
Welkom

Wat heeft Delft nodig, nu, straks en op de lange termijn?



Scenario’s

Scenarioplanning dwingt je in de 

toekomst te kijken en helpt je met 

onzekerheid om te gaan.
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Wat doen we niet?

• We schetsen wel scenario’s

We voorspellen niet de toekomst.

• We blijven verrijken en aanscherpen.

We weten niet wanneer we klaar zijn.

• We leveren er wel input voor.

We zoeken geen bestuurlijke goedkeuring.



Noodzaak: Breed draagvlak voor maatregelen. 

Thuiswerken, online onderwijs, bijeenkomsten

alleen in kleinere groepen, veel ruimte voor

buitenactiviteiten, etc zijn noodzakelijk blijvende

veranderingen.

Crisis als kans: Veerkrachtige samenleving, De 

kansrijke veranderingen van tijdens de Covid-crisis 

blijven. Meer online economie, zorg en onderwijs. 

.Meer gebruik openbare ruimte voor ontmoeten.

Terug naar het oude: Vaccin is beschikbaar en 

beperkte maatregelen nodig. Blijvend iets meer

online economie en onderwijs en minder publieke

investeringsmiddelen. Internationale toeristen

komen weer.

Ieder voor zich: Draagvlak voor maatregelen is 

afgebrokkeld. Grote massa terug naar levenswijze

van voor de Covid crisis. Kwetsbaren zijn alleen of 

kunnen alleen in speciale zone’s activiteiten

ondernemen. Veel minder international verkeer.
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Uitgewerkte scenario’s 2021
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Scenario’s 2021



Scenario Noodzaak

Opbrengst scenariobrainstorm6

Verdienmodel 
van de massa 
valt weg. En 

de massa dat 
zijn studenten, 

bewoners

Verbinden en 

spontane 

ontmoetingen buiten 

eigen bubbel door 

evenementen/cultuur 

weg, verschraling

Drive in 
bioscoop

Binnenstad 
krijgt andere 

functie, 
vastgoedprijzen 

dalen

Focus op 

activiteiten 

buiten 

(veilig)

Toerisme/zakelijke 
markt van buiten 
Europa valt weg

NOODZAAK
Blijvende verandering in 

maatschappij
COVID-19 blijft Verwijdering 

tussen 
bevolkingsgroep
en, spontaniteit 
is weg, veel op 

afspraak

Beperkt/krimp 

cultuuraanbod, 

weinig vernieuwing 

door gebrek 

inkomsten

Veilig ontmoeten in de buitenruimte 
ontwikkelen/meer faciliteren nieuwe 
concepten zoals culinaire wandeling 
combineren met cultuur buiten

Minder horeca, veel 

buiten minder 

binnen, 

voornamelijk 

verdienen in zomer 

(denk aan Zuid 

Europese 

badplaaten)

De trend van 
beleving op maat, 
kleinschaligheid 
omarmen in 
combinatie met 
digitale middelen

Flexibele opstelling 
overheid bij 
toepassen wet- en 
regelgeving voor 
aanpassingen

Ruimte (zichtbare creatieve) 
maakindustrie in de 
binnenstad/aan rand van 
binnenstad; kern wordt kleiner



Scenario De crisis als kans

Opbrengst scenariobrainstorm7

Evenementen 
komen terug 
met aandacht 

voor:

Sterke 

bedrijven 

komen 

bovendrijven

Sfeergebieden 

inrichten (rode 

loper)

Delft voelt 

veiliger dan 

Amsterdam

Meer 

streaming

Maatwerk 

belangrijk

In retail: hybride 
en 

functiemenging 
en -ontmenging

DE CRISIS ALS 
KANS

Blijvende verandering in 
maatschappij

COVID-19 onder controle Herwaardering 
groen in stad

Doelgroepenbeleid 

en destinatie 

marketing versneld 

invoeren

Cultuuragenda 
invoeren om lokale 
bezoekers te 
trekken

Bezoekerservaring

Duurzamer

Meer (waardering) 

lokale producten

Specifieke gebieden
extra promoten

Stimuleer de 
ontwikkeling van 

digitale competenties 
(LLO)



Scenario Terug naar het oude

Opbrengst scenariobrainstorm8

Discussie 

overbelasting 

door 

bezoekers/

toerisme is 

terug

Druk op 
evenementen 
in de zomer, 
volle pleinen 
en straten, 

pieken

Congressen 

/zakelijke 

markt trekt 

weer aan

TERUG NAAR HET 
OUDE

Geen verandering in maatschappij
COVID-19 onder controle

Programmering 

theaters en 

cultuur is weer 

opgestart, klein 

deel ook online

(Internationale) 

toeristen 

komen weer 

als vanouds

Duurzame keuzen 
maken en richten 
op bezoekers uit 
Nederland/Europa

Digitale lokmiddelen 
inzetten en benut 
overlap/synergie Rotterdam 
en Den Haag

Data vergaren om keuzes te kunnen 
maken/spreiding evenementen/ 
bestemmingsmanagement

Houding overheid: ‘het 
kan, tenzij’/ flexibel 
samen de stad maken

Branding: houd wonen, 
verblijven en bereikbaarheid 
aantrekkelijk; Delft the place
to be/to meet! ; maak 
centrum groter (+Hooikade, 
station)

Digitaal reserveren 
maken mogelijk 
maken



Scenario Ieder voor zich

Opbrengst scenariobrainstorm9

Binnenstad 
gatenkaas

Aanbod 

verdwijnt

Vastgoed 

prijzen 

omlaag

Middelklasse 

heeft zwaar

Stille 

stad

Meer 

filialen 

grote 

ketens

Onrust 
neemt 

toe 

Hogere 

werkloos

heid

IEDER VOOR ZICH
Geen verandering in maatschappij

COVID-19 blijft

Duurzaamheid 
geen prioriteit

Middel

klasse 

heeft 

zwaar

Geen 
evenementen, 

uitjes, 
bibliotheek

Organiseer ook 
fieldlabs in Delft

Stuur op de invulling 
van leegstaand vastgoed

Organiseer tijdelijke 
programmering in 
leegstaande panden

Binnenstad 
transformeert en wordt 
kleiner



Rode draad bezoekerseconomie

Ga door met deze samenwerking (inclusief de flexibele opstelling van de gemeente 
bij toepassing wet- en regelgeving) en maak afspraken over:

• Maatwerk, kleinschaligheid en reguleren van bezoekers uit Nederland en 
Europa 

• Het stimuleren van de noodzakelijke digitale competenties bij ondernemers 
(marketing, bedrijfsvoering, monitoring)

• Het branden en promoten van specifieke (sfeer-)gebieden in samenhang met de 
promotie van Delft als geheel

• De transformatie van de binnenstad, met wellicht een kleinere omvang, andere 
functies, tijdelijke programmering en meer regie op de invulling van het vastgoed
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