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DE VIJF DUIN- EN BOLLENGEMEENTEN NAAR 2030 
STRATEGISCHE SAMENWERKINGSAFSPRAKEN 

 

 

 

SAMENWERKINGSAFSPRAKEN ZOALS BESPROKEN DOOR DE RAADSLEDEN VAN DE  VIJF DUIN- EN 

BOLLENGEMEENTEN OP 14 FEBRUARI 2013 IN NOORDWIJKERHOUT 

 

Veiligheid en Openbare orde      

 

1. De vijf Duin- en Bollengemeenten ontwerpen samen met politie en 

maatschappelijke partners een integrale veiligheidstrategie (Integraal 

Veiligheids Programma). 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.  

 

2. De vijf 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. 

 

3. De vijf Duin- en Bollengemeenten voeren hun beleid en handhaving op de gebieden 

drank, drugs, horeca en jaarwisseling gezamenlijk uit. 

 

4. De vijf Duin- en Bollengemeenten  gaan de Algemene Plaatselijke Verordeningen en 

de vergunningverlening voor (grotere) evenementen harmoniseren. 

 

5. De vijf Duin- en Bollengemeenten presenteren zich als eenheid in het bestuur van 

de Veiligheidsregio en in de regionale politie-eenheid.   

 

6. De vijf Duin- en Bollengemeenten verankeren de beleidsplanning van de politie, de 

brandweer en de GHOR op uniforme wijze in de gemeenteraden.  
 

Sociaal Domein 

 

7. De vijf 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      
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regionale niveau zijn leidend, in de uitvoering wordt afgeschaald naar lokaal 

maatwerk. Organisatiebeginsel wordt ‘groot organiseren en klein of dichtbij 

uitvoeren’.  

 

8. De vijf Duin- en Bollengemeentengedragen 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 vijf is 

een ‘back office’ activiteit, die de slagkracht naar derde partijen niet in de weg zal 

staan. 

 

9. De vijf 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.  

 

10. De vijf Duin- en 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 vijf Duin- en Bollengemeenten streven eveneens naar versterking van 

de basis onder het werkvoorzieningbedrijf Maregroep. 

 

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

bijstandscliënten en arbeidsgehandicapten volgens de Participatiewet, beraden de 

vijf 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 Duin- en Bollengemeenten bouwen daartoe het 

gemeenschappelijk werkgeversservicepunt met Katwijk uit.      

 

12. De vijf 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’.  

 

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

het zaak goede relaties te ontwikkelen met de verzorgingstructuur van het     
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onderwijs. Het gaat daarbij om zorgverleners en andere instituten die regionaal of 

regio-overstijgend werken. De vijf Duin- en Bollengemeenten zijn als afzonderlijke 

gemeente nauwelijks gesprekspartner voor deze zorgverleners. De vijf Duin- en 

Bollengemeenten organiseren zich daarom als ‘enkelvoudige gesprekspartner’ van 

deze instituten, teneinde slagvaardig tot afspraken en informatie-uitwisseling te 

komen.     

 

14. De vijf Duin- en Bollengemeenten doen gezamenlijk onderzoek naar de gevolgen 

van de sociaaldemografische 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.  

 

15. De vijf 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 vijf Duin- en Bollengemeenten 

erkennen voorts dat een vitaal bedrijfsleven en een ‘civil society’ die 

verantwoordelijkheid wil dragen, broodnodig zijn als dragers van voorzieningen 

voor kwetsbare mensen en als coproducenten van de transitie naar een 

participatiesamenleving. 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.  

 

16. De vijf 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.    
 

 

Economische Zaken 

 

17. De vijf Duin- en Bollengemeenten streven naar een hogere waardetoevoeging 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 (de vijf Duin- en Bollengemeenten  en 

Katwijk) 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  

beleidpartijen. Deze afspraak wordt herbevestigd. De ambities van de GOM worden    
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hierbij opnieuw onderstreept; de uitvoeringsafspraken van de GOM zal vanwege de 

economische crisis worden herijkt. 

 

18. De  vijf 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.  
 

19. De vijf 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’, inclusief promotie van het 

strand- en het congrestoerisme. De regio wordt internationaal gepresenteerd, en 

ook als ‘tuin’ voor de omringende steden. 
 

20. De vijf 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 bedrijven in de streek.  
 

21. De vijf Duin- en Bollengemeenten erkennen het Holland Space Center 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.    
 

22. Als het gaat om de ‘reguliere’ economie (kantoren, winkels, bedrijventerreinen) 

spreken de  vijf Duin- en Bollengemeenten af hun gezamenlijke grondgebied te 

beschouwen als een integraal te ontwikkelen regio. De vijf 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 economiegerelateerde kwesties (inclusief onderhoudsgelden voor 

infrastructuur) onder te brengen in een gezamenlijk meerjarenkader en of dat 

kader zich kan ontwikkelen tot een gezamenlijk investeringsfonds. 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) 
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23. De  vijf 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.  
 

24. De vijf Duin- en Bollengemeenten streven naar verhoging van de organisatiegraad 

van hun bedrijfsleven en naar uitbreiding van het park- en citymanagement naar de 

hele streek. 
 

25.  De  vijf Duin- en Bollengemeenten voeren gezamenlijk een ambitieus en krachtig 

regionaal onderwijsbeleid waarin aandacht is voor de aansluiting van het regionale 

(beroeps-)onderwijs en arbeidsmarkt bij de economische doelstellingen in regio. 

Daarnaast voeren de vijf Duin- en Bollengemeenten 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; en op goede relaties tussen de streek en de 

educatieve infrastructuur ‘van buiten’ (Hogescholen, UL, ROC, Wageningen). 

 
 

Ruimtelijke ordening 

26. De vijf 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. Daarbij zullen 

geen investeringen worden gedaan en worden financiële risico’s voorkomen. De  

vijf Duin- en Bollengemeenten zorgen dat ze daar de specialistische deskundigheid 

en het onderhandelend vermogen (deskundigheid en financieel vermogen en 

capaciteit) voor in huis hebben.  

 

27. De  vijf 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 vijf Duin- en 

Bollengemeenten houden vooralsnog vast aan het in de ISG afgesproken minimale 

bollenareaal van 2625 hectare. 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’. Mogelijkheden tot verbreding van de bollensector 

(kenniskant) worden dan onderzocht. De vijf Duin- en Bollengemeenten hanteren 

bij het vaststellen van hun bestemmingsplan buitengebied een gelijkluidende 

methodiek (toolbox) en identieke uitgangspunten. Juridisch gezien blijft er sprake 
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van 5 bestemmingsplannen buitengebied; in de praktijk draagt dit bij tot snellere 

herinrichtingprocessen. 
 

28. De vijf 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. 
 

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

winkelstraten, kantoorgebieden en bedrijventerreinen die verder gaan dan 

onderhoud en beheer. Zij streven daarbij naar een basisniveau per gemeente 

(basiswinkelstructuur, terrein voor verzorgende bedrijvigheid) en regiobrede 

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.) 

 
 

30. De vijf 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.  
 

31. De vijf 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. Intergemeentelijke verschillen van inzicht worden als ‘back office’ 

aangelegenheid zodanig behandeld, dat ze de behartiging van de streeksgewijze 

belangen niet schaden. De vijf Duin- en Bollengemeenten inventariseren met 

betrekking tot welke R.O.-onderwerpen en overlegstructuren het wenselijk is met 

één mond te spreken.    
 

32. De vijf 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. 
 

  

 



8 
 

 
 

Infrastructuur 

 

33. De vijf Duin- en Bollengemeenten blijven gezamenlijk en met Katwijk optrekken bij 

de afronding van de plan- en besluitvorming over de RijnlandRoute en het HOV. Zij 

zette zich gezamenlijk in om de komst van de twee grote projecten te gebruiken 

voor versterking van de economische en ruimtelijke structuur van het gebied. 

 

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. 
 

35. De vijf Duin- en Bollengemeenten stemmen hun onderhoudstaken van wegen 

onderling en met andere wegbeheerders en nutsbedrijven af, teneinde de overlast 

te minimaliseren. 
 

36. De vijf 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.    
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SLOTVERKLARING 

14 februari 2013 

 

De deelnemers van de radenconferentie van Hillegom, Lisse, Noordwijk, 

Noordwijkerhout en Teylingen op 14 februari 2013,  

1. Nemen in overweging de samenwerkingsafspraken zoals die in de broeisessies zijn 

afgesproken 

2. Verzoeken de stuurgroep om de resultaten van de conferentie met spoed aan de 

afzonderlijke raden aan te bieden ter bespreking  

3. Verzoeken de stuurgroep daar waar nodig binnen de bestaande thema’s natuur, 

water en landschap toe te voegen en duurzaamheid als leidraad binnen alle 

thema’s uit te werken  

 

Verzoeken de stuurgroep voorts, 

4. Om de samenwerkingsafspraken van optimale uitvoeringsmodaliteiten te 

voorzien 

5. Daarbij te putten uit de negen modaliteiten uit het Berenschot-rapport en aan te 

geven welke modaliteit – dan wel combinatie van modaliteiten - per afspraak 

operationeel het meest effect is 

6. De modaliteiten te toetsen op hun toekomstbestendigheid en robuustheid in het 

licht van de financiële toekomst van het lokaal bestuur en in het licht van 

regelgeving van andere overheden 

7. In april een eerste versie van de modaliteiten aan de raden beschikbaar te stellen 

en voor de zomer van 2013 een bestuurlijke reactie - bestaande uit discussie en 

besluitvorming in de gemeenteraden van de vijf Duin- en Bollengemeenten - op de 

modaliteiten mogelijk te maken 

 

Verzoeken de stuurgroep voorts, 

8. De inwoners van de vijf Duin- en Bollengemeenten in een publicatie te informeren 

over de inhoudelijke inzet en over het lopende overleg over modaliteiten 

9. Per samenwerkingsthema de relevante stakeholders en maatschappelijke 

partners – daaronder begrepen professionele organisaties als instellingen voor 

zorg en onderwijs, de veiligheidsregio, ondernemersverenigingen en bedrijven, 

bewonersorganisaties en (koepels van) verenigingen voor sport en cultuur – te 

identificeren en te consulteren 
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./2 Slotverklaring 14-2-2013 

 

10. Verzoeken de stuurgroep voorts, 

11. Binnen de platforms van Holland Rijnland en de VNG actief te participeren in het 

debat over de consequenties van het regeerakkoord voor de decentralisaties, de 

financiële staat en de uitvoeringskracht van het lokaal bestuur 

 

Verzoeken de stuurgroep voorts, 

12. De vorderingen en de actualiteit periodiek met de klankbordgroep door te nemen 

en zorg te dragen voor doorgeleiding van relevante informatie naar de raden 
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STATUS VAN DE VOORLIGGENDE TEKST 

 

Op 14 februari 2013 hebben leden van de gemeenteraden van Hillegom. Lisse, 

Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen gesproken over de ‘position papers’ op de 

terreinen openbare orde en veiligheid, sociaal domein, economische zaken, ruimtelijke 

ordening en infrastructuur. De materiële opbrengst van die bijeenkomst is een lijst van 

geamendeerde afspraken die drager worden van de samenwerking tussen de vijf 

gemeenten; en een slotverklaring waarin de voortgang van de werkzaamheden wordt 

geregeld. 

De bijeenkomst va 14 februari was weliswaar goed voorbereid, maar wel informeel van 

karakter. Dat betekent dat de uitspraken een legalisering behoeven in de raden. Het 

staat de raden in theorie vrij om  alsnog van alles van de afspraken te vinden. Maar in de 

praktijk is de marge smal. De kracht van de afspraken en de slotverklaring moet zijn dat 

ze in alle vijf raden gelijkluidend worden vastgesteld. Zodra een raad onoverkomelijke 

bezwaren tegen een van de afspraken zou formuleren, gaat veel van de zeggingskracht 

verloren. We roepen de raden dus op om terughoudend te zijn met het alsnog wijzigen 

van de afspraken zoals gemaakt op 14 februari. Nieuwe en kritische inzichten van 

afzonderlijke raden zouden in een ‘side letter’ bij de afspraken kunnen worden 

ondergebracht. 

Op grond van de peiling van de opinie over de slotverklaring aan het einde van de 

bijeenkomst van 14 februari, kan in redelijkheid een behandeling in de raden tegemoet 

gezien worden die consistent is met het verloop van de 14de. Van de omstreeks 85 

aanwezige raadsleden verklaarden zich er 7 tegenstander van de verklaring.  

Een enkele fractie – die van Puur Noordwijk – heeft in een stemverklaring aangegeven 

niet in te stemmen met de vormgeving van (deze fase van) het proces. We geven de 

tekst van de stemverklaring integraal weer. 

PUUR NOORDWIJK heeft geconstateerd dat de vijf position papers in algemene zin goede 

beleidsterreinen zijn voor samenwerking.  Wij zien kansen voor intensieve samenwerking 

op deze beleidsterreinen. De in de vijf position papers genoemde onderwerpen zijn het 

onderzoeken meer dan waard. 

PUUR NOORDWIJK zal deze onderwerpen uit de vijf position papers dan ook  graag 

bespreken in haar raadsvergadering. Dat is het legitieme gremium om over dit soort 

onderwerpen in alle openbaarheid uitspraken te doen en er de juiste prioriteiten bij te 

stellen. Daar kan de gemeenteraad haar college dan verzoeken om te gaan overleggen 

met de collega’s in de Duin en Bollenstreek om te onderzoeken per beleidsterrein in 

welke samenstelling van Duin en Bollengemeenten het beste samengewerkt kan worden. 

Naar aanleiding van dat overleg zal het college met concrete voorstellen richting de raad 

komen. Dat is de legitieme wijze om aan deze samenwerkingsonderwerpen gestalte te 

gegeven. Op deze manier wordt  in alle openbaarheid gesproken en besloten over 
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samenwerkingsverbanden tussen de verschillende gemeenten van de Duin en 

Bollenstreek. 

Een tweede memorabele uitspraak over de slotverklaring is de breed gedragen 

toevoeging over water, natuur, landschap en duurzaamheid. Besloten is om deze 

toevoeging niet in de thans voorliggende versie van de position papers ‘af te raffelen’, 

maar om er afzonderlijk aandacht aan te geven in het vervolgtraject. Het streven is om 

de raden voor de zomer van 2013 een ‘inhoudsdocument’ aan te bieden, aan de hand 

waarvan gesproken kan worden over samenwerkingsafspraken.   

Tot zover de status van de voorliggende tekst. 

 

Politieke betekenis van de afspraken 

Op 14 februari is diverse malen vastgesteld dat instemming van de raden met de 

afspraken in veel gevallen intentioneel is en niet contractueel. Dat is terecht; veel 

afspraken hebben nader onderzoek en nadere utwerking nodig, alvorens in een 

‘contractuele zin’ weer bij de raden terug te komen. De politieke zeggingskracht van de 

afspraken is vooral dat ze dynamiek brengen in de samenwerking tussen de vijf 

gemeenten. Die dynamiek kan in de beleidspraktijk leiden tot aanscherpen van sommige 

afspraken en afzwakking van weer andere. Het signaal van 14 februari 2013 is vooral: 

‘deze vijf gemeenten zitten gezamenlijk in de boot en gaan in een voor het lokaal 

bestuur kritieke periode gezamenlijk de koers bepalen’. 

 

Dat signaal is op tijd afgegeven. Inmiddels heeft de Minister van BZK in een brief van 19 

februari 2013 zijn visie gegeven op de samenhang van de decentralisaties in het sociaal 

domein met de uitvoeringskracht van gemeentebesturen. In de brief bevestigt hij dat de 

voor de decentralisaties noodzakelijk geachte uitvoeringskracht een bevolkingsbasis van 

tenminste 100.000 mensen vergt. Gebieden die zich niet als zodanig organiseren, lopen 

het risico na 1 januari 2014 geen deel te kunnen hebben aan de decentralisaties en 

afhankelijk te worden van de regievoering door een nabije centrumgemeente. De 

minster wil voor 31 mei 2013 van de gemeenten weten in welke samenstelling zij tot de 

noodzakelijke samenwerking komen. Hij meldt bovendien dat het in de 

intergemeentelijke gebieden moet gaan om ‘congruente’ samenwerking (zoveel 

mogelijk samenwerkingsafspraken binnen hetzelfde gebied). Een ad hoc afspraak 

(cafetariamodel) is niet robuust genoeg om de uitdagingen aan het lokaal bestuur te 

kunnen dragen. 

Steun van de gemeenteraden voor de afspraken uit de position papers is het feitelijke 

antwoord van de gemeenten in de Bollenstreek op de vraag van de minister. Zij zeggen 

in politieke zin: ‘Minister, wij zijn gevijven het congruente gebied waarmee u afspraken 

kunt maken over de decentralisaties’.  
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Voor de Gemeente Katwijk is de positie iets anders. De ‘Bollenvijf’ zijn 

sociaaleconomisch en sociaaldemografisch in hoge mate homogeen. De sociale opgaven 

van de vijf lijken sterk op elkaar. Dat telt, nu het sociaal domein zo belangrijk wordt in de 

discussie over de toekomst van het lokaal bestuur. De bestuurlijke congruentie van de 

vijf wordt inhoudelijk onderbouwd door een hoge mate van sociale samenhang.  

Dat geldt voor Katwijk niet. Katwijk is sociaaldemografisch en inhoudelijk een heel ander 

gebied. Hoe het kabinet tegen de Katwijkse positie aankijkt is (nog) niet bekend, maar 

van provinciale zijde is geen druk te verwachten om Katwijk te beschouwen als 

behorend tot het congruente gebied. Het kabinet heeft aangegeven in de toepassing van 

de 100.000+-norm maatwerk te willen betrachten. Strikt gezien vanuit de inhoud, is het 

waarschijnlijk dat dat maatwerk betekent dat Katwijk, gezien de eigen problematiek, 

niet onder druk komt te staan om aan te sluiten bij een congruent gebied en als 

afzonderlijk cluster aan het werk zal kunnen gaan, naast het cluster uit de noordelijke 

Duin en Bollenstreek en het cluster uit de Leidse regio.  

Dat betekent niet dat met Katwijk niet wordt samengewerkt. Het betekent wel dat 

Katwijk tot op zekere hoogte zelf kan besluiten of en op welke onderdelen zij aansluiting 

zoekt bij de nabije congruente gebieden. Het is aan de raad van Katwijk om de komende 

periode aan te geven hoe zij zich wil verhouden tot de omringende clusters.  
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Intro 

 

 

Op 14 februari 2013 kwamen de gemeenteraden van Hillegom, Lisse, Noordwijk, 

Noordwijkerhout en Teylingen in een gezamenlijke conferentie bijeen. De voorliggende 

pagina’s geven de context en de inzet van de conferentie aan. Achtereenvolgens komen aan 

de orde: 

 In de vijf Duin- en Bollengemeenten is het initiatief genomen voor een verdere 

intensivering van de intergemeentelijke samenwerking. Op 2 oktober 2012 is per 

raadsuitspraak afgesproken dat daarbij allereerst de inhoud aan de orde moet 

komen, en wel in strategische zin: de gezamenlijke opgaven van de vijf voor een 

periode van tien tot vijftien jaar. Die opgaven zijn voor een vijftal beleidsterreinen 

in beeld gebracht in ‘position papers’ (par. a). 

 Uit een inventarisatie onder bestuurders, raadsleden en ambtenaren en uit de 

support op de conferentie zelf is gebleken dat de lat op deze terreinen hoog ligt: 

de streek is toe aan nieuwe samenwerkingsafspraken, bovenop de bestaande 

samenwerkingsrelaties. Met name als het gaat om samenwerking in strategische 

zin is een gat te vullen (par. b). 

 De urgentie van nieuwe afspraken wordt sterk vergroot door ontwikkelingen van 

buitenaf: er komen forse bezuinigingen op de gemeenten af, hun ‘workload’ 

neemt flink toe (vooral in het sociaal domein) en het kabinet oefent druk uit om 

tot schaalvergroting in het lokaal bestuur te komen. Intensieve strategische 

samenwerking is nodig om de regie over de toekomst van de streek in eigen hand 

te houden (par. c).   

 Er zijn geen echte blokkades tegen verdergaande samenwerking. De vijf Duin- en 

Bollengemeenten vormen sociaaleconomisch en sociaal-cultureel een behoorlijk 

homogeen gebied. De vijf gemeentebesturen zijn qua omvang en toerusting geen 

bedreiging voor elkaar. Ze kunnen samenwerken zonder vrees voor een ‘vijandige 

overname’. Dat netjes verdeelde soortelijk gewicht vergt wel weer veel leiderschap 

en collegialiteit van de afzonderlijke gemeentebesturen (par. d). 

 De gemeentebesturen staan niet alleen in hun beraad over de toekomst van de 

streek. Er is een actief maatschappelijk middenveld. De gemeentebesturen hebben 

in de komende moeilijke jaren niet alleen elkaar nodig, ze hebben ook 

maatschappelijke partners nodig om te kunnen blijven zorg dragen voor 

voorzieningen en dynamiek in het gebied (par. e).  

 De uitspraken van de raadsleden p 14 februari hebben een nadere legalisering 

nodig. De conferentie was wel opiniërend, maar niet besluitvormend. Vaststelling 

in de afzonderlijke raden is nodig (par. f).  

