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Onderwerp:  

Economische Agenda Duin- en Bollenstreek 

 

 

Wij stellen voor:  

-  De visie 2030 vast te stellen. 

-  Het uitvoeringsprogramma (2016-2019) met de elf gekozen projecten vast te 

stellen. 

-  Een budget van € 76.500,- euro beschikbaar te stellen uit het budget 

uitvoering 36 strategische afspraken. 

-  Ambtelijke formatie beschikbaar te stellen voor het uitwerken van de 

projectvoorstellen naar volwaardige businesscases. 

 

 

Bestaand kader:  

Valentijnsakkoord, de 36 afspraken die door de vijf raden van de gemeenten uit de 

Duin- en Bollenstreek zijn vastgesteld waaronder 9 afspraken specifiek voor 

economie. 

 

Doelstelling:  

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

van de woonaantrekkelijkheid van de streek (programmabegroting 2016, programma 1, 

prestatieveld 1.4 economie.  

 

 

Inleiding: 

Dat het economisch gezien beter kan in de Duin- en Bollenstreek wordt breed 

gevoeld. Kansen worden niet verzilverd en door de ‘eilandpolitiek’ komt men ook niet 

tot de zo gewenste samenwerking. Dit gevoel wordt ook bevestigd door de 

verschillende onderzoeken die de afgelopen jaren zijn uitgevoerd (onder andere door 

Bureau Blaauwberg, Berenschot, Rabobank en Holland Rijnland). Daarnaast werd door 

de politiek de noodzaak van verdere samenwerking op het gebied van economie 

erkend. Dit werd vastgelegd in het Valentijnsakkoord. Ook de Commissaris van de 

Koning heeft het belang van samenwerking om de economie te versterken, 

benadrukt.  
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Deze gedeelde ambitie, om onze economische positie te kunnen versterken mét 

behoud van de woonaantrekkelijkheid van het gebied, waar we zo uitstekend op 

scoren, is vertaald in een Economische agenda voor de Duin- en Bollenstreek. De 

Economic Board is bij het opstellen van de Economische Agenda, een belangrijke 

partner geweest. 

 

Als eerste stap in het gezamenlijke traject, heeft de provincie Zuid-Holland samen 

met de zes gemeenten van de Duin- en Bollenstreek, opdracht gegeven aan Bureau 

Louter om de economische positie van de streek in kaart te brengen. Daarna is in 

november 2014 een grote conferentie georganiseerd met ongeveer 180 deelnemers 

om een eerste verkenning te doen naar kansen en bedreigingen. Er is gestart met het 

opstellen van een conceptvisie, met de input vanuit alle onderzoeken, workshops en 

interviews met stakeholders. Alle informatie is verzameld en verwerkt tot een lijst van 

kansrijke projecten. Uit deze lijst zijn vervolgens de tien meest kansrijke projecten 

binnen de Duin- en Bollenstreek gefilterd.  Deze tien projecten zijn specifiek gekozen 

vanwege hun strategische waarde voor de streek, de impact op de economie, 

innovatie en duurzaamheid. De Uitvoeringsagenda is opgesteld als stappenplan (wie, 

wat, hoe en wanneer) om de projecten naar een hoger niveau te tillen, waar nodig te 

versnellen en te maken tot reële businesscases. 

 

Proces: 

Voor u ligt de Visie en de Uitvoeringsagenda Economische Agenda Duin- en 

Bollenstreek. De visie voor de jaren 2016-2019.  De visie en de agenda worden door 

de gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen gedragen. 

De gemeente Katwijk ondersteunt daar waar zij gezamenlijke belangen ziet, zoals 

bijvoorbeeld op de sporen toerisme en Greenport. Katwijk denkt mee, trekt projecten 

en financiert mee op projectbasis.  

