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 STAND VAN ZAKEN MEDIO 2016 STAND VAN ZAKEN MEDIO 2017  

 
Veiligheid en Openbare orde 

 

 

   

1. De zes Duin- en 
Bollengemeenten ontwerpen 
samen met politie en 
maatschappelijke partners een 
integrale veiligheidsstrategie 

(Integraal 
Veiligheidsprogramma). Doel is 
om in de beleving van de 
inwoners de Bollenstreek tot de 
veiligste regio van de Randstad 
te maken. De ambtelijke 

ondersteuning wordt 

gecoördineerd. 

Op het gebied van de openbare orde en veiligheid 
werken de zes gemeenten intensief samen. het 
Integraal Veiligheidsprogramma wordt per individuele 
gemeente vastgesteld. Er is een bepaalde vorm van 
uniformiteit aangezien alle gemeenten hun Integraal 

Veiligheidsprogramma baseren op het kernbeleid 
openbare orde en veiligheid van de Vereniging 
Nederlandse Gemeenten.  
 
Daarnaast is er een regionaal beleidsplan politie en 
zijn er samenwerkingsverbanden op het niveau van 

het district. 

Er vindt afstemming plaats over het integrale 
veiligheidsbeleid op zowel ambtelijk als districts- 
niveau, in samenwerking met politie en het 
Openbaar Ministerie. Nadere afspraken worden 
binnen de samenwerkingsverbanden afgestemd 

en lokaal geïmplementeerd.  De uitvoering wordt 
bepaald in de lokaal bestuurlijke context. 
 
 
 

 

2. De zes Duin- en 
Bollengemeenten brengen 
regionale samenhang aan in de 
preparatie op en bestrijding van 
rampen en richten daartoe een 

gezamenlijke rampenstaf in, 
evenals een centrale 
vergaderlocatie voor de lokale 
beleidsteams bij rampen. 

De gemeenten hebben een gezamenlijke 
crisisorganisatie opgezet om de samenwerking in de 
crisisbeheersing te intensiveren. Er zijn bijvoorbeeld 
gemeenschappelijke piketten ingesteld voor de 
ambtenaren rampenbestrijding en communicatie. De 

teams Bevolkingszorg worden intergemeentelijk en 
gezamenlijk opgeleid en getraind. Ingeval van een 
crisis is sprake van een gefaseerde opschaling van 
het team Bevolkingszorg en de onderliggende teams: 
eerst inzet vanuit de eigen gemeente en waar 

bezetting niet lukt aanvullen uit de samenwerking.  

 
Katwijk doet dit eerst per buddy samen met 
Noordwijk, maar wel in de brongemeente. De vier 
andere gemeenten vormen ook samen een 
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buddyschap.  Daarnaast heeft de Intergemeentelijke 
Sociale Dienst (ISD) een verantwoordelijkheid in de 
rampenbestrijding en crisisbeheersing. Elke 
gemeente voorziet in een eigen vergaderlocatie voor 
het team Bevolkingszorg.  

3. De zes Duin- en 
Bollengemeenten voeren hun 
beleid en handhaving op de 
gebieden drank, drugs, horeca 
en jaarwisseling gezamenlijk 
uit. 

Op het gebied van de handhaving van de Drank- en 
horecawet wordt door de gemeenten van de Duin- en 
Bollenstreek (exclusief Noordwijk) actief 
samengewerkt door middel van een pool van 
buitengewoon opsporingsambtenaren. Noordwijk is 
voor de handhavingstaken aangesloten bij de 

Omgevingsdienst West Holland. De gemeente 

Oegstgeest heeft zich inmiddels bij deze pool 
aangesloten. 
  
Daarnaast zijn de handhavingsstrategie en de 
verordening paracommercie zoveel mogelijk op 
elkaar afgestemd.  
 

Voor het draaiboek ‘Jaarwisseling’ wordt het format 
van de regio gebruikt en waar nodig en mogelijk op 
maat gesneden. 

De handhaving en het beleid worden zoveel 
mogelijk geharmoniseerd en op elkaar afgestemd. 
Daarbij moet bijvoorbeeld worden gedacht aan de 
sluitingstijden van de horeca, de Halt-afdoening 
drugs en aan de bestuurlijke aanpak drugs.  
 

De sluitingstijden van de horeca liggen op dit 

moment binnen het district al redelijk op één lijn. 
De resterende verschillen zijn vooral 
voortgekomen uit de verschillen in de lokaal 
bestuurlijke context.  
 
De Halt-afdoening drugs bestaat nog steeds, maar 
het onderdeel van de Brijder verslavingszorg 

daarin is beëindigd. Het overleg over deze 
Haltafdoening is eveneens beëindigd. In de 
gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijkerhout en 
Teylingen zijn de boa’s inmiddels ook bevoegd 
voor doorverwijzing naar bureau HALT. De 

uitvoering ligt bij politie, boa’s en Halt en behoeft 
op dit moment geen nader overleg.  

 
De bestuurlijke aanpak van drugs ligt vast in een 
regionaal convenant en in een lokaal 
sluitingsbeleid. Hillegom, Katwijk, Lisse, 
Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen hebben 
een sluitingsbeleid op grond van de Opiumwet. De 

uitvoering daarvan wordt bepaald in de lokaal 
bestuurlijke context.   

 

  



VALENTIJNSAKKOORD                      

3 

 
 

4. De zes Duin- en 
Bollengemeenten gaan de 
Algemene Plaatselijke 
Verordeningen en de 
vergunningverlening voor 
(grotere) evenementen 
harmoniseren. 

De gemeenten werken voor hun Algemeen 
Plaatselijke Verordening (APV) vanuit het zelfde 
model van de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten.  Door afwijkende plaatselijke 
omstandigheden en lokale politieke keuzes kan er 
sprake zijn van verschillen in de diverse APV’s   
Als gevolg van het 'Kader Evenementenbeleid', dat 

vanuit de Veiligheidsregio is geïnitieerd en plaatselijk 
door de colleges is vastgesteld, wordt getracht 
harmonisatie bij grotere evenementen te 
bewerkstelligen. Wegens het grensoverschrijdend 

karakter van het Bloemencorso wordt met één 
vergunning voor de verschillende gemeenten 

gewerkt. 

Er wordt nog bezien in hoeverre harmonisatie bij 
grotere evenementen bereikt kan worden.  
 
 

 

5. De zes Duin- en 
Bollengemeenten presenteren 
zich als eenheid in het bestuur 
van de Veiligheidsregio en in de 
regionale politie-eenheid. 

De eenheid in de advisering aan het dagelijks 
bestuur van de Veiligheidsregio wordt getracht te 
realiseren door bij advisering van de lokale 
gemeentelijke besturen de 
samenwerkingsafspraken van de Duin- en 

Bollengemeenten in ogenschouw te nemen en 
daarbij, voor zover mogelijk, de advisering op 
elkaar af te stemmen.  
Feit blijft wel dat lokale prioriteiten tot verschillende 
keuzes/standpunten kunnen leiden. 

 

Punt van aandacht hierbij is dat volledige (100 %) 
uniforme advisering alleen kan als er sprake zou 
zijn van zes gemeenten met identieke 
problematiek en een identieke 
politiek/bestuurlijke context. Daarvan is echter 

geen sprake. Er is sprake van zes gemeenten met 
een lokale veiligheidssituatie, met door zes 
gemeenteraden bepaalde prioriteiten in het 
veiligheidsbeleid, waaraan door zes 
burgemeesters in een lokale context uitvoering 

wordt gegeven in samenwerking met drie 
politieteams. Uniformering van de advisering is 

dus maar deels realiseerbaar omdat de belangen, 
problematiek en prioriteiten van de gemeenten 
maar deels gelijk lopen. Waar sprake is van 
landelijke of regionale prioriteiten  of thema’s is 
de advisering sterk afhankelijk van de vraag of 
het betreffende onderwerp ook al lokale betekenis 

heeft en wat de stand van de lokale inzet op dat 
moment is. 

 

6. De zes Duin- en 
Bollengemeenten verankeren 

de beleidsplanning van de 
politie, de brandweer en de 

GHOR op uniforme wijze in de 
gemeenteraden. 