 Na de conferentie is een organisatorische uitwerking van de 

samenwerkingsafspraken aan de orde. En er moet een overtuigend verhaal komen 

dat de vijf Duin- en Bollengemeenten hun eigen toekomst gaan regisseren, ook 

zonder druk van buitenaf (par. g).      
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a. Totstandkoming van deze ‘position papers’   

 

Op 6 juli 2012 verscheen het rapport “Bestuurlijke Toekomst Duin- en Bollenstreek” van 

bureau Berenschot, gemaakt in opdracht van de gemeenten Noordwijk, Hillegom, Teylingen 

en Lisse. Deze vier gemeenten hadden het bureau gevraagd te rapporten over hun 

toekomstbestendigheid, mede gezien de matige economische prestaties van de streek. Het 

rapport is op 2 oktober 2012 besproken in de raden van de vier gemeenten. Het politiek 

beraad werd afgesloten met in meerderheid aanvaarde raadsmoties. Hoewel de vier raden 

ieder een eigen positie kozen, waren er tenminste twee gemeenschappelijke lijnen vast te 

stellen: ten eerste de wens om de samenwerking te intensiveren (bovenop alle reeds 

bestaande samenwerkingsrelaties), ten tweede de wens om in een radenconferentie nader 

te discussiëren en zo mogelijk afspraken te maken over de inhoudelijk-strategische inzet van 

die samenwerking. Tot die radenconferentie diende het onderlinge debat over de inhoud te 

gaan (de ‘wat-vraag’) en niet over de modaliteiten (de ‘hoe-vraag’).  

 

Vanuit de raden kwam verder het signaal om haast te maken, teneinde zo snel mogelijk over 

een gezamenlijk verhaal te beschikken. En er werd een selectie aangegeven van een vijftal 

domeinen waarop de intensivering de komende tijd betrekking moet hebben, te weten 

openbare orde en veiligheid, ruimtelijke ordening, infrastructuur, economische zaken en het 

sociaal domein.     

 

De gemeenteraad van Noordwijkerhout heeft daarop laten weten zich in deze benadering te 

kunnen vinden en graag te zullen participeren. Waarna we kunnen spreken van een initiatief 

van de ‘Vijf Duin- en Bollengemeenten’.     

 

In het overleg over de uitvoering van de moties zijn de volgende afspraken gemaakt: 

 De reeds bestaande stuurgroep van leden van de Colleges van B&W van de 

gemeenteraden neemt de ‘lead’ in de organisatie van de conferentie en zorgt voor 

‘position papers’ over de vijf domeinen, op grond waarvan de raden zich kunnen 

uitspreken. 

 De eveneens al bestaande klankbordgroep van (drie) raadsleden uit elk van de vijf 

gemeenten geeft respons op stappen van de stuurgroep en functioneert als ‘linking 

pin’ naar de raden.  

 

Beleidadviesbureau Blaauwberg krijgt – mede op basis van bekendheid met de streek - 

opdracht om stuur- en klankbordgroep inhoudelijk en organisatorisch te ondersteunen.  

De agenda is strategisch van aard, dat wil zeggen dat het om de opgaven gaat waar de vijf 

Duin- en Bollengemeenten gezamenlijk voor staan in een periode van tien tot vijftien jaar. 

 

Ter voorbereiding van de conferentie is in de vijf raden een presentatie gehouden over de 

sociaal-economische en de sociaal-demografische staat van de streek en is een oproep 

gedaan aan raads- en collegeleden en ambtenaren om zich uit te spreken over de gewenste 

en noodzakelijke ambities voor de komende tien tot vijftien jaar. Op die oproep is 

ruimschoots geantwoord.  
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b. Status van de ‘position papers’ 

 

De ‘position papers’ zijn te beschouwen als het resultaat van ene empirisch onderzoek: dit is 

waar de politici en ambtenaren uit de vijf Duin- en Bollengemeenten in een maand van 

intensief debat en in een gezamenlijke radenconferentie mee komen. De lezer kan 

constateren: er zijn veel gezamenlijke ambities.      

 

Over de voorliggende tekst nog enkele opmerkingen. 

 

De vraag is gesteld of aan afspraken over intensivering van de samenwerking niet een 

‘nulmeting’ vooraf hoort te gaan, waarin bezien wordt wat er nu al allemaal in 

samenwerking gebeurt. Daar zit iets in: er gebeurt namelijk al heel veel in samenwerking. 

Bureau Berenschot telt in de genoemde rapportage al acht zeer stevige 

samenwerkingsverbanden: de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland (politiek, 

infrastructuur, overheidsinvesteringen, sociaal domein, economische stimulering) , de 

Veiligheidsregio Hollands Midden (politie, brandweer, rampenbestrijding), de Regionale 

Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (GGD), de Greenport 

Ontwikkelingsmaatschappij (herstructurering buitengebied), de Intergemeentelijke Sociale 

Dienst Bollenstreek ISD (uitvoering sociale zekerheid en participatie), het 

werkvoorzieningschap Duin- en Bollenstreek / Maregroep (arbeidsgehandicapten), de 

Milieudienst West-Holland en het Vuilafvoerbedrijf Duin- en Bollenstreek / De Meerlanden.  

 

Overigens zijn zeven van deze acht stevige samenwerkingsverbanden vanuit de 

gemeentelijke praktijk bezien vooral operationeel en uitvoerend van aard. Eigenlijk is 

Holland Rijnland het enige platform waar de vijf Duin- en Bollengemeenten gemeenten aan 

strategievorming doen, aan een gezamenlijke en inhoudelijke visie voor de langere termijn. 

In dat opzicht is de vraagstelling van 14 februari - een nieuwe impuls voor juist de 

strategische samenwerking - een schot in de roos.    

 

Het merendeel van de begrotingen van de afzonderlijke gemeenten is al verknoopt met 

deze acht ‘grote’ samenwerkingsverbanden. En los van deze acht, zijn er kleinere en 

bilaterale relaties. Hun aantal kan in de Bollenstreek per gemeente tot in de 60 oplopen, 

dubbel zoveel als wat de VNG ‘normaal’ acht voor een gemeente. Een echt zelfstandige 

gemeente is zo bezien een fictie. Dat geldt niet alleen voor de vijf Duin- en 

Bollengemeenten, dat geldt voor veel meer gemeenten in Nederland. De lokale autonomie 

is allang beperkt door samenwerkingsinstituten met eigen besturen en eigen posities. Een 

nulmeting zou goed zijn om eens te kijken of dat hele stelsel van samenwerkingsrelaties nog 

wel beheersbaar is. Berenschot spreekt over een ‘afstemmingslast’ voor de 

bollengemeenten: in al die samenwerkingsverbanden moet regie gevoerd worden, dat 

vraagt veel van de bestuurlijke en ambtelijke organisatie van een gemeente en Berenschot 

vraagt zich af of dat niet door intensivering van de samenwerking kan worden opgelost.    

 

Toch is zo’n nulmeting hier niet aan de orde: dat zou al weer over de beleidsuitvoering gaan. 

Wat de raden op 2 oktober 2012 hebben gevraagd, is welke inhoudelijke opgaven op het 

lokaal bestuur in de streek afkomen die een gezamenlijk optrekken vereisen, voor een 
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periode van tien tot vijftien jaar. Regeren is vooruitzien: een kortere horizon dan tien jaar 

betekent dat je weer redeneert vanuit de incidenten van nu. En een langere dan vijftien jaar 

wordt weer erg onzeker. Vandaar die termijn: drie raadsperiodes. Dat is de horizon waarop 

je je organisatie gaat inrichten, de ‘hoe-vraag’ gaat beantwoorden. Nu de strategische inzet 

op 14 februari 2013 duidelijk is geworden, komt de vraag aan de orde of de inhoudelijke 

uitdagingen met de bestaande samenwerkingsrelaties kunnen worden opgepakt, dan wel 

iets nieuws vergen.  

 

Vervolgens de vraag naar de volledigheid van deze ‘position papers’. Sport, cultuur, 

recreatie, sociaal-culturele samenhang, onderwijs, volkshuisvesting, milieu, water, 

natuurbeheer – dat zijn zomaar wat thema’s die niet in deze papers behandeld worden. Het 

antwoord op die onvolledigheid is heel simpel: de raden hebben besloten het inhoudelijk 

debat tot de vijf genoemde thema’s te beperken. In de praktijk is die raadsuitspraak goed 

hanteerbaar: ze voorkomt dat er met iedereen over alles tegelijk gesproken wordt. De 

kwaliteit van het politieke debat is met enige selectie gediend. De gekozen vijf thema’s 

geven al een brede doorkijk naar de toekomst van het lokaal bestuur. Dat die doorkijk niet 

volledig is, moet maar even op de koop toe genomen worden. 

Overigens zijn de grenzen tussen de thema’s tijdens de gevoerde discussies niet met een 

schaar geknipt. Sprekend over het ‘sociaal domein’, komen ook uitspraken over onderwijs in 

beeld en sprekend over ruimte, komt de woningbouw aan de orde. De ‘position papers’ 

dragen daar de sporen van. Het tekent de in de streek levende ambities.   

 

De lezer zal merken dat elk van de vijf thema’s een andere behandeling vergt. In het sociaal 

domein en bij economische zaken zijn grote urgenties en stevige ambities naar voren 

gekomen, die veel nieuwe dynamiek in de regionale samenwerkring kunnen brengen en 

vermoedelijk ook nieuwe instrumenten voor samenwerking vergen. In de andere domeinen 

is dat wat minder het geval, mede vanwege de verworvenheden van de laatste jaren. Het is 

aan de politici in de vijf Duin- en Bollengemeenten  om in de loop van dit jaar 2013 het 

overzicht te scheppen en te kijken tot wat voor conclusies dat leidt.  

       

 

c. De actualiteit 

 

Het vertrekpunt voor de conferentie van 14 februari 2013 was dus 2 oktober 2012. Toch 

ontkomen we er niet aan ook na te denken over wat er sinds 2 oktober is gebeurd. En dan 

komt het regeerakkoord van 29 oktober 2012 in beeld.  

 

Tenminste drie strategieën uit het regeerakkoord zijn voor het lokaal bestuur zeer urgent. 

 

Ten eerste. Er wordt flink bezuinigd. De voeding van het gemeentefonds – veruit de grootste 

bron van vrij besteedbare middelen van het lokaal bestuur – wordt nog strakker gekoppeld 

aan het algemene begrotingsbeleid. Een generieke bezuiniging bij de rijksoverheid telt direct 

door in het gemeentefonds. Bovendien verdwijnt het gemeentelijk ‘treasury management’. 

Gemeenten kunnen niet meer creatief met hun vermogen omspringen, maar moeten 

verplicht gaan ‘schatkistbankieren’. Feitelijk wordt daarmee het toezicht verscherpt en gaat 
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de gemeentebegroting nog meer mee-ademen met die van de rijksoverheid. Het BTW-

compensatiefonds – dat eerst geheel zou verdwijnen maar in het bestuursakkoord van VNG 

en kabinet weer terugkeert – wordt gemaximeerd. Een reeds ingeboekte bezuiniging op dat 

fonds wordt nu verlegd naar de algemene uitkering. Het kabinet anticipeert ook op daling 

van de apparaatskosten van de gemeenten door herindelingen en boekt alvast een 

behoorlijke bezuiniging in. Door het aanhalen van de banden tussen de lokale en de 

rijksfinanciën neemt de kans toe dat elke macro-economische tegenvaller de komende jaren 

direct gevolgen gaat krijgen voor de gemeentebegrotingen. Er is, met andere woorden, nog 

meer slecht financieel nieuws op komst. 

 

Ten tweede. Er zijn drie grote decentralisaties aanstaande: de Participatiewet (combinatie 

van de bijstand, de sociale werkvoorziening en de wet voor jonge arbeidsgehandicapten), de 

ambulante stukken uit de AWBZ (met name thuiszorg) en de jeugdzorg. De drie 

decentralisaties gaan gezamenlijk tweederde deel van de gemeentebegrotingen uit maken. 

De filosofie achter de decentralisaties is dat de gemeenten dichter bij de burgers staan en 

beter kunnen inspelen op de lokale behoeften. Maar de decentralisaties krijgen een zware 

hypotheek mee: de budgetten die bij de bevoegdheden horen, worden sterk gereduceerd. 

De gemeenten krijgen straks de verantwoordelijkheid voor kwetsbare mensen in de 

samenleving, met zeer beperkte middelen. En met grote risico’s: een niet-voorspelde 

stijging in het aantal jeugdzorgcliënten – een werksoort met hoge kosten per cliënt – kan de 

begroting van een kleine gemeente aardig ontwrichten. 

 

Ten derde. Het kabinet streeft naar gemeenten met tenminste 100.000 inwoners. Om een 

proces van herindeling op gang te brengen, is aangekondigd dat de regie in de 

decentralisaties naar 100.000+ gemeenten toe gaat. In gebieden waar die gemeenten niet 

bestaan, gaat de regie gevoerd worden door nabije 100.000+ gemeenten. En de provinciale 

overheid krijgt extra bevoegdheden om herindelingen op gang te brengen.  

 

Inmiddels heeft de VNG (op 16 januari 2013) een ledenbrief verzonden. Daaruit blijkt 

enerzijds dat de soep niet of nog niet zo heet gegeten wordt als hij wordt opgediend: het 

kabinet is bereid tot dialoog en is geïnteresseerd in regionale oplossingen. Maar anderzijds 

constateert ook de VNG dat het tijd is voor robuuste oplossingen en voor 

gemeentebesturen met ‘congruente’ grenzen. ‘Congruent’ betekent in dit geval dat 

gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden grenzen moeten krijgen die een 

lappendeken van regionale en bilaterale samenwerkingsafspraken moeten voorkomen. Het 

zou het einde zijn van het zogeheten ‘cafetariamodel’, waarin een gemeente op ad hoc basis 

afspraken maakt met wisselende partijen. De Minister van BZK heeft in een brief van 19 

februari 2013 het congruentiebeginsel overgenomen en wil van de gemneten voor 31 mei 

weten hoe zijzelf hun congruentie zien. De vraag komt dus dichterbij of de vijf Duin- en 

Bollengemeenten zo’n gebied met een congruente grens is. We zullen in paragraaf d. zien 

dat, bekeken vanuit de sociale en demografische samenhang, dat zeker het geval is. De 

vraag wordt dan of er bestuurlijke redenen zijn om het gebied waarop de intensivering van 

de samenwerking betrekking heeft, af te schalen (Bollenvier of Bollendrie) of op te schalen 

(Bollenzes, Bollenzeven).     
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Het is met de uitspraken uit het regeerakkoord geen gelopen race, in de zin dat het kabinet 

niet vanuit een blauwdruk werkt. Maar het klimaat waarin de verhouding tussen landelijk en 

lokaal bestuur gestalte krijgt, is ingrijpend veranderd. Ten eerste natuurlijk financieel: 

gemeenten zullen in een lange reeks van jaren zeer beperkt zijn in hun financiële armslag. 

En ten tweede in de sturingsfilosofie. Het gaat niet meer om  draagvlak van onderop, maar 

om opschieten en doorpakken. De urgentie is heel anders geworden.    

 

De actualiteit wordt niet alleen bepaald door het kabinet. De vijf Duin- en Bollengemeenten 

hebben inhoudelijk ontzettend veel met de ‘buitenwereld’ te maken, met de Greenport, het 

space centre, de investeringsplannen voor de noordelijke Randstad. De innovatie komt van 

buiten, de bevolking is mobiel en bovenregionaal georiënteerd. We leven van de 

interregionale en internationale handel, we zijn aan alle kanten verbonden. Maar het wordt 

steeds moeilijker om die verbondenheid beleidmatig te volgen. De vijf Duin- en 

Bollengemeenten grenzen direct aan de Metropoolregio Amsterdam. De beleidsmatige 

samenhang in de MRA ontwikkelt zich snel. Er worden steeds meer taakverdelingsafspraken 

gemaakt. Dat betekent dat de vijf Duin- en Bollengemeenten, toegerust met generalistische 

ambtenaren, zich moeten verstaan met partners die over veel meer expertise beschikken. 

Dat zijn niet alleen publieke partijen. Ook ondernemingen in de streek (Greenport) en direct 

daar buiten (Schiphol!) hebben meer ’public affairs’ in handen dan het lokaal bestuur kan 

managen. 

 

Holland Rijnland, ooit begonnen als een technisch hulpstuk van de gemeenten in de Duin- 

en Bollenstreek en de Leidse Regio, heeft zich ontwikkeld tot een gewaardeerde mede-

overheid, waar de vijf Duin- en Bollengemeenten veel steun aan ervaren. Maar de status 

quo rondom Holland Rijnland gaat veranderen, zowel door de entree  van grote gemeenten 

als het gefuseerde Katwijk en het te fuseren Alphen als door een andere agenda. Iets verder 

weg is de regio Midden-Holland sterk in beweging. We kunnen niet meer op onze klassieke 

vrienden terugvallen.  

 

 

d. Staat van de regio 

 

We komen op twee overwegingen over het samenwerkingsklimaat in de regio.  

 

Ten eerste. Het Berenschotrapport bevat en compacte analyse van omvang en (financiële) 

slagkracht van de vier gemeenten. De vier zijn ongeveer even groot en beschikken over een 

gezonde financiële en formatieve positie. Er zitten geen lijken in de kast. Nu ook 

Noordwijkerhout zich bij het kwartet gevoegd heeft, wordt dat beeld niet anders. De 

kleinste van de vijf telt 16.000 inwoners, de grootste 37.000 inwoners. Zo’n onderlinge 

vergelijkbaarheid is enerzijds een voordeel: bezien naar relatief gewicht, zijn de vijf geen 

bedreiging voor elkaar. Dat vergemakkelijkt de samenwerking. Het calimero- of grote-broer-

effect – bekend uit de nabije Leidse Regio – is in de vijf Duin- en Bollengemeenten afwezig.  

 

Maar dat uitgebalanceerde soortelijk gewicht van de vijf kan ook wel weer eens een nadeel 

zijn. Elders in het land wordt zo’n situatie wel als een drempel ervaren om echt dynamiek te 
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brengen in de samenwerking. Er is geen leiderschap, geen centraal punt en ook niet iets om 

je tegen af te zetten.  

 

Deze omstandigheid is een bijzondere uitdaging voor de vijf Duin- en Bollengemeenten: bij 

gebrek aan een centraal punt of aan een zichtbare motor, zijn ze geroepen om echt 

gezamenlijk een ziel en vaart in de samenwerking te leggen. Dat vergt een hoge mate van 

collegialiteit, ruimte gunnen aan voorlopers, niet te snel posities kiezen, veel aandacht voor 

coalitievorming.  

 

De tweede overweging heeft te maken met de sociaal-economische en sociaal-

demografische staat van de regio. Dat was, zoals gezegd, een belangrijk onderdeel van de 

presentaties zoals in de afzonderlijke raden aan de orde geweest. De sociaal-economische 

en sociaal-demografische staat van de bevolking zegt uiteindelijk veel over de behoeften 

van de bevolking op de langere termijn. En bepaalt daarmee de agenda van het bestuur 

voor die langere termijn. We halen kort een paar gegevens uit die discussie terug.   

 

Eerst een aantal gegevens uit de ‘sociale atlas’. 

 

 Bollenvijf Nederland 

Arbeidsparticipatie (2009-2011) 71  - 76,2 % 71 % 

Opleidingsniveau: 

Laag 

Hoog 

 

22 - 28 % 

26 – 35 % 

 

29 % 

34 % 

WW (per 1.000 inwoners, 2009)  16 – 24 24 

WAO (per 1.000 inwoners) (2009) 29 – 48 46 

Bevolkingsopbouw aantal: 

Jongeren (0-19) 

Twintigers 

Dertigers 

Veertigers 

Senioren (50-64) 

Ouderen (65 -79) 

Hoog bejaard (80 en ouder) 

 

Relatief hoog 

 

 

 

Relatief hoog 

 

Gemiddeld inkomen per huishouden (2009) € 35.800 – € 40.900 € 34.300 

Gemiddelde woningwaarde (2010)    € 270.000 – € 364.000         € 243.000 

 

Wat staat er nu in deze tabel? Een paar observaties: 

 

 Er zijn verschillen in de streek, maar ze zijn overzichtelijk. De meeste parameters wijken in 

een voor de vijf Duin- en Bollengemeenten gunstige zin af van het landelijk gemiddelde. Als 

het gaat om het huishoudinkomen en de vermogenspositie (in zoverre die laatste wordt 

getoond door de WOZ-waarde per huis) is de gunstige afwijking van het landelijk 

gemiddelde zelfs fors: er zit veel privaat geld in de streek.  
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 De bevolkingsopbouw biedt een typisch suburbaan beeld. Er zijn relatief veel kinderen. Die 

verlaten de streek na hun middelbare school. De jongere beroepsbevolking is 

ondervertegenwoordigd. Pas op latere leeftijd (50+) is er weer een behoorlijk cohort. Dat 

hangt wellicht samen met die hoge huizenprijs: je moet gevorderd zijn in je 

beroepsloopbaan, alvorens je je een huis in de vijf Duin- en Bollengemeenten kunt 

permitteren.  

 De streek staat voor een scholingsinspanning. Nederland streeft naar een beroepsbevolking 

die voor de helft bestaat uit mensen met een hbo- of wo-diploma (de zogenaamde Europa 

2020 doelstelling). In een aantal steden (Amsterdam, Utecht, Leiden, Nijmegen) is dat 

percentage al ruimschoots overschreden. Die trekken het landelijk gemiddelde omhoog. 

Voor een concurrerende arbeidsmarkt met veel hooggeschoolde werkgelegenheid zouden 

de vijf Duin- en Bollengemeenten nog een slag moeten maken.   

