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Wij stellen voor: 

1. Kennis te nemen van de uitgewerkte Governance structuur conform eerdere besluitvorming 
(vaststelling van de Economische Agenda Duin- en Bollenstreek); 

2. Het voor 2017 benodigde budget van €25.500,-, voor de uitvoering van de Governance van 
de Economische Agenda Duin- en Bollenstreek bij te ramen bij de bestuursrapportage 
2017.   
 

Inleiding 

In de periode april-mei 2016 stelden de raden van 6 gemeenten van de Duin- en Bollenstreek de 

Economische Agenda Duin- en Bollenstreek (EAD&B) vast. Deze agenda is het fundament onder de 
ambitie de economische positie van de Duin- en Bollenstreek te versterken met behoud van de 
woonaantrekkelijkheid. De EAD&B bestaat uit twee delen: de Visie en de Uitvoeringsagenda (zie 
bijlagen 3 en 4). Onderdeel van de besluitvorming was de vorming van een Governance.  
 
Vertegenwoordigers van samenwerkende gemeenten, ondernemers en onderwijsinstellingen uit de 
regio, bereidden de Uitvoeringsagenda voor. Uit deze verkenning rolden 10 kansrijke projecten 

rond vier thema's: Greenport, Toerisme, Space en Zorg. Vijf van die projecten zijn zichtbare en 
concrete initiatieven. Deze iconische projecten dragen direct bij aan de economische vitaliteit van 
onze regio. Daarnaast zijn er vijf randvoorwaardelijke projecten. Deze zijn ondersteunend voor het 
economische klimaat van onze regio en voor de andere businesscases. Het gaat om de volgende 
projecten: 
 
Iconische projecten 

1. Flower Attraction 
2. Gezonde en energieke regio 
3. Space Tech Campus: uitbouw Space Business Park 

4. Blueport  
5. Flower Science  
 

Randvoorwaardelijke projecten 
6. Regiomarketing  
7. Versnelling herstructurering Greenport 
8. Ondernemershuis 
9. Verbeteren bereikbaarheid van de streek  
10. Verkenning onderwijs en arbeidsmarkt 
 



Proces 

 

Na vaststelling van de EAD&B, verbonden de wethouders van de samenwerkende gemeenten zich 
als projecteigenaren aan de 10 projecten. Het opzetten van de Governance werd opgepakt als 11e 
project.  
 
Kwartiermaken 
Arjan Slobbe en Richard van de Merwe startten als kwartiermakers. Zij hielpen de projecten uit te 

werken tot businesscases waarin de haalbaarheid, of het ontbreken daarvan, is uitgewerkt. Zij 
hielpen de projectgroepen samen te stellen, die de businesscases uitwerkten. Ze zorgden voor 
relevante kennis en vertegenwoordiging uit de triple helix in de projectgroepen. Zij bewaakten van 
de voortgang en stuurden op het verbinden van de projecten onderling. Tot slot adviseerden zij de 
projecteigenaren en het bestuurlijk overleg. De kwartiermakers zijn gekozen op basis van hun 
kennis en ervaring én op basis van hun netwerken in de streek.  

 
Bedrijfsleven Bollenstreek 
De vereniging Bedrijfsleven Bollenstreek deed actief mee aan het uitwerken van de businesscases. 
In elk project nam een vertegenwoordiger zitting in een project-, klankbord- of uitwerkingsgroep. 
Zo verbond het Bedrijfsleven Bollenstreek zijn brede achterban met de EAD&B. 

 
Besluiten over 10 businesscases na de zomer 

Elke projectgroep koos een eigen weg om tot de beste uitwerking van de businesscase te komen. 
Op dit moment worden de laatste businesscases afgerond. De onderlinge verbindingen en 
overlappende activiteiten tussen de businesscases worden onder de loep genomen. Er wordt nog 
een financiële en inhoudelijke efficiencyslag doorgevoerd op de businesscases. Na de zomer leggen 
wij de complete voorstellen aan u voor.  
 
Invulling Governance 

 
Bij de vaststelling van de Economische Agenda Duin- en Bollenstreek was de uitwerking van de 
Governance van de Agenda één van de onderdelen van de uitvoeringsagenda.  
Het voorstel voor de Governance voor de EAD&B is ontstaan in gesprek met stakeholders uit de 
Triple Helix. Doel was een passende vorm te vinden waarin de samenwerking binnen de Triple Helix 
optimaal is en leidt tot een betere ondersteuning van de economie in de streek. 

 
De Governance bestaat uit drie niveaus: strategisch, tactisch en operationeel.  