De beleidsplanning van de brandweer en de GHOR, 
wordt op het niveau van de Veiligheidsregio Hollands 

Midden voorbereid en wordt vervolgens lokaal op 
uniforme wijze verankerd. Voor de beleidsplanning 

van de politie geldt dat de voorbereiding van de 
beleidsplanning op districtelijk en regionaal niveau 
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wordt voorbereid waarna verankering plaatsvindt. De 
uitvoering vindt op dit moment nog door alle 
gemeenten zelf plaats.   
De zes Duin- en Bollenstreekgemeenten blijven 
gezamenlijk optreden in de beleidsplanning. Op het 
gebied van beleid wordt meer uniformiteit bereikt 
door gebruik te maken van elkaars adviezen en 

kennis/ervaring met elkaar te delen. 
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Sociaal Domein 
 

   

7. De zes Duin- en Bollengemeenten 
intensiveren de reeds bestaande 

samenwerking in de beleidsvorming en 
de uitvoering van taken in het sociaal 
domein, met als leidende motieven 
solidariteit, risicobeheersing en inzetten 
van zelfredzame vermogen van de 
bevolking.  

 

De samenwerking vindt plaats onder 
een aanzienlijk somberder gesternte 
dan een aantal jaren terug. Anders dan 
voorheen, zal de samenwerking niet 
meer een opschaling van lokale 
belangen en lokale problemen naar de 
regio zijn; de richting wordt 

omgedraaid: het gemeenschappelijke 
en regionale niveau zijn leidend, in de 
uitvoering wordt afgeschaald naar 
lokaal maatwerk. Organisatiebeginsel 
wordt 'groot organiseren en klein of 

dichtbij uitvoeren'. 

In het najaar van 2014 hebben de vijf 
colleges van burgemeester en wethouders 

van de gemeenten Hillegom, Lisse, 
Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen een 
bestuursopdracht vastgesteld op basis 
waarvan aan de ambtelijke organisatie een 
opdracht is verstrekt om de samenwerking in 
het sociaal domein tussen deze gemeenten 

structureel vorm te geven. 

 
Een en ander heeft geleid tot het rapport 
“organisatieplan Bollenvijf gemeenten: 3D 
gezamenlijke organisatie-eenheid, 3D-GO”. 
 
De gemeente Katwijk neemt bewust niet deel 
aan deze beleidsmatige samenwerking. 

 
 

De gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen (HLT) 
zijn per 1-1-2017 ambtelijk gefuseerd.  

Vooruitlopend op deze fusie zijn de afdelingen 
maatschappelijke ontwikkelingen van de HLT 
gemeenten alvast samen gegaan in een tijdelijke 
projectorganisatie. Met de gemeenten Noordwijk, 
Noordwijkerhout en Katwijk zijn afspraken 
gemaakt dat de HLT gemeenten en zij 

samenwerken in een netwerkorganisatie. 

 
Bestuurlijk stemt men maandelijks af in de 
stuurgroep 3 D waarin afhankelijk van de agenda 
5 /6 gemeenten vertegenwoordigd zijn. 
 
De inkoop van jeugd wordt verzorgd door de 
Tijdelijke Werk Organisatie ( TWO).  

 
Op elk van de drie decentralisaties wordt de 
komende jaren stevig ingezet  op transformatie. 
Enerzijds om daadwerkelijk op een vernieuwende 
manier onze inwoners maatwerk te bieden in de 

ondersteuning die zij nodig hebben, en anderzijds 
om de taken binnen het beschikbare budget te 

kunnen uitvoeren.  

 

8. De zes Duin- en Bollengemeenten 
gedragen zich, in het licht van de 
kabinetsambities, als één gemeente in 
de regievoering op de decentralisaties. 

Zij bundelen daartoe alle externe 
contacten met betrekking tot beleid en 
belangenbehartiging in één 
rechtspersoon. Die rechtspersoon zal 
tevens bundeling van aanbesteding tot 

stand brengen (inkoopmacht). 
Afstemming tussen de zes is een 'back 

office' activiteit, die de slagkracht naar 

Gelet op de positionering van de gemeente 
Katwijk is er geen sprake van een 
positionering van de zes gemeenten als één 
gemeente in de regievoering op de 

decentralisaties. Op een aantal terreinen 
wordt samengewerkt tussen de gemeenten 
van de Bollenstreek en Katwijk. 
 
Vanuit de 3D projectorganisatie van de 

gemeenten van de Bollenstreek zijn de 
externe contacten met betrekking tot beleid 

en belangenbehartiging gebundeld. 
 

Binnen het sociaal domein wordt gewerkt met 
accounthouderschap voor wat betreft een aantal 
grote samenwerkingspartners. Deze organisaties 
hebben één aanspreekpunt binnen de gemeente. 

 
Participatie 
Er wordt op het niveau van de zes Duin- en 
Bollenstreek gemeenten gewerkt met een 
gezamenlijk Servicepunt Werk.  

Jeugd 
Voor de jeugdzorg is aangesloten bij het 

inkooptraject via Holland Rijnland. Dit is een 
lopend traject.  
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derde partijen niet in de weg zal staan. Bundeling van inkoop heeft vorm gekregen 
via Holland Rijnland voor de jeugdhulp en via 
de ISD plus deels Katwijk voor de Wmo 
voorzieningen. 

WMO 
Voor de WMO is gekozen voor beleidsvrijheid per 
gemeente en waar mogelijk gezamenlijke inkoop. 
 

9. De zes Duin- en Bollengemeenten 

overwegen of samenvoeging van het 
budget voor de drie decentralisaties 
wenselijk is vanuit een oogpunt van 
kostenbeheersing, risicospreiding en 
solidariteit. Eventuele samenvoeging 
van het budget vindt plaats nadat 

gezamenlijk beleid en 

samenwerkingsafspraken zijn opgesteld 
en er sprake is van een financieel 
stabiele situatie. 

Tot op heden is dit nog niet gerealiseerd en 

zijn hierover nog geen afspraken gemaakt. 
Door afstemming van beleid en uitvoering, en 
door het formuleren van gezamenlijke 
doelstellingen kan er op termijn sprake zijn 
van solidariteit en risicospreiding. 
 

Het is overigens de vraag of alle zes 

gemeenten op alle decentralisaties willen 
komen tot een gezamenlijke 
kostenbeheersing, risicospreiding en 
solidariteit. 
 
Bij de jeugdhulp is financiële solidariteit 
gerealiseerd via het op Holland Rijnland 

niveau overeengekomen verzekeringsmodel. 

Jeugd 

Besloten is om het bestaande verzekeringsmodel 
in de jeugdhulp in het verband van Holland 
Rijnland voort te zetten. 
 
WMO en Participatie 
Bij de Wmo en Participatie is er op dit moment 

nog geen sprake van solidariteit. Wellicht kan op 

termijn worden bezien of samenvoeging van 
budget wenselijk en haalbaar is. Daarom is het in 
eerste instantie van belang op inhoud van beleid 
en uitvoering tot een verdergaande harmonisering 
te komen. Mogelijkheden tot solidariteit vloeien 
dan voort uit de inhoud. 
Vooralsnog wordt er van uitgegaan dat de 

gemeente Katwijk hieraan niet deelneemt. 
Noordwijk voegt zijn budget niet samen met dat 
van andere gemeenten. 

 

10. De vijf Bollengemeenten streven naar 
versterking van de basis onder het 

gemeenschappelijke 
uitvoeringsinstituut ISD, teneinde 
operationeel opgewassen te zijn tegen 
nieuwe taken.  
 
Zij streven naar samenwerking - 
beleidsmatig, budgettair, in de 

uitvoering - met de gemeente Katwijk 
en andere gemeenten in de nabije 
omgeving. De zes Duin- en 
Bollengemeenten streven eveneens 
naar versterking van de basis onder het 

werkvoorzieningsbedrijf Maregroep. 

De ISD heeft als uitvoeringsorganisatie 
inmiddels een aantal nieuwe taken op het 

terrein van de Wmo en PGB’s jeugdhulp 
opgepakt. 
 
 
 
 
 

Er wordt op het niveau van de zes Duin- en 
Bollenstreek gemeenten gewerkt met een 

gezamenlijk Servicepunt Werk.  
Door de vorming van het Servicepunt Werk zijn 
een aantal taken op het terrein van re-integratie 
verschoven van de ISD naar dit nieuwe 
Servicepunt Werk. Het Servicepunt Werk is 
gepositioneerd bij GR KDB, waar ook de 
MareGroep onder valt.  

