
 

 
 
 
 
 
 
 

Onderwerp:  Agenda 
 
 
01 Opening en vaststelling agenda 
 
 
02 Verslag Algemeen Bestuur 30-10-2019 

Beslispunt:  
Het verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur van 30 oktober 2019 
vast te stellen 
 
Bijlage:  
02 Besluitenlijst_HRL_Algemeen_Bestuur_30_oktober_2019 

 
 
03 Mededelingen/Ingekomen stukken/Binnengekomen 

uitnodigingen/Uitgegane stukken/Verslagen 
 
Ingekomen stukken: 
-Memo werksessie werkwijze, met bijlagen 
-Monitor woningbouw 
 
Mededelingen: 
-Cofinancieringsfonds: waterstofbus 
 
Bijlagen:  
03a1 memo werksessie werkwijze 
03a2 Presentatie uitgangspunten nieuwe werkwijze 
03a3 Opbrengst werksessie worldcafé 
03b Monitor 2019 Regionale Woonagenda Holland Rijnland 

 
 
04 Kaderbrief 

Voor dit agendapunt zal er volgende week een nazending zijn 
 
 
05 Bedrijventerreinenstrategie 

Beslispunten: 
I. De Hoofdlijnenstrategie bedrijventerreinen  Holland Rijnland 2019 vast te 

stellen; 
II. De Hoofdlijnenstrategie bedrijventerreinen  Holland Rijnland 2019 aan te 

bieden aan gedeputeerde staten van Provincie Zuid-Holland. Hierbij dient 
in de aanbiedingsbrief het volgende voorbehoud gemaakt te worden: 
- De bijdrage van de Economie071 is onder voorbehoud van de 

uitkomsten van het participatietraject en formele inspraak voor de 
eigen -meer verdiepende- bedrijventerreinenstrategie.  

Vergadering: Algemeen Bestuur 
Datum: 18-12-2019 
Tijd: 20.00 
Locatie: Stadhuis Leiderdorp 
Agendapunt: 01 



 

- Ook de Rijnstreek zal zelf nog een meer verdiepende strategie 
opstellen. 

- Deze regionale strategie dient dus niet zozeer als eindresultaat, maar 
meer als startpunt gezien te worden voor verdere 
strategieontwikkeling en integrale afstemming van ruimtelijke 
vraagstukken in regio Holland Rijnland. 

 
Bijlagen: 
05a Adviesnota AB Ruimtelijke strategie bedrijventerreinen Holland Rijnland 2019 
05b Hoofdlijnenstrategie bedrijventerreinen Holland Rijnland 2019 
05c aanbiedingsbrief 

 
 
06 Rapportages cofinancieringsfonds 

Kennisnemen van: 
De voortgangs- en eindrapportages van zeven initiatieven uit het Cofinancieringsfonds 
Holland Rijnland 
 
Bijlagen: 
06a informatienota AB rapportages cofinancieringsfonds 
06b bijlage 1 voortgangsrapportage 2 Instrumentation for Space 
06c bijlage 2A eindrapportage Taalhuizen 2017-2019 
06d Bijlage 2B eindrapportage Taaltrajecten laagtaalvaardige ouders 2018-2019 
06e Bijlage 3 eindrapportage pilot Back on Track 
06f bijlage 4 eindrapportage Labs2Meet 
06g bijlage 5 eindrapportage  EUPLANTCROPP 
06h Bijlage 6 eindrapportage Levend Lab 
06i Bijlage 7 eindrapportage Grenzeloos Actief 
 
 

07 Evaluatie cofinancieringsfonds 
Met presentatie. 
 
Beslispunten: 

1. Kennis te nemen van de tussenevaluatie Cofinancieringsfonds Holland 
Rijnland; 

2. Het fonds voort te zetten en over vier jaar te evalueren; 
3. De wijzigingsvoorstellen in de beheersverordening Cofinancieringsfonds 

Holland Rijnland door te voeren; 
 
Bijlagen: 
07a Advies AB evaluatie cofinancieringsfonds 
07b bijlage 1 Tussenevaluatie Cofinancieringsfonds Holland Rijnland 
07c bijlage 1.1 Beheersverordening cofinancieringsfonds HR 20161026 
07d Bijlage 1.2 overzicht initiatieven Cofinancieringsfonds HR 
07e bijlage 1.3 infographic cofinancieringsfonds HR 
07f bijlage 1.4 Concept  gewijzigde Beheersverordening Cofinancieringsfonds HR 

 
 
08 Rondvraag en sluiting 
 
 
 



 

Volgende vergadering van het Algemeen Bestuur: 
18 maart 2020 

 
 Vergadering Holland Rijnland 

Algemeen Bestuur 
Besluit 


	Kennisnemen van:




Cofinancieringsfonds


11 projecten


Multiplier


€ 200.000


€ 156.670


€ 75.000


€ 24.200€ 215.000


Maatschappij
& Onderwijs


Taalhuizen
Technolab
grenzeloos actief
Proeftuin cultuur
om de hoek


Mobiliteit
Back on Track


Greenports
Labs2meet
EU PLANTCROPP
Levend Lab


Space


Instrumentation for Space
5G Netwerk


Meer Informatie :


Cofinanciering :  investering   door   overheid,  onderwijs  en   bedrijfsleven


Landschap
Nationaal Park
Hollandse Duinen


Investering Holland Rijnland (5.16%)


Investering externe partijen (94.84%)


€ 670 870


€ 12 323 254


Holland Rijnland Extern


156 670


4 870 990


215 000


3 903 000


75 000


1 132 736


200 000


1 846 528


24 200


570 000


Greenport Maatschappij Mobiliteit Space Landschap


Investering in euro


< http://www.hollandrijnland.nl>


Peildatum: 7-11-2019


Investering
holland RIjnland


Dit overzicht vermeldt alleen
vastgestelde projecten.



https://hollandrijnland.nl/wp-content/uploads/2016/08/20161213-Beheersverordening-Fonds-Cofinanciering.pdf
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Eindrapportage stimuleringsbudget ‘regionale samenwerkingsverbanden’* 
Grenzeloos actief   
*Wmo-regio:   Holland Rijnland 
 
 
Hoofdaanvrager/ Gemeente Noordwijk 


Contactpersoon F. Nugteren 


Telefoon 06-29297247 


E-mail f.nugteren@noordwijk.nl 


 


Procesbegeleider (indien bekend) M. Straver 


Organisatie  Team Sportservice Zuid-Holland 


Telefoon 0174-244940 


E-mail mstraver@teamsportservice.nl 
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Eindsituatie 
 


Geef in de volgende tabel aan wat de eindsituatie is in de (Wmo-)regio in vergelijking met de in het plan van aanpak beschreven beginsituatie. 


 


Beginsituatie (zie plan van aanpak: 


Achtergrond/aanleiding) 


Wat is de situatie nu? Wat is er veranderd? 


Bij de start van het traject was er geen structureel 


samenwerkingsverband/contact/overleg tussen de 


veertien gemeenten binnen de Wmo-regio Holland 


Rijnland op het gebied van aangepast sporten. Wel 


deden een aantal gemeenten mee met het info-


platform www.aangepastsportenzuidholland.nl en er 


was een regionaal vakoverleg waar aangepast sporten 


af en toe op de agenda stond. Een vijftal gemeenten 


had de taak sportstimulering voor gehandicapten 


ondergebracht bij de buurtsportcoaches en één 


gemeente had het bij de regionale stichting MEE 


ondergebracht. Bij de overige 9 gemeenten was de 


taak niet expliciet benoemd. Daarnaast werden er 


alleen in Leiden, Katwijk, Lisse en Alphen aan den Rijn 


matches tot stand gebracht.  


 


- Alle gemeenten in de regio Holland Rijnland hebben zich gecommitteerd aan Grenzeloos Actief, dat wil 


zeggen dat gehandicapten sport nu op de agenda staat van iedere gemeente in deze regio. 