 

Dan kijken we naar de werkgelegenheid.  

 

Bijdrage Duin- en Bollenstreek aan bevolking en werkgelegenheid Zuid-Holland 

 Bevolking Arbeidsplaatsen 

‘Bollenvijf’ 120.163 45.700 

Zuid-Holland 3.528.324 1.565.990 

% aandeel Bollengemeenten in Z-H 3,4% 2,9% 

Bron: LISA & CBS Statline (2011) 

 

Van de Zuid-Hollanders woont 3,4 procent in de vijf Duin- en Bollengemeenten. Maar 

slechts 2,9 procent van de Zuid-Hollandse arbeidsplaatsen bevindt zich in de vijf Duin- en 

Bollengemeenten. Dat typeert de streek als een woonregio, meer dan als een werkregio. En 

uit de vorige tabel weten we al dat het een behoorlijk comfortabele woonregio is.  

 

Is dat goed of slecht? Het antwoord op die vraag is politiek van aard. Als het je politieke doel 

is om de huidige inwoners te bedienen, dan is het OK. Als het je politieke doel is om de 

samenleving toekomstbestendig te maken, zijn vraagtekens op hun plaats. Eenzijdig als 

woongebieden ontwikkelde steden als Nieuwegein en Zoetermeer proberen met grote inzet 

meer werk in huis te halen, omdat ze een complete stad willen zijn, met een stevig 

draagvlak voor voorzieningen. Dat willen ze des te meer, nu het er op lijkt dat economie en 

overheid voor langere tijd door schaarste getroffen zijn.  
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Dan kijken we naar de relatieve verdeling van de werkgelegenheid over de streek.  

 

Aandeel afzonderlijke gemeenten in bevolking en werkgelegenheid Duin- en Bollenstreek  

 Hillegom Lisse Noordwijk Noordwijkerhout Teylingen 

Aandeel bevolking (%) 17 % 19 % 21 % 13 % 30 % 

Aandeel arbeidsplaatsen (%) 13 % 18 % 31 % 11 % 27 % 

Bron: LISA & CBS Statline (2011) 

 

Noordwijk blijkt het ‘powerhouse’ van de streek te zijn. Met de aantekening dat veel werk in 

Noordwijk zich bevindt in de hotelsector, die kwetsbaar is voor conjuncturele 

schommelingen. Hillegom is als gemeente het meest ‘woongemeente’ en heeft in relatieve 

zin de kleinste economie.  

 

We kijken naar het historisch verloop van de werkgelegenheid. Waar heeft de laatste tien 

jaar de dynamiek gezeten?  

 
Aantal arbeidsplaatsen per 100 leden van de potentiële beroepsbevolking 

Bron: CBS Statline
1
 

 

Noordwijk en Lisse blijken conjunctuurgevoelig en maken grote schommelingen mee. 

Teylingen en vooral Noordwijkerhout laten gestage groei zien van het aantal banen, ook 

los van de conjunctuur. Deze twee hebben in die zin de meest stabiele lokaal-economische 

basis.  

 

                                                           
1
 Deze cijfers komen uit het CBS banenbestand. Dat telt feitelijk aantal werknemers op basis van de 

polisadministratie (loonafgifte). Het CBS kan iets afwijken van het Zuid-Hollandse register LISA, dat 

banen telt op basis van een enquête.   
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Tenslotte de mobiliteit van de bevolking. 

 

Nieuwkomers en vervangingssnelheid in ‘Bollenvijf’ plus 4 vergelijkingsgemeenten  

 Aantal nieuwkomers 

(binnen/buitenland) per 1000 

inwoners (2011) 

Rekenkundige vervangingssnelheid 

van zittende bevolking door 

nieuwkomers (in jaren) 

Hillegom   45 22 

Lisse   50 20 

Noordwijk   49 20 

Noordwijkerhout   50 20 

Teylingen   43 23 

Katwijk   27 37 

Leiden   68 14 

Urk (laagste van NL)   15 64 

Laren (hoogste van NL) 119   8 

Bron: CBS 

 

De arbeids- en verhuismobiliteit nemen al decennia lang toe. Het aantal jaren 

‘vervangingssnelheid’ in de rechterkolom neemt gestaag af. Natuurlijk zal de geboren en 

getogen Lissenaar of Hillegommer blijven bestaan. Maar de meerderheid van de bevolking 

zal uit passanten bestaan: tijdelijke inwoners, voor een aantal jaren. Voor de politiek wordt 

het daarom zaak niet alleen te denken vanuit de belangen van de huidige bewoners. 

Strategie-ontwikeling voor een termijn van tien tot vijftien jaar wil zeggen dat je voor 

tenminste een deel hebt na te denken vanuit belangen van bewoners die er nog niet zijn. 

 

De laatste tabel maakt ook duidelijk dat de vijf Duin- en Bollengemeenten als het gaat om 

het passantenkarakter behoorlijk op elkaar lijken. Hun onderlinge verschillen zijn 

verwaarloosbaar ten opzichte van bijvoorbeeld Katwijk. 

 

Dat leidt tot de algemene conclusie van deze ‘flitsverkenning’: er zijn geen echte ‘rode 

lantaarn dragers’ in de streek en ook geen echte paradepaarden. Hillegom is iets zwakker, 

Teylingen iets sterker, maar de streek als geheel is homogeen. Er zijn geen economische of 

demografische belemmeringen voor intensivering  van de samenwerking.   

 

 

e. Maatschappelijk middenveld 

 

De vraag is aan de orde geweest of in de radenconferentie van 14 februari 2013 ook het 

maatschappelijk middenveld in de vijf Duin- en Bollengemeenten aan het woord moest 

komen. De keuze is gemaakt om dat niet te doen: in sommige fasen van het proces moet 

het woord gewoon zijn aan de lokale volksvertegenwoordiging. En 14 februari 2013 was zo’n 

moment.  

Maar de vraag naar betrokkenheid van het maatschappelijk middenveld is om verschillende 

redenen buitengewoon relevant: 
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 De lokale overheid komt de komende jaren onder grote druk te staan. Gemeentebesturen 

hebben partners nodig, om te zorgen voor maatschappelijke dynamiek en voor behoud van 

voorzieningen. Gelukkig zijn die partners te vinden in het maatschappelijk initiatief: 

professionele organisaties en organisaties van vrijwilligers. 

 De organisaties van het lokale bedrijfsleven in Noordwijk, Teylingen, Lisse en Hillegom en 

hun koepelorganisatie Vereniging Bedrijfsleven Duin- en Bollenstreek hebben al 

uitgesproken dat de streek beleidsmatig als eenheid behandeld moet worden en dat er een 

einde moet komen aan een versnipperde bestuurlijke aanpak. Ook vanuit grote organisaties 

voor onderwijs en zorg wordt druk uitgeoefend om met één stem te spreken. Op al die druk 

moet een antwoord komen. 

 Er is een rijk en zeer actief verenigingsleven in de streek, zowel in de meer klassieke 

dorpskernen als in de uitbreidingswijken. Dat verenigingsleven bemoeit zich met sport, 

cultuur en goodwill-activiteiten. Het komt al die vrijwilligers toe te weten hoe het lokaal 

bestuur zich de toekomst voorstelt. 

 

Het is zeker zaak om nu, na 14 februari 2013, ook het maatschappelijk initiatief om 

zienswijzen te vragen. Het is aan de raden om te bepalen hoeveel invloed zij aan deze 

zienswijzen willen toekennen, maar in een participatiedemocratie horen ‘stakeholders’  een 

plaats te hebben in de strategievorming.    

 

 

f. Inzet 14 februari 

 

De radenconferentie van 14 februari 2013 ging in de eerste plaats over het uitvoeren van de 

raadsmoties van 2 oktober 2012. De conferentie van was niet besluitvormend. Dat kon niet. 

Maar vrijblijvend was het ook weer niet: het ging om het verkrijgen van een commitment 

van de raden op de gezamenlijk inhoudelijke opgaven. Wijzigingen en toevoegingen op 14 

februari zijn in de nu voorliggende tekst verwerkt.   

 

Het tweede doel van de conferentie was voortgang mogelijk maken in het proces van 

intensieve samenwerking. Het instrument daarvoor is de slotverklaring. De verklaring legt 

doelen en werkzaamheden vast waar de stuurgroep mee aan het werk zal gaan. 

 

De politieke actualiteit zoals ontstaan na 2 oktober, brengt ons op het derde doel. Er mag 

van 14 februari een signaal uitgaan dat de raden niet passief  aan de lijn staan in het cruciale 

jaar 2013, maar volop mee zullen discussiëren, onder elkaar en met de buitenwereld, 

teneinde de regie over de toekomst van hun streek in eigen hand te houden.  

 

 

g. Vervolg na 14 februari 

 

Wat moet er nu gebeuren?  

 

Om te beginnen was 14 februari een unieke gebeurtenis, een eenmalige bijeenkomst van de 

‘gemeenteraad Duin- en Bollengemeenten’. Het was een uitdaging aan raadsleden en 
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fracties om interlokale contacten te leggen, visies en standpunten op te bouwen en 

informatie en posities na afloop weer te delen met leden, kiezers en achterbannen. 14 

februari was een podium voor regionaal politiek ondernemerschap. En wie-weet het begin 

van een regionaal politiek platform.  

 

Duidelijk is verder dat er geen vanzelfsprekend pad is. Er zijn op 14 februari uitspraken 

gedaan over gewenste en noodzakelijke ambities, die in gezamenlijkheid opgepakt gaan 

worden. Maar er leven onder de raden en de colleges in de Vijf Duin- en Bollengemeenten 

verschillende opvattingen over de ‘hoe-vraag’, met name over de vraag of een herindeling 

als uiterste consequentie van de noodzaak tot samenwerking ook aan de orde is.  

 

Om te beginnen interpreteren we de voorkeur voor samenwerking zonder herindeling in 

een deel van de colleges en de raden niet als weerstand tegen functieverlies van 

afzonderlijke gemeentelijke organisaties of verlies van autonomie in engere zin. Dat 

functieverlies is allang opgetreden. Samenwerking betekent dat je competenties gaat delen. 

Een pleidooi voor absolute zelfstandigheid in combinatie met vrijblijvende samenwerking, 

zou decennia geleden al verouderd zijn geraakt. Eigenlijk is het proces van opschaling van de 

gemeentelijke taakuitoefening al begonnen direct nadat de gemeente in de grondwet van 

1848 hun huidige positie kregen. De opschaling buiten de deur willen houden of zelfs 

terugdraaien, leidt per direct tot volkomen irrelevantie. Een eigen GGD voor Noordwijk? Een 

eigen politie voor Hillegom? Een eigen vervoersautoriteit voor Teylingen? Een eigen 

afvalbedrijf voor Lisse? Een eigen ambulancedienst voor Noordwijkerhout?   

 

We interpreteren de weerstand tegen herindeling wel als een diepgewortelde wens om de 

politieke kader- en agendastelling enerzijds en de controle en verantwoording anderzijds te 

laten plaatsvinden op het niveau van de huidige gemeenten. Dat zijn de twee kerntaken van 

de lokale volksvertegenwoordiging. Natuurlijk hoort bij die kerntaken een zekere mate van 

ambtelijke toerusting, maar het voortbestaan van een gemeente staat of valt niet met het in 

eigen huis hebben van een afdeling x of sector y. Het lokale politieke proces is de kern. 

 

Daarom is de eerste inzet voor na 14 februari 2013: een slimme en doordachte poging doen 

om zowel recht te doen aan de gewenste en noodzakelijke opschaling van een reeks nieuwe 

taken als aan het voortbestaan van het lokale politiek proces. Het doen van zo’n poging is 

voor een deel een kwestie van techniek en organisatiekunde en van het bestuderen van 

voorbeelden van elders (vanuit de vijf Duin- en Bollengemeenten wordt met belangstelling 

naar de Drechtsteden gekeken). 

Maar voor een ander deel is het ook een kwestie van politieke afweging en inschatting: gaat 

zo’n gezamenlijke inspanning met meervoudige verantwoording werken? Dat maakt het 

werk tot een coproductie: deskundigen kunnen modellen en varianten aandragen, politici 

moeten afwegen en inschatten. Dat betekent dat colleges en raden niet kunnen wachten op 

een nieuw extern rapport: ze moeten ook zelf actief ‘de beursvloer’ op en contact zoeken 

met elkaar. Dat gebeurt bij voorkeur zonder al te veel ‘in beton gegoten’ standpunten 

vooraf: hoe meer bewegingsvrijheid, hoe opener de afweging. 
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De tweede inzet voor na 14 februari 2013 is het opbouwen van een verhaal ‘voor buiten’. 

2013 wordt in alle opzichten een cruciaal jaar voor het lokaal bestuur. Er gaat zicht komen 

op de financiële perspectieven voor de langere termijn, de decentralisaties krijgen 

contouren, de provincie wordt met nieuwe bevoegdheden toegerust, de metropolen gaan 

zich uitspreken, de grote gemeenschappelijke regelingen in de buurt (Holland Rijnland, 

Midden-Holland) zijn in beweging. De Duin- en Bollengemeenten moeten aan dat debat 

deelnemen. De vijf raden kunnen niet namens 120.000 inwoners laten weten het te druk te 

hebben met de eigen inrichting. Afzijdigheid zou er toe leiden dat de regie over de 

bestuurlijke toekomst in de streek feitelijk bij anderen wordt neergelegd: “Doe je niet mee? 

OK, dan hoor je wel een keer wat er met je gaat gebeuren’.  

Praktisch gesproken zullen de Vijf Duin- en Bollengemeenten beginnen met het delen van de 

opbrengsten van 14 februari met Holland Rijnland, de Provincie Zuid-Holland en de 

gemeenten die met belangstelling de ontwikkelingen in het gebied volgen. Zeker in het 

geval van Katwijk zal die kennisdeling ook gericht zijn op zaken doen: bezien of de 

samenwerkingsafspraken van de vijf Duin- en Bollengemeenten ook een grondslag zijn voor 

versterking van de relaties met onze directe buren.   

 

Het is dus dansen op twee benen: enerzijds kijken of en hoe het huidige lokale 

democratische proces kan worden voortgezet in het licht van de gezamenlijke strategische 

opgaven, anderzijds meepraten en belangen onder woorden brengen namens 120.000 

inwoners in regionaal, provinciaal en Randstedelijk verband.  
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1. Position Paper Openbare orde en veiligheid 

 

 

 

1.1 Maatschappelijke omgeving 

 

Veiligheid is de klassieke kerntaak van de overheid. Sterker nog, de ontwikkeling van de 

overheid is begonnen met de zorg voor veiligheid. Veiligheid is belangrijk voor het 

welbevinden van inwoners en voor het vestigingsklimaat voor bedrijven. Maar veiligheid is 

ook een containerbegrip, waar veel achter schuil gaat. Zoals: 

 bescherming van lijf en goed. Dat is bij uitstek een overheidstaak, uitgevoerd door politie en 

justitie 

 handhaving van bestuurlijk opgelegde regels, bij uitstek een gemeentelijke taak: drank- en 

horecawetgeving, evenementen, verkeer- en parkeerhandhaving, milieudelicten 

 voorbereiding op en bestrijding van incidenten en rampen; dat is een zaak van de 

veiligheidsketen van gemeenten, brandweer, Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in 

de Regio (GHOR) en politie, die elkaar treffen in de Veiligheidsregio 

 bestuurlijke en civiele preventie van onveiligheid: buurtpreventie, hang- en sluitwerk, 

belichting en transparantie van doorgaande routes, enzovoort; dat is een zaak van 

gemeenten, bewonersorganisaties, corporaties en bedrijven, met deskundige ondersteuning 

door politie en brandweer 

 situationele veiligheid: beveiliging van bedrijven en objecten, scholen, evenementen, 

tegengaan van vervuiling, verloedering en vandalisme; dat is een zaak van 

parkmanagement, afspraken met bedrijven, horeca, bestuurders en politie 

 scheppen van een ‘veiligheidsbeleving’, een omgeving waarin mensen niet bang zijn om hun 

eigen leven te leiden en identiteit te beleven.  

 

De lijst van acties kan naar believen langer worden gemaakt. De gemeenten uit de vijf Duin- 

en Bollengemeenten komen dus in verschillende gedaanten terug: als medebeslisser in de 

Veiligheidsregio Hollands Midden en bij de vorming van Regionale Uitvoeringsdiensten, als 

operationele partner bij rampenbestrijding (waarbij elke gemeente een organisatie klaar en 

geoefend moet hebben om tenminste 72 uur paraat te kunnen blijven na een incident), als 

handhaver van zelfgestelde regels (milieu, afval) en zelf verschafte vergunningen 

(bouwvergunning, evenementvergunning, horeca), als partner van het maatschappelijk 

initiatief het verlenen van een Keurmerk Veilig Ondernemen, Keurmerk Veilig Wonen) en als 

opinie- en beleidsbepaler bij de inrichting van de openbare ruimte, in welzijn, zorg, 

onderwijs en openbaar leven.    

 

Realisatie van de taken op het gebied van Openbare Orde en Veiligheid vraagt om het  

adequaat vorm en inhoud geven aan veiligheidsarrangementen in de wijken van de 

gemeenten in de regio. Een goede bezetting is dus belangrijk. De formatie van het aantal 

wijkagenten in de basisteam in de gemeenten moet dan ook in overeenstemming zijn met 

de vastgestelde norm van 1 wijkagent op gemiddeld 5.000 inwoners.  
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1.2 Bestuurlijke omgeving 

 

In de politiële en justitiële kant van het veiligheidsbeleid is het steeds balans zoeken tussen 

centrale en decentrale sturing en prioritering. Met de vorming van de Nationale Politie is de 

pendule zeker bij centrale sturing aangekomen. Het beleid komt uit Den Haag. Dat wil niet 

zeggen dat er geen ruimte meer is voor ‘community police’, maar het is afwachten hoe 

lokale veiligheidsbelangen aan de orde gaan komen. Lokale veiligheidsbelangen voor de vijf 

Duin- en Bollengemeenten zijn bijvoorbeeld de begeleiding van evenementen als het corso, 

het uitgaansleven en het toerisme aan de kust, de migrantenarbeid in de bollen, de 

beveiliging van bedrijventerreinen en het tegengaan van het ‘waterbedeffect’(het overlopen 

van criminaliteit uit nabije gebieden waar repressie plaats vindt).  

 

Het is de komende periode dus zaak om opnieuw te zoeken naar verankering van het 

veiligheidsbeleid in de lokale democratie. Gemeenten zijn mede-opdrachtgevers van de 

veiligheidsregio. Maar de afstand tussen een kleine gemeente en de Veiligheidsregio is nu al 

zo groot, dat die relatie soms nauwelijks meer beleefd wordt. De match in schaal en 

thematiek ontbreekt. 

 

De gemeente is voorts operationele partij bij rampen. De eisen aan de preventie van 

rampen nemen steeds toe, variërend van steeds striktere brandwerende voorschriften in 

gebouwen en bij evenementen tot aan voorschriften voor de snelheid waarmee bij een 

incident gereageerd wordt. Gemeenten moeten steeds meer oefenen om hun 

draaiboektaken onder de knie te houden en te kunnen voldoen aan de eis om tenminste 72 

aaneengesloten uren paraat te blijven na een incident. Dat is voor een kleine gemeente 

bijna niet meer te doen.  

 

 

1.3 Afspraken      

 

1. De vijf Duin- en Bollengemeenten ontwerpen samen met politie en maatschappelijke partners 

een integrale veiligheidstrategie (Integraal Veiligheids Programma). 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.  

 

2. De vijf 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. 

 

3. De vijf Duin- en Bollengemeenten voeren hun beleid en handhaving op de gebieden drank, drugs, 

horeca en jaarwisseling gezamenlijk uit. 

 

4. De vijf Duin- en Bollengemeenten  gaan de Algemene Plaatselijke Verordeningen en de 

vergunningverlening voor (grotere) evenementen harmoniseren. 
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5. De vijf Duin- en Bollengemeenten presenteren zich als eenheid in het bestuur van de 

Veiligheidsregio en in de regionale politie-eenheid.   
 

6. De vijf Duin- en Bollengemeenten verankeren de beleidsplanning van de politie, de brandweer en 

de GHOR op uniforme wijze in de gemeenteraden. 
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2. Position Paper Sociaal Domein: zorg, welzijn, jeugdbeleid 

 

 

 

2.1 Maatschappelijke omgeving 

 

In het ‘sociaal domein’ gaat het om de lokale kant van de participatie van en voorzieningen 

voor kwetsbare mensen in de samenleving; daaronder met name werkzoekenden en 

arbeidsgehandicapten, jeugd en ouderen. Centraal staat het solidariteitsprincipe: we 

betalen met z’n alleen voor voorzieningen voor minderheden. Dat principe staat onder druk, 

zeker nu er veel meer groepen zijn die in hun verworven inkomensposities bedreigd 

worden.  

In de vijf Duin- en Bollengemeenten worden ook terreinen als onderwijsvoorzieningen en 

sport- en cultuuraccommodaties ervaren als aanverwant aan het ‘sociaal domein’.   