 

 

11. In het licht van de ontschotting van de 
budgetten voor de re-integratie van 
bijstandscliënten en 

De gemeenteraden hebben ingestemd met de 
notitie “Servicepunt werk” en de daarin 
geformuleerde uitgangspunten en 

Zie 10. 
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arbeidsgehandicapten volgens de 
Participatiewet, beraden de zes Duin- 
en Bollengemeenten zich gezamenlijk 
op de organisatorische gevolgen voor 
de ISD en de Maregroep. Hierbij geldt 
een voorkeur voor intensievere 
samenwerking tussen ISD en 

Maregroep, omdat op deze wijze 
bestuurlijke 'drukte' voorkomen kan 
worden. Voor de nieuwe taken uit de 
Participatiewet - het naar werkgevers 

bemiddelen en begeleiden van 
bijstandscliënten en 

arbeidsgehandicapten - is een 
vraaggerichte benadering van de markt 
noodzakelijk, evenals een goed netwerk 
bij werkgevers en een verdere 
professionalisering van de 
dienstverlening. De vijf 
Bollengemeenten bouwen daartoe het 

gemeenschappelijk 
werkgeversservicepunt met Katwijk uit. 

doelstellingen.  
 
De zes colleges hebben de concept 
Contourennota vastgesteld. 
 
Na een eerste consultatie van de 
ondernemingsraden van de betrokken 

organisaties is gewerkt aan een voorstel tot 
vaststelling van de definitieve Contourennota. 
 
Een kwartiermaker is aan getrokken die het 

nieuwe Servicepunt concreet vorm gaat 
geven. 

 

12. De zes Duin- en Bollengemeenten 
ontwikkelen een regionale aanpak van 
het vrijwilligers- en mantelzorgbeleid 
en van het welzijnswerk. Zij maken een 
gezamenlijk spreidingsplan van hun 
wijk- en welzijnsvoorzieningen en 

streven naar een zo groot mogelijke 
regie over wijkvoorzieningen door 
wijkbewoners. Ook hier geldt het 
organisatiebeginsel: 'groot organiseren 
en klein of dichtbij uitvoeren'. 

De aandacht is niet gegaan naar een 
regionale aanpak, maar de gemeenten 
hebben op onderdelen samengewerkt. 
De gemeenten Hillegom, Lisse, 
Noordwijkerhout en Teylingen hebben de 
uitvoering van het mantelzorgcompliment 

gezamenlijk opgepakt. 
Welzijn Teylingen heeft het onderzoek Naar 
duurzame respijtzorg in de Bollenstreek 
afgerond.  Het onderzoek en het 
bijbehorende plan van aanpak zijn 
voorgelegd aan de gemeenteraden. 

 

 

Het formuleren van een gezamenlijk mantelzorg- 
en vrijwilligersbeleid voor de Bollen 5 gemeenten 
maakt onderdeel uit van de Transformatieagenda 
WMO. Voor de opstelling van deze 
transformatieagenda is aan de voorkant input 
verkregen van het maatschappelijk middenveld.  

 
 

 

13. Om de nieuwe taken op het gebied van 
de jeugdzorg goed te kunnen 
verrichten, is het zaak goede relaties te 

Op in dit beleidsveld trekken de zes 
gemeenten gezamenlijk op. 
 

Bestaande inspanningen, zoals deelname aan 
verschillende overlegstructuren rondom 
aansluiting jeugdhulp-onderwijs, worden 
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ontwikkelen met de 
verzorgingsstructuur van het onderwijs. 
Het gaat daarbij om zorgverleners en 
andere instituten die regionaal of regio-
overstijgend werken. De zes Duin- en 
Bollengemeenten zijn als afzonderlijke 
gemeente nauwelijks gesprekspartner 

voor deze zorgverleners. De zes Duin- 
en Bollengemeenten organiseren zich 
daarom als 'enkelvoudige 
gesprekspartner' van deze instituten, 

teneinde slagvaardig tot afspraken en 
informatie-uitwisseling te komen. 

Bij de opstelling en ontwikkeling van het sub-
regionale jeugd(hulp)beleid vindt overleg en 
afstemming met het onderwijsveld plaats.  
 
Gelet op de nadrukkelijke scheiding van 
bevoegdheden gaat het vooral om 
afstemming en overtuigen. 

gecontinueerd. Voor beelden zijn: de Regionale 
Educatieve Agenda (REA), beleidstafel Passend 
Onderwijs, werkgroep onderwijs-
zorgarrangementen en de pilot in HLT van het 
primair onderwijs, jgt’s en gemeenten ‘integraal 
arrangeren’. 

14. De zes Duin- en Bollengemeenten doen 

gezamenlijk onderzoek naar de 
gevolgen van de sociaal-demografische 
ontwikkeling en de vergrijzing voor de 
vraag naar woon- en 
zorgvoorzieningen. Zij inventariseren 
de behoefte aan intramurale 
zorgvoorzieningen en verstaan zich als 

regio met ontwikkelaars en 

verzekeraars als het gaat om 
investeringen in deze voorzieningen. 

In het deelproject Wonen, zorg en welzijn 

van de 3D projectorganisatie wordt aan dit 
vraagstuk aandacht besteed. 
 
Na de inventarisatie is in samenspraak met 
maatschappelijke partijen en in de 
Bollensamenwerking vorm gegeven aan de 
uitvoeringskalender voor de komende jaren.  

 

Een actieplan Wonen, zorg en welzijn is 
besproken in de stuurgroep 3D. Daarbij zijn 
tevens de portefeuillehouders 
volkshuisvesting betrokken. 

Het actieplan wonen, zorg en welzijn is inmiddels 

vastgesteld. Voor de meeste projecten in dit plan 
geldt dat ze zijn opgestart maar dat ze nog verder 
moeten worden uitgewerkt. Concrete zaken die 
inmiddels lopen zijn het ‘Langer comfortabel 
thuisnetwerk’ en de pilot rond de mantelzorgunit, 
beiden in Teylingen. 
 

Deze afspraak wordt net als afspraken 15 en 27 

meegenomen binnen het project Blue Zone/Zorg 
& Vitaliteit van de brede economische agenda. Zie 
afspraak 17. 

 

15. De zes Duin- en Bollengemeenten 

onderkennen dat een stijging van de 
werkloosheid en een stijging van het 
aantal mensen met een laag inkomen - 
mogelijke consequenties van een lang 
aanhoudende crisis - een zware last 
betekenen voor gemeente en 

samenleving. Zij signaleren dat een 
sterke economie in dat opzicht ook een 

sociale opdracht is. De zes Duin- en 
Bollengemeenten erkennen voorts dat 
een vitaal bedrijfsleven en een 'civil 
society' die verantwoordelijkheid wil 

Zowel ambtelijk als bestuurlijk wordt in 

verschillende richtingen en in verschillende 
lagen gewerkt aan het vitale bedrijfsleven en 
de inzet van de civil society. 
 
Meer en meer wordt het bedrijfsleven en de 
samenleving aan het begin betrokken bij de 

ontwikkeling van beleid en het inrichten van 
voorzieningen of het faciliteren van de 

samenleving. 
 
Het betreft hier een continu proces waaraan 
voortdurend aandacht moet worden 

Bestaande inspanningen worden gecontinueerd en 

verder geïntensiveerd. 
 
Contacten met werkgevers worden onderhouden 
vanuit het Werkgeversservicepunt (straks 
Servicepunt Werk). Werkgevers kunnen daar 
terecht voor ondersteuning, informatie en advies 

met betrekking tot het in dienst nemen van 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

 
Deze afspraak wordt net als afspraken 14 en 27 
meegenomen binnen de projecten van de brede 
economische agenda. 
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dragen, broodnodig zijn als dragers van 
voorzieningen voor kwetsbare mensen 
en als coproducenten van de transitie 
naar een participatie-samenleving. Zij 
werken gezamenlijk aan coalities met 
deze partijen. Ze werken eveneens 
gezamenlijk aan een reputatie van een 

streek met ruimte voor initiatief, 
ondernemerschap en innovatie in zorg 
en welzijn. 

geschonken. 

16. De zes Duin- en Bollengemeenten 
maken zich sterk voor versnelde 
uitbreiding van het glasvezelnetwerk, 
teneinde zich te positioneren als 

proeftuin voor internettoepassingen in 
domotica, patiëntenzorg en zelfsturing. 

Vanuit sociaal domein wordt aan dit thema 
geen aandacht geschonken. Dat neemt niet 
weg dat het onderwerp wel aandacht krijgt, 
en wel vanuit de economische portefeuille of 

de portefeuille openbare werken. De 
gemeenten onderhandelen elk afzonderlijk 
met glasvezelnetwerkbedrijven. 

Deze taak wordt niet vanuit het sociale domein 
opgepakt.  
 
