg de meeste gevallen geen invloed op de kwaliteit van de bedrijfsvoe-
ring. 

Tabel 6.8 	Invloed van verschillende gemeentelijke regels op de kwaliteit van de bedriffsvoering 
volgens ondernemers met een toegewezen vergunning 
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Positief Neutraal Negatief 

Regels voor bouwen (n=57) 	 25% 	63% 	12% 

Gemeentelijke regels voor milieu (n=21) 	 24% 	62% 	14% 

Horecaregelgeving (n=20) 	 0% 	85% 	15% 

De gemeentelijke regels zouden ook gevolgen kunnen hebben voor de locatiekeuze, 
bijvoorbeeld door het bedrijf te verplaatsen of juist op de huidige locatie te blijven zit-
ten. De gemeentelijke regels hebben slechts voor minder dan eenderde deel van de on-
dervraagde bedrijven consequenties op dit vlak; zie tabel 6.9. We zien dat bedrijven in 
de horeca de minste invloed ervaren, wat deels veroorzaakt zal worden door de geringe 
mate waarin deze bedrijven foot-loose zijn. De regels voor parkeren zouden relatief 
gezien de grootste negatieve invloed op de locatiekeuze hebben, wat verplaatsingen als 



gevolg zou kunnen hebben. Hetzelfde geldt voor de regels voor reclame. De regels 
voor bouwen leiden er betreldcelijk vaak toe dat het bedrijf zich op de meest geschikte 
locatie kan vestigen of gevestigd kan blijven. 

Tabel 6.9 	Invloed van verschillende gemeentelijke regels op de keuze voor de optimale locatie 
volgens ondernemers met een toegewezen vergunning 

Regels voor bouwen (n=54) 	 21% 	72% 	7% 

Gemeentelijke regels voor milieu (n=21) 	 14% 	72% 	14% 

Regels voor parkeren (n=67) 	 8% 	70% 	22% 

Gemeentelijke regels voor reclame (n=32) 	 3% 	84% 	13% 

Horecavergunning (n=21) 	 0% 	95% 	5% 

We zullen kort nog andere soorten beinvloeding vanuit de gemeentelijk regels behande-
len. Tabel 6.10 geeft hier een overzicht van. Wat opvalt is dater bij deze andere aspec-
ten veelvuldig een positieve invloed ervaren wordt. Vooral de positieve invloed vanuit 
de regels voor milieu op de belasting voor het milieu, de tevredenheid van medewer-
kers en het imago van het bedrijf is opvallend. 

Tabel 6.10 	Invloed van verschillende gemeentelijke regels op amlere aspecten van de bedrijfsvoering 
volgens ondernemers met ten toegewezen vergunning 

Regels voor bouwen op kwaliteit bedrijfshuisvesting (n=56) 

Gemeentelijke regels voor milieu op imago van het bedrijf 
(n=20)  
Gemeentelijke regels voor milieu op belasting voor het milieu 
(n=21)  
Gemeentelijke regels voor milieu op tevredenheid medewerkers 
(n=20) 
Gemeentelijke regels voor reclame op bekendheid bedrijf 
(n=36) 

We hebben ook voor starters de invloed op de bedrijfsvoering trachten vast te stellen op 
basis van de meningen van deze ondernemers. Aangezien slechts een beperlct aantal 
starters met vergunningen te maken hebben gehad, zullen we de invloeden globaal be-
handelen. We behandelen alleen de milieuregels meer uitgebreid, omdat daar relatief de 
meeste starters mee te maken hebben gehad (tien). De invloed van de milieuregels op 
de bedrijfsvoering wordt als behoorlijk positief ervaren, zoals tabel 6.11 laat zien. De 
invloed heeft een overwegend positieve uitwerking op de snelheid van start van het 
bedrijf, doorgaan van start, vinden van een geschilcte bedrijfslocatie en de kwaliteit van 
de bedrijfsvoering. Op de omvang van de activiteiten houden de negatieve en positieve 
invloeden elkaar in evenwicht. Ondanlcs een op sommige aspecten positieve invloed 
vinden de ondervraagden voor jets meer dan de helft de wijze waarop de milieuregels 
doorwerken op de bedrijfsvoering niet acceptabel in relatie tot het doel van de regels. 
Er blijft dan nog wel een grote groep over die de invloed wel acceptabel vindt (44%). 
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32% 	59% 	9% 

30% 	65%• 	5% 

38% 	48% 	14% 

35% 	60% 	5% 

22% 	56% 	22% 



Tabel 6.11 	Invloed van de milieuregels op de bedriffsvoering volgens starters 

Positief 	Neutraal Negatief 

Snelheid van start bedrijf (n=10 	 2 	8 

Doorgaan van start bedrijf (n=10) 	 3 	6 	1 

Vinden van geschikte bedrijfsruimte (n=10) 	 2 	7 	1 

Omvang van activiteiten (n=10) 	 2 	6 	2 

Kwaliteit bedrijfsvoering (=10) 	 3 	7 

Verder komt naar voren dat de vier starters die ermee te maken hebben gehad een 
overwegend negatieve invloed op de bedrijfsvoering ervaren door de regels voor parke-
ren, met name op de snelheid van start en het doorgaan van de bedrijfsvoering. De 
invloed van de horecaregels op de bedrijfsvoering wordt door alle vier respondenten 
acceptabel gevonden. Voor de meeste respondenten is deze invloed neutraal. De in-
vloed die de regels voor bouwen hebben op de verschillende onderdelen van de be-
drijfsvoering is overwegend positief of neutraal. De starters die een bouwvergunning 
hebben aangevraagd, vinden de wijze waarop de regels voor bouwen invloed hebben op 
de bedrijfsvoering dan ook acceptabel. Beide respondenten die te maken hebben gehad 
met een reclamevergunning zijn het erover eens dat de invloed van de regels voor re-
dame op de bedrijfsvoering niet acceptabel is. Dit lijkt verband te houden met het vin-
den van geschikte bedrijfsruimte waar de gewenste reclame-uiting gebruilct kan worden 
en het niet lcunnen enthousiasmeren van een groep klanten, waardoor de groeikracht 
van het bedrijf wordt belenunerd. De regels voor reclame hebben volgens de twee 
starters geen invloed op de bekendheid van het bedrijf in meer algemene zin. 

Tot zover een overzicht van de subjectieve oordelen van de ondernemers zelf over de 
invloed van het lokale beleid. We zullen deze in de volgende paragraaf nader tegen het 
licht houden. 

6.4 	Len nadere beoordeling van de omvang en de impacts op de lokale econo- 
mie 

Wil men de economische impacts van regelgeving kurmen vaststellen, dan zal men zich 
niet mogen beperken tot de oordelen van ondernemers hierover. Deze leveren natuur-
lijk wel belangwekkende signalen op, zoals op vele plaatsen in dit rapport is gebleken. 
Maar zorgvuldige beleidsvorming vraagt om een nadere weging en beoordeling van 
deze noodzakelijkerwijs subjectieve gegevens. Op deze wijze zullen we een aanzet ge-
ven tot een raming van de mogelijke impacts op macroniveau. 