 

In ‘het sociaal domein’ gaat het tot nu toe vooral om algemene en landelijke normen en 

regels. Mede vanwege de vergrijzing en de steeds toenemende kosten, is een wending 

ingezet naar meer maatwerk. De landelijke arrangementen moeten dichtbij komen, bij 

gemeenten en bij het maatschappelijk en burgerlijk initiatief. De kracht van inwoners moet 

centraal komen te staan. Het gaat om een transitie van een verzorgings- naar een 

participatiemaatschappij. De transitie naar een participatiemaatschappij is, samen met het 

behoud van de internationale concurrentiekracht, een centrale opgave voor politiek en 

samenleving in Nederland voor de komende tien tot vijftien jaar. Een groot deel van het 

gevecht om die participatiemaatschappij wordt gevoerd op lokaal en regionaal niveau. 

 

De uitgangspositie op sociaal en sociaal-demografisch terrein in de vijf Duin- en 

Bollengemeenten is goed. Zelfs de gemeente die op basis van de zorgconsumptie relatief 

kwetsbaar is (Hillegom) is landelijk gezien een gemiddelde gemeente. De streek als geheel 

laat een relatief lage zorgconsumptie, een hoge zelfredzaamheid en sterke sociale 

verbanden zien, gekoppeld aan een lage werkeloosheid, een hoge arbeidsparticipatie en 

een relatief hoge inkomens- en eigendomspositie. De ondersteunende zorgvoorzieningen 

vormen een goed netwerk.   

 

 

2.2 Bestuurlijke omgeving 

 

De sterke uitgangspositie van de vijf Duin- en Bollengemeenten is mede in de had gewerkt 

door een al vergaande samenwerking en belangbehartiging op uitvoerend, ambtelijk en 

bestuurlijk niveau. Onderdelen daarvan zijn: 

 de beleidsontwikkeling vindt in hoge mate plaats binnen het verband van Holland Rijnland. 

Het gaat dan om visie-ontwikkeling, verkenning van de mogelijke aanpak van nieuwe taken, 

inspiratie-bijeenkomsten, oriëntatie op gezamenlijke inkoop en dergelijke.    

 de uitvoerende taken in het sociaal domein zijn grotendeels ondergebracht bij de 

Intergemeentelijke Sociale Dienst (sociale zekerheid, schuldhulpverlening, re-integratie, 

huishoudelijke hulp, inburgering, woningaanpassing) en bij Werkbedrijf  Maregroep (sociale 
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werkvoorziening); de ISD is het sociale gezicht van de vijf Duin- en Bollengemeenten en de 

kosten van de ISD worden verdeeld over de deelnemende gemeenten volgens vastgelegde 

verdeelsleutels in een Gemeenschappelijke Regeling.  

 

Er komt veel, nieuw werk op de gemeenten af: 

 

 De nieuwe Participatiewet uit het regeerakkoord 2012 betekent een verder gaande 

decentralisatie. Op dit moment voert in de Bollenstreek de Intergemeentelijke Sociale 

Dienst de inkomensvoorziening uit voor bijstandscliënten, op grond van de Wet Werk & 

Bijstand (Wwb). De Maregroep zorgt voor werkgelegenheid voor niet-volledig en niet-

duurzaam arbeidsgeschikten, op basis van de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) en de 

Wajong. In 2014 worden deze drie wetten samengevoegd in de Participatiewet. De 

budgetten worden ontschot. Gemeenten zullen vanaf 2015 zelf  ‘beschut’ werk moeten 

gaan organiseren en werkgevers worden verplicht arbeidsgehandicapten in dienst te nemen 

volgens een nog vast te stellen quotum en stappenplan. De gemeente krijgt er dus een 

speelveld bij: de werkgevers. En tegelijk wordt de eigen ruimte van de gemeenten voor deze 

nieuwe taak beperkt door een flinke bezuiniging. 

 De jeugdzorg komt naar de gemeenten toe. Dan gaat het om de jeugdhulpverlening door de 

Bureaus Jeugdzorg (nu een provinciale taak), de Geestelijke Gezondheidszorg voor 

jeugdigen, de zorg voor jeugd met een Licht Verstandelijke Beperking, de jeugdbescherming, 

de jeugdreclassering en nog enkele taken. De gemeenten hadden al de bestrijding van de 

voortijdige schooluitval. Bij elkaar een heel complex. Een van de problemen in de jeugdzorg 

– de vorming ketens van behandelaars die elkaar niet goed aanvullen – komt daarmee 

onder gemeentelijke regie. De kosten per cliënt kunnen in de jeugdzorg hoog zijn. Daarom is 

de decentralisatie niet alleen een inhoudelijke uitdaging, maar ook een risico. In het rapport 

‘De beleving van Voortijdig Schoolverlaten’ van het Ministerie van OCW wordt melding 

gemaakt van een nieuwe generatie jongeren met een ongekende hoeveelheid leer-, gedrag- 

en concentratieproblemen. Het is urgent om dit soort maatschappelijke en financiële risico’s 

gezamenlijk in te schatten.  

 De gemeenten zorgen op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning nu al voor 

individuele voorzieningen als huishoudelijke hulp, vervoers- en rolstoelvoorzieningen, 

woningaanpassing. Ouderen vormen de grootste doelgroep van deze activiteit. Daarnaast 

zorgen de gemeente voor welzijnswerk in brede zin. Vanuit de AWBZ gaan de activiteiten op 

het gebied van ondersteuning, begeleiding en verzorging (waaronder dagbesteding) over 

naar de gemeenten. De gemeente wordt daarmee de voornaamste overheidsspeler voor 

grote groepen kwetsbare mensen, waaronder ouderen. Alleen de curatieve en intramurale 

zorg blijven buiten de gemeentelijke verantwoordelijkheid. Maar alles wat met preventie, 

zelfstandigheid en kwaliteit van leven te maken heeft, gaat naar de gemeente. De politieke 

en publicitaire gevoeligheid van dit werk is – begrijpelijk – groot. Er komt, alweer, een forse 

bezuiniging mee met de decentralisatie. Het is niet moeilijk om te voorspellen dat colleges 

en raden kritische krantenkoppen voor de kiezen gaan krijgen.   

 

Al vanaf 2014 zal meer dan zestig procent van de gemeentebegroting in het sociaal domein 

omgaan. Dat lijkt goed voor het sociale gezicht van de gemeente, maar de budgetkortingen 
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zorgen er voor dat zeker de eerste jaren heel vaak nee zal worden verkocht. Nieuwe 

zorgarrangementen zoals de ontwikkeling van wijkzorgteams, kosten immers tijd.   

 

In het nieuwe regeerakkoord staat ook dat alleen 100.000+ gemeenten verantwoordelijk 

worden voor taken die van rijk of provincies naar het lokale bestuur worden verschoven. 

Zoals het nu in het regeerakkoord staat, kan dat betekenen dat je de regie over je eigen 

sociaal domein alleen kunt voeren wanneer je meer dan 199.000 inwoners telt. Wanneer 

dat niet het geval is, vindt de regievoering elders plaats, bijvoorbeeld vanuit de 

dichtstbijzijnde 100.000+ gemeente.    
 

2.3 Afspraken 

 

7. De vijf 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’.  

 

8. De vijf Duin- en Bollengemeentengedragen 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 vijf is een ‘back office’ activiteit, die de slagkracht naar derde partijen 

niet in de weg zal staan. 
 

9. De vijf 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.  
 

10. De vijf Duin- en 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 vijf 

Duin- en Bollengemeenten streven eveneens naar versterking van de basis onder het 

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

en arbeidsgehandicapten volgens de Participatiewet, beraden de vijf 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 Duin- en Bollengemeenten bouwen daartoe het 

gemeenschappelijk werkgeversservicepunt met Katwijk uit.      

 

12. De vijf 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’.  

 

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

goede relaties te ontwikkelen met de verzorgingstructuur van het onderwijs. Het gaat 

daarbij om zorgverleners en andere instituten die regionaal of regio-overstijgend werken. 

De vijf Duin- en Bollengemeenten zijn als afzonderlijke gemeente nauwelijks 

gesprekspartner voor deze zorgverleners. De vijf Duin- en Bollengemeenten organiseren 

zich daarom als ‘enkelvoudige gesprekspartner’ van deze instituten, teneinde slagvaardig tot 

afspraken en informatie-uitwisseling te komen.     

 

14. De vijf 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.  
 

15. De vijf 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. 
 

16.  De vijf Duin- en Bollengemeenten erkennen voorts dat een vitaal bedrijfsleven en een ‘civil 

society’ die verantwoordelijkheid wil dragen, broodnodig zijn als dragers van voorzieningen 

voor kwetsbare mensen en als coproducenten van de transitie naar een 

participatiesamenleving. 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. De vijf 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.     
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3. Position Paper Economische Zaken 

 

 

 

3.1 Maatschappelijke omgeving 

 

De Vijf Duin- en Bollengemeenten hebben gezamenlijk een vrij kleine economie. Ze bieden 

een woonplek aan 3,4 procent van de Zuid-Hollanders, maar hebben maar 2,9 procent van 

de Zuid-Hollandse arbeidsplaatsen in huis. We zijn dus vooral een woonregio. Zo’n 

woonregio heeft z’n eigen verdiensten, maar maakt ook kwetsbaar. De regio is afhankelijk 

van ontwikkelingen elders. Ontslagen in Den Haag, op Schiphol, in de IJmond of andere 

plekken waar Bollenstrekers werken, laten de werkloosheid hier stijgen. En het gaat om 

meer dan alleen werkgelegenheid. Een stevige lokale economie is de drager voor allerlei 

voorzieningen, van winkels en cultuur tot onderwijs en sport. Ondernemerschap bindt het 

talent van jonge mensen, verschaft dynamiek aan de samenleving en zorgt voor zelfredzame 

mensen. Er is veel voor te zeggen een ‘complete regio’ te willen zijn, waarin het niet alleen 

goed wonen maar ook goed ondernemen is. Juist in de crisis waarin Nederland verkeert en 

die nog vele jaren zal na-ijlen, is het zaak te werken aan een versterking van de economische 

structuur.   

 

Aan de innovatieve kant van de economie heeft de Bollenstreek te maken met twee of drie 

topsectoren: de greenport (bollen en vaste planten, met inbegrip van bulb- en 

flowerscience) , het Holland Space Center en in toenemende mate ook het Leidse Life 

Science cluster (biobased economy incl. de medische ontwikkelingen), dat meer en meer 

verbindingen ontwikkelt met de beide Bollenstreek clusters. Het speelveld rondom deze 

topsectoren is niet lokaal en zelfs niet regionaal, maar landelijk en internationaal. Om als 

regio die clusters mede te kunnen dragen, moet worden gehandeld in een netwerk van 

grote steden, provincies, ministeries, bedrijvenkoepels en kenniscentra. Daar vinden de 

investeringsbeslissingen plaats en worden afspraken gemaakt over subsidies, specialisaties 

en acquisities.     

 

Aan de reguliere kant van de economie wordt voor de komende tien tot vijftien jaar een 

ingrijpend proces van transitie zichtbaar. De detailhandel zal ingrijpend veranderen door de 

opkomst van internet en de functieverbreding van supermarkten; de kantorenleegstand 

vergt een oplossing; de scheiding van functies op bedrijventerreinen (productie, logistiek, 

ontwerp, beheer, verblijf), die vaak ook in bestemmingsplannen is vastgelegd, werkt niet 

meer, omdat al die processen steeds meer door elkaar gaan lopen (en van 

bedrijventerreinen zogenaamde ‘werklandschappen’ gaan maken. We kunnen er van 

uitgaan dat de markt die transitie niet vanzelf zal doorvoeren: daarvoor is te weinig kapitaal 

voor handen. En er is in de crisis ook heel veel initiërend vermogen bij marktpartijen 

verdwenen. Een actieve rol van de lokale overheid is gewenst. Daar is veel specialistische 

kennis voor nodig, bijvoorbeeld over vastgoed.  

 

Kennis is de belangrijkste productiefactor geworden. Nederland onderschrijft de Euro 2020 

conclusie dat op termijn tenminste de helft van de beroepsbevolking over een diploma van 
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hbo of wo moet beschikken. Een goed geschoolde beroepsbevolking is nodig om 

kennisintensieve bedrijvigheid met een hoge welvaartschepping te kunnen dragen. De 

factor arbeid in de greenport is daar een levend voorbeeld van: er is steeds meer 

technologische en biologische kennis en ook steeds meer commercieel vernuft nodig. Dat 

betekent dat de vijf Duin- en Bollengemeenten voor de komende jaren een scholingsopgave 

hebben. De schooluitval moet worden geminimaliseerd, de doorstroming in het onderwijs 

moet worden bevorderd en een goede presentie van onderwijs en kennisinstellingen in de 

streek en goede relaties met de instellingen buiten de streek zijn daarvoor noodzakelijk. 

 

Eveneens zijn er slagen te maken in het toerisme. Er zijn weinig gebieden te vinden die op 

zo’n klein oppervlak zoveel iconen hebben: de Keukenhof en de bollen, het 

congrestoerisme, het strandtoerisme, het space complex en de Kaag, met iets verder weg 

een reeks historische steden. En dat op een even grote afstand van Schiphol als de 

Amsterdamse binnenstad. Maar de iconen worden onvoldoende in samenhang gepromoot. 

Daardoor blijven kansen liggen. Het kusttoerisme, bijvoorbeeld, heeft te lijden onder 

concurrentie van goedkope charters en van de Oostzeekust. De vijf Duin- en 

Bollengemeenten kunnen de positie van het kusttoerisme versterken met hun eigen ’selling 

points’. Dat vergt actie: een geïntegreerde marketing, nieuwe arrangementen, nieuw 

ondernemerschap, een bundeling van producten om touroperators te overtuigen.    

 

Tenslotte zal  zowel binnen de  regionale economie als de ruimtelijke ordening meer 

aandacht moeten komen voor duurzaamheidvraagstukken waarbij het landschap, de 

natuur, het milieu en het water in de regio aan de orde is, zowel in termen van kansen als 

risico’s. Dit thema vraagt nog om een nadere inventarisatie en uitwerking in concrete 

voorstellen en afspraken.  

 

  

3.2 Bestuurlijke omgeving 

 

Gemeenten hebben geen wettelijke opdracht om economisch beleid te voeren en er zijn 

ook geen voorschriften voor hoe je dat moet doen. Ze hebben een grote mate van 

beleidsvrijheid. Paradoxaal genoeg bepaalt juist dit ‘vrijblijvende beleid’ hoe een gemeente 

er op lange termijn uit gaat zien: wordt het een woon- of werkgemeente? Hoe is de 

structuur van de werkgelegenheid? Is de gemeente aantrekkelijk voor jonge en 

ondernemende mensen? Het beleid op de terreinen ruimte, infrastructuur en onderwijs is 

voor een belangrijk deel te beschouwen als de ‘gereedschapskist’ voor het economisch 

beleid. Nu de economie een zware tijd doormaakt, ligt het temeer voor de hand om die 

‘gereedschapskist met name in te zetten in dienst van de economische structuurversterking.   

 

Investeringsmiddelen – zowel publieke als private – zijn de komende tien tot vijftien jaar 

schaars. Regio’s staan onderling in scherpe concurrentie met elkaar om die schaarse 

middelen. Een regio moet zich goed organiseren en heel goed z’n ‘selling points’ kunnen 

benoemen, wil ze kans op succes hebben in de concurrentie.  
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3.3 Afspraken 

 

17. De vijf Duin- en Bollengemeenten streven naar een hogere waardetoevoeging 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 (de vijf Duin- en Bollengemeenten  en Katwijk) 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  beleidpartijen. 

Deze afspraak wordt herbevestigd. De ambities van de GOM worden hierbij opnieuw 

onderstreept;  de uitvoering van de GOM zal vanwege de economische crisis worden herijkt. 

 

18. De  vijf 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.  
 

19. De vijf Duin- en Bollengemeenten pakken vanaf nu toerisme en recreatie in de Greenport 

gezamenlijk en ambitieus op: er komt een regionaal marketingsplan. Het gemeentelijk 

aandeel in de toeristische promotie en marketing van de greenport wordt uitgebouwd tot 

‘integrale gebiedspromotie’, inclusief promotie van het strand- en het congrestoerisme. De 

regio wordt internationaal gepresenteerd, maar ook  ‘tuin’ voor de  omringende steden. 
 

20. De  vijf 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 bedrijven in 

de streek.  
 

21. De vijf Duin- en Bollengemeenten erkennen het Holland Space Center 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.    
 

22. Als het gaat om de ‘reguliere’ economie (kantoren, winkels, bedrijventerreinen) spreken de  

vijf Duin- en Bollengemeenten af hun gezamenlijke grondgebied te beschouwen als een 

integraal te ontwikkelen regio. De vijf Duin- en Bollengemeenten ontwikkelen eerst 

gezamenlijk een regionale ontwerpvisie op de ontwikkeling van winkels e.d. in de regio en in 
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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 

meerjarenkader en of dat kader zich kan ontwikkelen tot een gezamenlijk investeringsfonds. 

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 EZ) 
 

23. De  vijf 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.  
 

24. De vijf Duin- en Bollengemeenten streven naar verhoging van de organisatiegraad van hun 

bedrijfsleven en naar uitbreiding van het park- en citymanagement naar de hele streek. 
 

25. De  vijf Duin- en Bollengemeenten voeren gezamenlijk een ambitieus en krachtig regionaal 

onderwijsbeleid waarin aandacht is voor de aansluiting van het regionale (beroeps-

)onderwijs en arbeidsmarkt bij de economische doelstellingen in regio. Daarnaast voeren de 

vijf Duin- en Bollengemeenten 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; en op goede relaties tussen de 

streek en de educatieve infrastructuur ‘van buiten’ (Hogescholen, UL, ROC, Wageningen 

 

 

  



43 
 

4. Position Paper Ruimtelijke ordening 

 

 

 

4.1 Maatschappelijke omgeving 

 

Er is in de streek al geruime tijd veel aandacht voor de verrommeling van het buitengebied. 

De landschappelijke kwaliteit is in het verleden ernstig aangetast door een versnipperde 

aanpak. Beleidsmatig is daar met de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport (ISG) 

antwoord op gegeven. Dat is een vergaande vorm van beleidsafstemming tussen de zes 

gemeenten in de Duin- en Bollenstreek (de Vijf Duin- en Bollengemeenten en Katwijk). De 

Greenport Ontwikkelingsmaatschappij is opgericht als uitvoeringsbedrijf voor een aantal 

projecten uit de structuurvisie. De GOM is feitelijk een grondbedrijf, dat zaken kan doen met 

een aantal locaties en die als ‘incentive’ kan inzetten voor een bredere herstructurering. 

Maar de uitvoering verloopt traag. De GOM is een semi-private onderneming en is 

afhankelijk van de bewegingen in de markt. En de markt beweegt amper. Dat heeft enerzijds 

te maken met de afwachtende houding van vele ondernemers in de greenport, anderzijds 

ook met de economische crisis. Er zijn weinig grondtransacties, terwijl juist die 

grondtransacties de basis vormen voor het opruimen van de verrommeling. Op deze manier 

gaat dat proces veel langer duren dan goed is voor het werk- en verblijfsklimaat in het 

buitengebied. Het is dus zoeken naar een manier om de marktwerking weer op gang te 

brengen. Nog los van de slagkracht van de GOM op de ‘incentive locaties’, is het zaak 

aanvullende afspraken te maken tussen de gemeenten om de herinrichting van het 

buitengebied te versnellen.   

 

De laatste tijd wordt steeds duidelijker dat het niet blijft bij het buitengebied. De vijf 

gemeenten in de noordelijke Bollenstreek hebben de afgelopen decennia globaal gesproken 

dezelfde keuzes gemaakt: een uitbreiding van een woonwijk, een paar kantoren, een 

bedrijventerrein, een winkelstraat met algemene voorzieningen. Het resultaat is niet slecht, 

maar ook niet excellent. Er zijn, met uitzondering van Esa-Estec, geen thematisch 

gespecialiseerde bedrijventerreinen. Er zijn weinig spraakmakende kantoorgebouwen, die 

qua kwaliteit en architectuur opgewassen zijn tegen veranderende eisen vanuit de markt. Er 

zijn amper winkellocaties die recht doen aan de diversiteit van de bevolking. De 

woonkwaliteit van de streek is onomstreden en trekt veel koopkrachtig publiek aan. Maar 

dat publiek kan die koopkracht te weinig in de eigen regio kwijt en moet te vaak uitwijken 

naar elders. De Bollenstreek heeft geen Frederik Hendrik of PC Hooftstraat, terwijl het 

publiek er wel is. Tot voor kort was dat niet zo’n punt: het ging goed met de streek als 

geheel. Maar de Bollenstreek heeft, net als heel Nederland, te maken met leegstand in 

kantoren, winkels en op bedrijventerreinen. Er is een nieuwe economie in aantocht, met 

veel meer combinaties van functies (wonen en werken; produceren en verkopen; ambacht 

en kantoor; enzovoort). De zogenaamde ‘werklandschappen’ komen er aan. En 

bedrijventerreinen hebben een goede herstructurering nodig. Die transitie vergt een actieve 

bemoeienis van de overheid: marktpartijen als projectontwikkelaars en 

vastgoedondernemingen zijn de komende jaren veel minder in beeld als initiatiefnemer. De 
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transitie vergt verder goede gebiedsgewijze afspraken om te voorkomen dat we allemaal 

hetzelfde doen.    

 

 

4.2 Bestuurlijke omgeving 

 

Nederland heeft een lange periode achter de rug met centrale en generieke doelen in de 

ruimtelijke ordening, vanuit Den Haag vastgesteld en aan provincies en gemeenten als 

taakstelling opgedragen. Zo ging het bijvoorbeeld met de woningbouw. Maar die tijd is 

voorbij. De sturing vanuit Den Haag zal veel minder generiek zijn en veel meer ingaan op 

specifiek thema’s: knooppunten, speerpunten, topsectoren, clusters, concentratiegebieden. 