 


- Er is specifiek voor Grenzeloos actief een regionale projectgroep ingesteld. Deze komt regelmatig bij elkaar 


om de voortgang te bespreken en het voorwerk te doen voor de overige ambtenaren binnen de regio. 


 


- De regio Holland Rijnland heeft tbv Grenzeloos actief een subsidie van € 15.000,- beschikbaar gesteld. Dit 


budget is bedoelt om het traject te ondersteunen wanneer nodig. Het doel is niet om dit bedrag ook 


daadwerkelijk op te maken. 


 


- Er is een regionaal overlegstructuur ontwikkeld voor de beleidsmedewerkers sport èn Wmo. Hiervoor 


waren Sport en Wmo in de meeste gemeenten gescheiden beleidsterreinen. Door Grenzeloos Actief zijn 


sport en Wmo naar elkaar toe getrokken en hebben we bijeenkomsten gehad waar sport en wmo 


evenredig vertegenwoordigd waren. Toch blijkt het lastiger dan vooraf gedacht om sport en wmo bij elkaar 


te brengen. In de voorgestelde samenwerkingswijze staat deze verbinding ook in de doelen vermeld. 


 


- Er is een regionaal overlegstructuur ontwikkeld voor de uitvoerende instanties en medewerkers zoals 



http://www.aangepastsportenzuidholland.nl/
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buurtsportcoaches en MEE-consulenten. 


 


- Er is een samenwerking aangegaan met Fonds Gehandicaptensport waardoor Uniek Sporten nu in de regio 


actief is. Vragen die via dit medium binnenkomen worden nu lokaal gematcht 


 


- Studenten van De Haagse Hogeschool hebben via verschillende acties ‘unieksporten’ onder de aandacht 


gebracht bij de doelgroep in de regiogemeenten 


 


- Door wethouder van Duin (wethouder Sport in de gemeente Noordwijk), Paralympisch zitskiër Jeroen 


Kampschreur en Arjo Wijnhorst van Fonds gehandicaptensport zijn Uniek Sporten en Grenzeloos Actief in 


Huis ter Duin op 14 juni officieel gelanceerd. 


 


- D.m.v. Uniek Sporten en bovengenoemde overlegstructuur is het bestaande sportaanbod voor sporters 


met een beperking voor ca. 80% in beeld. 


 


- ca. 7.000 unieke potentiële sporters met een beperking hebben de website en/of app van Uniek Sporten 


bezocht. Hieruit zijn nieuwe inzichten over de behoefte van deze sporters in beeld.  
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Eindrapportage (sub-)doelstellingen ‘regionaal samenwerkingsverband’ en ‘matchen 
vraag en aanbod’     


Zijn de  doelstellingen en/ of subdoelstellingen uit het plan van aanpak bereikt? Geef deze aan in de volgende tabel en geef een toelichting. 


 


Gerealiseerd Niet gerealiseerd  Toelichting 


Hoofdoelstelling 1  Door middel van ambtelijke en uitvoerende overleggen staat gehandicaptensport beter op de 


kaart in de regio en is het een belangrijk onderwerp geworden. 


Subdoelstelling 1a 


De deelnemende gemeenten 


formuleren een gezamenlijke 


ambitie m.b.t. 


gehandicaptensport in de regio 


Holland-Rijnland 


 In een ambitiebijeenkomst met de uitvoerenden (MEE, sportverenigingen, zorglocaties en 


buurtsportcoaches) zijn de drempels op het gebied van gehandicaptensport in kaart gebracht voor 


de regio. De aanwezigen hebben tijdens deze bijeenkomst veel kennis opgedaan over 


gehandicaptensport. Daarnaast is er gevraagd: ‘wat zou je in de toekomst zien?’ Dit heeft tot een 


document geleid met daarin de drempels voor de regio met de mogelijke oplossingen. Dit 


document is gedeeld met de beleidsambtenaren en als stuk gebruikt voor de ambitiebijeenkomst 


met de beleidsambtenaren. Aan het einde van deze bijeenkomst hebben de beleidsambtenaren 


een gezamenlijke ambitie opgesteld. De ambitie moet nog verder worden uitgewerkt. Met name 


de vraag waar en hoe wij de potentiële sporters kunnen bereiken blijkt niet gemakkelijk te 


beantwoorden. 


Subdoelstelling 1b (deels) 
Het ontwikkelen van een 


samenwerkingswerkwijze 


Subdoelstelling 1b (deels) 


 


Na de ambitiebijeenkomsten van de uitvoerenden en de beleidsambtenaren sport en wmo is na 
de zomer 2018 een start gemaakt met de samenwerkingswerkwijze voor de regio. In de 
bijeenkomst met uitvoerenden (MEE, buurtsportcoaches en sportverenigingen) zijn een aantal 
stellingen naar voren gebracht wat de eerste stap naar een samenwerkingswerkwijze zou zijn. In 
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aangepast sporten voor de 


komende jaren 
deze bijeenkomst gaven buurtsportcoaches aan graag samen te willen werken op het gebied van 
communicatie, het delen van vragen, het matchen en samen evenementen te organiseren. Het 
resultaat na deze bijeenkomst was dat buurtsportcoaches nu ook gelijk aan de omliggende 
buurtsportcoaches gingen denken indien er een vraag binnenkwam. Deze wensen van de 
buurtsportcoaches zijn meegenomen naar de bijeenkomst met de beleidsambtenaren. In deze 
bijeenkomst hebben de gemeenten aangegeven graag samen te werken. Ook gezien het feit dat 
de uitvoerenden dit zelf aangeven. Volgens de ambtenaren moet daar dan ook in gefaciliteerd 
worden. Ze waren wel van mening dat er een aanjager nodig is om dit traject voort te zetten. 
Hiervoor is een voorstel tot samenwerking gekomen die vanaf 2019 in zou moeten gaan. In dit 
voorstel zijn de volgende doelen geformuleerd:  
 
1. Vergroten bekendheid van Uniek Sporten onder mensen met een beperking en intermediairs 
(zorgprofessionals) 


2. Uitbreiden en optimaliseren van het sport- en beweegaanbod voor inwoners met een beperking 


3. Wegnemen belemmering voor mensen met een beperking om te sporten en bewegen (ofwel 
voorwaarden scheppen voor persoonlijke keuze en mogelijkheden) 


4. Ontwikkelen en in stand houden van een regionale structuur t.a.v. Grenzeloos Actief.  


Het is vooralsnog geen traject voor de komende 3 jaar, maar de eerste stap is gezet. Op 26 


november 2018 wordt door de beleidsambtenaren verder over de invulling gesproken en 


financiering gesproken. Een aantal gemeenten hebben al budget beschikbaar gesteld welke 


specifiek gericht is voor de gehandicaptensport binnen de regio. 


Hoofddoelstelling 2 


Matching creëren tussen de 


 Via Uniek Sporten (het informatiekanaal binnen de regio) worden op dit moment de vragen op 


lokaal niveau gematcht. De vragen worden geregistreerd zodat er een overzicht met 
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vraag naar sport- en 


beweegactiviteiten van de 


doelgroep en het aanbod van 


het sportkapitaal 


(sportverenigingen, overige 


sportinstanties) in de 


gemeenten. 


vragen/wensen en behoeften komt. Vervolgens worden deze weer met elkaar gedeeld in de 


bijeenkomsten met de lokale buurtsportcoaches/lokale consulenten aangepast sporten. Indien er 


een vraag bij de lokale buurtsportcoach terecht komt, welke hij/zij niet direct kan beantwoorden, 


dan wordt deze binnen de regio besproken. Het aantal vragen dat binnenkomt mat wat ons 


betreft nog wel toenemen. 


Subdoelstelling 2a 


Organisaties met een sport- en 


beweegaanbod voor mensen 


met een beperking worden naar 


omvang en spreiding 


geïnventariseerd, zichtbaar 


gemaakt  


 In eerste instantie is gebruik gemaakt van de data in www.aangepastsportenzuidholland.nl. 