Eerder hebben we al aangegeven (zie hoofdstuk 2) dat er sprake is van een complexe 
samenhang. Om tot een nadere beoordeling te komen van de doorwerking van regel-
geving op de lokale economie zullen we in elk geval met de volgende factoren rekening 
moeten houden. 

Op de eerste plaats bestaat de indruk dat ondernemers gemakkelijk andere maatstaven 
toepassen voor het beoordelen van de diensten van overheden dan voor de diensten van 
andere bedrijven en het eigen bedrijf. Kritiek op allerlei facetten van overheidsoptreden 



wordt gemaldcelijk geuit, terwijl deze zeker in verhouding tot andere pralctijken niet 
altijd de werkelijke doorwerking zal representeren. Er zal met andere woorden nog wel 
eens sprake zijn van een overschatting van de problemen en de gevolgen ervan. 

Op de tweede plaats zullen ondernemers het niet altijd presteren om in hun beoordeling 
verschillende factoren adequaat uiteen te rafelen. Met name in een grote stad als Den 
Haag wordt de bedrijfsomgeving sterk bepaald door allerlei zaken die haast automatisch 
verbonden zijn aan een grootstedelijk milieu, en die door de overheid niet of slechts 
beperkt te beinvloeden zijn. Problemen als bereikbaarheid, tekort aan parkeerplaatsen, 
verloedering van de openbare rulinte, enz. worden niet altijd terecht op het conto van 
de lokale overheid geschreven. 

Op de derde plaats blijken aan de meeste wetten en regels zowel negatieve als positieve 
invloeden toegeschreven te worden. Er zijn blijkbaar verschillen tussen ondernemers. 
Het is niet duidelijk hoe we deze tegengestelde werking moeten interpreteren. Als bij-
voorbeeld vooral de minder professioneel en succesvolle ondernemers klagen over een 
negatieve invloed, terwijl serieuzere en betere ondernemers de invloed relativeren of 
zelfs waarderen, dan heeft dit belangrijke gevolgen voor de impact op macroniveau. 
Daar komt nog bij, dat de invloed in de loop der tijd kan veranderen. Een aanvankelijk 
als negatief ervaren invloed door bijvoorbeeld de kosten die door regelgeving veroor-
zaakt zijn, kan omslaan in een positieve invloed, als men achteraf blij is dat men, zij het 
gedwongen, een stap gezet heeft die uiteindelijk de kwaliteit van de bedrijfsvoering 
positief beinvloed heeft. 

Op de vierde plaats is er het aggregatieprobleem dat in economische analyses altijd 
ingewildceld is. We lcunnen de individuele bevindingen niet zomaar optellen tot een 
totaal. Regels die de activiteiten van sonunige ondernemingen beperken, lcunnen na-
melijk tegelijkertijd bijdragen aan bevordering of zelfs uitbreiding van de activiteiten 
van andere ondernemingen. Met name bij bedrijvigheid die in sterke mate een lokaal 
verzorgend karalcter heeft, zoals detailhandel, horeca en bouw, zal er in essentie een 
soort "zero sum game" bestaan, waarbij de totale omvang van de activiteit van de be-
drijfstak bepaald wordt door andere factoren dan de lokale regelgeving. Bij de zoge-
naamde stuwende bedrijvigheid ligt dit natuurlijk anders. 

Op de vijfde plaats is er nog het probleem om de lcwalitatieve bevindingen te vertalen in 
kwantitatieve impacts. De meeste inzichten die er over de onderhavige materie te ach-
terhalen zijn, hebben een sterk lcwalitatief karakter. Zelfs op ondememingsniveau valt 
hier slechts zelden op betrouwbare wijze een kwantificering uit af te leiden. Een poging 
om dit op macroniveau wel te doen krijgt zodoende haast een heroisch karakter. 

Nu we deze vallcuilen expliciet benoemd hebben, zullen we toch een voorzichtige po-
ging wagen om ze zo goed mogelijk te verdisconteren in een totaalbeoordeling van de 
impacts op de lokale economie. Hierbij gebruiken we de indeling in de drie al vaker 
onderscheiden segmenten namelijk starters, verplaatste bedrijven en gevestigde onder-
nemingen. 

Startende ondernemingen zijn van vitaal belang voor een economie. We hebben al 
eerder gezien dat het aantal starters in Den Haag veel sterker daalt dan in de drie ande-
re grote steden in Nederland. De relatief negatieve ontwikkeling van het aantal starters 
zal dus voor een deel op het conto van de specifieke situatie binnen de gemeente Den 
Haag lcunnen worden geschreven. Deels kan dit afhankelijk zijn van de structuur van de 
Haagse economie. 
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Voor een deel kan de oorzaak ook bij het lokale beleid liggen. Het beleid van de ge-
meente zou een remmende werking kurmen hebben op het aantal starters. Het door ons 
uitgevoerde onderzoek geeft echter slechts zwalcke signalen dat het startersbeleid 
suboptimaal zou functioneren ten aanzien van vooral de mogelijkheden voor be-
drijfshuisvesting, financiering en gemeentelijke regelgeving. We hebben hierover bo-
vendien geen vergelijkbaar materiaal beschikbaar voor andere steden. Ter illustratie 
zullen we toch een kwantitatieve schatting geven van de mogelijke impacts van het be-
leid. 

Het aantal starters birmen de drie andere grote steden in Nederland is de laatste vijf jaar 
gedaald met vierenhalf procent. Als we dit doorrekenen naar de Haagse situatie zou 
Den Haag jaarlijks ongeveer 180 starters meer moeten hebben dan nu het geval is. Ge-
zien de uitkomsten van ons startersonderzoek zal hiervan slechts een klein deel, bij-
voorbeeld enkele tientallen, aan het lokale beleid toe te schrijven zijn. Men zou hier 
nog tegenin lcurmen brengen dat de categorie latente starters hierbij grotendeels buiten 
beeld gebleven is. Als juist mensen die de stap naar de start van een bedrijf nog moeten 
maken te hoge drempels vanuit gemeentelijke regelgeving ervaren, zouden we in deze 
benadering de invloed onderschatten. Uit de verkregen indicaties van het beperkte aan-
tal latente starters dat wel geinterviewd is, de in hoofdstuk 2 opgenomen case van een 
l.atente starter en bevindingen van andere studies naar knelpunten van starters, leiden 
we echter af dat er geen overtuigende reden is om zo'n vertekening te verwachten. 

