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Economische Agenda Duin en Bollenstreek.
Geachte heer Brekelmans,
ln 2015 heeft de regio haar ambities op Economisch vlak gebundeld en zijn jullie gestart met
totstandkoming van de Economische Agenda Duin- en Bollenstreek. Ook als provincie zijn wij
nauw betrokken geweest bij dit proces. De Visie Economische Agenda Duin- en Bollenstreek en
de uitvoeringsagenda Duin- en Bollenstreek "samen naar een krachtige economie" heb ik
afgelopen jaar met grote belangstelling in ontvangst genomen. Een agenda die erop is gericht om
de economische prestaties van de regio te verbeteren én tegelijk de kwaliteiten als aantrekkelijke

woonregio en toeristische trekker behouden en versterken. lnmiddels is er weer een volgende
stap gezet in het proces rondom de Economische Agenda Duin- en Bollenstreek.
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Als provincie zijn wij blij met de inzet van de regio op het gebied van regionale economie. ln de
agenda zie ik raakvlakken met een aantal provinciale ambities. Bijvoorbeeld op het gebied van
Flower Science en op een van onze kernopgaves; de transitie van de Greenports. Ook de
doorontwikkeling van het Spacecluster is van provinciaal belang. Op deze opgaven en
ontwikkeling van het Nationaal Park Hollands Duin kunnen de regio en de provincie elkaar vinden
en versterken. De provincie is voornemens om hierbij zoveel mogelijk behulpzaam te zijn door waar mogelijk - haar netwerk aan te wenden en subsidie instrumenten in te zetten. Hierbij venruijs
ik onder meer naar de subsidieregeling die wij hebben voor het bevorderen van innovatieve
samenwerking tussen gemeenten en de nieuwe in ontwikkeling zijnde subsidieregeling voor de
doorontwikkeling van campussen, zoals het Space Noordwijk.
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De agenda bestaat ook uit een aantal activiteiten die vooral lokale opgaven bedienen. De
uitvoering van deze projecten zijn van groot belang voor de economische ontwikkeling van de
regio, maar vragen mijns inziens vooral inzet van lokale partners.
Het proces om tot goede businesscases te komen bleek niet gemakkelijk. lk roep u op, het
momentum niet te verliezen en door te pakken. Het succes van deze agenda zit hem in de brede
samenwerking tussen ondernemers, vertegenwoordigers van het onderwijs, deskundigen en
gemeenten.
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Op het terrein van gebiedsgericht werken wil de provincie Zuid-Holland inzetten op het versterken
van de realisatiekracht in de provincie Zuid-Holland en haar regio's. Dit wil zij samen doen met de
gemeenten in Zuid-Holland en met maatschappelijke partners. Voor de Duin- en Bollenstreek is
de provincie een gebiedsteam aan het samenstellen met vertegenwoordigers uit diverse
disciplines. De economische agenda kan een belangrijke bijdrage leveren aan de
gebiedsontwikkeling van de regio.

lk hoop op een spoedig besluit over de businesscases en de vervolginzet, waarbij de betrokken
partijen de handen in slaan en de schouders onder de uitvoering zetten. Alleen dan kan deze
agenda een krachtige impuls aan de economie, de leefbaarheid en de aantrekkelijkheid van dit
prachtige gebied opleveren.
Hoogachtend,
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