Het zwaartepunt in het proces van ruimtelijke ordening verschuift daarmee naar provincies, 

regio’s en gemeenten.  

 

Een hernieuwde discussie over een Bollenstad – het is wel zo realistisch om er van uit te 

gaan dat die weer zal ontbranden ergens in de komende tien tot vijftien jaar – zal 

plaatsvinden in een speelveld met vooral regionale partijen. De Vijf Duin- en 

Bollengemeenten hebben aan de oostkant te maken met een sterke en snel groeiende 

gemeente Haarlemmermeer, aan de noordkant met een Metropoolregio Amsterdam en aan 

de zuidkant met een Metropoolregio Rotterdam-Den Haag. De Vijf Duin- en 

Bollengemeenten hebben tot nu toe enige massa kunnen maken tussen deze sterke 

regionale spelers dankzij Holland Rijnland. Maar de toekomst van Holland Rijnland is 

ongewis. De streek zal zichzelf als cluster stevig moeten organiseren en 

onderhandelingsmacht moeten verwerven, om te voorkomen dat investerings- en 

verstedelijkingsbeslissingen door andere partijen worden bepaald.  

 

De noodzaak voor een sterk onderhandelend vermogen bij het lokaal bestuur wordt verder 

vergroot door marktomstandigheden. De oude situatie – de lokale overheid stelt regels en 

levert grond; ontwikkelaars, corporaties en andere private partijen financieren en vullen in – 

is niet meer aan de orde. Er zal voor een lange reeks van jaren weinig kapitaal zijn in de 

markt. Van de overheid wordt veel meer mede-ontwikkeling gevraagd en veel meer 

maatwerk. Bovendien vergt het nieuwe omgevingsrecht, waarin ruimtelijke en 

milieubepalingen worden gecombineerd, veel deskundigheid van gemeenten.     

 

 

4.3 Afspraken 

 

26. De vijf 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. Daarbij zullen geen investeringen worden gedaan 

en worden financiële risico’s voorkomen. De vijf Duin- en Bollengemeenten zorgen dat ze 

daar de specialistische deskundigheid en het onderhandelend vermogen (deskundigheid en 

financieel vermogen en capaciteit) voor in huis hebben.  
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27. De  vijf 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 vijf Duin- en Bollengemeenten houden vooralsnog 

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

ISG zal in de komende jaren plaats vinden.  Mocht daar in de komende decennia 

verandering in komen, dan blijft de gezamenlijke opgave om het buitengebied aan een hoge 

landschappelijke kwaliteit te helpen, met ruimte voor de beeldbepalende ‘veelzijdige 

tuinbouw’. Mogelijkheden tot verbreding van de bollensector (kenniskant) worden dan 

onderzocht.De vijf Duin- en Bollengemeenten hanteren bij het vaststellen van hun 

bestemmingsplan buitengebied een gelijkluidende methodiek (toolbox) en indentieke 

uitgangspunten. Juridisch gezien blijft er sprake van 5 bestemmingsplannen buitengebied; in 

de praktijk draagt dit bij tot snellere herinrichtingsprocessen. 

 

28. De Bollenvijf 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. 
 

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

winkelstraten, kantoorgebieden en bedrijventerreinen die verder gaan dan onderhoud en 

beheer. Zij streven daarbij naar een basisniveau per gemeente (basiswinkelstructuur, terrein 

voor verzorgende bedrijvigheid) en regiobrede 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 R.O.) 
 

30. De vijf 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.  
 

31. De vijf 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. Intergemeentelijke 

verschillen van inzicht worden als ‘back office’ aangelegenheid zodanig behandeld, dat ze de 

behartiging van de streeksgewijze belangen niet schaden. De vijf Duin- en Bollengemeenten 

inventariseren met betrekking tot welke R.O.-onderwerpen en overlegstructuren het 

wenselijk is met één mond te spreken.    
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32. De vijf 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, woonwerkcombinaties.   
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5. Position Paper Infrastructuur 

 

 

 
 

5.1 Maatschappelijke omgeving 

 

De fysieke en sociale structuur van de vijf Duin- en Bollengemeenten roept een grote mobiliteit 

op: een aantal flink uit de kluiten gewassen dorpen met een lokale economie, veel woon-werk-

verkeer, een hoge autodichtheid, veel toerisme, een sector met volumineus transport over lange 

afstanden (de Greenport), veel economische activiteiten in het buitengebied. De infrastructuur in 

dit gebied is van bovenlokaal en zelfs bovenregionaal belang. Dat is ook erkend. De rijksoverheid 

heeft in het Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport (MIRT) aanzienlijke 

bedragen vrijgemaakt voor twee grote projecten: de RijnlandRoute en het Hoogwaardig 

Openbaar Vervoer (HOV). Het gaat er de komende tijd om de besluitvorming van die twee grote 

projecten af te ronden en de aanleg te starten. De verwachting is dat langs beide tracés nieuwe 

mogelijkheden ontstaan voor gebiedsontwikkeling en private investeringen en dat de beide 

projecten zullen zorgen voor een aanzienlijke versterking van de economische structuur. Het is 

dus ook een opgave om gezamenlijk het maatschappelijk en ruimtelijk rendement van de nieuwe 

infrastructuur zo groot mogelijk te maken. 

Daarmee moeten we het voorlopig doen. Uit het MIRT zijn tot ver in de jaren 2020 geen grote 

nieuwe verdeelrondes meer te verwachten. Nieuw bovenlokale knelpunten moeten we oplossen 

met restposten, samen met het bedrijfsleven, met eigen middelen en met de provinciale 

overheid. 

En toch moet de ambitie verder gaan. De vijf Duin- en Bollengemeenten grenzen aan de 

Metropoolregio Amsterdam (MRA). Het wordt steeds duidelijker dat de MRA een economisch en 

maatschappelijk trekpaard van jewelste aan het worden is. De krimp van de bevolking, die in 

grote delen van Nederland de komende decennia de agenda zal bepalen, is voor de MRA in het 

geheel niet in beeld. De vijf Duin- en Bollengemeenten moeten aansluiten bij de dynamiek aan de 

noordkant. Dat veronderstelt goede verbindingen. Dan gaat het primair om de noordelijke 

aansluiting van de N206  (Duinpolderweg) en om de aansluiting van het HOV-netwerk op 

Haarlemmermeer en Schiphol zoals geformuleerd in het RIF-project Ontsluiting Greenport Duin- 

en Bollenstreek. Onderdeel daarvan is het doortrekken van de Zuidtangent-buslijnen naar Lisse 

Noordwijk en station Sassenheim en de aansluiting op het HOV- netwerk van Holland-Rijnland.  

Voor goede regionale oost-west-verbindingen zijn er als onderdeel van het project Ontsluiting 

Greenport Duin- en Bollenstreek maatregelen voorgesteld ter verbetering van het zgn. 

middengebied van de regio, waarbij de leefbaarheid voor de bewoners, de bereikbaarheid en 

verkeersveiligheid aan de orde is. Het gaat  vooral om grootonderhoud van de bestaande 

infrastructuur en het wegnemen van blokkades en stremmingen. Zo zijn er capaciteitsproblemen 

bijvoorbeeld op de N444 en N443 respectievelijk ten zuiden en ten noorden van Voorhout; de 

N443 zou op de lange termijn zelfs vernieuwd moeten worden. De Ringvaart bij Lisse zorgt nog 

voor veel sluipverkeer en ondanks de huidige verbindingen wordt voor in de toekomst gekeken 

naar een 3e oeververbinding naar de Haarlemmermeer. Ook wordt gekeken naar de  lange 

termijnmogelijkheid van ongelijkvloerse spoorovergangen om een goede doorstroom te kunnen 
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blijven garanderen als de gewenste hogere  treinfrequenties bij de ‘oude’ lijn Hillegom en 

Voorhout worden doorgevoerd.  

Belangrijk voor de economische ontwikkeling van de regio is een ‘fijnmazige’ en kleinschalige 

infrastructuur, waarin wegen, treinstation, HOV-verbindingen, maar ook fiets- en wandelpaden 

optimaal met elkaar in verbinding staan.  De Duin- en Bollenstreek beschikt al over een 

wandelpadenplan en de bewegwijzering via het zgn ‘fietsknopen-netwerk’ is recent aangelegd. 

Een verdere optimalisatie van dit netwerk blijft nodig.  Daarnaast zijn investeringen in 

doorgaande vaarroutes nodig. Dat vraagt om grote regionale investeringen en een goede 

orkestratie.     

 

5.2 Bestuurlijke omgeving 

De Vijf Duin- en Bollengemeenten en Katwijk zijn er bij de afgelopen rondes uit het MIRT in 

geslaagd om gecoördineerd op te treden. Ze waren berekenbare gesprekspartners in het verband 

van Holland Rijnland, in de relaties met de Provincie Zuid-Holland en de rijksoverheid. De oorzaak 

van de vertragingen in het lange traject van planvorming en lag buiten onze streek. Als succesvol 

leereffect kunnen we verder inboeken het in Holland Rijnland verband overeengekomen 

Regionaal Investeringsfonds. Het RIF verschafte de regio een eigen financiële positie, op grond 

waarvan onderhandeld kon worden met provincie en rijk.  

Dat wil niet zeggen dat we op onze lauweren kunnen gaan rusten. De investeringsmiddelen zijn 

de komende jaren zeer schaars. Willen we voortgang maken met de N206 en de aansluiting naar 

Haarlemmermeer en Schiphol, dan moeten we met één stem spreken. In de scherpe concurrentie 

tussen regio’s is een verdeeld huis volkomen kansloos. De bestuurlijke besluitvorming over 

infrastructuur is complex. Daar komt bij dat de publieke support altijd omstreden is. Dat is 

begrijpelijk: infrastructuur verandert het leefklimaat. Maar des te groter is de noodzaak dat het 

lokaal bestuur in de streek zich niet uit elkaar laat spelen en gecoördineerd blijft optrekken.  

 

5.3  Afspraken 

 

33.    De vijf Duin- en Bollengemeenten  blijven gezamenlijk en met Katwijk optrekken bij de 

afronding van de plan- en besluitvorming over de RijnlandRoute en het HOV. Zij zette zich 

gezamenlijk in om de komst van de twee grote projecten te gebruiken voor versterking van 

de economische en ruimtelijke structuur van het gebied. 

 

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. 

 

35.  De vijf Duin- en Bollengemeenten  stemmen hun onderhoudstaken van wegen onderling en 

met andere wegbeheerders en nutsbedrijven af, teneinde de overlast te minimaliseren. 
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36. De vijf 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.    
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Bijlage bij ‘position papers’ 

 

 

De samenwerkingsmodaliteiten uit het Berenschot-rapport 

 

1. Zelfstandige gemeenten 

2. Kennis delen 

3. Bedrijfsvoering 

4. Samen inkopen 

5. Shared service center 

6. Samen En Toch Apart (SETA, fusie van ambtelijke organisatie) 

7. Gezamenlijke beleidsontwikkeling 

8. Coördinerend wethouderschap 

9. Herindeling 
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VERSLAGEN BROEISESSIES op 14 februari 2013 

 

1. Openbare orde en Veiligheid 

2. Sociaal Domein 

3. Economische Zaken 

4. Ruimtelijke Ordening 

5. Infrastructuur 
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Raadsconferentie bestuurlijke toekomst Duin- en Bollenstreek 14 februari 2013 
 

Kort verslag broeisessie openbare orde en veiligheid 
 
Aanwezig:  
De dames Van Rijn (voorzitter), Augustinus, v.d. Lubbe, Pennings en Tsjebanova en de 
heren  Goedhart (aanbrenger) , v.d. Berg, Klinkenberg, Nederstigt, Van Nieuwenhuizen, 
Wegman, Jaspers (griffier) en Van der Sman (verslagschrijver). 
 
Presentatie aanbrenger  
De heer Goedhart schetst de ontwikkelingen op het gebied van openbare en veiligheid 
en licht de concept afspraken toe. De voorzitter vraagt om een reactie van de 
raadsleden. 
 
Eerste ronde reacties 
Mw. Tsebanova benadrukt het samen optreden naar buiten toe als het gaat om 
prioriteiten en inzet van capaciteit. Het Bibop-beleid van de betrokken gemeenten dient 
zichtbaar te worden gemaakt. Ook stipt ze een gezamenlijk vreemdelingenbeleid aan. 
Het is gewenst de APV’s te uniformeren voor een efficiënt optreden van de politie. 
Kunnen we inzet van de BOA’s bundelen. Een gezamenlijke rampenstaforganisatie is een 
goede zaak. 
Dhr. Klinkenberg pleit voor een integrale aanpak als het gaat om jeugdzorg en de drank- 
en drugsproblematiek. Keurmerk Veilig Wonen stimuleren is prima met name voor 
bestaande woningen. Veiligste gemeente klinkt mooi, maar het gaat om concrete acties. 
Let bij APV op dat er lokale verschillen in problemen zijn bijv. de kustversterking bij 
Noordwijk, de grote gasleiding die ligt in Noordwijk/Noordwijkerhout en het 
spoorwegverkeer in Lisse. 
Dhr. Nederstigt vindt een gezamenlijke beleid integrale veiligheid gewenst. De veiligste 
regio is een mooie ambitie, maar wat is veilig en wat zijn daarbij toetsingscriteria. 
Ontschutting van de BOA’s is prima. Pas op dat je met de APV niet de “strengste” variant 
kiest. Is bij vergunning- verlening bijv. voor het corso één vergunning van één gemeente 
mogelijk. Bij het opschalen van rampen moet voorkomen worden dat we te snel een 
beroep doen op Leiden. 
Dhr. V.d. Berg vindt dat er logische afspraken voorgesteld worden. Voor veiligste 
gemeente lees hij liever zo veilig mogelijk. Belangrijk is dat we de gemeenten wat betreft 
evenementen levendig houden zodat ook gelijktijdig evenementen plaats kunnen 
hebben. Bij een uniforme APV moet wel maatwerk mogelijk blijven. Voor het Keurmerk 
veilig wonen denkt hij aan financiële ondersteuning van de minder draagkrachtigen bijv. 
bij veel oude woningen die bewoond worden door ouderen. 
Mw. Augustinus vindt ook de afspraken logisch. Zij pleit mede voor het behoud van 
eigenheid en vrijheid bij gelijktijdige evenementen. Het is gewenst de inzet van 
capaciteit gezamenlijk te bepalen.  
Mw. Pennings sluit zich hierbij aan, waarbij zij erop wijst dat de vrijheid in het beleid kan 
worden geformuleerd. Verder zegt ze dat voorkomen moet worden “wie het hardste 
roept, de meeste politie krijgt”.  
Dhr. V.d. Nieuwenhuizen vindt het begrip veiligste regio erg abstract. De afspraken zijn 
helder, hij wil hier voor gaan. De uniforme APV mag ook niet te licht worden. Ten 
aanzien van overdracht van bevoegdheden, vindt hij het belangrijk dat de gemeente wel 
zelf zeggenschap houdt over de grote evenementen. Hij vraagt wat hij zich moet 
voorstellen bij een gezamenlijk kantoor voor de rampenbestrijding. Is dit verstandig, 
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moet niet elke gemeente zijn eigen bestuur en het eigen beleidsteam in het 
gemeentehuis houden ? 
Mw. V.d. Lubbe maakt onderscheid tussen fysieke en sociale veiligheid. Voor het fysieke 
deel liggen er kansen om efficiënter te werken. Voor het sociale deel is sprake van 
maatwerk en speelt meer de politie invloed die men wenst te hebben. Hiermee rekening 
houden bij gezamenlijk beleid.  
Dhr. Wegman is vóór afspraak 2 (staf moet 24 uur bezet zijn), is vóór afspraak 3. Hij 
vindt bij afspraak 4 dat zeker een poging gewaagd moet worden, maar dat dit lastig kan 
zijn omdat plaats en tijd verschillend zijn. Bij afspraak 5/6 spreekt hij liever over een 
veiligheidsorganisatie. Bij de veiligste regio is de beleving van de inwoners een 
belangrijke factor. Tenslotte brengt hij een memo in waarbij een statement wordt 
gemaakt om de vastgestelde norm van 1 wijkagent op gemiddelend 5000 inwoners ook 
daadwerkelijk te realiseren, burgemeesters let daarbij op uw zaak. Het hoort er 
overigens bij dat je elkaar scherp op zaken aanspreekt. Misschien zijn wij soms wat te 
netjes als het gaat om claimen van politiecapaciteit. 
Dhr. Goedhart beantwoordt enkele vragen en licht enkele zaken toe. Hij benadrukt dat 
op het gebied  van de rampenbestrijding al veel samen wordt gedaan omdat geen 
enkele gemeenten binnen onze streek de 24 uursbezetting zelf kan regelen. Voor het 
rampenteam denkt hij aan een “vliegend team”. Mw. Van Rhijn merkt op dat de balans 
tussen een te licht en te strenge APV een aandachtspunt is en dat de huidige model APV 
reeds ruimte biedt voor differentiatie via nadere regels over aanwijzing van gebieden 
enz. 
Mw. Van Rhijn stelt voor te pauzeren en daarna de tweede ronde te houden. 
 
 
Tweede ronde reacties en peiling 
 
De verschillende reacties worden door mevrouw Van Rhijn kernachtig samengevat, 
waarna gekomen wordt tot conclusies over de voorgestelde afspraken. 
Afspraak 1: 

- De woorden “met als uitgangspunt preventie” schrappen omdat het om meer 
onderwerpen gaat waarover het beleid gaat zoals handhaving, Bibop, KVW enz.  

- De veiligste regio als ambitie handhaven maar wel duidelijk in relatie tot de beleving van 
de inwoners. Het streven is goed en verder kijken hoe je dit met bestaande 
instrumenten (veiligheidsmonitor) goed kan meten. Let op een fysiek veilige en sociaal 
veilige woonomgeving. 

- De woorden “in een gezamenlijk veiligheidsbureau” schrappen. Dat is de hoe vraag. 
Overigens is de mogelijkheid van flexwerken daarbij van belang. 
Mevrouw v.d. Lubbe geeft aan bezwaar te hebben tegen een gezamenlijk 
veiligheidsbeleid. Zij ziet liever een eigen beleid en een regionaal beleid. 
Afspraak 2: akkoord. 
Afspraak 3: akkoord. Let daarbij op de relatie met jeugdzorg. 
Afspraak 4: woord “synchroniseren” schrappen. Kanttekening dat de lokale kleur en 
eigenheid mogelijk blijft en dat er dus sprake moet zijn van lokaal maatwerk. 
Afspraak 5: akkoord. Neem daarbij in de uitvoering de statement mee over de norm van 
1 wijkagent op 5000 inwoners. 
Afspraak 6: akkoord 
Tenslotte komt de slotverklaring ter sprake. Puur Noordwijk zal met een eigen verklaring 
komen. 
Er is moeite met het begrip “modaliteiten” graag een ander woord hiervoor. 
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De heer Goedhart spreekt zijn tevredenheid uit over de kwaliteit van de inbreng van de 
raadsleden, de gevoerde discussie en het resultaat. Samen hiervoor in gesprek zijn is dé 
winst van dit gebeuren. 
 
Mevrouw Van Rhijn sluit hierna de broeisessie met dank aan allen. 
 
JJMvdSman 
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Broeisessie sociaal domein 
 
Voorzitter:     Jan Broekhuis, waarnemend burgemeester Hillegom 
aanbrengers: Bas de Haas wethouder sociaal domein noordwijkerhout. 
                        Adri de Roon wethouder sociaal domein Lisse 
griffier:          Robert van Dijk Teylingen 
verslag:         Maaike Pippel programmaregisseur Hillegom 
 
Aanwezige raadsleden: mw Brama, mw Egmond, dhr ter Hark, mw Haroun, dhr Jansen 
(noordwijkerhout), dhr Jansen (Hillegom) dhr Jongbloed, mw Kuijper, mw van der Laan, 
mw Meijland, mw Mulder, mw de la Rie, dhr van Riel, dhr van Trigt, mw Verheij, mw 
Vermeulen, mw van Vliet, mw Wietsma, mw Wijnands, mw Willemze, mw Zandvoort 
 
Aanbrengers leiden het sociaal domein in.  
Dhr de Roon gaat er vanuit dat 3D heel dominant in het gemeentelijk beleid zal zijn. Bij 
elkaar gaat het sociale domein 60% van gemeentebegroting uitmaken. Tegelijkertijd 
gaat dit gepaard met behoorlijke bezuinigingen. De opgave is om aan de ene kant te 
zorgen dat het sociale domein betaalbaar blijft. Aan de andere kant moeten we ook 
goed voor kwetsbare burgers blijven zorgen. Dhr. de Roon geeft aan dat de Wet Passend 
onderwijs eigenlijk ook bij de decentralisaties hoort. De decentralisaties bieden 
gemeenten de kans om het sociale domein integraal te benaderen en om bestaande 
kokers te slechten. Hiervoor is samenwerking noodzakelijk. De genoemde grens van 
100.000  inwoners is wat arbitrair, maar schaalgrootte is van belang. We hebben al een 
verleden van nauwe samenwerking. daar kijken we per saldo met tevredenheid naar. Dit 
biedt een goede basis voor het verder uitbouwen van deze samenwerking. 
 