We zullen nu bezien in hoeverre het gemeentelijk beleid en regelgeving mogelijk in-
vloed heeft op de vetplaatsingen vanuit Den Haag. Uit de gegevens uit hoofdstuk 2 
lcunnen we afleiden dat jaarlijks gemiddeld 130 bedrijven zich vanuit Den Haag ver-
plaatsen naar een andere gemeente. We hebben van de groep die in 1996 zijn verplaatst 
35 bedrijven ondervraagd. Hiervan geeft ongeveer een op de tien bedrijven aan dat 
gemeentelijk beleid of gemeentelijke regels een zekere directe invloed op de verplaat-
singen hebben uitgeoefend. Als we dit doorrekenen naar het totale aantal verplaatsingen 
komen we op jaarbasis uit op circa vijftien bedrijven. Dit aantal zou men echter als een 
minimum schatting voor de impact van het lokale beleid kunnen zien. Namelijk de be-
langrijkste aanleidingen tot verplaatsing blijken te zijn de slechte bereikbaarheid, on-
voldoende uitbreidingsmogelijkheden en gebrek aan parkeerruimte. Voor zover deze 
factoren door gemeentelijk beleid te beinvloeden zijn, zou dit ook in de impactschatting 
verdisconteerd moeten worden. Gezien de bijzondere ruimtelijke context die voor Den 
Haag geldt, kunnen we echter aannemen dat de autonome component in deze verhuis-
beweging de mogelijke beleidscomponent zal overtreffen. De maximum schatting voor 
de impact van het lokale beleid zouden we dan ruwweg op enkele tientallen verplaat-
singen kurmen stellen. 

Het derde segment betreft de gevestigde bedniven. Dit is in vergelijking met de eerdere 
groepen de meest diverse groep. Birmen de gemeente Den Haag bestaan ongeveer 
18.000 vestigingen van profit en non-profit instellingen. Om tot een adequate doorre-
kening op macroniveau te komen nemen we het viertal invloeden die we in ons onder-
zoek hebben gebruikt als uitgangspunt, namelijk invloeden op de omvang van de activi-
teiten, de kosten van de bedrijfsvoering, de locatiekeuze en de kwaliteit van de be-
drijfsvoering. In de vorige paragraaf hebben we gezien dat van de ondernemers die met 
regelgeving te maken hebben gehad, een belangrijk deel een negatieve invloed ervaart 
via een verhoging van de bedrijfskosten. Waarschijnlijk heeft deze perceptie vooral te 
tnaken met de incidentele kosten die aan de vergunningsprocedure verbonden zijn. Bo-
vendien is het niet erg realistisch om te doen alsof er een "nu!-situatie" zonder enige 
regulering mogelijk zou zijn. Met andere woorden, slechts een deel van de structurele 
component in de kostenverhoging van bedrijven kan als vermijdbaar beschouwd wor- 
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den. Tenslotte moet er nog rekening mee gehouden worden, dat de kosten in veel ge-
vallen slechts eon zijde van de medaille vormen. De andere zijde betreft de opbrengsten 
die een onderneming door een verIcregen vergunning kan realiseren. Bijvoorbeeld een 
vergunning voor parkeren brengt weliswaar kosten met zich mee, maar creeert tegelij-
kertijd mogelijlcheden voor bedrijfsvoering en vertegenwoordigd dus een opbrengsten 
potentieel. Deze overwegingen maken duidelijk dat uit de door ondernemers zelf ge-
noemde invloed op de kosten van de bedrijfsvoering moeilijk een totaal impact-
schatting afgeleid kan worden. 

De indicatoren: invloed op de vestigingsplaatskeuze, de omvang van de activiteiten, en 
de kwaliteit van de bedrijfsvoering lijken hiervoor beter geschikt. Deze meten eerder 
een structurele dan een incidentele invloed. In de vorige paragraaf hebben we lcunnen 
zien dat voor de getoetste typen regelgeving een meerderheid van de respondenten geen 
invloed op deze drie aspecten van het ftmctioneren ervaart. Bij degenen die wel een 
invloed ervaren, is er in sommige gevallen sprake van een negatieve doorwerking, 
maar vrijwel in evenveel gevallen duidt men daarentegen op een positieve invloed. 

Tussen de verschillende typen regelgeving doen zich nog wet verschillen voor. Bij het 
parkeerbeleid is er per saldo het duidelijkst sprake van een als negatief ervaren door-
werking op de bedrijfsvoering. Flier doet zich echter opnieuw de vraag voor, welk deel 
hiervan daadwerkelijk vermijdbaar zou zijn zonder dat er weer andere als negatief er-
varen verschijnselen zouden optreden. In iets mindere mate valt ook de horecaregelge-
ving op met een per saldo negatief ervaren doorwerking, maar hierbij betreft het een te 
klein aantal ondernemers, zodat we er niet veel waarde aan kunnen toekennen. 

Voor de beleidsterreinen bouwen en milieu blijkt opmerkelijk genoeg dat meer onder-
nemers positieve impacts signaleren dan negatieve. Dat is daarom opmerkelijk, omdat 
het hierbij veelal wat `zwaardere' regelgeving betreft, met gemiddeld een lange afhan-
delingstermijn en hoge kosten. Relatief veel ondernemers kennen toch aan de door deze 
regelgeving veroorzaalcte aanpassingen in de bedrijfsvoering een positieve waardering 
toe. Dit bevestigt nog eens de stellingname boven, waar we de beoordeling van de in-
vloed op de bedrijfskosten relativeerden. 

Tenslotte blijkt er bij de regelgeving voor reclame geen overtuigende tendens naar een 
positieve of negatieve doorwerking. Zodoende wordt het totaalbeeld voor de bedrijven 
die met een vergurmingsaanvraag te maken hebben gehad, dat op macroniveau de posi-
tieve en negatieve impacts elkaar ruwweg zullen compenseren. 

We moeten hierbij nog wet aantekenen, dat bovenstaande analyse slechts een deel van 
het bedrijfsleven beslaat, zodat conclusies niet zomaar doorgetroldcen lcunnen worden 
naar het totale bedrijfsleven. Voor het totale bedrijfsleven bezien lijken ons echter de 
impacts eerder nog beperkter. Een eerste reden voor deze verwachting is, dat in dit 
onderzoek bedrijven die niet met een verandering (vergurmingsaanvraag, verhuizing) te 
maken hebben, niet vertegenwoordigd zijn. Hier zullen zich in het algemeen nog min-
der problemen met de regelgeving voordoen, omdat men er simpelweg niet tegenaan 
loopt. Een tweede reden is, dat door non-respons mogelijk enige vertekening in de uit-
komsten ontstaan is. We vermoeden dat de bereidheid om mee te doen aan het onder-
zoek groter geweest zal zijn onder personen met relatief slechtere ervaringen, dan on-
der personen die weinig opvallends beleefd hebben. Als dit inderdaad zo is, zullen de 
uitkomsten de werkelijke problemen wat overschatten. 
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6.5 	Afsluiting 