Vanuit de stuurgroep 3D wordt voorgesteld deze 

taak onder te brengen bij de economische 
agenda.  
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Economische Zaken 

 

   

17. De zes Duin- en Bollengemeenten streven 

naar een hogere waarde-toevoeging in de 
Greenport, een hogere kennisintensiteit en 
een verder verwetenschappelijking - 
inclusief het deelnemen aan landelijke 
kennisnetwerken en inclusief een 
regionale outillage voor onderzoek - en 

naar meer en nieuw ondernemerschap. De 

zes gemeenten in de Duin- en 
Bollenstreek hebben al afgesproken om 
hun beleidsinspanningen voor de 
Greenport daartoe te bundelen, inclusief 
een gezamenlijke beleidscapaciteit en een 
coördinerend portefeuillehouder. Daarmee 

is gewaarborgd dat de regio met één stem 
naar 'buiten' toe spreekt en als zakelijk 
partner kan functioneren voor Greenport 
Nederland, de ministeries, de 
kennisinstellingen en alle andere 
beleidspartijen. Deze afspraak wordt 

herbevestigd. De ambities van de GOM 

worden hierbij opnieuw onderstreept; de 
uitvoeringsafspraken van de GOM zullen 
wegens de economische crisis worden 
herijkt. 

 

Deze afspraak is opgepakt in de Economische 

Visie voor de Duin- en Bollenstreek. Deze visie 
met bijbehorende uitvoeringsagenda is in 
overleg met ondernemers en onderwijs 
opgesteld. De visie en agenda liggen boven de 
reeds bestaande samenwerkingen op het 
gebied van Greenport (EZ) en Toerisme. De 

provincie heeft een actieve ondersteunende 

rol bij de opstelling en uitvoering van deze 
visie.  
 
Greenport 
Om tot uitvoering te komen van de 
programmalijnen uit het Koersdocument voor 

de Duin- & Bollenstreek is een 
programmabureau opgezet. 
 
Na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 
2014 zijn er coördinerende 
portefeuillehouders voor de Greenport en voor 

Recreatie & Toerisme aangesteld, evenals een 

coördinerend portefeuillehouder voor de 
Economische Agenda Duin- en Bollenstreek. 
 
De programmalijnen uit het koersdocument 
voor de Greenport Duin- en Bollenstreek zijn 
verder uitgewerkt:  

1. Biobased Economy (BBE)  
2. Ruimtevaarttechnologie en 
precisielandbouw  
4. Product- en procesinnovaties  
5. Grondzaken en herstructurering  
 

In de afgelopen periode heeft het 

programmabureau zich gericht op een breed 
scala van onderwerpen: 
 

In oktober 2017 worden de Businesscases uit 

de Uitwerkingsagenda van de Economische 
Visie vastgesteld in de Raden. De Governance 
is voor de zomer 2017 ter besluitvorming aan 
de Raden voorgelegd. 
 
 

 

 
 
 
Het programmabureau Greenport heeft een 
nieuwe uitvoeringsagenda opgesteld. Het 
project Flower Science uit de Economische 

Agende Duin- en Bollenstreek maakt hier 
onderdeel van uit. De taken van het IDC zijn 
in dit project opgenomen. 
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 Opzetten intensieve samenwerking met 
het Innovatie en Demonstratie Centrum 
Bollen en Vaste Planten (IDC) en Flower 
Science Center, 

 Werkbezoek voorzitter L. Hermans van 
Greenport Holland, 

 Ondersteuning haalbaarheidsonderzoek 

Flowergene; dienstverlening op het gebied 
van geavanceerde 
veredelingstechnologieën en 
kwaliteitscontroles, 

 Ondersteuning bij verschillende 
subsidieaanvragen in het kader van het 

Topsectorenbeleid, 
 Mede organiseren van verschillende 

kennisarena’s en diverse andere 
activiteiten. 

 
Nader uit te werken programmalijnen: 
3. Regiomarketing: wordt in de breedste vorm 

meegenomen bij de projecten in het kader 
van de Economische Visie en 
Uitvoeringsagenda.  
 

6. Governance: In verband met het opzetten 
van de Economische Visie en 
Uitvoeringsagenda voor de Duin- en 

Bollenstreek dient opnieuw te worden gekeken 
naar de Governance van de Greenport.  
Er wordt nagedacht over de vorming van een 
stuurgroep onder de Economic Board waarin 
de ondernemers, de overheid en het 
onderzoek, de 3 O’s, zijn vertegenwoordigd en 

die de aansturing van de uitvoering van de 
economische agenda Greenport op zich 
neemt.  

 
De Intergemeentelijke Structuurvisie 
Greenport is in 2016 herijkt. 
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18. De zes Duin- en Bollengemeenten 
dragen zorg voor een uniforme 
behandeling van 
vergunningaanvragen en alle andere 
contacten tussen bedrijfsleven en 
overheid, teneinde de bedrijven in de 
Greenport optimale duidelijkheid en 
serviceverlening te verschaffen. 

Op deze afspraak zijn nog geen specifieke 
activiteiten ontplooid.  
 
Voor de overige contacten zijn er diverse 
mogelijkheden en gremia, zoals de 
aandeelhoudersvergadering van de GOM en 
de bestuursvergadering van de Greenport.  

Daarnaast spelen de medewerkers van de 
GOM spelen een prominente rol in de 
contacten met het bedrijfsleven. 
 

Ook in de Economische Visie wordt aandacht 
besteed aan contacten tussen overheid en 

bedrijfsleven met het Ondernemershuis. 

Het verdient aandacht om te komen tot een 
uniforme behandeling van 
vergunningaanvragen. Een deel van de 
aanvragen lopen via de omgevingsdienst. 
Indien volledig uniforme behandeling is 
gewenst zullen nadere afspraken moeten 
worden gemaakt. 

Het wordt reeds betrokken in de ambtelijke 
fusie van Hillegom, Lisse en Teylingen. 

 

19. De zes Duin- en Bollengemeenten 
pakken vanaf nu toerisme en 
recreatie in de Greenport gezamenlijk 
en ambitieus op: er komt een 
regionaal marketingplan. Het 

gemeentelijk aandeel in de 
toeristische promotie en marketing 
van de greenport wordt uitgebouwd 
tot 'integrale gebiedspromotie', incl. 
promotie van het strand- en het 

congrestoerisme. De regio wordt 
internationaal gepresenteerd, en ook 
als 'tuin' voor de omringende steden. 

Onderscheidende regiomarketing gericht op 
bedrijven en bezoekers is project 6 uit de 
vastgestelde Economische Agenda (in mei 
2016 in alle gemeenteraden vastgesteld).  

De uitwerking van de regiomarketing in de 
streek wordt opgepakt in nauwe 
samenwerking met de ambities en uitvoering 
op het gebied van Recreatie en Toerisme in de 
Bollenstreek.  

In oktober 2017 wordt de Businesscase 
Regiomarketing aan de Raden voorgelegd. 

 

20. De zes Duin- en Bollengemeenten 
bundelen hun marketinginspanningen 
en marketingmiddelen. Ze 
onderkennen dat er ruimte is en moet 
blijven voor lokale accenten, maar dat 
de streek z'n kracht moet zoeken in 

bundeling en samenwerking.  
De marketing richten zich ook op de 

ontwikkeling van een sterk regiomerk, 
dat ondersteunend is bij de acquisitie 
van bedrijven en bij de werving van 
getalenteerd personeel voor de 

Zie 19. Zie 19  
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bedrijven in de streek. 

21. De zes Duin- en Bollengemeenten 
erkennen het Holland Space Cluster 
als een tweede regionaal cluster - 
naast de Greenport - en spannen zich 
in voor een gezamenlijke behartiging 
van de clusterfactoren (goede 
bereikbaarheid, goed personeel, een 

goed functionerende woningmarkt, 
een 'welcoming program' voor het 

buitenlandse personeel van het Space 
Center). Zij zetten hun gezamenlijke 
massa in voor ondersteuning van het 
cluster in het netwerk van 

universiteiten, overheden en 
bedrijfssectoren. 

De gezamenlijke massa is ingezet tijdens de 
oprichting van het Holland Space Cluster en 
heeft zich vertaald door de inspanningen van 
Holland Rijnland.  
 
Er moet nog een uitvoeringsprogramma 
worden ontwikkeld voor de gezamenlijke 

behartiging van de clusterfactoren. 
 

Een van de voorgestelde projecten in het 
kader van de brede economische agenda is de 
realisatie van een nieuw Space Experience 
Centre buiten het terrein van ESA Estec maar 

op het Space Business Park. 