Dhr. de Haas vult aan dat we meer naar maatwerk moeten kijken. We moeten nu naar 
eigen kracht van mensen gaan kijken. Dit mede ingegeven door de financiële situatie.  
Het gaat om een transitie van verzorgingsmaatschappij naar 
participatiemaatschappij. De decentralisaties hebben een hele grote impact op de 
gemeenten, zowel inhoudelijk als financieel. We werken in HR samen, daar worden 
handreikingen gemaakt. In Holland Rijnland hebben we de slogan: Regionaal voorbakken 
en lokaal afbakken. De oproep van dhr. de Haas is om dat wat subregionaal kan ook 
zeker subregionaal te doen.  
 
Dhr. de Haas haakt nog kort in op afspraak 9. Deze afspraak gaat over samenvoegen van 
budgetten. Hier hebben we met de ISD (WWB) al ervaring mee. De bijstandsmiddelen 
hebben wij bij elkaar gelegd. Dit hebben we bij de Wmo (huishoudelijke hulp) niet 
gedaan. Deze uitgaven worden apart afgerekend. Dhr de Haas vraagt zich af hoe de 
raden tegenover het samenvoegen van budgetten staan. Aangezien kosten voor een 
individuele cliënt op kan lopen tot een ton is het het overwegen waard om budgetten 
samen te voegen in het kader van risicospreiding.  
 
Afspraak 7 
De Bollenvijf 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 het 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: 
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het gemeenschappelijke en regionale niveau zijn leidend, in de uitvoering wordt 
afgeschaald naar lokaal maatwerk. Organisatiebeginsel wordt ‘groot organiseren en 
klein of dichtbij uitvoeren’. 
 
Mw. van Egmond spreekt namens de raad van Noordwijk en de CDA fractie uit dat zij 
van mening zijn dat ook Katwijk bij de samenwerking betrokken moet worden. De 
bestaande samenwerking moet blijven en kan worden uitgebouwd. De raad van 
Noordwijk wil geen bestaande samenwerkingsverbanden afbreken, maar deze juist 
versterken.  
Er leeft brede tevredenheid over het uitgaan van zelfredzaamheid, met daarbij de 
kanttekening dat eigen kracht niet vanzelfsprekend is. Daarnaast is men breed tevreden 
over het principe “regionaal voorbakken, thuis afbakken”.  Ook uit onderzoek  op het 
gebied van onderwijs blijkt dat het verstandig is om zaken groot te organiseren en klein 
uit te voeren.  Een aandachtspunt is om onze eigen lokale netwerken goed in stand te 
houden. Deze goede basis is aanwezig, en moeten we niet vergeten.  
 
conclusie: men kan zich vinden in de tekst van afspraak 7. Vooral het regionaal 
voorbakken en lokaal afbakken spreekt aan.  
 
Afspraak 8 
De Bollenvijf gedragen zich, in het licht van de kabinetsambities, als één gemeente in de 
regievoering op de decentralisaties. Zij bundelen daartoe alle externe contacten met 
betrekkin tot beleid en belangenbehartiging in één rechtspersoon. Die rechtspersoon zal 
tevens bundeling van aanbesteding tot stand bregnen (inkoopmacht). Afstemming 
tussen de vijf is een ‘back office’ activiteit, die de slagkracht naar derde partijen niet in de 
weg zal staan.  
 
VVD Hillegom vindt het bundelen in één rechtspersoon een vergaande afspraak. Liever 
zou deze fractie zien dat we eerst onderzoeken wat het kost en wat het oplevert. 
Bloeiend Hillegom sluit zich hier bij aan, net als de VVD fractie van Noordwijkerhout. 
Deze fractie vraagt nuance in te brengen voor wat betreft een nieuwe rechtspersoon. 
Kan het niet bij de ISD worden ondergebracht? Het beeld dat dit nadrukkelijk 
onderzocht moet worden, wordt breed gedeeld.  
 
D66 Lisse omarmt de voorgestelde afspraak juist volledig en ziet het als een goede zaak 
om op deze manier echt kracht te tonen in dit lastige veld. 
 
conclusie: Er is breed draagvlak voor een gedegen onderzoek naar het bundelen van 
krachten. Een deel van de deelnemers is angstig voor één rechtspersoon en een groot 
deel wil aansluiten bij een bestaande rechtspersoon. Het gaat uiteindelijk om het 
verminderen van bestuurlijke drukte. 
 
Afspraak 9 
De Bollenvijf overwegen of samenvoeging van het budget voor de driedecentralisaties 
wenselijk is vanuit het oogpunt van kostenbeheersing, risicospreiding en solidarieit. 
 
Er is nog veel onduidelijkheid en onzekerheid over de budgetten die wij krijgen. De 
noodzaak tot samenwerken op financieel gebied wordt breed gedeeld. Hier plaatsen 
diverse partijen wel kanttekeningen bij. VVD Teylingen benadrukt dat we eerst moeten 
onderzoeken wat de impact is en er een stabiele financiële situatie moet zijn, voordat 
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we budgetten samenvoegen. Mw Zandvoort benadrukt dat we vooral op preventie 
moeten inzetten om te voorkomen dat we als gemeente telkens pleisters moeten 
plakken. Daarnaast moeten we als gemeenten van elkaar leren. Mw Mulder benadrukt 
dat er ook nog geld voor lokaal maatwerk moet zijn.  
 
Dhr ter Hark kan zich voorstellen dat, wanneer de kosten voor ‘dure’ gezinnen dermate 
op de gemeentebegroting drukken, dat het verstandig kan zijn om op onderdelen vanuit 
één budget te werken. Dit standpunt wordt door veel deelnemers gedeeld. Hierbij wordt 
de kanttekening gemaakt dat er wel een balans zit tussen solidariteit enerzijds en 
gemeentelijke vrijheid voor het invullen van beleid anderzijds. Solidariteit gaat hand in 
hand met verantwoordelijkheid.  
 
Dhr. Jongbloed en mw. Wietzema zijn juist een groot voorstander van 1 budget. Er zou 
geen verschil moeten zijn tussen de gemeenten voor wat betreft het 
voorzieningenniveau. Vervolgens concluderen meerdere raadsleden dat het bieden van 
maatwerk los staat van de schaal waarop je zaken organiseert. Maatwerk heeft niets te 
maken met het bundelen van de budgetten. Met één budget kan zeker nog maatwerk 
geboden worden.   
 
conclusie: er is bereidheid tot één gezamenlijk budget. Hierbij wordt wel de nuancering 
aangebracht voor de mate waarin verschillen in uitgaven wordt beperkt. Hoe ver reikt 
de solidariteit en wat is nog de lokale beleidsvrijheid.   
 
Afspraak 10 
De Bollenvijf 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 Bollenvijf streven 
eveneens naar versterking van de basis onder het werkvoorzieningsbedrijf MareGroep, 
bovenop de huidige acht deelnemende gemeenten.  
 
Afspraak 11 
In het licht van de ontschotting van de budgetten voor de re-integratie van 
bijstandscliënten en arbeidsgehandicapten volgens de Participatiewet, beraden de 
Bollenvijf zich gezamenlijk op de organisatorische gevolgen voor de ISD en de 
MareGroep. Voor de nieuwe taken uit de Participatiewet –het naar werkgevers 
bemiddelen en begeleiden van bijstandscliënten en arbeidsgehandicapten- is en 
vraaggerichte benadering van de markt noodzakelijk, evenals een goed netwerk bij 
werkgevers en een verdere professionalisering van de dienstverlening. De Bollenvijf 
bouwen daartoe het gemeenschappelijk werkgeversservicepunt met Katwijk uit.  
 
Afspraak 10 en 11 worden aan punt 9 gekoppeld. Deze afspraken zijn nadere 
uitwerkingen van punt 9. Er worden een paar inhoudelijke opmerkingen gemaakt.  
 
Er is brede steun voor het werkgeversservicepunt. Dat hier inmiddels een pilot voor 
loopt wordt goed ontvangen. Temeer omdat het UWV hierin ook participeert. Het 
nadrukkelijke verzoek is om dit onder te brengen bij één van de bestaande partners.  
 
Puur Noordwijk vindt het van belang dat Katwijk in de toekomst meedoet in de 
regelingen. Daarnaast is het voor deze fractie van belang om te kijken op welke manier 
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de ISD en MareGroep meer met elkaar kunnen samenwerken. Mogelijk kan er zelfs één 
organisatie komen. Deze intensievere samenwerking van de twee 
uitvoeringsorganisaties wordt breed gedeeld en heeft de voorkeur boven uitbreiding 
naar gemeenten buiten de huidige gemeenten.  
 
conclusie afspraak 10: daar waar je krachten kunt bundelen, moet je dat zeker doen. 
Zeker in het licht van de wens van de VNG om binnen congruente grenzen samen te 
werken.  
 
conclusie afspraak 11: Men kan zich goed vinden in deze afspraak. kernpunt is dat het 
werkgeversservicepunt moet een rol spelen in het vervolgproces.  
 
Afspraak 12 
De Bollenvijf ontwikkelen een regionale aanpak van het vrijwilligers- en 
mantelzorgbeleid en van het vrijwilligerswerk. Zij maken een gezamenlijk spreidingsplan 
van hun wijk- en welzijnsvoorzieningen en streven naar een zo groot mogelijke regie 
over wijkvoorzieningen door wijkbewoners.  
 
Als kanttekening bij deze afspraak noemen meerdere deelnemers dat mantelzorg een 
heel lokaal uitgevoerd beleidsonderdeel is. Het is van belang om bij de uitvoering 
rekening te houden met de lokale situatie. Een regionale aanpak van dit beleid moet een 
lokale uitvoering in zich hebben. Het gaat feitelijk over lokaal maatwerk op wijkniveau.  
 
Het voorstel is om aan deze afspraak toe te voegen dat ook hiervoor het 
organisatiebeginsel ‘groot organiseren en klein of dichtbij uitvoeren’ geldt. Dit wordt 
breed gedeeld.  
 
conclusie: aan afspraak 12 wordt toegevoegd dat hiervoor het organisatiebeginsel ‘groot 
organiseren en klein of dichtbij uitvoeren’ geldt.  
 
 
Afspraak 13 
Om de nieuwe taken op het gebied van de jeugdzorg goed te kunnen verrichten, is het 
zaak goede relaties te ontwikkelen met de verzorgingsstructuur van het onderwijs. Het 
gaat daarbij om zorgverleners en andere instituten die regionaal of regio-overstijgend 
werken. De Bollenvijf zijn als afzonderlijke gemeenten nauwelijks gesprekspartner voor 
deze zorgverleners. De Bollenvijf organiseren zich daarom als ‘enkelvoudige 
gesprekspartner’ van deze instituten, teneinde slagvaardig tot afspraken en informatie-
uitwisseling te komen.  
 
Het organiseren als enkelvoudige gesprekspartner wordt onderstreept. Meerdere 
deelnemers onderstrepen dat we geen geld moeten verspillen aan overbodige 
overlegstructuren, waardoor vervolgens minder geld naar de kinderen gaat. De oproep 
is om efficiënt en effectief overleg te voeren. Uiteindelijk gaat het om het kind, niet om 
de instituten.  
 
conclusie: afspraak 13 wordt onderschreven.  
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Afspraak 14 
De Bollenvijf 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 voorzieningen en 
verstaan zich als regio met ontwikkelaars en verzekeraars als het gaat om investeringen 
in deze voorzieningen.  
 
Mw Haroun is het eens met de afspraak, maar plaatst de kanttekening dat we op dit 
thema juist groter moeten kijken dan de Bollengemeenten. Zorgaanbieders werken in 
een groter verband. Mw van Egmond neemt aan dat het uitgangspunt is dat de mensen 
die in een gemeente wonen ook het recht houden om in die gemeente te blijven. Hierop 
legt wethouder de Roon uit dat we als individuele gemeenten te klein zijn om 
bijvoorbeeld allemaal een psychogeriatrisch verpleeghuis binnen onze grenzen te 
hebben en dat we daarom samen moeten werken.   
 
conclusie: afspraak 14 wordt onderschreven.  
 
 
Afspraak 15 
De Bollenvijf 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 
Bollenvijf erkennen voorts dat een vitaal bedrijfsleven en een ‘civil society’ die 
verantwoordelijkheid wil dragen, broodnodig zijn als dragers van voorzieningen voor 
kwetsbare mensen en als co-producenten van de transitie naar een 
participatiesamenleving. 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.  
 
Dhr Jansen brengt drie punten in namens VVD Noordwijkerhout. Minder regels ook op 
het sociale domein, zorg voor 1 aanspreekpunt voor bedrijven, en het stimuleren van in 
dienst nemen van arbeidsgehandicapten.  
conclusie: afspraak 15 wordt onderschreven.  
 
 
afspraak 16 
De Bollenvijf maken zich sterk voor versnelde uitbreiding van het glasvezelnetwerk, 
teneinde zich te positioneren als poeftuin voor internettoepassingen in domotica, 
patiëntenzorg en zelfsturing 
 
conclusie: afspraak 16 wordt onderschreven. 
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Verslag broeisessie Ruimtelijke Ordening 

Radenconferentie Bollenstreek 14 februari 2013 

Mevrouw van Kampen opent de broeisessie en licht de bedoeling van de sessie toe. In 
het position paper Ruimtelijke Ordening zijn zeven afspraken opgenomen. Deze zullen 
per stuk worden doorlopen en onderwerp van discussie zijn. Als ‘aanbrengers’ zijn de 
heren Van Ast en Brekelmans aanwezig, zij zullen antwoorden op technische vragen en 
de discussie aanjagen wanneer nodig. Omdat er al een inleiding op papier is verstrekt in 
de vorm van position papers, houden de aanbrengers geen extra mondelinge inleiding. 

 

Afspraak 26 

De Bollenvijf wachten niet passief af wat er in de markt gebeurt, maar zullen een actieve 
overheid zijn, die zelf op zoek gaat naar investeerders en plannenmakers en samen met 
hen als co-ontwikkelaar optreden. De Bollenvijf zorgen dat ze daar de specialistische 
deskundigheid en het onderhandelend vermogen voor in huis hebben.  

Vanuit de deelnemers wordt de vraag gesteld wat moet worden verstaan onder 
‘onderhandelend vermogen’. Is dat een financieel vermogen of gaat het om het in huis 
hebben van capaciteit. De aanbrengers antwoorden daarop dat het zaak is 
deskundigheid en vermogen (zowel financieel als capaciteit) in huis te hebben om te 
kunnen onderhandelen met grote ontwikkelaars en te sturen op processen. Met een 
samenwerking tussen vijf gemeenten of optreden als één grotere gemeente brengt ons 
in een betere positie tegenover grote projectontwikkelaars. Het doel is om met vijf 
gemeenten samen actiever te zijn dan de vijf individuele gemeenten nu zijn: een 
gezamenlijke visie hebben en zelf de regie voeren.  

In de ISG (Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport) is vastgelegd hoe de 
Greenportgemeenten vinden dat de streek er uit moet komen te zien. De vraag is of de 
ISG actief gerealiseerd moet worden of dat de gemeenten wachten op marktpartijen. In 
welke mate moet worden gestuurd door de overheden en moet dat actief of passief 
gebeuren? Moet de overheid zich actief mengen in de markt of vooral voorwaarden 
scheppen? Kiezen voor een actievere opstelling kan betekenen dat gemeenten 
investeren, grond kopen heeft risico tot gevolg. Een passieve opstelling betekent dan 
ook minder risico.  

Er wordt al hard gewerkt rondom de ISG en GOM. De streek moet initiatieven nemen 
om bedrijvigheid vorm te geven zonder daarbij veel financieel risico te lopen. Er wordt 
geen actieve grondpolitiek gevoerd, maar de gemeenten moeten een klimaat scheppen 
waardoor bedrijven geïnteresseerd zijn zich in de Bollenstreek te vestigen. Wanneer 
binnen één gemeente de beste vestigingsmogelijkheden zijn voor een bedrijf uit een 
specifieke branche, moet de streek investeren in faciliteiten.  

De deelnemers aan de broeisessie zijn in meerderheid van mening dat de stelling kan 
worden aanvaard als gemene deler. Wel moet de stelling worden aangescherpt. De 
markt moet worden gefaciliteerd, maar er worden geen investeringen gedaan om 
financiële risico’s te voorkomen.  

Twee deelnemers aan de broeisessie kunnen niet instemmen met de stelling: de heer 
Van der Aart (PUUR Noordwijk) vindt de stelling te ambitieus en is daarnaast van mening 
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dat de discussie over de middelen die nodig zijn om de ambities te realiseren, tegelijk 
met de discussie over de ambities zelf moet worden gevoerd. De heer Salman (Lijst 
Salman Noordwijk) is van mening dat er geen slotverklaring kan worden vastgesteld in 
de setting van 14 februari en is het dan ook oneens met alle stellingen.  

Stelling 27 

De Bollenvijf werken aan een versnelling van de uitvoering van de ISG en aan het stoppen 
van de verrommeling in het buitengebied. Zij spannen zich in om beweging te krijgen in 
het aantal grondtransacties, met de GOM als uitvoeringsorganisatie voor een aantal 
strategische locaties. Zij zullen nieuwe instrumenten voor versnelling van het proces van 
herinrichting ontwikkelen, waaronder een gezamenlijk bestemmingsplan. De Bollenvijf 
houden vooralsnog vast aan het in de ISG afgesproken minimale bollenareaal. Mocht 
daar in de komende decennia verandering in komen, dan blijft de gezamenlijke opgave 
om het buitengebied aan een hoge landschappelijke kwaliteit te helpen, inclusief een 
beeldbepalend aandeel voor de ‘veelzijdige tuinbouw’. 

In 2009 is de ISG vastgesteld, dit document ligt ten grondslag aan de GOM. Tot nu toe is 
nog geen gezamenlijk kader voor bestemmingsplannen buitengebied aan de 
gemeenteraden voorgelegd. Dhr. Van Ast ligt toe dat de kadernota binnenkort 
besluitvormend wordt geagendeerd voor alle raden. Hierin zijn uniforme afspraken voor 
het buitengebied vastgelegd. De toolbox is bijna klaar en op basis daarvan moeten 
gemeenten hun eigen bestemmingsplan buitengebied aanpassen. Het is wettelijk gezien 
niet mogelijk dat gemeenten een gezamenlijk bestemmingsplan voor het buitengebied 
vaststellen, de stelling moet op dit punt worden aangepast.  

Een politiek relevante vraag is hoe om te gaan met het quotum van 2625 ha bollenareaal 
zoals dat in de ISG is vastgelegd. Het standpunt van de deelnemers aan de broeisessie is 
dat de ISG moet worden herijkt en dat er wellicht minder ha als bollenareaal kan worden 
vastgelegd. Er moet worden gezocht naar verbreding binnen de bollensector 
(kenniskant) zonder geweld te doen aan de landschappelijke kwaliteit.  

De deelnemers aan de broeisessie stemmen in met de stelling, met dien verstande dat 
vooralsnog wordt uitgegaan van de in de ISG vastgelegde 2625 hectare bollenareaal, 
maar dat in de komende jaren de ISG herijkt moet worden. Daarnaast moeten de 
gemeenten een gelijkluidende methodiek hanteren (toolbox) bij het vaststellen van 
hun bestemmingsplan buitengebied en daarbij identieke uitgangspunten hanteren. De 
stelling dient te worden aangepast op het punt van gezamenlijk bestemmingsplan.  

In de ruimtelijke paragraaf gaat het veel over stedelijke ontwikkeling en economie. Wat 
wordt gemist is groen (natuur) en blauw (water). Dit moet juist regionaal worden 
opgepakt, omdat lokaal geen natuurbeleid wordt vastgesteld. Het kan worden geregeld 
in de afzonderlijke bestemmingsplannen voor het buitengebied.  

Stelling 28 

De Bollenvijf 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 procedurevereisten te 
maken krijgt.  

Zonder discussie over de stelling gaan de deelnemers aan de broeisessie akkoord.  
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Stelling 29 

De Bollenvijf trekken gezamenlijk op bij alle transities van winkelstraten, 
kantoorgebieden en bedrijventerreinen die verder gaan dan onderhoud en beheer. Zij 
streven daarbij naar een basisniveau per kern (basiswinkelstructuur, terrein voor 
verzorgende bedrijvigheid) en regiobrede afspraken over specialisatie, diversiteit en 
excellentie van winkel- en werkmilieus.  

De discussie richt zich op de vraag of het haalbaar en wenselijk is om als gemeenten te 
sturen op dit punt. Er zijn succesvolle voorbeelden (zoals het BioSciencePark) te noemen 
waarbij door gemeenten is bepaald welk type bedrijven zich mogen vestigen op een 
bedrijventerrein. Moeten gemeenten verder gaan dan de afspraken die nu al in het 
verband van Holland Rijnland zijn gemaakt over bedrijventerreinen? Of moet de 
marktwerking prevaleren?  

Gebouwen (zoals leegstaande winkels) kunnen worden herbestemd om te kunnen 
dienen als starterswoningen. Dit moet regionaal worden opgepakt. Wat betreft het 
winkelaanbod moet ook verder worden gekeken dan de eigen regio: winkelcentra in 
Haarlem en de Leidse regio vallen ook onder het (beleefde) woongebied van de 
inwoners van de Bollenstreek.  

De deelnemers aan de broeisessie stemmen in met de stelling, met dien verstande dat 
op specifieke sectoren afspraken kunnen worden gemaakt. Dit geldt niet voor alle 
sectoren. Beleid maken gaat te ver, gemeenten moeten op dit gebied coördineren en 
onderling afstemmen.  

