
Aan de leden van de Gemeenteraden van de gemeenten in de Duin & Bollenstreek 

 

 

Geachte leden, 

 

In november 2012 is mede op uw initiatief de Economic Board (EB) voor de Duin & Bollenstreek 

opgericht. De doelstelling van de EB is om te komen tot gezamenlijke initiatieven en projecten om de 

economische activiteit van de Duin & Bollenstreek te versterken. In gewoon Nederlands: Van het 

rechterrijtje naar het linkerrijtje in de economische rangschikking van de regio’s die Nederland kent. 

Gebleken was dat de Duin & Bollenstreek min of meer in de degradatiezone verkeerde. De laatste drie 

jaar is er dan ook veel gelezen, vergaderd en gediscussieerd op diverse niveaus; met de 

verantwoordelijke en coördinerende wethouders, gemeenteraden, deskundigen, adviesbureaus, de 

provincie, etc. Inmiddels zijn we zover dat er een Economische Agenda is opgesteld die u in week 12 

mede namens de EB heeft ontvangen. 

De EB heeft het volste vertrouwen dat deze agenda een goede basis vormt om de geformuleerde 

ambitie te kunnen helpen realiseren. De verantwoordelijke wethouders zullen deze Agenda tijdens de te 

houden Raadsvergaderingen met u bespreken en het is aan u om als politiek verantwoordelijk orgaan te 

besluiten of ook u zich kunt vinden in de Agenda. Wij doen een dringend beroep op u positief te 

besluiten, zodat ondernemers en gemeenten samen kunnen werken aan een sterke economische regio.  

We willen u wel een belangrijk aandachtspunt meegeven. In de Agenda zijn 11 projecten gedefinieerd. 

Project 11 betreft de Governance ten behoeve van de bewaking van de realisatie en waar nodig 

bijstelling van de Economische Agenda. De EB is van mening dat een goede Governance voorwaardelijk 

is voor het welslagen van deze Agenda. In de afgelopen drie jaar is veelvuldig gesproken over de 

Governance, maar dit blijkt een weerbarstig onderwerp te zijn. De EB vindt het belangrijk dat er nu snel 

duidelijkheid komt over dit onderwerp, zodat de bewaking en begeleiding van de op te starten projecten 

geborgd is.  

Wij hechten er ook aan te melden dat het gebrek aan een duidelijke inrichting van de Governance niet 

gezocht moet worden binnen de EB zelf. De EB heeft een duidelijke mening op dit punt, altijd gehad. De 

EB heeft alle begrip heeft voor de lastige politieke besluitvorming in een context waarin meerdere 

gemeenten tot een gezamenlijke Agenda moeten komen. Echter, de EB heeft de trage voortgang soms 

met enige frustratie moeten aanschouwen. Gebleken is dat het draagvlak binnen de diverse gremia voor 

de door de EB voorgestane Governance onvoldoende was om nu tot een voldragen voorstel te komen. 

In onze ogen is dit onwenselijk en wij willen u dringend verzoeken zo snel mogelijk te komen tot 

consensus over die Governance.  

De EB telt zeker haar zegeningen en is verheugd dat er een gezamenlijke Agenda ligt. De EB is van 

mening dat er nu een fase wordt afgesloten en dat een volgende fase waarin de uitvoering centraal 

staat, aanbreekt. Dat betekent dat de individuele leden van de EB hun portefeuille ter beschikking 

stellen zodat u, nadat besluitvorming in de Raden heeft plaatsgevonden, een nieuwe breed 

samengestelde EB kunt formeren. De huidige leden hebben aangegeven in de tussentijd in 



demissionaire status verder te gaan tot dat moment. Ook hebben zij aangegeven in principe bereid te 

zijn hun lidmaatschap van de nieuwe EB te continueren.  

Wij besluiten met het belang van een positief besluit van u over de Economische Agenda te 

benadrukken en vragen u het project Governance zo spoedig mogelijk in gang te zetten. Wij wensen u 

veel wijsheid toe. 

 

Namens de Economic Board Duin & Bollenstreek, 

 

 

Leen Paape 

Voorzitter 
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Gerben Ravensbergen 
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Klaas Jan van der Bent 

 