We hebben in dit hoofdstuk diverse indicaties van de doorwerking van gemeentelijke 
regelgeving op het functioneren van bedrijven lcunnen geven. Tevens is echter duidelijk 
geworden, dat een "harde" raming in kwantitatieve termen van de impacts op de totale 
lokale economie slechts in beperkte mate mogelijk is. De uitgevoerde exercities maken 
echter duidelijk dat de beleidseffecten zeker niet verwaarloosbaar zijn. Er is dan ook 
alle aanleiding om aanknopingspunten te zoeken voor een positievere uitwerking van 
het beleid. Dit doen we in het volgende hoofdstuk. 
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7. 	CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

7.1 	Welding 

In dit rapport is een veelheid aan informatie gepresenteerd over de werking van regel-
geving op lokaal niveau. We zullen nu als afsluiting de belangrijkste conclusies presen-
teren. Daarna gaan we na welke verbeterpunten er voor dit gebied te benoemen zijn. 
We geven eerst de beoordeling door ondernemers van een aantal voorgelegde initiatie-
ven om de regelgeving te verbeteren en geven daarna onze visie op wenselijke verbete-
ringen. 

7.2 	Conclusies 

Bij aanvang van deze studie was duidelijk dat de samenhang tussen gemeentelijke re-
gelgeving en economische dynamiek complex is. Deze wetenschap is reden geweest tot 
een zorgvuldige uitwerking van de probleemstelling. We zullen nu bezien welke inzich-
ten deze aanpak in hoofdlijnen heeft opgeleverd. Hiertoe gaan we in op de methodolo-
gie, de lokale context, de beoordeling van de gemeentelijke regelgeving, en de impacts 
van het gemeentelijk beleid op de lokale economie. 

Gezien de complexiteit van de materie is de keuze van de methodologie bepalend voor 
de te verkrijgen conclusies. De gehanteerde aanpak kent een viertal belangrijke ken-
merken: de raadpleging van enkele specifieke segmenten van het bedrijfsleven, een 
telefonische benadering aangevuld met verdiepende cases, expliciete aandacht voor 
belemmeringen en stimulansen, en het bezien van meerdere aspecten van het bedrijfs-
matige functioneren. 

De toespitsing op specifieke categorieen bednjven lijlct ook achteraf een goede keuze. 
We hebben ondernemers gekozen, waarvan verwacht mag worden dat ze een welover-
wogen oordeel over deze materie kunnen geven, op basis van praktijkervaringen. De 
groeperingen starters, verplaatsers, en aanvragers van vergunningen voldoen hieraan. 
Voor de twee eerstgenoemde groepen geldt bovendien nog dat ze een zeer geschikte 
basis vormen om de werkelijke gedragsreacties van ondernemers als gevolg van be-
leidsinvloeden te lcunnen meten. Bij de derde groep is de doorwerking van het gemeen-
telijke beleid veel moeilijker af te splitsen van andere factoren die tegelijkertijd het be-
drijfsmatige functioneren beinvloeden. 

Een consequentie van deze selectieve toetsing onder bedrijven is overigens, dat de uit-
komsten niet representatief zijn voor het totale bedrijfsleven. Wat verwacht mag wor-
den van de ervaringen van het niet-vertegenwoordigde deel van het bedrijfsleven valt 
overigens moeilijk te zeggen. Enerzijds zou men namelijk mogen verwachten dat be-
drijven die niet geconfronteerd zijn met vergunningsprocedures, ook geen belemmerin-
gen ervaren zullen hebben. De situatie zou er dan voor deze bedrijven positiever uit-
zien. Anderzijds zijn er verschillende beleidsterreinen zoals parkeren, bereikbaarheid, 
openbare ruimte, waarvoor aannemelijk is dat de niet geselecteerde bedrijven soortge-
lijke ervaringen hebben dan de hier vertegenwoordigde categorie. Rekening houdend 
met deze twee argumenten lcunnen we stellen dat de resultaten van dit onderzoek de 
totaalsituatie waarschijnlijk wat te negatief voorstellen. 

De telefonische benadering impliceert per definitie enige oppervlakkigheid in de vraag- 
stelling en een relatief omvangrijke non-respons. De oppervlakkigheid hebben we aar- 
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dig lcunnen compenseren met het opnemen van open vragen en het uitvoeren van een 
aantal diepte-interviews die in casebeschrijvingen geresulteerd hebben. Deze beide 
punten zijn van wezenlijk belang geweest voor een adequate interpretatie van de be-
vindingen. De vrij omvangrijke non-respons is mede toe te schrijven aan de korte 
doorlooptijd die beschikbaar was. In welke mate zich selectiviteit heeft voorgedaan, 
lcunnen we niet goed beoordelen. Het meest aannemelijk lijkt ons, dat de bereidheid om 
mee te doen wat groter geweest zal zijn naarmate men negatievere ervaringen te melden 
had. Als dit inderdaad zo is, zouden hierdoor opnieuw de resultaten wat te veel in ne-
gatieve richting getroklcen zijn. 

Er is expliciet aandacht besteed aan zowel belemmeringen als stimulansen vanuit het 
overheidsbeleid. Dit kan achteraf als erg noodzakelijk beschouwd worden, aangezien 
relatief veel ondernemingen melding maalcten van positieve invloeden. Regelgeving 
wordt dus door ondernemers zeker niet alleen als belenunerend ervaren. 

Bij het toetsen van de invloeden op het bedrijfsmatige functioneren hebben we vier ty-
pen invloeden onderscheidden. Het bleek dat er tussen deze typen wezenlijke verschil-
len in vermeende invloeden waren. Dit onderstreept de wenselijkheid van zo'n meerdi-
mensionale benadering. Vervolgens bleek de interpretatie sterk bepaald door het ge-
wicht dat aan elk van deze indicatoren wordt toegekend. 

De tokale context dient bij de interpretatie van de uitkomsten voortdurend in gedachten 
te worden gehouden. We hebben te maken met een grootstedelijke economie met de 
volgende kenmerken: 
- de bedrijvigheid bestaat vrijwel geheel uit diensten: de maalcsector is nauwelijlcs 

vertegenwoordigd; 
- 	het ontwilckelingspotentieel is relatief slecht, zoals blijkt uit het grote vertrekover- 

schot van bedrijven, het achterblijven van het aantal starters, en de weinig roos-
Ideurige werkgelegenheidsontwildceling bij commerciele bedrijven; 

- doordat de gemeente Den Haag vrijwel geheel uit bebouwd stedelijk gebied be-
staat, gaat van omgevingsfactoren als parkeercapaciteit, bereikbaarheid en kwaliteit 
van de openbare ruimte , naar verhouding vaak een belemmerende werking uit. 
Deze factoren veroorzaken een expulsie van bedrijven naar plaatsen die minder 
nadelen van de stedelijke dichtheid kennen. In Den Haag wordt dit "natuurlijke" 
uitschuifproces binnen de eigen gemeentegrenzen gehinderd door barrieres als de 
ligging aan zee, de aanwezigheid van natuurgebieden, en de gemaakte keuzes voor 
de bestenuning van de aangrenzende zones (glastuinbouw, Groene Hart). 