De heer Van der Aart (PUUR Noordwijk) is het niet met de stelling eens. Hij is van 
mening dat dit een lokale verantwoordelijkheid betreft en dat regionale afspraken niet 
nodig zijn wanneer gewerkt wordt op basis van onderling vertrouwen.  

Stelling 30 

De Bollenvijf zullen zich binnen twee jaar uitspreken over de vraag of er een gezamenlijk 
grond- en ontwikkelbedrijf moet komen voor transitiegebieden in de kernen, naar het 
voorbeeld van de GOM voor het buitengebied.  

De deelnemers aan de broeisessie zijn het erover eens dat de GOM niet als uitgangspunt 
moet worden genomen, gezien het stroeve functioneren van de GOM.  

Het is de vraag of een gemeenschappelijk grondbedrijf nodig is om de problemen 
(wanneer deze er zijn) aan te pakken. Er moet onderscheid worden gemaakt tussen 
veiligheidsvraagstukken (grote bedrijven in dorpskern) en economische motieven. 
Wellicht is ook een andere modus bruikbaar.  

De discussie richt zich op de vraag of er transities in de kernen noodzakelijk zijn. Eerst 
moet worden onderzocht om welke gevallen het gaat en of gemeenten in deze gevallen 
in samenwerking meer zouden kunnen bereiken dan individueel. Wanneer er een 
gedeeld belang is en transitie is gebaseerd op een gezamenlijke visie op verantwoord 
investeren, kunnen de deelnemers met de stelling instemmen.  

Stelling 31 
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De Bollenvijf 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. Intergemeentelijke verschillen van 
inzicht worden als ‘back office’ aangelegenheid zodanig behandeld, dat ze de behartiging 
van de streeksgewijze belangen niet schaden.  

De deelnemers aan de broeisessie zijn het erover eens dat dit de belangrijkste 
stelling/afspraak is voor het gebied Ruimtelijke Ordening. Uitgangspunt moet zijn dat de 
Bollenvijf werkt vanuit eigen kracht en wil en niet omdat andere partijen dwingen tot 
samenwerking.  

Wanneer tot een gezamenlijke visie wordt besloten, dan moet deze ook gezamenlijk 
worden uitgedragen. Het is dan niet de bedoeling dat een individuele gemeente een 
afwijkend standpunt naar voren brengt. De stelling onderschrijven heeft als 
consequentie dat gemeenten zich conformeren aan het streekbelang, ook wanneer het 
lokale belang daarmee strijdig is. Een woordvoerend wethouder kan niet ter 
verantwoording worden geroepen door andere gemeenteraden. Daarom moet 
vertrouwen in de uitvoering van een gezamenlijke visie leidend zijn.  

De deelnemers aan de broeisessie stemmen in met de stelling omdat het gaat over 
visie en niet over besluitvorming, met dien verstande dat de stelling breder moet 
worden geformuleerd: gemeenten inventariseren of onderzoeken op welke elementen 
en gebieden de Bollenvijf met een mond kan spreken.  

Stelling 32 

De Bollenvijf 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, woonwerkcombinaties en – in het kader van de 
verdergaande internationalisering van de streek – woonmilieus voor expats en 
migranten.  

Dit is geen geheel nieuwe stelling, aangezien de provincie gemeenten oplegt gezamenlijk 
beleid te maken. Het is zaak de streek zoveel mogelijk open te houden, dus moeten er 
afspraken worden gemaakt over bouwlocaties, mede gezien het feit dat sommige 
gemeenten geen mogelijkheden meer hebben voor grootschalige woningbouw.  

De vraag werpt zich op waarin een woonmilieu voor expats en migranten verschilt van 
een woonmilieu voor huidige inwoners van de Bollenstreek? Zijn expats en migranten 
een primaire doelgroep? De deelnemers zijn het erover eens dat dit niet het geval is.  

De deelnemers aan de broeisessie zijn akkoord met de stelling, met dien verstande dat 
deze wordt geamendeerd en stopt bij het eerste gedachtestreepje.  

 

Slot 

Mevrouw Van Kampen constateert dat alle stellingen uit de position papers zijn 
behandeld. Zij vraagt of deelnemers aan de broeisessie nog aanvullingen hebben op de 
stellingen zoals deze nu zijn geformuleerd. De deelnemers zijn het erover eens dat 
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‘groen’ (natuur) en ‘blauw’ (water) onderbelicht zijn. Daarnaast moet ook 
duurzaamheid en ecologie worden meegenomen in de voorliggende thema’s. Niets 
meer aan de orde zijnde sluit mevrouw Van Kampen de broeisessie en zij dankt alle 
aanwezigen voor hun inzet en inbreng. 
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Raadsconferentie bestuurlijke toekomst Duin- en Bollenstreek 14 februari 2013 

Kort verslag broeisessie economische zaken 

 

Aanwezig: Mevrouw Spruit, voorzitter 

De heren Van der Zon en Van Rijnberk, aanbrengers, de heer Kolen, griffier, de heer 
Augustinus, verslag. Mevrouw Drijver-van Empelen, mevrouw De Jong, mevrouw Keijzer-
Zweers, mevrouw Snuif, mevrouw Visser-Danser, mevrouw Volten, mevrouw Van der 
Jagt, de heer Beugelsdijk, de heer Bilars, de heer Ten Boden, de heer Brouwer, de heer 
Buikx, de heer Elvader, de heer Evers, de heer Janssen, de heer Van Loenen, de heer 
Loos, de heer De Ridder, de heer Ruigrok, de heer Scholten, de heer Zandbergen 

Burgemeester Spruit heet een ieder van harte welkom en schets kort de 
vergaderafspraken.De wethouders Rijnberk en Van der Zon zijn de aanbrengers:  

De heer Rijnberk merkt samengevat het volgende op   

De Bollenstreek is strategisch gelegen. Grenzend aan de Leidse regio en Katwijk,  
Haarlemmermeer/Schiphol, Kennemerland/Haarlem en tussen de metropoolregio’s 
Amsterdam en Rotterdam/Den Haag. We hebben veel met de omliggende regio’s te 
maken. Met de andere Greenports, de space organisaties, de ontwikkeling van Schiphol 
en de woningbouwopgave van de metropoolregio Amsterdam. We leven van de 
internationale handel dus we hebben veel verbanden buiten de Bollenstreek. Vooral de 
metropoolregio Amsterdam ontwikkelt zich sterk. Het is belangrijk om hier goede 
verbindingen mee te hebben. 

 De Duinpolderweg en de openbaar vervoer verbindingen zijn hierbij economisch van 
belang. Onze kansen liggen op de terreinen: bloembollen / kennis en biobased economy; 
kust en duinen; Kaag; Space en congressen en evenementen. Het lukt ons tot nu toe 
onvoldoende deze kansen te benutten. We zijn te individueel bezig. Onze economische 
prioriteiten verschillen per gemeente. We redeneren te veel in termen van of - of (óf 
duinen/kust/toerisme, óf bollen, etc.), in plaats van het benutten van de diversiteit. We 
lijken nauwelijks doordrongen van de kracht van de eigen kwaliteiten: de Duin- en 
Bollenstreek heeft heel veel te bieden.  

Daarnaast lijkt het er op dat de ‘urgentie’ om snel stappen te zetten in economisch 
opzicht onvoldoende aanwezig is. Dit komt vooral omdat we nog niet specifiek voor 
ogen hebben waar de gezamenlijke kansen en hoe de bedreigingen te weerstaan die 
buiten de Duin- en Bollenstreek liggen.  

Het is dus van belang onze kansen te benutten ten behoeve van onze eigen economie 
maar ook omdat vanuit de ontwikkelingen in de regio’s om ons heen met begerige ogen 
naar de Bollenstreek wordt gekeken. Als we niet zelf ons gebied ontwikkelen, gaan  
anderen dat voor ons beslissen. Om onze rol hierbij goed te kunnen spelen is het zeer 
wenselijk gezamenlijk een bestuurlijke kracht te ontwikkelen die vergelijkbaar is met die 
van Leiden, Alphen aan de Rijn en de Haarlemmermeer. Ook moeten onze ambtenaren 
zich kunnen verstaan met partners die over veel meer expertise beschikken. Dat geldt 
zowel voor publieke partijen als grote ondernemingen. De Bollenstreek maakt deel uit 
van een bijzondere Greenport. Naast de bloemencluster en de bollencluster is er een 
wat bijzondere cluster: toerisme en recreatie. Van groot belang hierbij is dat we de 
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kwaliteiten van de kust, het bollengebied, de landgoederen, het veenweidegebied en de 
Kagerplassen tot een krachtig ruimtelijk profiel verenigen en daarnaast sturen op een 
hoog kwalitatief woonmilieu. Ons unieke landschap de binnenduinrand waar de oude 
duinen lagen die zijn afgegraven voor bollengrond – en strandwallen met de 
landgoederen afgewisseld met strandvlakten vormt deze ecologische onderlegger van 
onze economie. Onze bodem en het water vormen het productiekapitaal voor de bollen. 
Het groen en de natuur het productiekapitaal voor het toerisme. 

Dit brengt me bij de twee afspraken: over marketing en promotie. Dit zijn niet dezelfde 
begrippen. Marketing raakt niet alleen potentiële bezoekers, het raakt ook de eigen 
inwoners, de bedrijven, de potentiële toekomstige bedrijven en inwoners en de partijen 
buiten de streek waarmee zaken worden gedaan. Marketing is veel meer dan een 
verkoopverhaal van wat er is. Het is het ontwikkelen en steun verwerven voor een 
identiteit, van een sterk regiomerk dat ondersteunend is bij de acquisitie van bedrijven 
en het werven van getalenteerd personeel voor bedrijven in de streek.  pleidooi is om 
een stevige regiomarketing te gaan ontwikkelen. De streek heeft dat nodig, niet alleen 
om bezoekers te trekken, maar ook om als basis voor kennisintensieve clusters te 
dienen, lobbykracht op te brengen en ondernemerschap uit te lokken.  

De toeristische promotie is een afgeleide van regiomarketing. De Bollenstreek zal 
moeten gaan concurreren. Uit de jaarlijkse peilingen blijkt dat het imago van de 
Bollenstreek daalt en dat bestedingen aan het toerisme blijven dalen. Het is noodzakelijk 
dat we onze iconen zoals de Keukenhof, de bollen, het strandtoerisme, congrestoerisme, 
het space complex, de Kaag, en de vele historische steden in de omgeving veel meer 
gezamenlijk oppakken en uitbouwen tot een integrale jaarronde gebiedspromotie. 

 

De heer Van der Zon merkt het volgende op 

 De Bollenstreek heeft een aantal internationale troeven in hand, het zijn van een 
greenport, de space cluster, ontwikkeling flowerscience en om de hoek bio- en live 
science in Leiden. Naast de bloemencluster en de bollencluster is er een wat bijzondere 
cluster: toerisme en recreatie. De enige greenport met toerisme. 

We zijn het afgelopen jaar druk bezig geweest met de economische agenda. 
Samenwerking met de vier “o’s”, ondernemers, overheid, onderzoek en onderwijs heeft 
geleid tot die gezamenlijke economische agenda van de Duin- en Bollenstreek. Innovatie 
is daarbij ook een sleutelwoord.  

Doordat we als Bollen6 in dit geval  druk bezig zijn geweest met die economische agenda 
komen we ook  aan tafel waar belangrijke zaken besproken en besloten worden. We 
doen mee met de discussies bij Holland Rijnland, bij de zuid- en noordvleugel. We laten 
zien dat we economische macht en kracht verder kunnen ontwikkelen. Dat stimuleren 
moeten we ook met anderen gaan doen. Dit komt ook uit het koersdocument naar 
voren. We zien dat ondernemers, onderwijs zich bundelen. We zijn met zijn vieren 
gezamenlijk kracht en samenwerking aan het ontwikkelen. Daarmee geven ook invulling 
aan het topsectorenbeleid, crossovers worden inzichtelijk tussen de spelers.  

Gezamenlijke keuzes op andere aspecten zijn ook van belang. Zo was detailhandel een 
lokaal gebeuren. Er is sprake van een verminderende behoefte aan winkel vierkante 
meters. Winkelcentra gaan concurreren. Concurrentie wordt moordend. Winkelcentra 
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vallen om. Dat levert vragen op of je grote winkelcentra moet gaan concentreren met 
daarnaast kleinere winkelcentra. Dat kan een gemeente alleen proberen of gezamenlijk 
in de regio Bollenstreek elkaar proberen te vinden. Dit geldt ook voor kantoren vierkante 
meters en bedrijventerreinen vierkante meters. Daar is overigens al het een en ander 
gaande, zoals de kantorenstrategie in Holland Rijnland verband. Daarbij geldt dat 
gemeenten ook over hun eigen schaduw heen moeten kunnen springen. Onderwijs en 
economie hebben ook veel met elkaar te maken. Er is steeds meer behoefte aan goed 
opgeleid personeel. Verwezen wordt ook naar de position paper over het sociale 
domein. Ook daar speelt onderwijs een rol.  

Dat personeel moet in onze streek goed kunnen wonen en werken. Daar ligt een 
uitdaging voor onze regio om aan de slag te gaan met het onderwijs vraagstuk op alle 
niveaus. Een universiteit gaat misschien wat te ver maar voor het beroepsonderwijs 
liggen er kansen zoals samenwerking met flowerscience. Er is met andere woorden veel 
potentie er zijn veel kansen er blijven ook kansen liggen maar door samenwerking is hier 
veel winst te behalen. 

 

 Eerste ronde reacties: 

 De heer De Ridder is verheugd met iedereen bij elkaar te zijn. Het is voor Noordwijk van 
belang Katwijk hier ook bij te betrekken. Economische zaken heeft de hoogste prioriteit. 
We zien dat de greenport/GOM verloopt stroef. Deels door de economische situatie 
maar in Noordwijk hadden wij er meer van verwacht. Het is nu te stil rond de 
greenport/GOM. Spreker deelt de opvatting van de heer van Rijnberk om zelf te zorgen 
voor ons te zorgen en niet door anderen, dat moeten we niet laten gebeuren. 
Winkelcentra verdelen in groot en klein valt te begrijpen maar iedere Bollengemeente 
wil graag een dergelijke goede en aantrekkelijke voorziening hebben. Voor wat de 
kantorenstrategie verwijst spreker naar de ruimte voor ruimte regeling. Dus niet lukraak 
bouwen. In de kantorenwereld worden gewoon nieuwe kantoren gebouwd terwijl er al 
zoveel leegstaat. 

Daar moeten we mee stoppen. Dus geen nieuwe kantoren tenzij oude kantoren met 
dezelfde vierkante meters worden afgebroken. Voor wat de afspraken betreft: 17, 18 
(met Katwijk), 19, 20, 21 akkoord. 22 niet goed en 23 en 24 hebben prioriteit en 25 ook 
akkoord. De heer Van Loenen spreekt de wens uit dat wij met z’n  allen het grote belang 
inzien dat we een economische eenheid zijn.  

Mevrouw Snuif de samenwerking in afspraak 17 is er al maar komt onvoldoende van de 
grond. We moeten investeren in die samenwerking om stappen te zetten. Lokale 0f 
plaatselijke ideeën zouden op het tweede plan moeten komen, regionaal heeft voorrang 
en moet prevaleren. Dat is lastig, maar daar ligt de uitdaging. Spreker mist het 
onderwerp duurzaamheid. Duurzaamheid zou sterker verwerkt moeten worden in de 
afspraken. Het zou mooi zijn om in het onderwijs de koppeling te maken naar space en 
bioscience. Techniek is ook belangrijk. Aan technisch opgeleide medewerkers is ook een 
groot tekort. Dit zou ook tot uitdrukking moeten komen.  

De heer Janssen heeft in de inleiding naast bollen en bloemen de vaste planten gemist. 
Juist de vaste planten in de streek leveren kracht aan de diversiteit. De bloembollen zijn 
er tenslotte maar een betrekkelijk korte periode. Hij vraagt hier nadrukkelijk aandacht 
voor. Daarnaast hebben we heel veel in de streek te bieden. Economische kracht kun je 
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moeilijk als gemeente alleen ontwikkelen. Hij wijst ook op de onderlinge concurrentie 
zoals de aanzuigende werking van een winkelcentrum in Lisse voor Hillegomse inwoners 
en voorzieningen en pleit voor gelijke spelregels. Ook geldt om over de eigen schaduw 
heen te springen en dat is moeilijk genoeg. Dat vragen wij ook aan andere gemeenten. 
Mevrouw Volten zegt dat de uitdaging is om collega’s van elkaar te zijn en geen 
concurrenten. 

Dat geldt voor detailhandel, kantoren, winkels enz. Dat is wel heel spannend. Er zou 
daarnaast meer werkgelegenheid in onze eigen streek moeten komen. Spreker vindt het 
verwarrend dat soms over twee topsectoren dan weer over drie topsectoren wordt 
gesproken. We moeten als insteek kiezen voor drie topsectoren.  

De heer Loos is van mening dat de position papers niets aan duidelijkheid te wensen 
over laten. We kunnen niet om de inhoud heen. Het is een absolute must om als regio 
gezamenlijk te opereren. Met de negen afspraken is spreker het eens en plet voor 
doorpakken.  

Mevrouw Drijver heeft nog wel wat wensen. Het punt duurzaamheid komt niet terug. 
Landschap milieu, natuur, en water moeten terugkomen. Het is een bovenregionaal 
onderwerp. Met de stakeholders zoals waterschappen moeten we overleggen. We laten 
anders zaken liggen Spreekster vindt dit essentieel. Onderwijs staat ook wat minimaal 
aangegeven (25). Graag ziet spreekster dit verder uitgediept. Er moet ook realisatie 
plaatsvinden van stageplaatsen en van leerarbeidsplaatsen. Dit moeten opnemen 
bijvoorbeeld bij de aanbesteding van projecten, zodat wij heel concreet resultaten 
kunnen boeken. Naast MBO en HAVO moeten wij ook kijken naar universitair zeker in 
het licht van onze topsectoren. Daar is universitair geschoold personeel voor nodig.  

Het onderwijs moet aansluitend zijn wat wij in de streek nodig hebben. 

 

De heer Ruigrok samenwerking is goed. Kwalitatief en financieel zijn daar voordelen te 
halen. De praktijk leert dat dit lang niet altijd het geval is. Spreker vindt  dat wij door de 
inbrengers een beetje bang gemaakt worden met woorden zoals “als we nu niets 
doen…. dan doen anderen dat”. Dat valt naar zijn mening best mee. Bij punt 19 
(gezamenlijke integrale gebiedspromotie) worden vraagtekens geplaatst. We hebben al 
de Keukenhof. Moet er dan een nieuw bureau/kantoor komen met daarbij behorende 
budgetten. De behoefte aan promoties is bovendien divers in de streek. Noordwijk 
versus de echte bloembollengemeenten bijvoorbeeld. Onderlinge concurrentie tussen 
gemeenten is naar zijn mening altijd goed. Het bevordert de levendigheid en dat moeten 
wij vooral zo houden. Dus niet bovenlokaal beslissen wat er lokaal moet gebeuren.  

Mevrouw Van der Jagt pleit voor twee speerpunten na vandaag in onze regio met 
Katwijk: economie en toerisme. Marketing moet voorop lopen en daarna eventueel 
promotie kan zij ook onderschrijven. Eerst moeten we weten hoe we de streek 
vermarkten in het geweld met de regio’s om ons heen. De 3 topsegmenten zijn daarbij 
relevant. 

De heer Beugelsdijk spreekt van een sterk stuk. Spreker mist een onderdeel. Dat is de 
combinatie tussen de bloembollencultuur en de universitaire kant (biobased economy) 
en de universitaire medische kant. Spreker mist het wetenschappelijke deel daarvan. Uit 
planten kunnen medicijnen gewonnen worden. Hij constateert dat het moeilijk zal 
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worden om de productie in de bloembollen op hetzelfde niveau te houden zoals die nu 
is.  We moeten proberen aan de bloembollencultuur met haar kennis en kunde 
wetenschappelijke elementen toe te voegen zodat nieuwe middelen kunnen worden 
gevonden en er meerwaarde ontstaat. Spreker is een beetje bang dat de economie zoals 
die nu is benoemd te weinig ondersteuning krijgt. De overheid zou meer een brugfunctie 
moeten vervullen aan die ondernemers die hier kansen zien. Dat lijkt nog niet het geval 
te zijn.  

De heer Bilars stelt de stappen op prijs. Noordwijkerhout is in tweede instantie 
aangesloten en wordt volledig geaccepteerd en waardeert het proces. Economie en 
toerisme zijn erg belangrijk, eigenlijk de motor die als aanjager functioneert. Bij afspraak 
24 mag het woord “streven” er wel uit. Spreker waarschuwt voor mooie afspraken die 
wel nagekomen moeten worden. Hij heeft ervaring dat een en ander niet altijd het geval 
is. Alle voorwaarden die aan het nakomen van afspraken bijdragen ondersteunt spreker.  

De heer Ten Boden ondersteunt de onderwerpen die genoemd zijn evenals de noodzaak 
tot niet vrijblijvende samenwerking. Hij mist een beetje prikkelende stellingen die we 
wat verder zouden moeten uitdiepen op de effecten. Hij dringt aan op snelle stappen.  

