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Geachte leden van de gemeenteraad, 

Voor de zomer heeft u het college gevraagd om met de vier andere gemeenten in de 

Duin- en Bollenstreek een verkenning te doen naar de gedeelde economische opgaven 

voor een nieuwe uitvoeringsagenda. Hier is aan gewerkt en inmiddels zijn er vier opgaven 

benoemd. Het gaat om 1. Kenniseconomie, 2. Toerisme, recreatie, landschap en 

gezondheid, 3. Greenport en 4. Toekomstbestendig ondernemerschap. De komende 

periode zullen deze verder aangescherpt en opgeschaald worden. Het doel is om te 

komen tot ambitieuzere programma’s en projecten, ter versterking van de economie van 

de Duin- en Bollenstreek. De economische agenda (uitgangspunten beleid) zal de basis 

gaan vormen voor de economische samenwerking in de Duin- en Bollenstreek.  

 

Strategische Regionale agenda                                                                                                                                 

De ontwikkeling van de integrale strategische agenda Holland Rijnland en de integrale 

uitvoeringsagenda Duin- en Bollenstreek zijn parallelle sporen. Op dit moment wordt ook 

gewerkt aan het afronden van deze strategische agenda’s. Deze agenda’s omvatten een 

breed scala van onderwerpen waar economie een onderdeel van is. Er dient een goede 

aansluiting plaats te vinden om in de toekomst elkaar te kunnen versterken. De 

economische uitvoeringsagenda zal daarom beter ingebed worden in de integrale 

strategische agenda Duin- en Bollenstreek (Placemat).  

 

Het vervolgtraject                                                                                                                                    

Om de verschillende regionale opgaven te ontwikkelen en aan elkaar te koppelen zijn 

extra tijd en zorgvuldigheid nodig. Voor het einde van het jaar (2021) zal daarom aan u 

een raadsvoorstel worden voorgelegd. In het geval dat de regionale economische 

samenwerking met de Economic Board niet verlengd zal worden, zal een beperkte 

financiering aan de Economic Board beschikbaar worden gesteld om aan hun financiële 

verplichtingen te kunnen blijven voldoen. Deze inspanning mag verwacht worden van een 

betrouwbare overheid. In dit jaar (2022) kunnen wij werken aan het verder invullen van 

de economische uitvoeringsagenda. Nadat de economische uitvoeringsagenda is 

ontwikkeld zal er een besluit voor de lange termijn worden genomen over de economische 

samenwerking in de Duin- en Bollenstreek.  

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  

 

Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van Hillegom 
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