Deze kenmerken van de lokale context vormen zeker deels de verklaring voor verschil-
lende onderzoeksuitkomsten. Voor een ander deel kan er sprake zijn van een invloed 
van de inhoud en uitvoering van het overheidsbeleid op lokaal niveau. Hiervoor vallen 
de volgende conclusies af te leiden. 

Met betreklcing tot de inhoud van het beleid blijkt het ruitntelijke beleid het meest 
problematisch. Ondernemers zijn slecht te spreken over de bereikbaarheid per auto, de 
beschikbare parkeerplaatsen, de bewegwifzering en de kwaliteit van de openbare ruim-
te. Voor vertreklcende bedrijven vormen deze factoren de belangrijkste redenen van 
verhuizing. Nu gaat het hierbij natuurlijk om problemen die grotendeels inherent zijn 
aan een grootstedelijke vestigingsplaats, zoals bijvoorbeeld blijkt uit andere vergelijkba-
re studies over dit onderwerp. In Den Haag zullen de ruimtelijke problemen zich bo-
vendien nog pregnanter manifesteren, gezien de bijzondere ruimtelijke context. Dit 
neemt echter niet weg dat, naar de mening van een groot deel ondernemers, de gemeen- 
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te te weinig onderneemt om voor de genoemde punten verbeteringen tot stand te bren-
gen. 

Een belangrijk instrument van het ruimtelijk beleid vormt het bestemmingsplan. Bedrij-
ven die hiermee recentelijk te maken hebben gehad, ervaren de inhoud als nogal star, 
met te weinig mogelijkheden om bedrijfsplannen eenvoudig in te passen. 

Bij de verschillende typen regelgeving blijkt de inhoud ervan moeilijk te scheiden van 
de communicatie over de betreffende regels. Vooral bij de horecavergunning wordt 
hierover door betroldcen ondernemers negatief geoordeeld. In mindere mate geldt dit 
ook voor reclame-, bouw- en milieuvergurmingen, terwijl over het parkeren voor deze 
aspecten opmerkelijk positiever geoordeeld wordt. Er kan dus geconcludeerd worden 
dat de regelgeving in het algemeen niet voldoende helder geformuleerd en gecommuni-
ceerd wordt. 

Bij de bouwvergunning is nog een specifiek inhoudelijk aspect aan de orde, namelijk de 
inschakeling van de welstandscommissie. Hiervoor blijkt nauwelijks begrip te bestaan. 
Bij de milieuvergunningen is vaak afstemming met andere instanties noodzakelijk. Be-
trokken ondernemers ervaren deze echter in het algemeen als verre van optimaal. Het is 
niet duidelijk of het afgeven van een integrale milieuvergunning (vanaf 1996) voor on-
dernemers tot een wezenlijke verbetering heeft geleid. 

Uit eerdere studies over deze materie was al duidelijk dat vooral uitvoeringsaspecten 
van regelgeving een stempel druldcen op de ervaringen van ondernemers. In dit onder-
zoek blijkt dit eveneens het geval te zijn. Zo wordt allereerst de afhandelingstermijn bij 
vergunningsaanvragen als onacceptabel lang gezien. Dit geldt met name voor horeca-
en milieuvergunningen. Verder worden de kosten die bij vergunningen in rekening 
worden gebracht veelal als buitensporig ervaren. Slechts in het geval van de parkeer-
vergurming kunnen de ondernemers hiervoor wat meer begrip opbrengen. 

De meting van de tevredenheid met verschillende kwaliteitsaspecten van de gemeentelij-
ke dienstverlening laat zien dat deze in veel opzichten te wensen overlaat. Het gemid-
delde totaal-rapportcijfer van 5.1 is zowel laag in verhouding tot andere steden, als tot 
andere typen dienstverlening aan ondernemers. Deze relatief lage waardering blijkt 
vooral terug te voeren op de klachtenafhandeling en de afstemming tussen gemeentelij-
ke afdelingen. Opmerkelijk genoeg bleek er weinig verschil tussen het stadsdeel en het 
gemeenteniveau. 

Het uiteindelijke doel van deze studie was om een raming te maken van de impacts van 
de gemeentelijke regelgeving op de lokale economie. Hiervoor is allereerst aan onder-
nemers zelf een oordeel gevraagd over de invloeden op de eigen bedrijfsvoering, en 
heeft vervolgens een nadere weging en beoordeling van deze andere gegevens plaatsge-
vonden. We komen zo tot de volgende conclusies over de impact van dit beleid op de 
lokale economie. 

Het aantal bedriffsvestigingen in Den Haag is op twee manieren negatief beinvloed 
door de gemeentelijke regelgeving. Allereerst kan een deel van het vertrekoverschot 
hieraan toegeschreven worden. Dit deel is relatief bescheiden namelijk een op de tien, 
(ofwel jaarlijks een zestig op totaal bijna 600 vertreldcers) als we een minimale benade-
ring zouden hanteren door alleen af te gaan op de door respondenten expliciet aange-
duide invloed van gemeentelijke regelgeving. Het beinvloede deel is echter aanzienlijk 
groter, als we de ruimtelijke vestigingscondities die als expulsiefactoren fungeren deels 
op het conto van de gemeente schrijven. Verder is het aantal startende ondernemingen 

63 



door het lokale beleid achtergebleven. Een vriendelijker startersbeleid zou jaarlijks 
enkele tientallen nieuwe ondernemingen extra opgeleverd hebben, op een totaal van 
circa 1300 (in 1996). , 

Het ontwikkelingspotentieel van in Den Haag gevestigde ondernemingen is zowel nega-
tief als positief beinvloed door het gemeentelijke beleid. Omdat de invloed van beleid 
moeilijk te isoleren is van de invloed van andere eigenschappen van het stedelijke ves-
tigingsmilieu, is de totale impact niet goed te lcwantificeren. Voor bedrijven die ermee 
te maken hebben, blijkt regelgeving in veel gevallen de kosten van de bedrijfsvoering te 
verhogen. Aangezien aan regelgeving nu eenmaal incidentele en soms ook terugkerende 
kosten verbonden zijn, zouden we eigenlijk moeten weten welk deel hiervan te vermij-
den zou zijn. Bovendien moeten deze kosten beoordeeld worden in samenhang met 
mogelijke voordelen die de regelgeving voor de onderneming met zich mee brengt (het 
verlcrijgen van parkeerplaatsen, de mogelijkheid tot reclame-uitingen enz.). Naar ons 
oordeel vormt daarom de vermeende doorwerking op de kosten van bedrijfsvoering 
geen goede indicator voor de invloed op het ontwikkelingspotentieel. 