De heer Brouwer vraagt evenals eerdere sprekers nadrukkelijk aandacht voor 
duurzaamheid, milieu, water, energieopwekking, landschap enz. Dit zijn 
basisvoorwaarden voor het dagelijks leven. Daar begint het mee en daarna komen zaken 
als economie, toerisme enz. Spreker denkt aan een zesde werkveld. Dit onderdeel moet 
eigenlijk is alle beleidsvelden moeten terugkeren. De bollencultuur ondersteunt zijn 
fractie maar het is niet het enige dat in deze streek speelt.We moeten uitkijken om 
alleen op één paard te wedden. Het verdient ook aanbeveling te kijken naar prioriteiten. 
Er zijn items die we gelijk al moeten aanpakken: 17 en 20 zijn laaghangend fruit. De 
afspraken hebben iets van veel haast over zich. Spreker heeft daar een beetje reserves 
bij. Niet te overhaast alles wel goed doen. Het onderwijsbeleid lijkt zich te richten op het 
verminderen van concurrentie tussen onderwijsinstellingen. Beter is uit te gaan van de 
verwachtingen die van het onderwijs hebt, wat wil je met je onderwijs in deze streek 
ontwikkelen, hoe zie je de eigen werkgelegenheid enz. We hebben veel buitenlandse 
werknemers in de streek. Moet je daar juist de opleiding oprichten zodat de eigen 
inwoners werk vinden. Hier is nog een zee te winnen.  

De heer Elvader vindt economische zaken één van de belangrijkste sectoren. We moeten 
ons daarop concentreren en dat samen ontwikkelen in de Duin- en Bollenstreek dus 
inclusief Katwijk. Toerisme en economie zijn de belangrijkste kaders. We zitten 
ingeklemd tussen de regio Amsterdam, vervolgens Leiden Utrecht en beneden Den Haag 
en Rotterdam. We zijn aan drie kanten ingedrukt. Een sterke regiomarketing en 
gebiedspromotie zijn belangrijk. Gezamenlijk promoten is prioriteit. Werkgelegenheid is 
eveneens belangrijk (22). 3,4 % wonen en 2,9% werk. We moeten ons een sterkere 
taakstelling opleggen. Eigenlijk moeten we op 3,4 werk komen. Spreker vindt dit een 
punt voor nadere uitwerking. Dat geldt ook voor een lastig punt als het 
investeringsfonds. Spreker pleit voor heldere doelstellingen voor verbeteringen. Pak 19, 
20 en 22 als belangrijkste punten. Spreker vraagt nog naar het woord “kern” in 22. Beter 
vervangen in plaats of gemeente. Verder goed stuk. 

 Mevrouw Visser stelt dat het voor haar fractie een “raadsledenmeningenpeiling” blijft. 
Bij voorkeur had gesproken moeten worden over de zes gemeenten in de Duin- en 
Bollenstreek. Spreker wil de onderwerpen graag bespreken in de Noordwijkse 
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raadsvergadering. De fractie Puur Noordwijk vindt de gemeenteraad het legitieme 
gremium om dit te bespreken en prioriteiten te stellen. Wij malen als fractie van Puur 
Noordwijk geen bindende afspraken. Wij zijn voorstander van intensief samenwerken 
doch niet exclusief. Na besluitvorming in de raad gaan we met de collega’s in de Duin- 
en Bollenstreek verder overleggen. Dan komt ook het vraagstuk welke samenstelling de 
gemeenten in de Duin- en Bollenstreek het beste kunnen kiezen om sterker te worden 
en ons beter te positioneren. De gemeente Katwijk hoort daarbij.  

De voorzitter benoemt de volgende discussie punten die verder kunnen worden 
uitgediept: Collega’s in plaats van concurrenten (22) 

1. Stroeve Greenport/GOM  
2. Thema Duurzaamheid (natuur en landschap en water) 
3. Thema Onderwijs 
4. Opplussen recreatie en toerisme als onderdeel van de aanbevelingen 
5. Versterken biobased 
 

De heer Van der Zon verwijst naar afspraak 22  en zegt dat “als je snel wilt gaan… ga je 
alleen”;  “als je ver wilt komen…. ga je samen”. Spreker verwijst naar het voorbeeld van 
de winkelcentra en pleit voor gezamenlijke ontwikkeling in plaats van ieder voor zich. 
Daar is tijd voor nodig.  

Opmerking van diverse leden naar aanleiding van de 6 punten.  

 

Punt 1 Collega’s in plaats van concurrenten 

Kort samengevat de volgende punten 

Concurrentie kan ook iets betekenen. Je moet wel kijken op welk niveau je gaat 
concurreren. Hij verwijst naar het succes van bioscience. Daar is scherp gekozen voor 
bioscience, dus geen autodealers. Een gezamenlijk investeringsfonds zou interessant 
zijn. De heer Ruigrok zegt dat de consument het winkelcentrum kiest, niet het 
gemeentebestuur. Concurrentie past daar prima binnen. De heer Scholten vindt dat bij 
regionale samenwerking scherpe onderlinge concurrentie tussen gemeenten daar juist 
niet in past maar afstemming is geboden. Tevens is hij van mening dat krachtiger 
samenwerken niet betekent ophouden met samen te werken met anderen. De huidige 
samenwerkingsverbanden moeten kritisch tegen het licht worden gehouden. Ook daar is 
gezamenlijk optreden noodzakelijk.  

Mevrouw Visser stelt dat haar fractie niet exclusief met de Bollen5 wenst samen te 
werken. Wij kijken welke partners het beste zijn.  

Vastgesteld wordt dat er de nodige gevoeligheden rond dergelijke onderwerpen liggen 
die veel zorgvuldigheid nodig hebben. Het is goed om de discussie hierover gezamenlijk 
te voeren. Het ondernemerschap in de streek wordt onderschreven. Feit is wel dat de 
wereld aan het veranderen is. De internetverkopen stijgen jaar op jaar. De regionale 
overheid moet proberen obstakels weg halen. Samen afspreken om dit met elkaar te 
onderzoeken. We hoeven nu ook niet bepalen of er een investeringsfonds moet komen. 
We moeten dat onderzoeken omdat het op zich zeker de moeite waard is. 
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De voorzitter concludeert dat het gevoel om collega’s te zijn in plaats van concurrenten 
er wel is. Gelijktijdig moet ook worden vastgesteld dat er de nodige gevoeligheden 
liggen en praktische hobbels oplossing behoeven voor wij zo ver zijn. Dat alles pleit voor 
zorgvuldigheid. Het onderwerp winkels is een gevoelig onderwerp in dit verband. Het 
gaat er ook om waar wij naar toe gaan met z’n allen. We moeten eerst de weg vinden. Er 
moet gezamenlijk eerst een regionale ontwerpvisie komen, volle kracht vooruit. 
Gevoeligheden blijken vanzelf wel en is geen reden om niet met een regionale visie te 
komen.  

 

Punt 2 De greenport/GOM 

Kort samengevat de belangrijkste uitspraken:  

De greenport GOM loopt niet. De verwachtingen worden nog niet waar gemaakt. De 
crisis blokkeert ook de GOM ontwikkelingen. Het koersdocument is mede daarom 
ontwikkeld. Met de zes hebben we daar nu stappen ingezet en trachten wij er meer 
vaart in te krijgen. De ambities blijven onveranderd maar de uitvoering moeten wij 
herijken vanwege de economische crisis.  

 

Punt 3 Thema Duurzaamheid (natuur en landschap en water) 

 Kort samengevat de belangrijkste uitspraken: 

 Er is een redelijke mate van eensgezindheid om voor duurzaamheid een amendement 
in te dienen. De kanttekening wordt ook geplaatst dat duurzaamheid niet tegen iedere 
prijs kan. Duurzaamheid is breder dan alleen bollen. Er wordt ook gewezen naar de 
risico’s in onze streek van gewasbeschermingsmiddelen. Daar moet ook oog voor zijn. 

De voorzitter vat de discussie samen: Zowel aan de RO kant als de economische kant 
verdient landschap, natuur, milieu en water extra aandacht. Duurzaamheid is in zijn 
algemeen een thema waar verschillende voorstellen voor gedaan kunnen worden. De 
scherpte in deze discussie moet op een later moment aan de orde komen. Dit is ook een 
aandachtspunt voor de stuurgroep. 

 

Punt 4 Thema Onderwijs 

Kort samengevat de belangrijkste uitspraken:  

Algemeen is de opvatting dat onderwijs er mager in staat. Er moet duidelijker 
geformuleerd worden wat we met onderwijs willen. Kijk of het onderwijs aansluit bij de 
regio. Er moet wellicht sprake zijn van een bovenlokale onderwijsambitie. Welke 
onderwijsvormen wil zelf hebben en waar wil je op aanhaken. Bijvoorbeeld het 
beroepsonderwijs. De heer Van der Zon doet de suggesties voor een goede koppeling te 
maken met de arbeidsmarkt, het onderwijs en ondernemers. Misschien een crossover 
met de position paper over het sociaal domein? Het gaat om het ondersteunen van een 
goede aansluiting van het onderwijs bij onze regio, dat is beter dan de gekozen 
formulering in termen van relatie in afspraak 25. 
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De voorzitter stelt vast dat een hoge ambitie op economisch gebied ook consequenties 
heeft voor het onderwijsbeleid. Er moet een regionaal onderwijsbeleid komen met een 
groter ambitieniveau. 

Sowieso al vanwege betere aansluiting op onze regionale arbeidsmarkt. Een hogere 
ambitie op economische gebied betekent ook een hogere ambitie op onderwijsgebied. 

 

 Punt 5 Opplussen recreatie en toerisme als onderdeel van de aanbevelingen 

Kort samengevat de belangrijkste uitspraken:  

Deze onderwerpen staan te weinig ambitieus in de aanbevelingen. Samen sterk in de 
Duin- en Bollenstreek en samen verkopen. Niet als gemeenten individueel. Een 
marketingplan als streek is urgent en moet één van de speerpunten. Er moet één gezicht 
zijn. De grote steden betrekken bij ons toerisme wordt ook als kansrijk gezien. De streek 
kan een tuin zijn voor de grote steden. 

Het gaat niet alleen om kusttoerisme. Niet alleen internationaal focussen. 

De voorzitter vat kort samen: de strategische doelstelling is om ambities  aanscherpen, 
een samenhangende regionale visie helderder te maken, een regionale visie tussen de 
grote steden in en marketing krachtiger en gezamenlijk te ontwikkelen. Kortom op basis 
daarvan een regionaal marketingplan. 

 

 Punt 6 Versterken biobased 

Kort samengevat de belangrijkste uitspraken: Onderwerp is nu wat onderbelicht. De 
definitie kan wat aangescherpt worden (bulbscience , flowerscience). We zijn er via het 
koersdocument en de Greenport/GOM wel druk mee bezig. De ontwikkelingen in Lisse 
zijn door de gezamenlijke inzet van alle zes gemeenten tot stand gekomen. Daar betaalt 
samenwerking zich dus goed uit.  

De voorzitter verwijst naar de zes discussie- en aanbevelingspunten voor het vervolg. 

De heer Ruigrok vraagt aandacht voor de afstemming met Holland Rijnland. Overlap 
moet voorkomen worden. De voorzitter geeft aan dat de vorm later aan de orde komt. 

De voorzitter concludeert dat de onderwerpen inhoudelijk bediscussieerd zijn en dat 
daarbij zes onderwerpen zijn uitgelicht, die plenair worden verwoord. De afspraken 
komen uiteindelijk uiteraard terug in de gemeenteraden voor het finale oordeel. 

De fractie Puur Noordwijk heeft moeite met het woord “afspraken” en spreekt bij 
voorkeur over “voornemens” of “intenties”. Enkele aanwezigen sluiten niet uit dat in de 
gemeenteraden nog nieuwe zaken aangedragen worden. De voorzitter verwijst naar de 
discussie die over inhoudelijk aspecten is gegaan en waarbij aanbevelingen zijn gedaan. 

 De voorzitter dankt een ieder voor de constructieve bijdragen aan de discussies en sluit 
de broeisessie economische zaken. 

Voor verslag,Jos Augustinus.  
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Verslag infrastructuur 

 

Aanwezigen: 
De heer S.J.F.M. (Bas) de Groot (Hillegom Progressief) 
De heer A. (Anne) de Jong (Bevolkingsbelangen Hillegom) 
De heer M.T.M. (Tino) de Groot (VVD, Noordwijkerhout) 
De heer P.Q.M. (Piet) Pennings (CDA, Noordwijkerhout) 
De heer D. (Dolf) Kistemaker (PvdA, Lisse) 
Mevrouw M. (Marianne) Entrop-Rosier (VVD, Lisse) 
De heer W. (Wim) de Bock (CDA Hillegom) 
Mevrouw C.M. (Carla) Versteege-Wowijs (PUUR Noordwijk) 
De heer P.V. (Patrick) Duindam (VVD, Noordwijk) 
De heer A.J. (Aart) van Heusden (VVD, Hillegom) 
De heer J. (John) Bosman (VVD, Teylingen) 
De heer G.L.C.M. (Bert) van Leeuwen (CDA, Teylingen) 
 
Voorzitter: de heer J.P.J. (Jan Pieter) Lokker, burgemeester (wnd.) Noordwijk 
Aanbrengers: de heer M. (Marcel) Vissers, wethouder Noordwijkerhout 
  de heer A.A.M. (Ad) van Zelst, wethouder Lisse 
Griffier:     mevrouw P.M. (Elma) Hulspas-Jordaan, griffier Hillegom 
Notulist:  mevrouw M. (Maaike) Westerbeek van Eerten, regiocoördinator Noordwijk 
 

Wethouder Thijs Udo van gemeente Katwijk neemt plaats op de binnenring als 
toehoorder. Hij geeft aan niet mee te doen in het debat, maar hij maakt graag deel uit 
van het geheel.  

 

Korte toelichting van de heer Vissers: 

Hier wordt de nadruk gelegd op het belang van samenwerking op het gebied van 
infrastructuur. Dit is al gebleken door de inzet van Holland Rijnland (HR) en het 
Regionaal Investerings Fonds (RIF). Hierdoor zijn belangrijke thema’s als de 
Rijnlandroute en de RijnGouwelijn, die uiteindelijk is omgezet in een HOV-netwerk, op 
de provinciale- en rijksagenda terecht gekomen. De schaal van de Duin- en Bollenstreek 
is beperkt voor de grote infrastructuurvraagstukken, maar juist voor de kleinere 
infrastructuurvraagstukken is de samenwerking van belang. De Duin- en Bollenstreek 
kan een krachtige positie innemen als het gaat om bijvoorbeeld het verfijnen van het 
wegen- en HOV-netwerk in de eigen regio. Voor de uitwerking van de Duinpolderweg is 
HR nodig om met de provincie aan tafel te komen, maar de regie op dit project ligt bij de 
Duin- en Bollenstreek.  

Korte toelichting van de heer Van Zelst:  

Als eerste wordt het belang om als Duin- en Bollenstreek met een mond te blijven 
spreken als het gaat om bijvoorbeeld het HOV-netwerk en de Noordelijke Ontsluiting 
Greenport, benadrukt.  
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Bij het RIF voor de Duin- en Bollenstreek zoals genoemd in het Position Paper dient 
verduidelijkt te zijn waar dit RIF voor dient, dat maakt het ook aantrekkelijker om als 
middel in te zetten.  

Een nieuwe verbinding vanuit de Duin- en Bollenstreek richting Haarlemmermeer is van 
groot belang. Bij Duinpolderweg zou ook gestreefd moeten worden naar een oost-west 
verbinding en vanuit de zuidkant van de Duin- en Bollenstreek richting de 
Haarlemmermeer. 

Een verfijning van het wegennet voor wandel- en fietspaden is ook een belangrijk 
onderwerp.  

Mevrouw Versteege van PUUR Noordwijk geeft expliciet aan dat deze dag niet wordt 
gesproken over de samenwerking tussen de Bollenvijf, maar de Duin- en Bollenstreek. 
Dit wordt ook zo verwerkt in het verslag.  

In de discussie komt het belang van samenwerking duidelijk naar voren. De kracht van 
het collectief zorgt dat veel vraagstukken kunnen worden opgelost. Zowel op schaal van 
HR als de schaal van Duin- en Bollenstreek. Het ligt in het verlengde van elkaar, versterkt 
elkaar en heeft elkaar nodig. HR is nodig voor de grote infrastructuurvraagstukken, de 
Duin- en Bollenstreek voor de kleinschalige vraagstukken zoals verfijning van 
wegennetwerken, HOV-netwerk en wandel- en fietspaden. 

Het belang van een goed OV-netwerk, dat nu nog in de Duin- en Bollenstreek ontbreekt, 
wordt meerdere malen onderstreept, net als het belang van een verfijning van de 
wandel- en fietspaden in de toeristische Duin- en Bollenstreek.  

Over afspraak 33 is weinig discussie. Men is het er over eens dat de laatste zin “De 
Bollenvijf stemmen private investeringen… tot en met … en kwaliteit te bevorderen.” 
niet thuishoort bij infrastructuur maar meer bij Economie en Ruimte. 

Besloten wordt de afspraak als volgt aan te passen: 

De Bollenvijf blijven gezamenlijk en met Katwijk optrekken bij de afronding van de plan- 
en besluitvorming over de RijnlandRoute en het HOV. Zij zette zich gezamenlijk in om de 
komst van de twee grote projecten te gebruiken voor de versterking van de 
economische en ruimtelijke structuur van het gebied.  

 
33. Over het RIF zijn in het begin van de discussie de meningen nog verdeeld. Over het 
algemeen wordt het als een belangrijk en goed initiatief met meerwaarde voor de regio 
gezien. Na de discussie is men het over het algemeen eens met elkaar dat de volgorde 
verkeerd is. Er dient eerst met elkaar te worden bezien wat de Duin- en Bollenstreek wil 
bereiken en welke onderwerpen/thema’s uitgewerkt zullen gaan worden. Daarna kan, 
indien nodig, dat gekoppeld worden aan een RIF. Want er is wel gebleken bij HR dat het 
RIF helpt om bij andere overheden aan tafel te kunnen komen.  
Wat ook duidelijk en expliciet naar voren komt is het belang van de fijnmazigheid van 
het OV-netwerk in de Duin- en Bollenstreek en de wandel- en fietspaden. Aan het 
wegennetwerk wordt over het algemeen goed gewerkt door HR, de andere 
onderwerpen blijven onderbelicht op het HR-niveau. Wellicht kan dit onderwerp dienen 
als voorbeeld voor een RIF van de Duin- en Bollenstreek. 

Besloten wordt de afspraak als volgt aan te passen: 
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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 wandelpaden 
netwerk en van recreatieve verbindingen. Indien dat kan bijdragen aan de realisatie en 
aan medefinanciering door andere partijen, wordt het instellen van een Regionaal 
Investerings Fonds naar het voorbeeld van Holland Rijnland overwogen. 
 

Iedereen is het er over eens dat afspraak 35 een afspraak is die voor zich spreekt en kan 
gelden voor alle vijf de onderwerpen van de Position Papers. Deze afspraak kan beter in 
een algemeen deel worden gezet. 

Besloten wordt de afspraak als volgt aan te passen: 

35. Komt te vervallen.  
36. Als het gaat over de afstemming van de onderhoudstaken spreken de meesten hun 
ongenoegen uit over de slechte afstemming ook met de provincie en nutsbedrijven 
waardoor er regelmatig knelpunten ontstaan in de regio. Men is het er over eens dat dit 
moet worden meegenomen in deze afspraak. 
Besloten wordt de afspraak als volgt aan te passen: 

37. De Duin- en Bollenstreek stemmen hun onderhoudstaken van wegen onderling en 
met ander wegbeheerders en nutsbedrijven af, teneinde de overlast te minimaliseren. 
 

Over het mobiliteitsmanagement is men het snel eens en worden meerdere 
voorbeelden aangedragen, zoals het aanleggen van een groot 
parkeerterrein/overlaadterrein waar de grote vrachtwagens hun lading distribueren aan 
andere kleinere wagens die de ladingen kunnen verspreiden in de dorpskernen. Ook een 
OV-knooppunt in combinatie met een hub wordt genoemd. Of een hub van 
bollentransport. 

Besloten wordt de afspraak als volgt aan te passen:  

38. De Duin- en Bollenstreek richten een gezamenlijk aanspreekpunt in dat initieert, 
organiseert, faciliteert en coördineert op het gebied van mobiliteitsmanagement: 
bedrijven met bijzondere arrangementen (poolen, shuttles, collectieve abonnementen, 
hubs, transferia, enzovoort) hun verkeersstroom willen beperken. 
 

Mevrouw Versteege van PUUR Noordwijk geeft aan afstand te nemen van de afspraken 
en vandaag geen afspraken te maken.  

Hiermee wordt de plezierige en constructieve broeisessie besloten.  
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Aangepaste afspraken infrastructuur: 

 De Bollenvijf blijven gezamenlijk en met Katwijk 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 de versterking van de 

economische en ruimtelijke structuur van het gebied. 

33. 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 naar het voorbeeld van Holland Rijnland 
overwogen. 

34. De Duin- en Bollenstreekgemeenten stemmen hun onderhoudstaken van wegen 
onderling en met andere wegbeheerders en nutsbedrijven af, teneinde de overlast 
te minimaliseren. 

35. De Duin- en Bollenstreekgemeenten richten een gezamenlijk aanspreekpunt in dat 
initieert, organiseert, faciliteert en coördineert op het gebied van 
mobiliteitsmanagement: bedrijven die met bijzondere arrangementen (poolen, 
shuttles, collectieve abonnementen, hubs, transferia, enzovoort) hun 
verkeersstroom willen beperken. 
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