Daarna is aan de gemeenten en buurtsportcoaches gevraagd om een lijst met het sportaanbod 


voor mensen met een beperking aan te leveren. Vervolgens is de vergelijking gemaakt en deze is 


naar Fonds Gehandicaptensport gestuurd. Deze hebben het online geplaatst. Regelmatig worden 


er nog wijzigingen aangebracht. Ook na de mail met de vraag om de gegevens te controleren heeft 


ervoor gezorgd dat het sportaanbod op Uniek Sporten nu grotendeels klopt. Het merendeel van 


de sportaanbieders in de regio is in beeld, maar wij zijn er van overtuigd dat nog lang niet alles 


bekend en zichtbaar is. Dit is een onderdeel wat in het voorstel van de samenwerkingswerkwijze 


voor het komende jaar als doel benoemd is. De studenten van De Haagse Hogeschool hebben veel 


aandacht voor Uniek Sporten (dus het sportaanbod) in de regio gezorgd. In de eerste weken 


zorgde dit voor bijna 7.000 unieke bezoekers op Uniek Sporten. De scholingsbehoefte is bij de 


bijeenkomsten geprobeerd op te halen. Van hieruit is er op 14 juni 2018 een Workshop aangepast 


sporten gegeven. Dit heeft ervoor gezorgd dat de buurtsportcoaches nog meer kennis en inzicht 


op het gebied van gehandicaptensport hebben gekregen. Vanaf het komende jaar is het zaak om 


de scholingsbehoefte op een specifiekere manier naar boven te halen (bijvoorbeeld omgang met 


autisme, etc.) 



http://www.aangepastsportenzuidholland.nl/
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Subdoelstelling 2b (deels) 


De vraag en drempels omtrent 


het sport- en beweegaanbod 


voor mensen met een handicap 


in kaart brengen en vergelijken 


met het bestaande 


sportaanbod. 


Subdoelstelling 2b (deels) 


De vraag en drempels omtrent het 


sport- en beweegaanbod voor 


mensen met een handicap in kaart 


brengen en vergelijken met het 


bestaande sportaanbod. 


Een aantal drempels zijn wel verlaagd, maar het inzichtelijk hebben en maken van de wensen en 


behoeften van de doelgroep bleek voor de studenten toch lastiger dan vooraf gedacht. Het is nu 


één van de plannen om regionaal een onderzoek uit te voeren of juist een aantal vragen bij de 


GGD enquête toe te kunnen voegen die hier inzicht op gaan geven. Dit onderzoek wordt om de 4 


jaar gehouden zodat de voortgang gementen kan worden. Doordat het voor de studenten lastig 


was om de specifieke wensen en behoeften naar boven te halen is er een analyse gemaakt van het 


huidige sportaanbod voor mensen met een lichamelijke beperking in Uniek Sporten en de top 5 


meest populaire sporten onder mensen met een lichamelijke beperking. Deze resultaten zijn 


gedeeld in de bijeenkomsten met uitvoerenden en beleidsambtenaren. Op basis hiervan is zijn er 


een aantal ontwikkelrichtingen meegegeven. Denk hierbij aan het opzetten van fitness in elke 


gemeente, het vergroten van zwemaanbod en georganiseerd wandel- en fietsaanbod. Dit zijn 


zaken wat de lokale buurtsportcoaches tijdens deze bijeenkomst genoteerd hebben en openden 


hun ogen om hier binnen de gemeente mee aan de slag te kunnen gaan. 


 
Tevens wordt elke vraag nu actief geregistreerd. Hierdoor geeft het inzicht in welke vragen er 


allemaal geweest zijn waar dan vervolgens ook actie op gezet kan worden. Lokale 


buurtsportcoaches zullen ook de lokaal binnengekomen vragen gaan bijhouden en deze 


vervolgens met elkaar delen. Op deze wijze komen de vragen bij elkaar in de regio en geeft dit 


voor iedereen een overzicht. 
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Benoem de factoren die invloed hadden bij de uitvoering van het project. 


Wat werkte goed? (succesfactoren) - Beginnen met een startbijeenkomst zorgt ervoor dat alle partners binnen het project weten wat er gaat gebeuren 


en waar ze rekening mee moeten gaan houden. Dit zorgt meteen voor een betrokkenheid. Vooraf werd er nog 


helemaal niet met elkaar gesproken, na die startbijeenkomst was dat wel anders. 


- Het inrichten van een projectgroep met 2 gemeenteambtenaren, een procesbegeleider en een strategisch adviseur. 


Dit is erg belangrijk geweest voor het draagvlak bij andere gemeenten. 


- Regelmatig de betrokken partijen op de hoogte houden en van informatie voorzien zorgde ervoor dat de energie 


erin bleef. 


Wat ging minder goed? (valkuilen) - We zien dat de Wmo medewerkers nog niet structureel aansluiten bij deze bijeenkomsten. Ze voelen zich nog niet 


deelgenoot van Grenzeloos Actief. Hen hebben we wel nodig om ons te kunnen voorzien van de vindplaatsen van de 


doelgroep.   


- We hebben studenten van de Haagse Hogeschool ingezet om de website uniek sporten onder de aandacht te 


brengen bij de doelgroep in de regiogemeenten. Op dit gebied hebben ze echt goed werk geleverd. In een aantal 


weken heeft dit voor bijna 7.000 unieke bezoekers op Uniek Sporten gezorgd. Helaas bleken ze maar moeilijk in 


contact te komen met mensen met een lichamelijke handicap om daar specifieke wensen en behoeften op het 


gebied van sport en bewegen naar boven te halen. 
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Opbrengst 
1) Beschrijf kort en concreet wat er aan het einde van de projectperiode voor de doelgroep veranderd is (winst, meerwaarde)?  


 
Via de website uniek sporten is het bij ons bekende aanbod voor de doelgroep in beeld. Hun behoefte aan sport of voorzieningen kunnen ze ook aangeven op de website. 
Er is een procesbegeleider die ze met raad en daad bij kan staan. Aanbieders van speciaal sportaanbod kunnen zich melden op de website, hierop kunnen ze specifieke 
vragen of hun behoefte melden. De procesbegeleider kan ook de aanbieders bijstaan in hun vraag en de behoefte terugkoppelen naar de projectgroep of de betrokken 
gemeente.  


 


 


2) Omschrijf de vorm van borging/ (bestuurlijke) verankering van de regionale samenwerking die bereikt is. 
 


De website uniek sporten is voor meerdere jaren vastgelegd. Gehandicapten sport staat nu op de agenda van een iedere gemeente in deze regio. Er is commitment om de 
procesbegeleider voor een langere periode in te zetten, bijvoorbeeld d.m.v. de brede regeling combinatiefuncties. In de komende weken wordt er gesproken over het 
voorstel van de samenwerkingswerkwijze voor het komende jaar. 


 


 


3) Beschrijf het regionale project in één kreet.  (Laat uw creativiteit èn eerlijkheid hier vooral meespreken!) 
 


Grenzeloos actief in (Wmo-)regio Holland Rijnland 


 


 


Wij stoppen duurzame energie in Grenzeloos actief en met deze energie zorgen wij 


ervoor dat iedereen in beweging kan komen en blijven. 
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Toekomstverwachting 


Omschrijf in de volgende tabel  de vervolgplannen van de regionale samenwerking voor de komende jaren. 


- Een vaste coördinator Grenzeloos Actief (Beweegmakelaar aangepast sporten) die zorgt voor een bloei van diverse activiteiten in de regio met een goede spreiding en 


eventueel ondersteund vanuit gemeenten en/of fondsen. Dit zodat het percentage sporters met een beperking boven onze verwachting stijgt. 


- Een bredere verbinding creëren tussen Wmo, Sport en het Sociaal Domein. 


 


 


Afrekening  


Zijn de middelen conform de begroting bij het plan van aanpak besteed? Geef een korte toelichting in ongeveer max. 5 zinnen. 


Procesbegeleiding De procesbegeleider heeft in ongeveer 40 weken gemiddeld 2 uur per week als procesbegeleider gediend. Dat komt 


neer op 80 uur x € 55,- per uur is een totaalbedrag van € 4.400,-. Deze uren zijn allemaal naar de rol van 


procesbegeleider gegaan. De realisatie van de vervolgplannen komen voort uit de samenwerkingswerkwijze die de 


gemeenten voor ogen hebben. 