We geven daarom de voorkeur aan de indicatoren: invloed op de vestigingsplaatskeuze, 
de omvang van de activiteiten, en de kwaliteit van de bedrijfsvoering. Voor deze indi-
catoren blijkt allereerst dat een meerderheid van de ondernemers aan de regelgeving 
gen invloed toekent. Voor zover er wel een invloed gesignaleerd wordt, is die voor 
sommige ondernemers negatief, maar voor andere juist positief. 

Per saldo zou vooral van het parkeerbeleid een negatieve werking uitgaan. Voor de 
beleidsterreinen bouwen en milieu zou er daarentegen per saldo van een positieve wer-
king sprake zijn. Bij de interpretatie van deze bevindingen moeten we ons bovendien 
nog realiseren dat een voor ondernemers ideale situatie met bijvoorbeeld een ruitn aan-
bod van goedkope parkeermogelijkheden in een stedelijke context, niet of nauwelijks te 
realiseren is, zonder weer als negatief ervaren verschijnselen als hogere gemeentelijke 
lasten. 

Al met al concluderen we zodoende dat van de lokale regelgeving slechts een beperkte 
invloed zal uitgaan op het ontwikkelingspotentieel van de Haagse economie. De invloed 
van het ruitntelijk beleid zal groter zijn, maar deze impact is boven al beschreven voor 
de bedrijven die Den Haag verlaten. Deze conclusie sluit overigens aan bij de ver-
wachtingen die we in hoofdstuk twee al formuleerden, aan de hand van eerder uitge-
voerde studies. 

7.3 	Verbeteringen volgens ondernemers 

Aangezien vooraf al de verwachting bestond dat de regelgeving ook in Den Haag nogal 
wat problemen zou opleveren, hebben we ondernemers ook hun oordeel gevraagd over 
een aantal initiatieven om de gemeentelijke dienstverlening te verbeteren; zie tabel 7.1. 
Duidelijk is dat vooral de voorgelegde mogelijkheden om te komen tot een meer over-
zichtelijke regelgeving veel steun Icrijgen van de in Den Haag gevestigde ondernemers. 
Het gaat dan bijvoorbeeld om een betere coordinatie tussen betrolcken afdelingen, het 
installeren van een-loket waar alle vergunningen af te handelen zijn, het gebruiken van 
een vergunning voor alle regels per aandachtsgebied, zoals milieu en de vestiging of 
uitbreiding van het bedrijf, en het werken met minder gedetailleerde regels. De onder-
nemers zijn opmerkelijk indifferent wat betreft de specifieke optie die gekozen zou 
moeten worden om de overzichtelijkheid te verbeteren. 
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Initiatieven waarover men relatief minder enthousiast is, maar die volgens de onderne-
mers nog altijd als een verbeterpunt lcunnen worden aangemerkt, zijn meer voorlichting 
over gemeentelijke regelgeving en het koppelen van vergunningen aan zorgsystemen 
van bedrijven. Een collectieve vergunning voor bedrijven per gebied wordt door be-
drijven van minder belang geacht. Waarschijnlijk wordt dit deels veroorzaakt doordat 
bedrijven zich hier maar weinig bij voor lcunnen stellen, omdat er in de ogen van de 
respondenten veel haken en ogen aan zitten. Concreet was met het voorstel bedoeld dat 
voor bijvoorbeeld een bedrijventerrein in een keer voor alle mogelijke vestigingen een 
vergunning verstrekt zou worden. Omdat de ondernemers juist bijzonder positief zijn 
over de optie van meer globale regels, zou men ook zo'n gebiedsgerichte aanpak moe-
ten toejuichen. 

Tabel 7.1 	Beoordeling van ondernemers van diverse (mogelijke) initiatieven om de gemeentelijke 
dienstverlening te verbeteren (in rapportcijfer) 

Initiatief 

Meer voorlichting over gemeentelijke regelgeving 	 6.7(n=235) 	6.6(n = 22) 	6.9(n = 33) 

Koppelen vergunningen aan zorgsystemen van bedrijven, 	6.7(n = 210) 	6.7(n = 20) 	6.6(n=27) 
zoals milieuzorg, kwaliteitszorg etc. 
Een-vergunning voor regels voor vestigen en uitbreiden 	7.3(n=227) 	7.1(n=21) 	6.9(n=32) 
van het bedrijf 
Minder gedetailleerde regels, meer globale regels 	 7.0(n=227) 	7.2(n=23) 	6.6(n=32) 

Een-loket waar alle vergunningen te verkrijgen zijn waar- 7.7(n=231) 	7.5(n=23) 	8.1(n=32) 
mee bedrijven te maken hebben 
Versnipperde vergunningen per aandachtsgebied, 	 7.3(n=224) 	7.9(n=24) 	7.5(n=30) 
zoals milieu samenvoegen tot een-vergunning 

Collectieve vergunning voor bedrijven per gebied 	 5.9(n=226) 	6.7(n=22) 	5.4(n=27) 

Verbetering co6rdinatie tussen bij vergunningverlening 	7.6(n = 224) 	7 .5(n = 24) 	7 .6(n = 33) 
betrokken afdelingen 

Legenda: 1 = zeer slecht 
10 = zeer goed 

De waarderingen van de initiatieven door ondernemers met een toegewezen en een 
afgewezen aanvraag wijken slechts op een tweetal punten behoorlijk van elkaar af. Ten 
eerste zijn ondernemers met een afgewezen vergunning enthousiaster over een collec-
tieve vergunning voor bedrijven per gebied. Ten tweede zijn ondernemers met een af-
gewezen vergunning nog positiever over het samenvoegen van versnipperde vergunnin-
gen per aandachtsgebied dan de ondernemers met een toegewezen vergunning. 

De meningen van de verplaatste bedrijven komen in grote lijnen overeen met de groep 
toegewezen bedrijven, hoewel de verplaatste bedrijven hun mening iets zwaarder aan-
zetten, zowel in positieve als in negatieve zin. 

De ondervraagde starters hebben we deze specifieke initiatieven niet voorgelegd, maar 
gevraagd naar de belangrijkste maatregel die de gemeente Den Haag zou lcunnen nemen 
om het vestigingsklimaat voor startende bedrijven te verbeteren. De verschillende maat-
regelen worden maar door een klein deel van de starters als relevant gezien. De meeste 
steun krijgt het creeren van meer geschikte en betaalbare vestigingsmogelijkheden, 
maar slechts zeven van de 38 starters onderschrijven dit punt. Ook het verbeteren van 
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de voorlichting is volgens zes starters belangrijk, in het bijzonder met betrekking tot de 
lokale regelgeving. Slechts vijf starters hechten belang aan het verminderen van de 
regelgeving waarmee ze te maken hebben en een even groot aantal zou hierover meer 
voorlichting willen. Verder zou er volgens enlcele starters meer gedaan moeten worden 
aan algemene aspecten van het vestigingsklimaat, zoals het verbeteren van de bereik-
baarheid en het parkeerbeleid. 