Deze afspraak is meegenomen in de 
Economische Visie en Uitvoeringsagenda voor 
de Duin- en Bollenstreek en wordt verder 
uitgevoerd in projectnr. 3 van de visie. De 
Businesscase wordt in oktober 2017 ter 
besluitvorming aan de Raden voorgelegd. 
 

 
 

 

22. Als het gaat om de 'reguliere' 
economie (kantoren, winkels, 
bedrijventerreinen) spreken de zes 
Duin- en Bollengemeenten af hun 
gezamenlijke grondgebied te 

beschouwen als een integraal te 

ontwikkelen regio. De zes Duin- en 
Bollengemeenten ontwikkelen eerst 
gezamenlijk een regionale 
ontwerpvisie op de ontwikkeling van 
winkels e.d. in de regio en in de 
afzonderlijke gemeenten. Vervolgens 
onderzoeken zij de wenselijkheid om 

hun investeringsmiddelen voor alle 
economie-gerelateerde kwesties 
(inclusief onderhoudsgelden voor 
infrastructuur) onder te brengen in 

een gezamenlijk meer-jarenkader.  
 
En of dat kader zich kan ontwikkelen 

tot een gezamenlijk investeringsfonds. 

Het ontwikkelen van een regionale 
ontwerpvisie is onderdeel van de Economische 
Visie. 
 
Waar het kantoren betreft kan worden gesteld 

dat de markt in de  Duin- en Bollenstreek 

klein is. En waar het strategische en 
beleidsmatige keuzen betreft is dit voldoende 
vastgelegd in het beleid dat binnen Holland 
Rijnland is afgesproken. 
Waar het de detailhandel betreft hebben alle 
gemeenten recentelijk detailhandelsbeleid 
vastgesteld of hebben dat in voorbereiding. In 

die beleidstukken wordt rekening gehouden 
met omliggende winkelcentra, maar steeds 
vanuit het perspectief van één gemeente. Er 
is nog geen gezamenlijk beeld op de 

detailhandel in de streek.  
Waar het bedrijventerreinen betreft is er wel 
regionaal beleid op het niveau van Holland 

Rijnland. Maar dat richt zich met name op de 

Gezien de vele veranderingen in de 
detailhandel en koopgedrag is het wel 
noodzakelijk dat regionaal naar de 
detailhandel wordt gekeken. Hierover zijn 
echter medio 2017 nog geen afspraken 

gemaakt. 

 
Indien dit wenselijk is, kan worden gedacht 
aan een regionale detailhandelsvisie. 
Hierover hebben verkennende gesprekken 
plaatsgevonden. Nadat de uitvoering van de 
Economische Visie is gestart, kan hier nader 
onderzoek naar worden gedaan. 

 
In het kader van de Governance van de 
Economische Visie wordt nagedacht over een 
regionaal investeringsfonds. 
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Dat kan betekenen dat elke gemeente 
op den duur beschikt over een 
basispakket aan terreinen en winkels 
voor de verzorgende bedrijvigheid en 
dat daar bovenop regionale afspraken 
komen over specialisatie en 
diversiteit, (zie ook afspraak 29 RO) 

hele grote lijnen en de totale behoefte van de 
sub regio’s aan nieuw bedrijventerrein. 
Afstemming op gebied van fasering in aanleg 
van nieuwe terreinen en herstructurering van 
bestaande is er nog niet. Het beleid van 
Holland Rijnland gaat er vanuit dat dit op sub 
regionaal niveau wordt opgepakt.  

23. De zes Duin- en Bollengemeenten 
richten een gezamenlijke servicebalie 
in voor alle bedrijven, zodat 
verschillen in gevalsbehandeling 

tussen gemeenten opgespoord 

kunnen worden en gezamenlijk de 
best mogelijke praktijk kan worden 
ontwikkeld. 

Dit is opgepakt in het kader van de 
Economische Visie onder project 8, 
Ondernemershuis. 

In oktober 2017 wordt de Businesscase 
Ondernemershuis aan de Raden voorgelegd. 

 

24. De zes Duin- en Bollengemeenten 
streven naar verhoging van de 
organisatiegraad van hun 
bedrijfsleven en naar uitbreiding van 
het park- en city management naar 
de hele streek. 

De organisatiegraad van het bedrijfsleven 
maakt onderdeel uit van project 11 van de 
Economische Visie, Governance. 

In oktober 2017 worden de Businesscases 
aan de Raden voorgelegd. Hierin is 
opgenomen hoe de organisatiegraad van het 
bedrijfsleven wordt versterkt. 

 

25. De zes Duin- en Bollengemeenten 
voeren een ambitieus en krachtig 
regionaal onderwijsbeleid waarin 
aandacht is voor de aansluiting van 
het regionale onderwijs en 
arbeidsmarkt bij de economische 
doelstellingen in regio. Daarnaast 

voeren de zes gemeenten een 
krachtig lokaal onderwijsbeleid, dat is 
gericht op het tegengaan van de 
schooluitval in het voortgezet 
onderwijs, vmbo en mbo; op het 

ondersteunen van de aansluiting 

tussen onderwijs en arbeidsmarkt 
(stageplekken en leerarbeidsplaatsen) 
en op goede relaties met werkgevers; 

Ook deze afspraak wordt meegenomen bij de 
Economische Visie en uitvoeringsagenda bij 
projectnr. 10.   

 

In oktober 2017 wordt de Businesscase 
Onderwijs en Arbeidsmarkt aan de Raden 
voorgelegd. 
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en op goede relaties tussen de streek 
en de educatieve infrastructuur 'van 
buiten' (Hogescholen, UL, ROC, 
Wageningen). 
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Ruimtelijke ordening 

 

   

26. De zes Duin- en Bollengemeenten wachten 
niet passief af wat er in de markt gebeurt, 
maar faciliteren de markt en gaan actief 
op zoek naar investeerders en 

plannenmakers om samen met hen als co-
ontwikkelaar op te treden.  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Elke gemeente speelt in op particuliere 
initiatieven op haar grondgebied. Daarin is 
in het afgelopen jaar niet de samenwerking 
gezocht. Over een eventuele 

samenwerking is niets afgesproken. In de 
praktijk blijkt dat ontwikkelaars voor 
woningbouwprojecten niet actief benaderd 
hoeven te worden. Van die zijde is er 

genoeg belangstelling. De samenwerking 
wordt vooral gezocht als er sprake is van 

gemeentegrensoverschrijdende effecten. 
Denk bijvoorbeeld aan het aan de man 
brengen van woningen die worden 
gebouwd onder de regeling Ruimte-voor-
ruimte. 
 
De ontwikkeling van specifieke 

bedrijfsterreinen als het Flower Science 
Park in Lisse en het Space Business Park in 
Noordwijk vergen wel specifieke aandacht 

om beoogde bedrijven gevestigd te krijgen.  
 
Overigens is de invulling van deze afspraak 
mede afhankelijk van de invulling van de 

nieuwe economische agenda voor de Duin- 
en Bollenstreek. 
 
Overige vormen van samenwerking in de 
portefeuille RO 
Concrete samenwerking heeft 

plaatsgevonden bij de ontwikkeling van het 
bestemmingsplan landelijk gebied. 
Hillegom en Noordwijkerhout zijn 

gezamenlijk met het plan gestart, maar 
zijn later wegens tempo verschillen apart 
verder gegaan.  
 

Bij de vaststelling van de Intergemeentelijke 
Structuurvisie Duin- en Bollenstreek 2016 
(juni/juli 2016) is afgesproken dat de er 
vooralsnog geen behoefte bestaat aan een 

nieuwe intergemeentelijke regeling Ruimte-voor-
Ruimte regeling omdat de GOM met het haar 
thans beschikbare instrumentarium, de 
herstructurering van de Greenport afdoende kan 

faciliteren. 
 

 
Daarnaast is in maart/april 2017 de notitie 
adviesprocedure voor maatwerk in de Greenport 
Duin- en Bollenstreek door de 6 colleges 
vastgesteld.    
In deze notitie is een adviesprocedure 
beschreven waarbij zowel het bieden van meer 

flexibiliteit en ontwikkelingsmogelijkheden voor 
gemengde en "hybride" greenportbedrijven, als 
het faciliteren van de gewenste schaalvergroting 

voor teeltbedrijven via planologisch maatwerk 
mogelijk gemaakt kan worden. 
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Daarbij zullen geen investeringen worden 
gedaan en worden financiële risico's 
voorkomen.  
 

 
Lisse, Noordwijk en Teylingen hebben met 
elkaar samengewerkt in de vorm van een 
gezamenlijke aanbesteding van hun 
bestemmingsplan landelijk gebied, 
waardoor kostenvoordelen zijn behaald. 
 