Werkbudget  Het werkbudget is grotendeels gebruikt waarvoor het in de aanvraag aan toe is geschreven. Binnen het werkbudget is 


er voor het ene onderdeel meer tijd nodig gebleken dan voor het andere. Met goedkeuring van de hoofdaanvrager is 


hier binnen het werkbudget mee geschoven. Zo kwam de lancering Uniek Sporten erbij en heeft het voortraject met 


de studenten extra tijd gekost. Daarnaast is er een extra werksessie ingepland met de beleidsambtenaren welke in 


eerste instantie ook niet gepland was. Alles is wel binnen het werkbudget kunnen uitvoeren. In de aanvraag is wel 


vergeten om de bijeenkomsten met de projectgroep te vermelden. Dit heeft voor werk gezorgd en het bij elkaar 


komen vergt ook tijd qua voorbereiding en uitvoering. Ook hier hebben we binnen het huidige werkbudget in kunnen 
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schuiven. De cofinanciering kwam van de ambtenaren en uitvoerenden die bij de bijeenkomsten ‘Grenzeloos Actief’ 


zijn aangeschoven. 
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Evaluatie en verslaglegging 
 
De aanvragende gemeente is verplicht deze eindrapportage digitaal in te vullen en te verzenden naar Vereniging Sport en Gemeenten: 


info@sportengemeenten.nl   t.a.v. Eindrapportage Grenzeloos actief. De eindrapportage moet ingediend worden voor 12 november  2018. 


Na ontvangst van de eindrapportage wordt de laatste termijn (10%) van het stimuleringsbudget uitgekeerd. 


 


 


Voor akkoord getekend namens de mede-aanvragende gemeenten: 


 
Plaats en datum: 
 
 
Naam (contactpersoon van de desbetreffende gemeente):  
 
 
Handtekening: 
 
 
 
 
 



mailto:info@sportengemeenten.nl
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Hoeveelste rapportage? Tweede voortgangsrapportage


Gegevens aanvrager


RIF-nummer RIF16047


Titel van het project Instrumentation for Space


Naam instelling Leidse instrumentmakers School


Bevoegd gezag nummer 41894


Voornaam Frank


Achternaam (incl. tussenvoegsel) Molster


E-mailadres molster@lis.nl


Telefoonnummer 06-14274668


Zijn er afgelopen jaar partners
toegevoegd en / of vervangen in
uw samenwerkingsverband?


Ja


Startdatum rapportageperiode 01/01/2018


Einddatum rapportageperiode 31/12/2019


Wijkt de gehanteerde
rapportageperiode af van
bovenstaande periode?


Ja


Licht toe op welke wijze en


waarom de gehanteerde


rapportageperiode afwijkt van


bovenstaande periode:


Er staat nu twee jaar, ik zal hier rapporteren tot en met 31-12-2018


Algemeen


Algemene voortgang Hoewel we iets vertraging hebben opgelopen bij de ontwikkeling van het keuzedeel, loopt op andere


vlakken zoals het door studenten uitvoeren van ontwikkelingsprojecten redelijk succesvol. Ook neemt de


bekendheid van de LiS als partner op het gebied van ontwikkelingen in de ruimtevaart en als leverancier


van bevlogen werknemers toe.


RIF16047


Instrumentation for Space



mailto:molster@lis.nl
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Meerwaarde van de samenwerking


Meerwaarde samenwerking voor


studenten/deelnemers:


Studenten hebben leuke ontwikkelopdrachten gekregen, waar ze met veel plezier aan gewerkt hebben. Er


is zelfs een groep van 3 studenten geweest die met hun project 2 (geld)prijzen in de wacht hebben gesleept


op het NLF gala. Daarnaast is de LiS lid geworden van de Nederlandse Vereniging van Ruimtevaart (NVR).


Die hebben daarvoor speciaal hun lidmaatschapsvoorwaarden aangepast zodat onze studenten nu ook


gratis lid kunnen worden van die vereniging en daarmee toegang krijgen tot allerlei ruimtevaart


gerelateerde activiteiten georganiseerd door de NVR.


Meerwaarde samenwerking voor


het onderwijs:


Bij het ontwikkelen van het keuzedeel, dat op zich al een meerwaarde is voor het onderwijs, zijn ook zaken


aan bod gekomen, waarvan men nu zegt dat die in het gewone programma opgenomen moeten worden.


Kortom door de samenwerking krijgt de kwaliteit van het gehele onderwijs programma een boost.


Meerwaarde samenwerking voor


bedrijven (of andere


arbeidsorganisaties):


Drie studenten die hun afstudeerstage bij een van de partners liepen hebben bij hetzelfde bedrijf/instelling


een baan aangeboden gekregen, waarbij voor twee van die bedrijven gold dat daarvoor nog geen MBOers


in dienst waren en ze ook nog niet eerder een LiS student als stagiair hadden gehad. Kortom de


samenwerking levert een nieuwe en interessante mogelijkheid op voor bedrijven om personeel te werven.


Daarnaast hebben de bedrijven waar nog geen MBOers werkten juist de meerwaarde ontdekt van mensen


met hands-on ervaring en kennis, waardoor ze als organisatie nog beter kunnen functioneren.


Meerwaarde samenwerking voor


de overheid:


De overheid wil graag een sterk bedrijfsleven, onze studenten bewijzen dat ze bedrijven kunnen versterken


met hun kennis en kunde.


Waren er wijzigingen afgelopen
jaar?


Nee


Bevorderende en belemmerende factoren


Bent u tevreden over de


voortgang van uw project, loopt


uw project op schema?


Hoewel we er nog steeds van overtuigd zijn dat we de doelen kunnen halen, zijn we in 2018 wel tot de


conclusie gekomen dat we daar iets langer de tijd voor nodig gaan hebben. Hoewel buiten de periode van


dit rapport is het misschien goed om te melden dat er in 2019 verlenging van het project is aangevraagd


(en toegewezen).


Wat ging goed? De studenten hebben voor bedrijven en instellingen belangrijk werk verricht. Deze waren dusdanig


tevreden dat ze de studenten ook meteen in dienst wilden nemen. De meerwaarde van MBO studenten in


een bedrijf is voor in ieder geval 2 bedrijven, die daarvoor nog geen MBOers in dienst hadden, duidelijk


geworden.


Het enthousiasme van de partners om mee te werken blijft, ondanks hun gebrek aan tijd, nog wel


onveranderd hoog. Je ziet ook dat andere bedrijven graag aan willen haken en ook mee willen doen bij de


ontwikkeling en het geven van onderwijs.


Ook wordt de LiS door steeds meer partijen gezien als een belangrijke schakel voor het leveren van


toekomstige personeelsleden aan de ruimtevaartwereld.


Wat waren de knelpunten? De ontwikkeling van de keuzemodule bleek toch lastiger dan gedacht. Administratieve zaken rondom de


erkenning bleken langer te duren dan vooraf ingepland. Ook bleek het voor de bedrijven door de goede


economische situatie lastiger om mensen vrij te maken om mee te helpen bij de ontwikkeling. Ook op


school bleek door de groei van de school het iets lastiger om mensen vrij te maken om aan


Instrumentation for Space te werken.
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Wat heeft u gedaan/ is gedaan


om deze knelpunten op te


lossen?


Door taken van onze partners duidelijk af te bakenen werden de lasten overzichtelijker en de doelen


duidelijker. Hierdoor konden de partners gerichter en efficiënter aan de slag. Voor wat betreft de


administratieve zaken, hebben we moeten constateren dat daar veel buiten onze invloed ligt. Uiteindelijk is


er daarom halverwege 2018, toen duidelijk werd dat het niet ging lukken om het keuzedeel begin 2019


geregistreerd te hebben, besloten om de invoering van het keuzedeel met een jaar uit te stellen.