De hier gepresenteerde meningen van de verschillende categorieen bedrijven bieden 
duidelijk aanknopingspunten am de gemeentelijke regelgeving beter af te stemmen op 
de praktijk van het bedrijfsleven. We zullen hiervoor een aantal concrete aanbevelingen 
doen. 

7.4 	Aanbevelingen 

De gemeente Den Haag ziet zich gesteld voor een grote opgave. Door allerlei, veelal 
"autonome" invloeden is een grote kloof ontstaan tussen de gerealiseerde economische 
activiteit en de bedrijvigheid die wenselijk is, gezien het aanwezige arbeidspotentieel. 
Bij de in Den Haag gevestigde bedrijven blijkt bovendien nogal Icritisch geoordeeld te 
worden over de rol van de gemeente in het proces van economische ontwikkeling. Het 
is duidelijk dat een forse inspanning nodig is om te komen tot een veel bedrijfsvriende-
lijker klimaat en om de ontwikkeling van de lokale economie in een meer positieve 
richting bij te sturen. We doen hiervoor op basis van de uitkomsten van dit onderzoek 
de volgende aanbevelingen. 

* Het ruimtelijke beleid zal nog beter afgestemd moeten worden op de behoeften van 
het bednffsleven. Er is allereerst een duidelijke roep om meer parkeerplaatsen voor 
bedrijven. De gemeente zal (samen met commerciale partners) moeten bezien hoe 
hieraan gehoor gegeven kan worden (bouwen van nieuwe parkeergarages, meer be-
nutten van mogelijkheden tot ondergronds bouwen, optimaler benutten van beschik-
bare parkeerplaatsen op straat). Verder zal de bereikbaarheid voor auto's voortdu-
rend aandacht moeten lcrijgen. Ook de bewegwijzering ten behoeve van bedrijven 
lijkt beter te kunnen. Bij al deze facetten mag overigens niet verwacht warden dat 
volledig voldaan kan warden aan de wensen van het bedrijfsleven. Om meer begrip 
te kweken voor de afwegingen die in het beleid nu eenmaal gemaakt moeten wor-
den, zou het bednffsleven zoveel mogelijk betrokken moeten worden bij de besluit-
vonningsprocessen. Ook zou meer aandacht geschonken moeten worden aan de 
argumentatie die ten grondslag ligt aan, voor het bedrijfsleven, ingrijpende beslis-
singen. 

* Het economische facet verdient een hogere prioriteit binnen het gemeentelijke be-
kid. Er dienen meer aantrekkelijke vestigingsmogelijkheden op bedrijventerreinen 
en in bedrijfsverzamelgebouwen gecreeerd te warden. Er zou gerichtere aandacht 
moeten komen voor bedrijven die Den Haag verlaten, bijvoorbeeld door een soort 
exit-gesprek te voeren am mogelijke verbeterpunten voor het vestigingsmilieu te 
achterhalen. Verder vraagt het startersbeleid am een nieuwe impuls, met name door 
het creeren van, op de starterssituatie afgestemde, huisvestingsmogelijkheden en 
door een goede begeleiding bij het verkrijgen van de noodzakelijke vergunningen. 

* Er zal nog meer zorg besteed moeten worden aan de kivaliteit van de openbare 
ruimte. In verschillende gevallen lifict hiervoor een samenwerking van de gemeente 
met het betrolcken bedrijfsleven de geeigende aanpak te vormen. In het onderzoek is 
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I
UD terrein zeer gewaardeerd wordt. 

* Gezien het belang van een goede marktwerking op lokaal niveau is meer toezicht op 
malafide bednjvigheid wenselijk. Het gaat hierbij om een ingewikkelde materie, 
waarbij veelal hogere overheden een rol spelen met regelgevende en handhavingsbe-
voegdheden. Voor de gemeente kan hier echter een initierende en coördinerende 
taak gezien worden. 

• 

• 

gebleken dat bijvoorbeeld de introductie van een handhavingsteam op een bedrijven- 

* De inhoud en formulering van de regelgeving voor horeca - en reclamevergunnin-
gen moeten nader bezien worden. Ze blijken duidelijk onvoldoende afgestemd op de 
ervaringswereld van ondernemers. Voor zover er sprake is van een formulerings-
kwestie moet hierin relatief eenvoudig verbetering aan te brengen zijn. 

* Bij de procedure voor het verlenen van een bouwvergunning zou de rol die de wel-
standscommissie speelt nader beoordeeld moeten worden. De nogal negatieve oor-
delen van bedrijven hierover brengen de noodzaak met zich mee om te zoeken naar 
mogelijIcheden om deze beinvloeding op een voor betrokkenen acceptabelere manier 
te laten verlopen. 

* Voor enkele van de hier onderzochte terreinen van regelgeving zou de afhande-
lingstermijn voor vergunningsaanvragers acceptabeler gemaakt moeten worden. 
Allereerst zal hiervoor bezien moeten worden waar tijdswinst te boeken valt. In 
sornmige gevallen zal hiervoor waarschijnlijk gekeken moeten worden naar de rol 
die hogere overheden in bepaalde procedures spelen. Verder zullen er duidelijkere 
sancties en prikkels gehanteerd moeten worden, om te zorgen dat richtlijnen daad-
werkelijk nageleefd worden. Voor zover bekorting van termijnen onmogelijk zou 
blijken, is een beter communicatie over de redenen van de lengte van de procedure 
naar vergunningsaanvragers wenselijk. 

* Daar waar meerdere afdelingen of instanties betroklcen zijn bij vergunningsaanvra-
gen van bedrijven dient voor een goede afstemming gezorgd te worden. Een ver-
gaande optie hiervoor zou zijn om sonunige wetten en regels samen te voegen. 
Hieraan zullen echter voor ondernemers zowel voordelen als nadelen verbonden 
zijn, zodat we over de wenselijkheid hiervan geen algemeen oordeel kunnen uitspre-
ken. Praktisch gezien kan al heel veel bereikt worden in de uitvoeringssfeer, bij-
voorbeeld door het instellen van een loket waar accountmanagers een onderneming 
opvangen en vervolgens ondersteunen bij het afhandelen van diverse vergunningen. 
Om betere condities voor een daadlcrachtige afhandeling te creeren zou overwogen 
lcunnen worden deze intermediaire taak op enige afstand van het gemeentelijke appa-
raat te plaatsen, door deze onder te brengen in een relatief zelfstandig agentschap of 
uit te besteden aan een private organisatie. Hiervoor kan de subsidiewereld als voor-
beeld dienen, waar subsidiologen voor veel bedrijven een gewaardeerde schakel 
vormen naar de vaak moeilijk toegankelijke subsidiebronnen. ,$) 

* De aan de gemeentelijke dienstverlening verbonden kosten zouden voor onderne-
mers acceptabeler gemaakt moeten worden. Ook hierbij zal het deels om een corn-
municatieprobleem gaan, en deels om een andere interne kostentoerekening. 