 
Het strategisch niveau wordt vertegenwoordigd door de Economic Board. Hierin zitten maximaal 
tien mensen uit bedrijfsleven, onderwijs en overheid - de zogeheten Triple Helix. Daarbinnen zijn 
de thema's uit de Economische Agenda vertegenwoordigd: Zorg, Space, Toerisme en Greenport. 
De Economic Board zet de koers van de Economische Agenda uit. De Board overziet het geheel van 

businesscases, zorgt voor afstemming en onderlinge contacten en draagt nieuwe businesscases 
aan die de koers ondersteunen. De leden kiezen een (onafhankelijke) voorzitter (boegbeeld), al 
dan niet uit de eigen groep. Indien mogelijk worden projecten die essentieel zijn voor de verdere 
ontwikkeling van de EAD&B, zoals bijvoorbeeld Regiomarketing, in de Board vertegenwoordigd.  
Formele bevoegdheden in bestuursrechtelijke zin zijn er niet, het gaat er vooral om dat de 
Economic Board breed wordt gedragen en gewaardeerd door ondernemers, onderwijs en overheid.  
 

Anders dan vaak gebruikelijk ligt de basis bij het operationele niveau: de businesscases worden 
uitgevoerd door projectteams. Al tijdens het uitwerken van deze businesscases bleek het belang en 
de enorme waarde van aansturing op dit projectniveau. De projecten vormen het hart van de 
economische agenda. Ook hier werken ondernemers, overheid en onderwijs nauw samen. Zij 
focussen op concrete doelen, investeren en beheren hun eigen budget en boeken stapsgewijs 
resultaat. Door die resultaten ontstaat een vliegwieleffect, dat wordt versterkt door de visie op 

strategisch niveau en ondersteund door een aanjaagteam op tactisch niveau. 
 
Als schakel tussen Economic Board en projectteams is op tactisch niveau het aanjaagteam actief. 
Dit team is klein en krachtig en faciliteert Economic Board en projectteams. Centraal persoon in het 
team is een “aanjager” met een breed netwerk in de streek, die functioneert op bestuurlijk en 
directieniveau. Deze spreekt zowel de taal van private als publieke partijen en opereert 
onafhankelijk met respect voor en van de verschillende partijen. De aanjager zorgt voor concrete 

samenhang tussen de businesscases, stimuleert de voortgang in bestaande projecten en signaleert 
veelbelovende nieuwe kansen voor de streek. Daarnaast biedt het aanjaagteam ondersteunende 
inzet voor administratieve en communicatieve taken. 



 

De drie ‘lagen’ tezamen vormen een krachtig systeem dat enerzijds geworteld is in de praktijk en 

anderzijds voortgestuwd wordt door de visie op strategisch niveau.  
 
Het voorstel voor de Governance  van de EAD&B leggen wij hierbij als eerste aan u voor omdat het 
(ook) de aansturing regelt van de verdere uitwerking en doorontwikkeling van de Economische 
Agenda. Hierdoor wordt continuïteit in het proces rondom de projecten beter gewaarborgd.  

 Bestaand kader en context 

Het nu voorliggende voorstel voor de Governance is een uitwerking van de Economische Agenda 

Duin- en Bollenstreek die is vastgesteld in de gemeenteraad van 28 april 2016. 

Beoogd effect 

Het versterken van de economische positie van de Duin- en Bollenstreek met behoud van de 
woonaantrekkelijkheid.  

Argumenten 

1.1. de Governance structuur is uitgewerkt naar aanleiding van eerdere besluitvorming 

Bij  vaststelling van de Economische Agenda Duin- en Bollenstreek is vastgelegd dat voor de 

uitvoering van de Agenda een Governance vanuit de Triple Helix moest worden georganiseerd. In 

samenspraak met de stakeholders is de structuur verder uitgewerkt. 

 
2.1. De Governance is uitgewerkt met stakeholders 

 
Het voorstel voor de Governance voor de EAD&B is ontstaan in gesprek met stakeholders uit de 
Triple Helix. Er is gekozen voor een model waarbij de projecten centraal staan. Een Economic 
Board zorgt voor de denkkracht, de verbinding en de doorontwikkeling.  
 

2.2. Een aanjaagteam is noodzakelijk 
 

Een aanjaagteam ondersteunt de Economic Board. Centraal persoon in het team is een “aanjager”. 
Die zorgt voor inhoudelijk denkkracht, stimuleert nieuwe projecten, legt verbindingen tussen 
projecten, onderhoudt het netwerk en breidt het uit. Daarnaast regelt het team de administratieve 
ondersteuning en de communicatie. Hiervoor is € 250.000,- op jaarbasis nodig .  
 
2.3. Er is aanjaaggeld nodig 
 

Het aanjaagteam heeft handgeld nodig om onderzoek te kunnen doen, communicatiemiddelen in te 
zetten en projecten aan te jagen en te verbinden. Hiervoor is een beperkt budget van € 50.000,- 
nodig.  
 
2.4. De kosten worden verdeeld over de 5 gemeenten 
 
De uitvoering van de Governance wordt bekostigd door de gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk, 

Noordwijkerhout en Teylingen. De kosten voor Hillegom bedragen € 51.000,- op jaarbasis. 
 