Binnen de LiS wordt verder meer rekening gehouden met de inzet van docenten bij de ontwikkeling van het


keuzedeel. Ook is er iemand van onze partner TNO voor een gedeelte van haar tijd bij ons in dienst


getreden.


Lessons Learned


Welke leerpunten, inzichten,


kennis heeft het project tot nu


toe opgeleverd?


Voor in ieder geval twee bedrijven, die daarvoor vooral HBO en WO geörienteerd waren qua werknemers,


is het duidelijk geworden dat studenten van de LiS een duidelijke meerwaarde in een organisatie kunnen


vertegenwoordigen.


Daarnaast hebben de verschillende ontwikkelprojecten die door studenten gedraaid zijn, weer heel wat


nieuwe kennis en kunde opgeleverd voor de verschillende bedrijven. Met deze kennis hebben ze weer


nieuwe afzetmarkten weten aan te boren of hun positie op bestaande markten weten te versterken.


Welke evaluatieve activiteiten


dan wel (effect)- onderzoeken


zijn dit afgelopen uitvoeringsjaar


uitgevoerd?


Afgezien van de monitoring van de verschillende resultaat indicatoren, is er geen aparte evaluatie of effect


onderzoek gedaan.


Maak de resultaten expliciet: Het aantal groepsopdrachten gerelateerd aan de ruimtevaart is toegenomen tot 20% van het totaal aantal


groepsopdrachten. Ons streven is 25% op het einde van het project, dus we liggen op schema.


. Het aantal afstudeeropdrachten is helaas ongeveer gelijk gebleven ten opzichte van vorig jaar, waar we


een licht groei gepland hadden.


Omdat het keuzedeel nog niet gestart is in 2018 is dat aantal studenten natuurlijk op 0 gebleven.


Heeft dit geleid tot bijstellingen


van het project en zo ja welke?


Ja, de invoering van het keuzedeel is naar achteren verplaatst.


Wilt u bijlagen met evaluaties en
verslagen toevoegen?


Nee


Verduurzaming


Stappen verduurzaming: Na vier


uitvoeringsjaren met subsidie


gaat de pps zelfstandig verder.


Welke stappen zijn in het kader


van verduurzaming tot nu toe


ondernomen?


In principe hebben de verschillende partners zich gecommiteerd om ook in de toekomst bij te dragen aan


de specialisatie Instrumentation for Space. Omdat er meer partners bijkomen, wordt het ook makkelijker


om het eventuele wegvallen van een partner op te vangen door een andere partner. Daarnaast wordt door


de samenwerking tussen de LiS-docenten en de partners bij het ontwikkelen van het onderwijs, ook kennis


binnen de school gehaald.


(Tussentijdse) resultaten: Hoe


zijn de (tussentijdse) resultaten


gecommuniceerd naar anderen


binnen en buiten het


samenwerkingsverband?


Resultaten binnen het samenwerkingsverband worden regelmatig gedeeld op stuurgroepvergaderingen,


via notulen en mondeling met de verschillende partners.


Buiten het samenwerkingsverband is er geen formele communicatie structuur, maar wordt op


verschillende bijeenkomsten uitgebreid bij Instrumentation for Space stil gestaan. Zo heeft bijvoorbeeld op


ZIE2019 de LiS samen met de partner Stellar Space Industries een stand bemand waarbij een toekomstige


maanrover die samen ontwikkeld is de grote aandachttrekker was.
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Doelgroep bereik


Op welke leerwegen / niveaus
voor studenten mbo richt het
project zich?


BOL: niveau 4


Op welke doelgroep(en), naast
studenten mbo, richt het project
zich?


Studenten hbo


Studenten mbo niveau 4 - BOL


Beoogd aantal studenten mbo 4 -
BOL


53


Gerealiseerd aantal studenten
mbo 4 - BOL


45


Bij welke activiteiten zijn


studenten mbo 4 - BOL


betrokken?


8 afstudeer opdrachten (10 verwacht)


3 groepsopdrachten (5 verwacht)


12 stages (18 verwacht)


11 maakopdrachten (vrijwel geheel uitgevoerd door LiS studenten)


Leerlingen hbo


Beoogd aantal leerlingen hbo 0


Gerealiseerd aantal leerlingen
hbo


9


Bij welke activiteiten zijn


leerlingen hbo betrokken?


Ze krijgen een gedeelte van hun onderwijs op de LiS.


Activiteiten algemeen


Activiteiten algemeen De belangrijkste activiteit is op het gebied van de ontwikkeling van een keuzedeel. Hier lopen we achter op


het oorspronkelijke schema. Voor details zie hieronder.


Aantal Vijf


Titel (1) Actielijn 1: Specialisatie in het LiS Onderwijs


Bereikte resultaten (1) Het keuzedeel is ingediend bij SBB voor goedkeuring en de eerste stappen van dat proces zijn succesvol


doorlopen. Ook voor de invulling van het keuzedeel zijn flinke stappen gezet. Zo zijn er per onderdeel van


het keuzedeel docenten van de LiS gekoppeld aan partners om het onderwijsprogramma in te vullen en het


niveau te bewaken. Ook zijn er contacten gelegd met nieuwe partijen (die in 2019 ook daadwerkelijk


aangehaakt zijn).


Er zijn verschillende onderzoeksopdrachten geweest, met interessante uitkomsten voor bedrijven


(verkoopbare en bruikbare producten) en voor de studenten (banen en prijzen).
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Voortgang (1) achter op schema


Titel (2) Actielijn2: LiS Practoraat & Kennis en Kunde sessies


Bereikte resultaten (2) Voor wat betreft het practoraat is er niet heel veel vooruitgang geboekt.


Wij hebben de leden van de NVR hier op bezoek gehad.


Voortgang (2) achter op schema


Toelichting (2) De directeur van SRON heeft aangegeven dat hij niet onwelwillend tegenover samenwerking met het MBO


stond al dan niet in de vorm van een practoraat, maar omdat in 2018 zowel bij SRON als bij de LiS


procedures opgestart zijn om de directie te vervangen, was dit iets dat de partijen aan hun opvolgers


hebben overgelaten. Daarmee is het in 2018 stil komen te liggen.


Ook in 2018 is het niet gelukt om een SpaceNed bijeenkomst te organiseren op de LiS, maar de locatie


wordt meegenomen in de mogelijkheden.


NVR is wel met 20 leden hier op bezoek geweest en die hebben een interessant programma gevolgd over


wat de LiS te bieden heeft (zowel algemeen als op het gebied van de ruimtevaart) en daarnaast een korte


workshop glasbewerken. Dit is zeer enthousiast ontvangen door de deelnemers. Tegelijkertijd hebben


verschillende studenten andere activiteiten van de NVR bezocht waaronder een banenmarkt speciaal


gericht op de ruimtevaart en mede georganiseerd door de NVR.


Titel (3) Actielijn 3: diensten op het vlak van expertise en faciliteiten


Bereikte resultaten (3) Er is een groei van ongeveer 20% (van 9 naar 11) in het aantal opdrachten voor LiS Engineering vanuit de


partners.


LiS Facilities biedt nog steeds ruimte aan Stellar Space Industries.


LiS Academy heeft een aantal standaard cursussen uitgevoerd, maar omdat de space gerelateerde


cursussen pas beschikbaar zullen zijn samen met het keuzedeel loopt dat achter op schema.


Voortgang (3) achter op schema


Toelichting (3) Het aantal opdrachten van de partners aan LiS Engineering is in absolute aantal licht gestegen. Hierbij


waren ook partijen, die daarvoor niet bij de LiS langs kwamen voor maakopdrachten. We verwachten dat


die groei zich doorzet naar 2019.


Voor wat betreft LiS Academy, zijn er nog geen onderdelen van het keuzedeel commercieel aangeboden.


Dit zal ook pas plaatsvinden nadat het keuzedeel één keer is gegeven. Wel is het idee ontstaan om straks


dit als een soort hybride onderwijs aan te bieden, waarbij de reguliere LiS studenten samen met de


commercieel betalende cursisten in één klas zitten. Hierbij hopen we op positieve interactie tussen de


studenten en (veelal al in het werkveld werkzame) cursisten.