* Er dienen betere condities gecreeerd te worden voor een meer klantgerichte hou-
ding. Concreet gaat het om aantrekkelijkere openingstijden, een zorgvuldiger 
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r
klachtenaffiandeling, een betere telefonische bereikbaarheid en een betere mondelin
ge en schriftelijke communicatie. r

* Om op korte termijn tot zichtbare resultaten te komen, zou een systematische moni
toring en evaluatie toegepast moeten worden. Hiertoe zullen in elk geval periodiek
klanttevredenheidsmetingen uitgevoerd moeten worden, deels naar voorbeeld van dit
onderzoek. Verder zou het leerzaam zijn om ervaringen intensiever uit te wisselen
tussen verschillende afdelingen, en ook met collegagemeenten. Hierbij zou een
benchmarking aanpak gebruikt kunnen worden.

-

8.5 Afsluiting r
Het goed functioneren van een moderne stedelijke agglomeratie impliceert het toepas
sen van allerlei wetten en regels. Invloed van de regulerende overheid reikt hier juist r
ver. De uitkomsten van dit onderzoek wijzen erop dat dit overheidsoptreden via allerlei t
vestigingsfactoren al dan niet direct de stedelijke economie beïnvloedt. De be
leidspraktijk wordt op zo veel aspecten zo slecht gewaardeerd dat de gemeente Den
Haag voortvarend de gesignaleerde verbeterpunten ter hand zal moeten nemen. Juist
voor een grote stad die met verschillende autonome agglomeratienadelen te maken
heeft, is het zaak hiervoor, naar vermogen, compensatie te bieden met een bovenge
middeld presterende overheid. Een beleid van kwaliteitsverbetering zal daarom de
meetlat uitdagend hoog moeten leggen.
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BIJLAGE 1 METHODOLOGISCHE VERANTWOORDING

Ten behoeve van het onderzoek zijn drie aselecte steekproeven getrokken. Op basis van
de argumenten, die in hoofdstuk 1 vermeld zijn, hebben we de volgende verdeling ge
realiseerd.

Netto steekproef

Bedrijven die een aanvraag voor een vergunning hebben 264
ingediend
Starters 50

Verplaatste bedrijven 35

Totaal

De netto steekproef voor bedrijven die een aanvraag voor een vergunning hebben in
gediend bevat circa 25 bedrijven voor wie deze aanvraag is afgewezen.

De gegevens van bedrijven die een vergunning hebben aangevraagd zijn afkomstig van
de gemeente Den Haag. Per vergunning (bouw, milieu, parkeren, reclame en horeca)
zijn ons lijsten met gegevens van aanvragers verstrekt, indien mogelijk vanaf 1 januari
1996. Aangezien de overzichten van aanvragen van de verschillende vergunningen niet
centraal geregistreerd staan, zijn de gegevens in delen aangeleverd. De lijsten met de
gegevens van de aanvragers bleken maar van geringe kwaliteit, ondermeer doordat de
gegevens van bedrijven met gegevens van particulieren waren vermengd. Per soort
vergunning hebben we gestreefd naar een voldoende aantal waarnemingen om betrouw
bare uitspraken te kunnen doen.

De gegevens van starters zijn afkomstig van de Kamer van Koophandel. Het betreft
namen van starters die zich vanaf 1 januari 1996 hebben ingeschreven. De gegevens
van de verplaatste bedrijven zijn ook afkomstig van de Kamer van Koophandel. Deze
gegevens bevatten namen van de in 1996 uit de gemeente Den Haag verplaatste bedrij
ven. Een deel van de gegevens was voor het onderzoek niet bruikbaar omdat telefoon
nummers niet altijd bleken te kloppen of omdat het niet altijd bedrijven betrof.

De definitieve vragenlijsten zijn na controle geprogrammeerd in het CATI-systeem. De
telefonische interviews zijn computerondersteund uitgevoerd. Respondenten zijn tot vijf
keer benaderd. De telefoongesprekken met bedrijven hebben voornamelijk plaatsge
vonden op maandag t!m vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur.

In totaal zijn er 2131 veronderstelde bedrijven die een vergunning hebben aangevraagd
benaderd, 298 starters en 196 verplaatste bedrijven. Een zeer groot deel van deze ver
onderstelde bedrijven bleek echter niet tot de doelgroep van het onderzoek te behoren.
Veelal betrof het gemeentelijke organisaties, stichtingen en bouwondernemingen die
voor bouwprojecten veelvuldig bouwvergunning hadden aangevraagd. Daarnaast bleken
er veel particulieren bij te zitten in plaats van bedrijven. De volgende tabel bevat in
formatie over de non-respons. Tussen haakjes geven we de relatieve verdeling van de
respons weer op basis van de bruikbare steekproef.
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Steekproefomvang 	 2135 	 298 	 196 

Behoort niet tot doelgroep 	 815 	 31 	 37 

Bruikbare steekproef 	 1320(100%) 	267(100%) 	159 (100%) 

Geen contact kunnen leggen 	 264 (20%) 	116 (43%) 	52 (32%) 

Weigering 	 494 (37%) 	47 (18%) 	36 (23%) 

Anders (bijv. niet juiste contactpersoon, 	298 (23%) 	54 (20%) 	36 (23%) 
geen interview mogelijk binnen veld- 
werk pentode) 

Geslaagd interview 	 264 (20%) 

Bedrijven die 	Starters 	Verplaatste 
een aanvraag 	 bedrijven 
hebben inge- 

diend 

50(19%) 	35 (22%) 

De nettorespons van het onderzoek is vrij laag. Voor een belangrijk deel wordt dit ver-
oorzaakt doordat het onmogelijk was om met een vrij groot deel van de bedrijven in 
contact te komen, bijvoorbeeld door geen gehoor of een afgesloten telefoonlijn. Voor 
starters is dit percentage relatief gezien het hoogst. Veelal betreft dit bedrijven waar 
maar eon persoon werkzaam is, die dan ook maar net aanwezig moet zijn. Als we het 
aantal harde weigeringen afzetten tegen het aantal geslaagde interviews zien we dat 
zowel voor de groep starters als de verplaatste bedrijven eon op de twee ondernemers 
bereid was om aan het onderzoek deel te nemen. Voor de groep bedrijven die een aan-
vraag voor een vergunning hebben ingediend werden relatief meer weigeringen geregi-
streerd. 
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