Katwijk en Noordwijk hebben 
samengewerkt in het Deltaprogramma 
Kust, waaronder de zandsuppleties en de 
haalbaarheidsstudie Zee-jachthaven 

Katwijk-Noordwijk. Deze samenwerking 
wordt thans voortgezet in de 

gebiedsagenda voor de Kustparel Katwijk-
Noordwijk. Dat omvat onder meer het 
project blue energy gericht op 
energiewinning uit het samenkomen van 
zoet en zout water.  
 
De zes gemeenten werken met elkaar 

samen op het gebied van 
archeologiebeleid. De deskundigheid op het 
gebied van de archeologie is 
deels ondergebracht bij Katwijk. 

 
Vanuit Teylingen is het initiatief genomen 
om te verkennen op welke onderdelen van 

de ruimtelijke ordening ambtelijke 
samenwerking kan worden versterkt 
teneinde meer gebruik te kunnen maken 
van elkaars deskundigheden. Daarmee 
wordt de noodzaak van inhuur van 
expertise verkleind en kunnen kosten 

worden bespaard. Dat initiatief is nog niet 
verder uitgewerkt. 
 

Enkele meer incidentele vormen van 
ambtelijke samenwerking zijn wel van de 
grond gekomen.  
 

 
Op dit moment is bij de zes gemeenten in 
onderzoek of samenwerking bij het maken van 
een natuurbeleidsplan meerwaarde heeft.  
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Archeologie is door de bollenstreekgemeenten, 

exclusief Katwijk, ondergebracht bij de 
Omgevingsdienst West-Holland (ODWH).   
 
 

 
Door de vorming van de werkorganisatie 
HLTsamen wordt hieraan invulling gegeven.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Er is in HLT verband een VTH-verordening 
voorbereid en vastgesteld door de 
gemeenteraden. 
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De zes Duin- en Bollengemeenten zorgen 
dat ze daar de specialistische 
deskundigheid en het onderhandelend 
vermogen (deskundigheid en financieel 
vermogen en capaciteit) voor in huis 
hebben. 

 

 
Te noemen zijn de samenwerking op het 
gebied van stedenbouw tussen de 
gemeenten Hillegom en Noordwijk door 
middel van detachering en tussen de 
gemeenten Katwijk en Noordwijk met 
kennisuitwisseling.  

Elke gemeente beoordeelt zelf of en welke 
risico’s zij wenst te lopen door aankoop 
van gronden of infrastructuur teneinde de 
ontwikkeling op gang te helpen. Het 

financieren van de onrendabele top van 
corporatiewoningen of in de openbare 

ruimte bij een bouwplan zijn andere 
voorbeelden van investeren in gewenste 
ontwikkelingen. 
 
Op incidentele basis ondersteunen 
gemeenten elkaar met het aan elkaar 
uitlenen van deskundigheid op het gebied 

van planeconomie en stedenbouw.  
 

 
Inmiddels wordt door de gemeenten gezamenlijk 
de handhaving van de ISG opgepakt. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Binnen HLT wordt op dit gebied een 
kwaliteitsslag gemaakt. 

27. De zes Duin- en Bollengemeenten 
werken aan versnelling van de 

uitvoering van de ISG en aan het 
stoppen van de verrommeling van het 

buitengebied.  
Zij spannen zich in om beweging te 
krijgen in het aantal grondtransacties, 
met de GOM als uitvoeringsorganisatie 
voor een aantal strategische locaties. De 
zes Duin- en Bollengemeenten houden 

vooralsnog vast aan het in de ISG 
afgesproken minimale bollenareaal van 
2625 hectare.  
 

 
 
 

 

Het tempo van versnelling is begrensd 
door de mogelijkheden van de Greenport 

Ontwikkelingsmaatschappij (GOM). Deze 
organisatie mag statutair geen risico’s 

nemen. Wil de GOM risicoloos projecten 
kunnen ontwikkelen, dan dient er eerst 
vermogen te worden gevormd. Daarom is 
geïnventariseerd waar clusters van 
Greenportwoningen kunnen worden 
gerealiseerd. Zodra zich op een van die 

locaties een gelegenheid voordoet, wordt 
daarop ingesprongen en worden de 
opbrengsten toegevoegd aan het 
vermogen. Als dat groot genoeg is, kunnen 

vervolgens projecten versneld worden 
gestart om de verrommeling metterdaad te 
bestrijden.   

 

GOM 
De GOM heeft een strategische visie en een 

voorstel aan de zes gemeenten gedaan om deze 
aanpak te sanctioneren.  

De versnelling van de GOM maakt inmiddels 
onderdeel uit van de Economische Agenda.  
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Herijking van de ISG zal in de komende 
jaren plaats vinden. Mocht in de 
komende decennia verandering komen 
in de gemaakte afspraken, dan blijft de 

gezamenlijke opgave om het 
buitengebied aan een hoge 
landschappelijke kwaliteit te helpen, 
met ruimte voor de beeldbepalende 

veelzijdige tuinbouw.  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Per 1 januari 2015 heeft de GOM 127 
Greenportwoningbouwtitels in omloop.  
De GOM heeft daarvan circa 100 gebruiken 
voor de locaties Abeelenpark en 
Trappenberg-Kloosterschuur. Daarnaast 
zijn er overeenkomsten voor 27 titels met 
derden. Deze titels zijn gedeeltelijk al 

afgerekend, want plan planologisch 
onherroepelijk. Deels zijn ze onderhevig 
aan een RO procedure, en deels zijn er 
reserveringsafspraken gemaakt 

vooruitlopend op te starten planologische 
procedures. Resteren nog 473 van de 600 

woningen die in de toekomst kunne 
worden vergeven. 
 
Er worden nog andere opties onderzocht 
om de motor van de GOM te versnellen, 
waaronder het verkopen van bouwtitels 
aan ontwikkelaars. Grootschalige 

grondverwerving door de GOM is statutair 
geen optie.  
 
 

 
 
 

In het Valentijns-akkoord is reeds tot de 
evaluatie besloten. Op 15 mei 2014 heeft 
het bestuurlijk overleg ruimtelijke ordening 
van de zes Greenportgemeenten een start 
gemaakt met de evaluatie. In februari 
2015 is de evaluatie van de 

Intergemeentelijke Structuurvisie 
Greenport Duin- en Bollenstreek afgerond 
en in maart 2015 in zes gemeenten als 

hamerstuk vastgesteld. De hoofdconclusies 
van de evaluatie luiden: 

 De planologische duidelijkheid is 
voor de greenport van groot belang 

Behalve over het genereren van extra 
inkomstenbronnen wordt ook nagedacht over 
het vergroten van de slagkracht van de 
organisatie. Daarnaast is sprake van 
vervlechting met de economische agenda voor 
de Duin- en Bollenstreek. De verwevenheid 
tussen de economische agenda en de ruimtelijke 

agenda is groot. Zo komt de ruimtelijke 
gewenste ontwikkeling van Trappenberg-
Kloosterschuur moeilijk van de grond. In 
Noordwijkerhout wordt het agrarisch 

bedrijventerrein Bulb Trade Park en het 
Greenportwoongebied Abeelenpark voortvarend 

ontwikkeld. De kavelverkoop loopt goed. 
 
 
Deze afspraak is meegenomen in het project 
Versnelling GOM van de brede economische 
agenda. Zie afspraak 17. 
 

 
 
 
 

 
 
 

De ISG is geactualiseerd en vastgesteld in 
juni/juli 2016. 
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Mogelijkheden tot verbreding van de 
bollensector (kenniskant) worden dan 
onderzocht.  

 
De zes Duin- en Bollengemeenten 

hanteren bij het vaststellen van hun 
bestemmingsplan buitengebied een 
gelijkluidende methodiek (toolbox) en 
identieke uitgangspunten. Juridisch 

gezien blijft er sprake van 6 
bestemmingsplannen buitengebied; in 
de praktijk draagt dit bij tot snellere 

herinrichtingprocessen. 
 

en moet overeind blijven. 
 De aanpak door de GOM wordt 

gewaardeerd. 
 De hoofdlijnen van de ISG worden 

niet ter discussie gesteld. 
 Binnen de kaders kan en moet wel 

gezocht worden naar 

mogelijkheden om de dynamiek te 
vergroten en de uitvoering te 
versnellen. Er worden door diverse 
partijen verbeteringen gewenst in 

de gezamenlijke beleidsvorming en 
aanpak van de 

herstructureringsopgave. 
 