Voor wat betreft LiS Facilities is besloten om dit af te bouwen op de LiS. Stellar Space Industries mag er nog


gebruik van maken, maar de structurele verhuur van machines aan derden stuit helaas toch op te veel


organisatorische problemen. Ook heeft zich in al die jaren geen andere bedrijf zich aangemeld om hier


gebruik van te maken. Wel heeft Stellar Space Industries aangeboden om eventueel eenzelfde soort


constructie op te tuigen voor afgestudeerde LiS studenten in het nieuwe pand dat ze eind 2021 hopen te


betrekken op de Space Campus in Noordwijk.


NB incidenteel gebruik blijft wel mogelijk.
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Titel (4) Actielijn 4: doorlopende leerlijn en positionering techniekonderwijs en PPS


Bereikte resultaten (4) HBO-PE (onderdeel van luchtvaart techniek van Inholland) studenten hebben een gedeelte van hun


curriculum op de LiS gevolgd.


In allerlei uitingen wordt nu de LiS ook standaard meegenomen als instituut waar aan de ruimtevaart


gewerkt wordt (innovation Quarter, NL Space, enz.)


De LiS heeft een prominente rol gespeeld in de Leiden in Space dag.


Voortgang (4) op schema


Toelichting (4) Inholland heeft samen met de LiS de opleiding HBO-PE opgezet. HBO-PE (Precision Engineering) is


onderdeel van de afdeling luchtvaart techniek. Deze afdeling wil zich in de toekomst ook meer gaan


profileren op het gebied van de ruimtevaart. De studenten hebben een half jaar lang één dag in de week op


de LiS doorgebracht om de basis vaardigheden op het gebied van draaien en frezen bijgebracht te krijgen.


Er is ook afgesproken dat we in de toekomst gaan kijken naar gesamenlijke projecten voor HBO en MBO


studenten, waarbij de ruimtevaart wereld hopelijk interessante projecten daarvoor kan aanleveren.


In verschillende publicitaire uitingen van onafhankelijke partijen wordt de LiS nu prominent meegenomen


als actief op het gebied van de ruimtevaart. Zo staat in de brochure van Innovation Quarter, welke gemaakt


is om de aantrekkelijkheid van Zuid Holland voor lucht en ruimtevaart bedrijven te promoten, naast het


aantal universitaire en HBO studenten die zich bezig houden met de lucht en ruimtevaart, ook de MBO


studenten genoemd, waarbij dan verwezen wordt naar de LiS. NL Space had in het kader van de ISU een


mooie brochure gemaakt over Space in the Netherlands, en ook daar staat naast verschillende


onderzoeksinstituten en universiteiten ook de LiS als enige MBO instelling genoemd (HBO wordt trouwens


niet meegenomen). Kortom de LiS wordt meer en meer gezien als een belangrijke speler op het gebied van


de ruimtevaart.


In de zomer van 2018 is de International Space University (ISU) neergestreken in Zuid Holland. Rondom dit


evenement zijn er allerlei publieksactiviteiten georganiseerd. De LiS was betrokken bij de coördinatie


daarvan en heeft zelf het voortouw genomen bij de organisatie van de Leiden in Space dag. Op zondag 19


augustus werd er op 3 locaties in Leiden, waaronder de LiS, uitgebreid aandacht besteed aan allerlei


aspecten van de ruimtevaart en het heelal. Op de LiS hadden we naast de maanrover die hier gebouwd is,


ook een meteorieten collectie van Naturalis, een meteoren detector en verschillende praatjes gerelateerd


aan de ruimtevaart. Het opvallende van de dag was dat er op de verschillende locaties nu een ander publiek


af kwam dan normaal we hebben dus duidelijk een andere doelgroep aangesproken en de LiS duidelijk op


de kaart gezet als instituut waar gewerkt wordt aan de ruimtevaart.


Titel (5) Overig


Bereikte resultaten (5) Bij het NLF gala hebben studenten van de LiS met één ruimtevaart gerelateerd project 2 prijzen gewonnen.


Voortgang (5) voor op schema


Toelichting (5) In 2018 heeft de LiS voor het eerst een studenten project voorgedragen aan het Nederlands Lucht en


Ruimtevaart Fonds (NLF). Op het gala in 2018 heeft dat project uiteindelijk niet alleen de MBO-techniek


prijs gewonnen maar ook nog de André Kuipersruimtevaartprijs, waardoor de 3 studenten samen €5000


mochten verdelen. Een bewijs dat onze ontwikkelingsprojecten op het gebied van de ruimtevaart gezien


worden als zeer interessant en relevant zowel voor de opdrachtgever, maar ook voor de buitenwereld.
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Goedgekeurde begroting totale projectperiode


Loonkosten € 1.216.071,00


Materiaalkosten € 173.680,00


Kosten voor machines en
apparatuur


€ 129.750,00


Kosten derden € 10.000,00


Totale kosten € 1.529.501,00


Toegekende subsidie € 507.948,00


Gerealiseerde kosten


Tot en met rapportage begrote
loonkosten


€ 616.843,00


Tot en met rapportage
gerealiseerde loonkosten
(cumulatief)


€ 348.309,00


Afwijking loonkosten -€ 268.534,00


Percentage afwijking loonkosten -43,5


Toelichting van de afwijking van


de loonkosten ten opzichte van


de begroting


Zoals hiervoor al geschetst hebben de verschillende activiteiten wat vertraging opgelopen. De belangrijkste


hiervan is de ontwikkeling van het keuzedeel.


Wat zijn de gevolgen van deze


afwijking voor de verdere


uitvoering van het project


(loonkosten)


We verwachten dat er in 2019 en in 2020 een inhaalslag gemaakt zal worden wanneer het keuzedeel


helemaal ontwikkeld is en gegeven wordt. Daarnaast zal het project bij gelijkblijvende subsidie met een


jaar verlengd worden, waardoor de loonkosten verder zullen stijgen. Verder verwachten we niet heel veel


gevolgen voor het project.


Begrote materiaalkosten € 94.512,00


Gerealiseerde materiaalkosten
(Cumulatief)


€ 26.022,00


Afwijking materiaalkosten -€ 68.490,00


Percentage afwijking
materiaalkosten


-72,5


Toelichting van de afwijking van


de materiaalkosten ten opzichte


van de begroting


Kosten die gemaakt zouden worden voor het keuzedeel zijn nog niet gemaakt, daarnaast vallen een aantal


posten lager uit dan begroot, zoals bijvoorbeeld op het gebied van conferenties.


Wat zijn de gevolgen van deze


afwijking voor de verdere


uitvoering van het project


(materiaalkosten)


Er zal een kleine inhaalslag plaatsvinden in 2019 en 2020 wanneer het keuzedeel zal gaan draaien, maar


het is nog wat onduidelijk of alle begrote uitgaven ook gerealiseerd zullen worden, dus er is een kans dat er


hier een overschot op de begroting gaat ontstaan.


Begrote kosten voor machines en
apparatuur


€ 54.600,00
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Gerealiseerde kosten voor
machines en apparatuur
(Cumulatief)


€ 85.326,00


Afwijking kosten voor machines
en apparatuur


€ 30.726,00


Percentage afwijking kosten voor
machines en apparatuur


56,3


Toelichting van de afwijking van


de kosten voor machines en


apparatuur ten opzichte van de


begroting


Doordat er wat duurdere machines gebruikt zijn, liggen de kosten hoger, daarnaast zijn er ook bij LiS


Engineering meer machines gebruikt dan oorspronkelijk begroot.


Wat zijn deze gevolgen van de


afwijking voor de verdere


uitvoering van het project (kosten


voor machines en apparatuur)


Op dit moment verwachten we weinig gevolgen van deze overschreiding. Binnen het materiaal budget zit


nog voldoende ruimte om de tegenvaller hier mee te compenseren, en mocht uiteindelijk blijken dat we


hier over het budget heen gaan dan zullen de machinekosten gedeeltelijk door de LiS zelf gedragen


worden.