 

In de fase na besluitvorming zal capaciteit en financiering nodig zijn voor de 

uitwerking van de tien projecten tot volwaardige businesscases. Daarnaast moeten de 

uitgangspunten voor een governance (project 11) worden uitgewerkt tot een 

complete structuur, een complexe opdracht waarbij draagvlak en duidelijkheid over 

rollen en mandaten een vereiste is. In onderstaand overzicht een weergave van de 

fasering van het gehele project. 

conferentie
Leeuwenhorst

Opstellen 
conceptvisie

Onderzoeken

Bureau Louter

Workshops

Uitvoeren projecten

Uitwerken 
businesscases

Opstellen concept 
Uitvoeringsagenda
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De samenwerking op economisch gebied tussen de vijf gemeenten uit de Duin- en 

Bollenstreek, het bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld is de eerste triple 

helix constructie (samenwerking onderwijs, overheid en ondernemers) die 

gezamenlijk werkt aan de economische positie van de streek. Daarnaast is zij het 

aanspreekpunt voor andere partners die bijdragen aan de economische versterking.  

 

Argumenten: 

1.1 Het huidige voorstel geeft invulling aan een gedeelte van de gemaakte afspraken 

in het Valentijnsakkoord. 

Op 14 februari 2013 hebben de vijf raden van de gemeenten uit de Duin- en 

Bollenstreek 36 afspraken vastgesteld waaronder 9 afspraken specifiek over 

economie in de streek. De gemeente Katwijk heeft deze afspraken voor kennisgeving 

aangenomen en participeert daar waar het meerwaarde oplevert.  

Het voorliggende voorstel vervult een aantal van deze afspraken waaronder: hogere 

waarde toevoeging in de Greenport, het ambitieus oppakken van recreatie en 

toerisme, het bundelen van marketingmiddelen en inspanningen, het gezamenlijk 

ondersteunen en faciliteren van het Space Cluster en een verhoging van de 

organisatiegraad van het bedrijfsleven door het in positie brengen van de Economic 

Board (de samenstelling van de Economic Board is nog gebaseerd op betrokkenheid 

bij de Greenport, de Economic Board heeft zich bereid verklaard opnieuw te kijken 

naar hun samenstelling en rol). 

 

1.2 De resultaten uit het onderzoek van Bureau Louter hebben de urgentie verhoogd 

om nu gezamenlijk in actie te komen.  

Bureau Louter voert op regelmatige basis onderzoek uit naar de regio’s in Nederland 

en brengt daarbij op verschillende onderwerpen de posities van deze regio in beeld. 

In 2014 werd in het onderzoek van bureau Louter geconstateerd dat de Duin- en 

Bollenstreek, waar het gaat om woonaantrekkelijkheid, uitstekend scoort (tweede 

positie). Echter economisch gezien, zijn we gedaald tot de 41ste positie (van de 46 

regio’s). Een daling die naar verwachting doorzet de komende jaren als er geen actie 

ondernomen wordt.  

 

1.3 Er is momentum in de streek om te komen tot een succesvolle samenwerking en 

gezamenlijk beleid. 

Met het vaststellen van de afspraken uit het Valentijnsakkoord, is ook de bereidheid 

van de provincie Zuid- Holland toegenomen om binnen de gezamenlijke economische 

ambitie te faciliteren en financieren. Met het inrichten van de Economic Board in 

2013, is daarnaast ook een voorzichtige start gemaakt met organiseren van de 

samenwerking tussen publieke en private partijen. De resultaten van Louter hebben 

bij de publieke en private kant het besef van urgentie gevormd, waardoor er op dit 

moment optimale bereidheid is tot samenwerking.  
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2.1.De elf projecten die zijn opgenomen in het uitvoeringsprogramma, hebben 

draagvlak, potentie en strategische impact op de streek. 