De zes samenwerkende gemeenten zijn op 
30 september 2014 met de provincie Zuid-
Holland het Afsprakenkader Vitale 
Greenport Duin- en Bollenstreek 
overeengekomen. Daarmee hebben zij hun 

ruimtelijk beleid, zoals neergelegd in de 
Intergemeentelijke Structuurvisie 
Greenport Duin- en Bollenstreek, weten te 
bestendigen naast de provinciale Visie 

Ruimte en Mobiliteit als overgangsbeleid 
tot de vaststelling van de te actualiseren 
Intergemeentelijke Structuurvisie 

Greenport. 
 
Zie voor de verbreding van de bollensector 
het domein Economische Zaken. 
 
 

De gelijkluidende methodiek (toolbox) is 
beschreven in de Kadernota 
Bestemmingsplannen Buitengebied. Deze 

Kadernota is reeds in september 2012 door 
de zes colleges vastgesteld.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
Bij de vaststelling van de ISG 2016 is het 
Afsprakenkader komen te vervallen.  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
De economische visie en het economisch 
actieprogramma voor de Duin- en Bollenstreek 
zijn vastgesteld.  
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28. De zes Duin- en Bollengemeenten 
hanteren een uniforme gestroomlijnde 
gevalsbehandeling in het buitengebied, 
zodat een ondernemer die deel gaat 
nemen aan de transitie, in elke gemeente 
met uniforme en gestroomlijnde 
bouwvoorschriften en procedurevereisten 

te maken krijgt. 
 

Dit is het geval zodra elke gemeente zijn 
bestemmingsplan buitengebied heeft 
vastgesteld.  
 
 
 
 

 
 
Daarbij wordt de kritische vraag gesteld of 
elke gemeente zich aan de afspraken uit de 

ISG wil houden. Loopt de uitwerking van 
de afspraken in de gemeenten gelijk op of 

is er sprake van divergentie?   
 
 
 
Katwijk heeft haar bestemmingsplannen 
buitengebied, voor zover gelegen in de 
Bollenstreek, inmiddels herzien. Het 

bestemmingsplan Mient-Kooltuin wordt niet 
tot de Bollenstreek gerekend.  

Alle bestemmingsplannen voor het buitengebied 
zijn vastgesteld. Voor Hillegom wordt gewerkt 
aan een Omgevingsplan Buitengebied. 

 

29. De zes Duin- en Bollengemeenten trekken 
gezamenlijk op bij alle transities van 

winkelstraten, kantoorgebieden en 
bedrijventerreinen die verdergaan dan 

onderhoud en beheer. Zij streven daarbij 
naar een basisniveau per gemeente 
(basiswinkelstructuur, terrein voor 
verzorgende bedrijvigheid) en regio-brede 
afspraken over specialisatie, diversiteit en 
excellentie van winkel- en werkmilieus. 

Dat betekent dat gemeenten onderling 
coördineren en onderling afstemmen. Voor 
specifieke sectoren kunnen afspraken 
worden gemaakt (zie ook afspraak 22 EZ).  

 

Het vraagstuk van de transitie van 
winkelstraten, kantoorgebieden en 

bedrijventerreinen werden tot voor kort 
voornamelijk besproken in het verband van 

Holland Rijnland. Het accent in van de 
intergemeentelijke beleidsvorming 
verschuift naar de clusters binnen Holland 
Rijnland, maar op het niveau van de Duin- 
en Bollenstreek is het geen onderwerp van 
gesprek.  

Het gevoel van urgentie voor een 
gezamenlijke aanpak is niet wijd verbreid. 
Elke gemeente acteert voor zich.  
 

Zie verder het domein Economische Zaken. 
 

De ruimte voor intergemeentelijke afstemming 
wordt voor een belangrijk deel bepaald door de 

mate waarin ingezien wordt dat voor gezonde 
winkelstraten, kantoorgebieden en 

bedrijventerreinen verdere taakverdeling en 
differentiatie tussen en specialisatie van 
gemeenten noodzakelijk is.  
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30. De zes Duin- en Bollengemeenten zullen 
zich binnen twee jaar uitspreken over de 
vraag of er een gezamenlijk grond- en 
ontwikkelbedrijf moet komen voor 
transitiegebieden in de gemeenten. 
Onderzoek zal zich richten op de vraag of 
en in welke situaties gemeenten in 

samenwerking meer kunnen bereiken dan 
individueel. Belangrijk daarbij is de 
onderkenning van het gedeeld belang en 
een gezamenlijke visie op verantwoord 

investeren. 

De gemeenten Katwijk en Noordwijk 
hebben uitgesproken geen bevoegdheden 
of budget te willen overdragen aan een 
ander bestuursorgaan.  
 
Naast Katwijk en Noordwijk heeft alleen de 
gemeente Lisse een grondbedrijf. 

 

Met deze constatering is onderzoek niet nodig. 
De conclusie is dat er geen gemeenschappelijk 
grond- en ontwikkelbedrijf voor de zes 
gemeenten van de Duin- en Bollenstreek komt. 

 

31. De zes Duin- en Bollengemeenten 
manifesteren zich als eenheid – 
gezamenlijke visie, eenduidige 
woordvoering - in alle ruimtelijke relaties 
met de omringende regio's, inclusief 
Holland Rijnland en inclusief de provincies 
Noord- en Zuid-Holland en de twee 

metropolitane gebieden, teneinde zelf de 
regie te houden over de ruimtelijke 
toekomst van de streek en niet onder te 
sneeuwen in de belangen van anderen.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

De zes gemeenten werken op de 
ruimtelijke agenda bestuurlijk samen in het 
bestuurlijk overleg ruimtelijke ordening 
van de Greenport Duin- en Bollenstreek 
 
De zes gemeenten hebben zich begin 2014 
als hechte groep gemeenten 

gemanifesteerd in reactie op de visie 
Ruimte en Mobiliteit van de provincie Zuid-
Holland. Dat heeft geresulteerd in het al 
eerder bij afspraak 27 genoemde 
Afsprakenkader Vitale Greenport Duin- en 

Bollenstreek van 30 september 2014 
waarmee zij hun ruimtelijk beleid, zoals 

neergelegd in de Intergemeentelijke 
Structuurvisie Greenport Duin- en 
Bollenstreek, hebben weten te bestendigen 
naast de provinciale Visie Ruimte en 
Mobiliteit als overgangsbeleid tot de 
vaststelling van de te actualiseren 

Intergemeentelijke Structuurvisie 
Greenport. 
 
Deze reactie van de Duin- en Bollenstreek 

is ook meegenomen in de regionale 
woonagenda van Holland Rijnland.  
 

Dit opereren als hechte groep heeft 

De gemeenten van de Duin- en Bollenstreek 
blijven gezamenlijk optreden. 
 
Recente voorbeelden hiervan zijn: actualisatie 
van de VRM, de Omgevingsvisie Hart van 
Holland en de actualisatie van de Regionale 
Woon Agenda (RWA) die momenteel wordt 

gedaan. 
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Intergemeentelijke verschillen van inzicht 
worden als 'back office' aangelegenheid 
zodanig behandeld, dat ze de behartiging 
van de streeksgewijze belangen niet 
schaden.  
 

 
De zes Duin- en Bollengemeenten 
inventariseren met betrekking tot welke 

R.O.-onderwerpen en overlegstructuren 
het wenselijk is met één mond te spreken. 

resultaat gehad dat niet bereikt zou zijn als 
elke gemeente afzonderlijk had gereageerd 
op de plannen van Holland Rijnland en de 
provincie.  
 
In het verkeer met de provincie Noord-
Holland over de Structuurvisie Mainport 

Amsterdam, Schiphol en Haarlemmermeer 
(SMASH) is Holland Rijnland de 
gesprekspartner, mede namens de Duin- 
en Bollenstreek. Dat geldt ook voor het 

overleg met de metropolitane regio’s.  
 

Thans hebben de zes gemeenten een 
gezamenlijke vertegenwoordiging in de 
departementale projectgroep voor het 
Meerjaren-investeringsprogramma Ruimte 
en Transport (MIRT) in de persoon van de 
directeur van de Greenport 
Ontwikkelingsmaatschappij.  

 
Actueel is de Duinpolderweg waarbij de 
gemeenten Hillegom, Lisse en 
Noordwijkerhout gezamenlijk optrekken in 

de richting van Holland Rijnland en de 
provincies Zuid-Holland en Noord-Holland.  
 