Begrote kosten derden € 5.000,00


Gerealiseerde kosten derden
(cummulatief)


€ 800,00


Afwijking kosten derden -€ 4.200,00


Percentage afwijking kosten
derden


-84


Toelichting van de afwijking van


de kosten derden ten opzichte


van de begroting


De oorspronkelijke uitgaven die begroot waren, zullen niet gemaakt worden, omdat de adminsitratie op


een andere manier vormgegeven wordt. Kosten die hier wel gemaakt zijn waren niet vooraf begroot en


behelsen de contributie voor verschillende organisaties.


Wat zijn de gevolgen van deze


afwijking voor de verdere


uitvoering van het project (kosten


derden)


Er is geen geld gereserveerd in het oorspronkelijke voorstel om een examenbureau in te schakelen om


examens te valideren. Geld dat hier overblijft zal daarvoor gebruikt worden.


Gerealiseerde cofinanciering


Cofinanciering begroot (A) € 476.785,00


Cofinanciering gerealiseerd (A) € 335.203,00


Afwijking cofinanciering (A) -€ 141.582,00


Cofinanciering begroot (B) € 50.000,00


Cofinanciering gerealiseerd (B) € 50.000,00


Afwijking cofinanciering (B) € 0,00


Afwijking cofinanciering (C) € 0,00


Cofinanciering begroot totaal € 526.785,00


Cofinanciering gerealiseerd totaal
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€ 385.203,00


Afwijking cofinanciering totaal -€ 141.582,00


Licht hier de afwijking in de


cofinanciering toe.


Omdat er vertraging is op de verschillende projecten is ook de inspanning van de partners minder dan


oorspronkelijk gepland. Ook hebben we nog steeds te maken met de onderfinanciering vanwege een


minder aantal groepsprojecten in 2017.


Zijn er wijzigingen in de
cofinanciering?


Ja


Welke wijzigingen zijn dat en wat


zijn de gevolgen voor het project?


In 2019 zijn er nog twee partners aangehaakt, waardoor er uit nog meer cofinanciering te verwachten is.


Voor het project heeft dat afgezien van nog meer expertise waar we uit kunnen putten verder geen


gevolgen.


Daarnaast zal het project een jaar langer duren en daardoor zal ook de cofinanciering over een jaar meer


uitgespreid worden.


Ondertekening


Naam tekenbevoegde Frank Molster


Datum ondertekening 20/07/2019


Code 52d94d5d3247952d9925d3247952d9d3
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LevendLab is de katalysator van talent, toekomstige technologische ontwikkelingen en daarmee de ontwikkeling v 
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Figuur 1: Foto (links) samenwerkende partijen Universiteit Leiden, HollandRijnland, Hoogheemraadschap Rijnland, 
Naturalis, Centrum voor Milieuwetenschappen & Rabobank. Foto (midden) sloot experimenten en muggenvallen 
voor  onderzoek naar ziekten. Foto (rechts) schoolkinderen met Technolab werkpakket. 


Levend Lab  


Aan de rand van het Leiden BioScience Park is het fieldlab Levend Lab gelegen. Het is een  ‘mini-polder’ tussen 
bedrijven en de universiteit. Hier ontmoeten de farma- , landbouw- en technologische ontwikkelingen de echte 
natuur. Het fieldlab kwam in 2016 tot stand middels een zeer succesvolle crowdfundingsactie. Het Levend Lab 
bestaat uit 38 sloten, 48 kleine vijvers en 48 bodemtestsystemen. Onderzoekers kunnen hier onder realistische 
condities experimenteel onderzoek doen naar de effecten van verontreinigingen. Vragen die er bestudeerd worden 
zijn bijv: Wat doen bijvoorbeeld bestrijdingsmiddelen, bemesting of plastics met de waterkwaliteit? Hoe 
beïnvloeden wind en regen de data gegenereerd met de nieuw ontwikkelde remote sensing observatie techniek? 
Hoe kunnen we voedselproductie verduurzamen en tegelijkertijd een schone bodem danwel water hebben? 
Pilot succesvol Momenteel kijkt het Levend Lab team terug op drie succesvolle onderzoekjaren waarin veel 
wetenschappelijke publicaties, veel publieke optredens en beleidsadviezen zijn behaald. ‘Het belangrijkste wat het 
Levend Lab ons heeft laten zien, is dat je aspecten die zijn ontwikkeld in een laboratorium vaak niet één op één 
kunt vertalen naar de veldsituatie. Daarom is een wetenschappelijke brug tussen het lab en het veld onontbeerlijk. 
De veldsituatie is namelijk vele malen complexer dan een steriele, geconditioneerde laboratoriumomgeving’. Van 
verschillende kanten wordt nu samenwerking gezocht ook met kleine ondernemers, zzp-ers die een omgeving 
zoeken waar ze hun innovaties op realiteit kunnen checken.  
Open voor bezoek De openheid van het Levend Lab staat hoog in het vaandel. Het is één van de weinige plekken 
waar jong en oud ongehinderd kan kennismaken met wetenschappelijk onderzoek. Het Levend Lab is een top-
faciliteit, en uithangbord voor de Universiteit Leiden. 
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Succes Levend Lab  


als katalysator op pilot-locatie in afgelopen 3 jaar 
HollandRijnland is een verbinder in de regio. Het netwerk van mensen die door hum aangesproken worden is groot 
en daar hebben wij als Levend Lab team (Universiteit leiden) veel baat bij. Dit komt tot uiting in het grote aantal 
samenwerkingsverbanden rond het Levend Lab; verschillende instituten van de Universiteit Leiden zijn actief met 
onderzoek, onderwijs en innovatie met Naturalis, Hogeschool Leiden, LUMC, gemeente Leiden middels de 
participatiemedewerkers die werk vinden bij ons, Wageningen Universiteit en research, Technolab, 
Hoogheemraadschap van Rijnland, Vlinderstichting en de Vrije Universiteit.  


Door de steun van HollandRijnland hebben wij als Levend Lab onze voorziening kunnen onderhouden waardoor er 
samenwerking mogelijk is. Daardoor is het gelukt om een aantal toonaangevende interdisciplinaire projecten te 
starten: i) Samen met de Hogeschool hebben we een groot nationaal project (NWO-RAAK) waarbij zij de 
ontwikkelde meettechnieken weer inzetten om hbo studenten op te leiden en innovatieve meetmethoden te 
ontwikkelen waarvandaan start-ups rond dit onderwerp (metabolomics) geïnitieerd kunnen worden (800 keuro) ii) 
In samenwerking met Leiden Observatory (sterrenwacht) testen we nieuwe sensoren voor waterkwaliteit, die ook 
weer tot start-ups lijken te leiden. Iii) Samen met LUMC , Naturalis en vele nationale partners hebben we een 
project rond biodiversiteit, ziektevectoren en gezondheid binnengehaald als onderdeel van de eerste ronde NWA 
(NWO-Nationale WetenschapsAgenda) (in totaal 10 miljoen euro met een aanzienlijke bijdrage voor Leiden; als 
enig consortium uit Leiden voor de grote aanvragen uit NWA). Binnen dit project zullen daarom 2 
promotietrajecten gestart worden die voornamelijk hun werk op het Levend Lab gaan doen, wat garant zal staan 
voor het begeleiden van vele studenten en nieuwe ontwikkelingen op het Levend Lab in de periode 2020-2023. 


Geen van deze projecten had gerealiseerd kunnen worden zonder ons unieke fieldlab. 