De conferentie in november 2014 heeft een eerste verkenning opgeleverd van 

kansrijke onderwerpen en potentiele projecten. De verdiepingsslag van de werktafels 

heeft uiteindelijk een groslijst van ruim 50 projecten opgeleverd. Deze projecten zijn 

allen beoordeeld op de aanwezigheid van stakeholders, draagvlak in de streek, 

evenredige verdeling binnen de streek, maar bovenal de strategische impact op de 

economie. Dit heeft geleid tot een top tien van projecten, gedragen door de Economic 

Board (vertegenwoordigers van de publieke en private samenwerking) met daarnaast 

een elfde project voor de realisatie van de governance. 

 

3.1 Om te komen tot strategische meerwaarde door het bundelen van middelen en 

capaciteit, is het verstrekken van budget voor het inrichten van de tijdelijke 

werkorganisatie noodzakelijk. 

Met het vaststellen van de Economische Agenda Duin- en Bollenstreek, is een eerste 

stap gezet. Echter is het nodig om nu van beleid naar daadwerkelijke uitvoering te 

gaan. De overheid heeft hierbij een cruciale rol als aanjager omdat het bedrijfsleven 

over het algemeen vaak versnipperd is en vooral gericht op de dagelijks gang van 

zaken van hun onderneming. Dit is waar de overheid juist het verschil kan maken als 

aanjager en de basis kan leggen voor verdere economische ontwikkeling.  

 

3.2 Het aanstellen van een kwartiermaker is noodzakelijk om te komen tot regionale 

uitvoering van de agenda  

Het ontwikkelen van de projectvoorstellen tot businesscases wordt gedaan door 

ambtelijke formatie die de gemeenten vrijmaken. Coördinatie van dit proces en 

zorgdragen voor regionale samenhang binnen de businesscases, is de taak van de 

kwartiermaker die wordt aangesteld. Daarnaast is hij/zij verantwoordelijk voor de 

ondersteuning van de Economic Board.  

  

4. Voor de uitvoering is het beschikbaar stellen van ambtelijke formatie noodzakelijk 

De huidige projectvoorstellen zoals opgenomen in de uitvoeringsagenda zijn nog niet 

voldragen. Deze voorstellen moeten uitgewerkt worden tot complete businesscases. 

Met het aanwijzen van de gemeenten als projecteigenaren, ligt ook de 

verantwoordelijkheid voor deze uitwerking bij de gemeenten zelf. Dit betekent dat er 

ambtelijke formatie moet worden vrijgemaakt, danwel ingehuurd. Met deze opgave is 

in de jaarplannen nog geen rekening houden. Mogelijke kosten die inhuur met zich 

meebrengt, zijn niet meegenomen in het gevraagde budget. 

 

Financiële dekking: 

Dekking komt uit het budget uitvoering 36 strategische afspraken, waar nog 

voldoende ruimte zit. 

 

Voor de eerste fase is door Berenschot een inschatting gemaakt van de kosten 

gebaseerd op benodigde formatie en onderzoekskosten. Deze kosten bedragen in 
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totaal 450.000 euro voor 2016. Deze kosten worden gedragen door de vijf 

samenwerkende gemeenten en verdeeld naar inwonersaantal. Dit levert voor de 

gemeente Hillegom een bijdrage van €76.500,- op.  

 

Naar verwachting zal na deze fase opnieuw een verzoek tot financiering worden 

gedaan voor het vervolg. 

 

Verdeling per gemeente 
Gemeente Inwoners Percentage Bedrag 

Teylingen 36.016 30% 135.000 

Lisse 22.609 19% 85.500 

Hillegom 21.106 17% 76.500 

Noordwijk 25.767 21% 94.500 

Noordwijkerhout 16.136 13% 58.500 

Katwijk --- --- --- 

Totaal 121.634 100% 450.000 

 

Subsidies 

Met de provincie Zuid-Holland wordt op dit moment gesproken over mogelijke 

cofinanciering van de organisatie en de agenda. De financiering van de gemeenten 

kan dan worden beschouwd als cofinanciering richting de Provincie en mogelijk zelfs 

het Rijk. De coördinerend wethouder neemt hierin het voortouw.  