Onderlinge meningsverschillen blijven 
binnenskamers. Zo komen afwijkingen van 
de Kadernota Bestemmingsplannen 
Landelijk Gebied aan de orde in ambtelijk 
en bestuurlijk overleg in plaats van elkaar 
brieven te schrijven. 

 
Deze afspraak betreft alle onderwerpen 
relevant voor de zes gemeenten. Daarin 

wordt geen selectie gemaakt.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Te overwegen valt om te inventariseren voor 
welke onderwerpen die minder dan zes 

gemeenten aangaan, de Duin- en Bollenstreek 
ook als blok zou kunnen optreden. De 
Duinpolderweg is daarvan een voorbeeld.  
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32. De zes Duin- en Bollengemeenten spreken 
af om alle initiatieven gericht op het 
revitaliseren van de woningmarkt, in een 
regionaal plan onder te brengen. Primaire 
doelgroepen van dat plan zijn starters, 
ouderen, woon-werkcombinaties. 

 

 

Bestuurlijk is verkend of er bij de zes 
gemeenten voldoende belangstelling is om 
het revitaliseren van de woningmarkt 
gezamenlijk op te pakken. Daar bleek 
onvoldoende sprake van te zijn.  
 
Op aangeven van de provincie werken de 

gemeenten samen in de afstemming van 
de regionale woonagenda. Dat gebeurt op 
het niveau van Holland Rijnland en met de 
zes Duin- en Bollengemeenten (subregio 

Noord + Katwijk).  
In 2015 is de regionale woonagenda 

geactualiseerd. Deze actualisering zijn door 
GS aanvaard tot juli 2017, waarbij 
tussentijds (medio 2016) alleen een 
monitoring van het 
woningbouwprogramma wordt gevraagd.  
 
Alle Duin- en bollengemeenten hebben hun 

eigen lokale woonagenda opgesteld. 
Daarbij is zoveel mogelijk uitgegaan van 
dezelfde begrippenkaders. Hillegom, Lisse 
en Teylingen hebben daarnaast een 

gezamenlijk document vastgesteld.  
 
In het kader van de 3D werkgroep Wonen, 

Zorg en Welzijn ligt er een concept 
actieplan voor wonen, zorg en welzijn 
waarbij een doelgerichte gezamenlijke 
agenda voor Wonen, Zorg en Welzijn en 
het gezamenlijk delen van de kennis, 
informatie en pilots en initiatieven op dit 

vakgebied door alle portefeuillehouders in 
de Duin- en Bollenstreek wordt 
ondersteund. 

In het verband van Holland Rijnland 
fungeert evenzo de 
huisvestingsverordening die lokaal 
maatwerk voor doelgroepen mogelijk 

Momenteel wordt hard gewerkt aan het 
actualiseren van de Regionale WoonAgenda 
(RWA). Het doel van de RWA is een regionaal 
kader voor woningbouwontwikkeling, zowel 
kwantitatief als kwalitatief.  
Onderdeel van de RWA is ook een gezamenlijke 
regionale ambitie voor de opgaven die er liggen 

m.b.t. huisvesting en begeleiding van bijzondere 
doelgroepen (beschermd wonen,  
maatschappelijke opvang, spoedzoekers en  
arbeidsmigranten). De planning is de RWA eind 

2017 vast te stellen. 
 

Medio 2017 hebben de regiogemeenten van 
Holland Rijnland voor het 3e jaar het jaarlijkse 
overzicht van plancapaciteit en 
woningbouwprogrammering (Planlijst 2017) 
aangeboden aan de provincie. Het overleg en de 
afstemming tussen gemeenten (en binnen de 
subregio’s) en provincie is sterk verbeterd.  

De lijst vormt een belangrijke bouwsteen voor 
een analyse van de kwalitatieve aspecten van 
het bouwprogramma. Deze analyse (en het 
trekken van conclusies) vindt plaats in de 

actualisering van de Regionale Woonagenda. 

  
Het actieplan wordt thans uitgewerkt. De 
gemeenten van de Duin- en Bollenstreek werken 
daarin ambtelijk, bestuurlijk en met corporaties 

samen. Ook voor hun inbreng in Holland 
Rijnland werken zij samen.  
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maakt.  
 
Ten slotte hebben de zes gemeenten met 
de provincie Zuid-Holland in 2014 het 
convenant huisvesting arbeidsmigranten 
afgesloten.  
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Infrastructuur 

 

   

33. De zes Duin- en Bollengemeenten blijven 
gezamenlijk optrekken bij de afronding 
van de plan- en besluitvorming over de 
RijnlandRoute en het HOV. Zij zetten zich 
gezamenlijk in om de komst van de twee 

grote projecten te gebruiken voor 
versterking van de economische en 
ruimtelijke structuur van het gebied. 

 

De RijnlandRoute is min of meer afgerond 
qua nut om gezamenlijk op te trekken. De 
N206 / RijnlandRoute is een belangrijke 
verkeersader voor de gehele Duin- en 
Bollenstreek.  

 
De plannen voor de HOV – corridor zijn 
concreter gemaakt. Op 6 januari 2016 

heeft de gemeenteraad van Teylingen 
ingestemd met het maatregelenpakket 
voor Teylingen. Er vindt structureel overleg 

plaats tussen de wegbeheerders om de 
planning van de te nemen maatregelen 
over de gehele route af te stemmen. 

Met de RijnlandRoute is nog niet de 
doorstroming op de gehele verkeersader 
opgelost. Direct in het verlengde van de 
RijnlandRoute liggen er in de N206 bij Katwijk 
twee verkeerslichtengeregelde kruispunten die 

de verkeerstoename niet kunnen verwerken. Het 
is gewenst om gezamenlijk op te trekken om 
ook dit knelpunt opgelost te krijgen. 

 
 

 

34. De regio werkt samen aan het versterken 
en verfijnen van het OV-netwerk in de 
Duin- en Bollenstreek, het versterken en 

uitbreiden van het fiets- en 
wandelpadennetwerk en van recreatieve 
verbindingen. Indien dat kan bijdragen 

aan de realisatie en aan medefinanciering 
door andere partijen, wordt het instellen 
van een Regionaal Investeringsfonds (RIF) 
naar voorbeeld van Holland Rijnland 

overwogen. 
 

Het openbaar vervoer komt ter sprake in 
Holland Rijnland verband. Dit vanwege het 
feit dat we onze gezamenlijke visie ook in 

dat verband hebben neergelegd. De 
inbreng in de portefeuillehouder-
overleggen en het Algemeen Bestuur van 

Holland Rijnland wordt vooraf onderling 
afgestemd. 
 
Recreatieve fiets- en wandelpaden zijn 

gezamenlijk opgepakt in een regionaal 
toeristisch netwerk. Voor woon-
werkverkeer en woon-schoolverkeer in 
relatie tot het fietsnetwerk is onderling 
afgestemd waar ontbrekende schakels en 
ontbrekende kwaliteit aanwezig is. Deze 

aandachtspunten zijn ingebracht in het 
regionale uitvoeringsplan Fiets van Holland 

Rijnland.  
 

Op 20 april 2016 hebben Provinciale Staten van 
Zuid – Holland het provinciale fietsplan “Samen 
verder fietsen” vastgesteld. Het 

gemeenschappelijk optreden in dit traject 
versterkt de slagingskans van regionale 
projecten.  

 
 
In regionaal verband zal op basis van dit 
fietsplan binnenkort het regionale fietsplan 

Uitvoeringsplan Fiets worden geactualiseerd. 
 

 

35. De zes Duin- en Bollengemeenten 
stemmen hun onderhoudstaken van 

Er is een overleg tussen de zes Duin- en 
Bollengemeenten. Overigens worden in dit 

Dit overleg is uitgebreid met de provinciale 
vertegenwoordigers. 
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wegen onderling en met andere 
wegbeheerders en nutsbedrijven af, 
teneinde de overlast te minimaliseren. 

overleg eveneens de effecten van diverse 
evenementen op elkaar afgestemd. 

36. De zes Duin- en Bollengemeenten richten 
een gezamenlijk aanspreekpunt in dat 

initieert, faciliteert en coördineert op het 
gebied van mobiliteitsmanagement: 
bedrijven die met bijzonder 
arrangementen (poolen, shuttles, 
collectieve abonnementen, transferia, 
enzovoort) hun verkeersstroom willen 

beperken. 

 

Hier zijn geen ontwikkelingen te melden. Dit onderdeel is nauwelijks relevant gelet op de 
relatief kleine en verspreid gelegen locaties in de 

Bollenstreek. Deze afspraak lijkt overigens wel 
relevant voor de economische agenda. 

 

 