 

 

Kanttekeningen 

De gemeente Katwijk heeft zich verbonden met de 071-agenda van de Leidse regio. Binnen de 

Economische Agenda doen zij mee op de sporen Greenport en Toerisme. Daarnaast doen ze mee 
met projecten waar een gezamenlijk belang ligt. Over de bijdrage aan de Governance wordt nog 
gesproken met Katwijk. Dit wordt meegenomen bij het voorstel na de zomer over de 
businesscases. 
 



Het bedrijfsleven draagt niet in financiële zin bij aan de Governance maar wel in uren. Geld steken 

de ondernemers in de projecten. Het opstarten en financieren van de Governance ligt daarmee bij 

de overheid.  
 
Tussen de verschillende businesscases bestaan verbindingen of is er sprake van overlappende 
activiteiten. Ook bij de uitvoering van de Governance en verschillende businesscases is dat 
zichtbaar. Die worden momenteel uitgewerkt. Dit biedt de mogelijkheid om nog een financiële en 
inhoudelijke efficiencyslag door te voeren op de businesscases. Na de zomer worden de complete 

voorstellen aan u voorgelegd. Het in dit voorstel genoemde totaal benodigde budget is daarom 
slechts bedoeld om in beeld te brengen hoe de Governance ongeveer past binnen de overige 
kosten.  

Financiële consequenties 

De jaarlijkse kosten van de uitvoering van dit voorstel bedragen € 300.000,- voor de 5 gemeenten. 

Daarvan komt € 51.000,- ten last voor Hillegom. Voor 2017 is nog € 25.500,- noodzakelijk en 
wordt bijgeraamd bij de bestuursrapportage 2017.  Voor de jaren 2018 – 2021 zal het college bij 
de begroting 2018 voorstellen doen. 

Wij werken verdere invulling van het benodigde budget uit en leggen dit samen met de andere 

businesscases na de zomer aan u voor. Op dit moment worden de financiële consequenties van de 

businesscases verder in beeld gebracht.  Wij verwerken daarbij ook eventueel te bereiken 

efficiëntievoordelen tussen de businesscases.  

 
Aanpak, uitvoering en participatie 

Als het benodigde budget is toegekend, geven wij verder invulling aan de businesscases en de 

Governance en de afstemming hiertussen. Wij werken daarbij samen met de stakeholders uit de 
markt. Met het besluit over de Governance beleggen we de aansturing van de EAD&B bij de 
Economic Board. De Economic Board bestaat uit vertegenwoordigingen vanuit de Triple Helix.  
 

Duurzaamheid 

Circulaire economie is als belangrijk dwarsverband vastgelegd in de Economische Agenda Duin- en 
Bollenstreek. Daarmee is de aandacht voor duurzaamheid verankerd.  

Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT) 

Zes gemeenten uit de streek werken samen aan de EAD&B. De HLT gemeenten bereidden zes van 
de 11 businesscases voor. 

Urgentie 

Aanleiding voor het opstellen van de Economische Agenda Duin- en Bollenstreek was het 

achterblijven van de economie van de streek ten opzichte van andere regio’s. Overheid, Onderwijs 
en Ondernemers verbonden zich aan de businesscases. Die vormen de eerste concrete stappen om 

de economie te versterken. De Governance zoals die nu wordt voorgelegd, is voorwaardelijk om 
kracht en versnelling in de projecten te bereiken.   

Evaluatie 

Na vier jaar wordt het functioneren van de uitvoering van de Economische Agenda Duin- en 

Bollenstreek geëvalueerd. Evaluatie van de businesscases vindt plaats op daarvoor geschikte 
momenten binnen het proces van de individuele cases.  

 



Bijlagen en achtergrondinformatie 

Bijlage 1: Oplegnotitie opzet Governance voor de Economische Agenda Duin- en Bollenstreek 

Bijlage 2: Eindrapport Governance van Berenschot 
Bijlage 3: Visiedocument Economische Agenda Duin- en Bollenstreek 
Bijlage 4: Uitvoeringsagenda Economische Agenda Duin- en Bollenstreek 

 



Raadsbesluit 

 

 

 

De raad van de gemeente Hillegom, 

 

gelezen het collegebesluit van 30 mei 2017 over de Governance voor de Economische Agenda 

Duin- en Bollenstreek, 

 

gelet op artikel 108 van de gemeente wet, 

 

 

besluit: 

 

1. Kennis te nemen van de uitgewerkte Governance structuur conform eerdere besluitvorming 

(vaststelling van de Economische Agenda Duin- en Bollenstreek); 

2. Het voor 2017 benodigde budget van €25.500,-, voor de uitvoering van de Governance van de 

Economische Agenda Duin- en Bollenstreek bij te ramen bij de bestuursrapportage 2017.   

 

 

 

Aldus besloten in de raadsvergadering van 6 juli 2017, 

 

de griffier             de voorzitter 

 

 

 

drs. P.M. Hulspas-Jordaan A. van Erk 

 


