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Inhoud mededeling 

Het college informeert de raad via deze raadsbrief over  

- een aanstaande evaluatie van de regionaal-economische samenwerking 

- publicaties over de impact van de huidige Coronacrisis op de regionale economie  

- de manier waarop met genoemde informatie en te verkrijgen uitkomsten 

omgegaan wordt 

 

Evaluatie van de regionaal-economische samenwerking 

In 2013 sloten de gemeenten Noordwijk, Hillegom, Lisse, Noordwijkerhout en Teylingen 

het zogenaamde Valentijnsakkoord. Hiermee werd onder meer de basis gelegd voor 

verdieping van regionaal-economische samenwerking. Deze is gericht in een gezamenlijke 

‘Visie Economische Agenda Duin- en Bollenstreek’, welke de raad in 2016 vaststelde. Bij 

deze visie is een uitvoeringsprogramma opgesteld, genaamd ‘Economische Agenda Duin- 

en Bollenstreek – Samen Succesvol’. De raad stelde dit in 2017 vast. Onderdeel van dit 

uitvoeringsprogramma is de oprichting van een uitvoering-coördinerend vehikel geweest: 

de stichting Economic Board Duin- en Bollenstreek. Deze verbonden partij is in 2018 

opgericht. 

 

Genoemde uitvoeringsprogramma loopt tot en met 2021. Op dat moment is er 8 jaar 

gewerkt aan verdieping van de regionaal-economische samenwerking. Omdat het 

uitvoeringsprogramma op 31 december 2021 afloopt, lijkt dat een passend moment om 

(ook) terug te kijken. Op basis van een dergelijke terugblik kunnen lessen getrokken 

worden en positieve ervaringen verder ontwikkeld worden. Echter, het zou ook betekenen 

dat er in de eerste periode na 31 december 2021 in beginsel geen voortzetting van de 

huidige samenwerking is. Deze kan dan wel, na evaluatie en politiek-bestuurlijke 

bespreking en besluitvorming hierover, opnieuw opgezet worden, maar de continuïteit 

komt dan wel gedurende een periode in de knel.  

 

Om te voorkomen dat in zo’n periode het risico wordt gelopen dat spreekwoordelijke 

kinderen met spreekwoordelijk badwater weggegooid worden, wordt eerder geëvalueerd 

hoe de regionaal-economische samenwerking zich tot nu toe ontvouwen heeft. Hiermee 

wordt in december 2020 gestart. Deze evaluatie, welke uitgevoerd zal worden door 

Decisio, zal zich richten op de huidige samenwerking inclusief de effectuering via de 

Economische Agenda Duin- en Bollenstreek en het uitvoeringsprogramma ‘Samen 

Succesvol’. De evaluatie zal kwalitatieve en kwantitatieve elementen bevatten, en zal 

ingaan op de mate waarin doelstellingen zijn bereikt of worden nagestreefd. Dit laatste is 

https://ebdb.nl/ebdb.nl/wp-content/uploads/2018/12/EBDB-Visiedocument-2016.pdf
https://ebdb.nl/ebdb.nl/wp-content/uploads/2018/12/EBDB-Ec-agenda-2017.pdf
https://ebdb.nl/ebdb.nl/wp-content/uploads/2018/12/EBDB-Ec-agenda-2017.pdf


 

 

in een aantal gevallen aan de orde, omdat (nog) niet alle effecten van inspanningen 

meteen in volledige omvang waarneembaar zijn.  

 

De evaluatie wordt aan het einde van het eerste kwartaal van 2021 opgeleverd.  

 

Impact crisis op Duin- en Bollenstreek 

Sinds de uitbraak van de coronapandemie heeft Blaauwberg in opdracht van de Economic 

Board Duin- en Bollenstreek een tweetal analyses opgesteld over de gevolgen van de 

pandemie voor de regionale economie. In april 2020 kwam ‘Effecten van de coronacrisis 

op de Duin- en Bollenstreek-economie’ uit. In september van dit jaar publiceerde 

Blaauwberg ‘Tussen vrees en perspectief – economie van Duin- en Bollenstreek na een 

half jaar coronacrisis’. Een extract van de twee rapporten samen is opgesteld in de vorm 

van ‘De staat van de regio’, welke eveneens in september 2020 gepubliceerd is.   

 

De gemeenteraad ontving deze individuele publicaties onder meer via de Economic Board 

Duin- en Bollenstreek. Via deze weg biedt het college deze graag gebundeld (nogmaals) 

aan de raad aan. 

 

Informatie en uitkomsten - vervolgproces 

De evaluatie van de regionaal-economische samenwerking wordt aan het einde van het 

eerste kwartaal van 2021 opgeleverd. Deze zal dan met de gemeentebesturen besproken 

worden, zodat op basis van deze beraadslaging bepaald kan worden of en hoe de 

regionaal-economische samenwerking ná 2021 vorm zou kunnen of moeten krijgen. 

 

Genoemde publicaties van Blaauwberg bevatten een veelheid aan informatie en inzichten. 

Deze informatie en inzichten worden bij de herijking en ontwikkeling van beleid 

meegenomen. Ook zullen zij meegenomen worden richting de bovengenoemde 

gedachtenvorming en beraadslaging over eventuele regionaal-economische 

samenwerking in de toekomst. 

 

De raad is eerder geïnformeerd over de regionale inspanningen die bedoeld zijn om te 

komen tot een scherpere regionale-strategische koers. Begin november heeft hiertoe een 

(digitale) gezamenlijke collegeconferentie plaatsgevonden. Het traject rond de regionaal-

economische samenwerking zal naarmate het generieke regionale traject (waar 

genoemde collegeconferentie onderdeel van is) daar voldoende handvat voor biedt, op dit 

traject afgestemd worden, zodat synergie, effectiviteit en consistentie van inzet voor onze 

regio maximaal geborgd zijn. 

 

 

 

Bijlagen: toegang tot de bijlagen door te klikken op de blauw gearceerde tekst. 

https://coronacrisis.ebdb.nl/wp-content/uploads/2020/04/Blaauwberg-april-2020.pdf
https://coronacrisis.ebdb.nl/wp-content/uploads/2020/04/Blaauwberg-april-2020.pdf
https://coronacrisis.ebdb.nl/wp-content/uploads/2020/09/Tweede-rapportage-Blaauwberg-analyse-coronancrisis-op-Duin-en-Bollenstreek.pdf
https://coronacrisis.ebdb.nl/wp-content/uploads/2020/09/Tweede-rapportage-Blaauwberg-analyse-coronancrisis-op-Duin-en-Bollenstreek.pdf
https://coronacrisis.ebdb.nl/wp-content/uploads/2020/10/2-Pager-Blaauwberg.pdf

