
Voor u ligt de Economische Agenda Duin- en Bollenstreek die door de 
gemeenten uit de streek is ontwikkeld, samen met de Economic Board  
en de provincie Zuid-Holland. De Economische Agenda bestaat uit een 
Visie en een Uitvoeringsagenda. 

INLEIDING
Het doel van deze gezamenlijke Economische Agenda is de economische prestaties van de 
Duin- en Bollenstreek verbeteren én tegelijk de kwaliteiten als aantrekkelijke woonregio en 
toeristische trekker behouden en versterken. Deze gezamenlijke inspanning is noodzakelijk 
omdat uit onderzoek blijkt dat we als regio onder de maat presteren.

We streven naar meer banen, zodat hoog- en laagopgeleide inwoners van de Duin- en Bollenstreek 
in de regio kunnen blijven werken in een bloeiende bollen- en sierteeltindustrie, toeristische sector 
en kenniseconomie. We willen dat jong en oud, gezinnen en alleenstaanden samen met een 
toenemend aantal toeristen kunnen genieten van onze kust, bloemenpracht, toonaangevende 
congrescentra, volle hotels, restaurants en terrassen. We gaan er ook voor zorgen dat inwoners, 
toeristen en bedrijven door een betere bereikbaarheid makkelijk gebruik kunnen maken van de 
voorzieningen van grote steden als Amsterdam, Leiden en Den Haag.

Om dit te bereiken slaan we de handen ineen. Samen kunnen we de economische kansen 
optimaal benutten, projecten ondersteunen en waar nodig versnellen en onze lobbykracht 
vergroten. 

VISIE EN UITVOERINGSAGENDA
We hebben een aantal nieuwe en bestaande clusters en projecten benoemd die kansrijk 
zijn om de economie te versterken. Hiervoor hebben we input gebruikt van onder meer 
ondernemers, vertegenwoordigers van het onderwijs en van gemeenten uit de regio en andere 
deskundigen.

De visie is opgebouwd rond de vier kansrijke clusters Greenport, Toerisme, Zorg en Space. 
Dwars door deze clusters lopen de thematische dwarsverbanden Regiomarketing, Ruimte 
& Infrastructuur, Kennis & Innovatie en Ondernemende netwerken. Deze dwarsverbanden 
helpen onze economische regio krachtig verder te ontwikkelen. De agenda is uitgewerkt naar 
een aantal concrete sleutelprojecten met grote impact op de werkgelegenheid en uitstraling 
van de regio. 

SAMEN AAN DE SLAG!
Wij kunnen vanuit de overheid kansen creëren, initiatieven steunen en barrières wegnemen. 
Maar ondernemers en maatschappelijke organisaties maken de economie. Daarom vraag ik 
alle betrokken partijen samen met de vijf gemeenten de schouders eronder te zetten. Alleen 
dan kan deze agenda een krachtige economie en een voortreffelijk woongebied tussen de 
Zuidvleugel, de Noordvleugel en het Groene Hart van de Randstad opleveren!
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GEACHTE HEER, GEACHTE MEVROUW,