 

Participatie: 

In het voortraject zijn diverse stakeholders (onderwijs en ondernemers) benaderd. 

Eind 2014 is er een conferentie georganiseerd voor de stakeholders en daaruit zijn de 

projecten naar voren gekomen. De verschillende projecten komen alleen van de 

grond door een goede samenwerking tussen ondernemers, onderzoek en overheid. 

 

Urgentie: 

Alle vijf de gemeenten besluiten in de maand april over voorliggend voorstel. 

Vertraging in het proces is niet wenselijk voor de voortgang en uitvoering van de 

projecten.  

 

Uitvoering 

Na het nemen van dit besluit kunnen de gemeenten starten met het uitwerken van de 

projectvoorstellen tot businesscases. Daarnaast kan gestart worden met de werving 

van een kwartiermaker en ondersteuner. 

 

Evaluatie 

Eind 2016 wordt aan het college en de gemeenteraad opnieuw een voorstel 

voorgelegd. Dit voorstel blikt terug op de afgelopen zes maanden en kijkt vooruit 

naar de structurele uitvoering.  
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Communicatie 

Communicatie over deze regionale economische samenwerking is van groot belang 

en moet uniform verlopen. Ook moet in de communicatie de Economic Board worden 

betrokken. 

 

Kanttekeningen: 

1.Met dit besluit worden de verschillende projecten uitgewerkt tot businesscases. 

Het is niet met zekerheid te zeggen dat alle projecten tot haalbare businesscases 

gaan leiden.  

 

2.De gekozen tien projecten zijn op globaal strategisch niveau benoemd en 

beschreven.  

Dit betekent dat commitment van stakeholders en investeerders nog niet altijd is 

verkregen en de slagingskans daarmee dus niet gegarandeerd is.  

 

3.Het succes van de agenda is afhankelijk van de prioriteit en capaciteit die de 

gemeente hier aan geeft 

Iedere gemeente is in de gekozen constructie zelf verantwoordelijk voor de 

uitwerking van de projectvoorstellen naar businesscases. De prioriteit en capaciteit 

die wordt vrijgemaakt bepaalt de kwaliteit van de businesscase en daarmee het 

succes van de agenda.  

 

4.Met dit besluit wordt alleen de volgende fase van de uitvoering gefinancierd. 

In deze fase worden de Visie en Uitvoeringsagenda vastgesteld. Daarnaast wordt 

financiering beschikbaar gesteld voor de verdere uitwerking en de inhuur van een 

kwartiermaker (en ondersteuning) voor 2016. Dit betekent dat voor het vervolg van 

de uitvoering eind 2016 nog(structurele) financiering wordt gevraagd voor 2017 en 

verder. 

 

namens het college van burgemeester en wethouders, 

 

ing. G.P. van Lierop A. van Erk 

secretaris burgemeester 

 

 

 

Bijlagen: 

- Aanbiedingsbrief visiedocument 

- Visie Economische Agenda Duin- en Bollenstreek 

- Uitvoeringsagenda Duin- & Bollenstreek 

- Brief Economic Board 

 

Informatie bij: Marijke Waterreus, m.waterreus@hillegom.nl, tel.nr. (0252-537 337)
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Onderwerp: 

Economische Agenda Duin- en Bollenstreek 

 

 

De Raad van de gemeente Hillegom, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, 

gelet op het bepaalde in artikel 108 van de Gemeentewet,  

 

besluit:  

- De visie 2030 vast te stellen. 

-  Het uitvoeringsprogramma (2016-2019) met de elf gekozen projecten vast te 

stellen. 

-  Een budget van € 76.500,- euro beschikbaar te stellen uit het budget 

uitvoering 36 strategische afspraken. 

-  Ambtelijke formatie beschikbaar te stellen voor het uitwerken van de 

projectvoorstellen naar volwaardige businesscases. 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 28 april 2016 

 

 

 

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

griffier voorzitter 

 

 