Door het onderzoek en de innovaties is het Levend Lab ook een zichtbare positie gecreëerd rond de duurzame leef- 
en teelt-omgeving. Dit wordt geïllustreerd door bedrijfsbezoeken van o.a. de directie van de Suikerunie, door de 
Koninklijke Algemene Vereniging voor Bloembollencultuur (KAVB), Bayer en ministeries om inspiratie op te doen 
voor beleid (Resultaten van het Levend Lab spelen een grote rol bij de reguliere Europese herbeoordeling van het 
bestrijdingsmiddel thiacloprid) en innovaties (b.v. het gebruik van environmental DNA voor gebiedsmonitoring, en 
de ontwikkeling van sensoren). Door ons netwerk in de campus en de regio en de geboden infrastructuur speelt het 
Levend Lab een steeds centralere rol voor nieuwe projecten voor een toekomstbestendige agrarische sector (KAVB, 
Bayer, Hoogheemraadschap, Holland Rijnland). Ons Levend Lab met zijn experimentele sloten en experimenten 
rond actuele maatschappelijke thema’s is bovendien fysiek direct zichtbaar en nodigt uit tot maatschappelijk debat 
en educatie. 


Daarnaast heeft het Levend Lab een sleutelrol gekregen binnen het onderwijs, waar niet alleen studenten van het 
MBO, HBO en universiteit worden getraind in onderzoeksmethoden, en concepten rond de duurzame leefomgeving 
(iets waar zeer veel vraag naar is geweest afgelopen 3 jaar), maar ook meer dan 800 schoolkinderen actief op de 
locatie zijn geweest en zo kennis hebben gemaakt met de natuur, uitdagingen voor het milieu en het onderzoek 
daarnaar.  
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Het Levend Lab in de spotlights 
Momenteel staat het Levend Lab garant voor 5% van de publieke publicaties van de Universiteit Leiden. 
Kerngetallen zichtbaarheid (sept 2016-aug 2019): 
Zichtbaarheid uitgedrukt in type producten Aantallen 


Wetenschappelijk publicaties 11 


Populaire artikelen, waaronder ín de National Geographic – oktober 2019 120 


Bezoekers, rondleiding van diverse bedrijven o.a. directie van Suikerunie, Shell, 
Nefyto, RIVM, College Toelating Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden, Duitse 
staatsecretarissen van bundesrepublieken Organisatie door Ministerie van LNV, 
Studenten voor Morgen (voor alle Greenports in Nederland) 


18  


Schoolkinderen van scholen uit Zuid-Holland regio 240 (2017) + 800 (2018) 


Radio interviews over lopend onderzoek 9 


TV optredens o.a. De Monitor, Zembla, De Kennis van Nu, Universiteit van NL 5 


 


Belangrijkste markt(en) 


Ons soort missie gedreven onderzoek is belangrijk om op een BioScience Park te hebben. Het fieldlab Levend lab is 
daarbij een katalysator waar wetenschappelijke kennis omgezet wordt in innovaties door de verscheidenheid aan 
mensen die er werkt. En waar de faciliteit en voor geschikt is om de innovaties onder realiteitszin te testen en/of 
impacts op ecosysteem functioneren door de innovatie kwantificeren. 


1. Wetenschappelijk (milieuwetenschappen, biologie, natuurkunde, sterrenwacht, scheikunde)  
2. Onderzoeksinstellingen Naturalis, Vlinderstichting, EIS, LUMC (vectorborne disease onderzoek muggen 


met Erik Snijder), branche organisaties van teelten, landbouw sectoren 
3. Onderwijs: academisch, hogeschool en MBO, basisscholen 
4. Ondernemers: innovatieve start UPS vanuit de hogeschool studenten voor metabolics, de mbo’ers die 


gaan werken in de regio bij kleine bedrijven, de spin off van de water-monitor apparatuur die indien goede 
resultaten een start up wil beginnen,  de zelfstandigen zoals de kreeften-handelaar, BaseClear, kleine 
veredelingsbedrijven. 


5. De verscheidende ambtenaargroepen uit het ministerie (EZ) hebben laten weten dat ze politiek-geënte 
vraagstellingen willen laten uitzetten in onderzoeken binnen Levend Lab 2.0 (denk aan stofgericht beleid, 
safe-by-design beleid, nitraat-wetgeving en maatregelen testen, landbouwpraktijken verifiëren).  
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Aanstaande verhuizing 
Het Levend Lab heeft in de eerste 3 jaar van haar bestaan een vliegende start gehad, en bekleed daarmee een 
belangrijke vliegwiel-functie voor realistisch onderzoek in de leefomgeving. Onze ambitie om het Levend Lab verder 
uit te bouwen en haar nog succesvoller te maken. Dit stelt ons in staat om, samen met partners uit het 
maatschappelijk middenveld, belangrijke rol te spelen bij het zoeken van innovatieve oplossingen voor de 
uitdagingen van onze tijd. We zijn ons terdege van bewust dat het levend Lab van de huidige locatie moet 
verdwijnen, zomer 2020. Op volle kracht wordt nu gezocht naar een nieuwe locatie samen met Vastgoed – 
Universiteit Leiden. Het heeft onze grote voorkeur om - als een belangrijk onderdeel van de BioScience in Leiden- 
op het LBSP te blijven bestaan.  Er zijn gesprekken met de Raad van Participanten van het LBSP. Bestuurlijke steun 
om onze waarde te laten horen is altijd gewenst. 


 


Financiële verantwoording 
Activiteiten en werkzaamheden gefinancierd door Holland Rijnland 


2018 


Onderhoud en inrichting 
Dubbelstaafmatafrastering 847.00 Hexta 
Drainzand incl. transp. 439.23 Imthorn Civiel B.V. 
Rijplaten laden en lossen/kraanwagen 647.35 Imthorn Civiel B.V. 
475 st autochtoon bosplantsoen  123.75 Stichting Heg & Landschap 
Slaan aardpen Oegstgeest 6/4 1,407.67 Heijmans Utiliteit BV 
Kraan voor ingraven PVC-bakken 810.70 Imthorn Civiel B.V. 
Maken tijdelijke toegang met rijplaten 1,018.82 Imthorn Civiel B.V. 
Verplaatsen unit Levend Lab 14/3 423.50 v.d. Sluis Transport BV  


Openstellen voor de regio 
Schoolklassen (pedagoog + technolab) 


 
3,400.00 


 
Technolab Leiden 


Schoolklassen (pedagoog + technolab) 3,537.50 Technolab Leiden 
   


Sloten schonen en vervuiling kwantificeren 
Uitgevoerde analyses 114 samples 310.37 Ned. Inst. voor Ecol. Onderzoek 
4x Rapport Sediment 16/11 363.00 Groen Argo Control 
Pesticiden analyses 31 
Pesticiden analyses 40x 
42x P-Olsen analyses+38x NO3/NH4/PO4 in water 


1875.50 
2420.00 


283.88 


WUR 
WUR 
N Instituut voor Ecologie 
 
 


2019 


 
Totaal 32930,72 euro 


Lessenaarborden 562,65 RitsRats reclame
Rijplaten laden, knijpauto (2019) 459,8 Imthorn Civiel B.V.


Kosten beheerder 14.000 personeel
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1. ALGEMEEN 


 
1.1 INLEIDING 
Het moment is aangebroken om u de eindrapportage over het pilotproject Back on Track 
voor te leggen. Deze rapportage geeft inzicht in het proces gedurende het afgelopen jaar. 
Het proces is in het voorjaar van 2019 helaas vrij abrupt gestopt. Ondanks de positieve 
resultaten van alle onderzoeken tijdens deze initiatieffase om te komen tot realisatie van 
een multimodale railterminal in Alphen aan den Rijn, is gemeente Alphen aan de Rijn  als 
gevolg van interventie door de provincie Zuid-Holland genoodzaakt geweest de ontwikkeling 
te stoppen.  
Desondanks zijn de uitkomsten van de verrichte onderzoeken wel zeer bruikbaar gebleken 
voor de ontwikkeling van de voorkeurslocatie van provincie Zuid-Holland, Holland Rail 
Terminal in Bleiswijk (gem. Lansingerland). Multimodaal (vers)vervoer wordt daarmee, veel 
later dan gepland, vanaf 2024 alsnog beschikbaar voor de bedrijven uit de regio Holland 
Rijnland. 
 
 
1.2 AANLEIDING 
Op 28 november 2017 heeft u ons verheugd met uw schriftelijke bevestiging van een 
financiële bijdrage ad € 100.000,-- voor uitvoering van het pilotproject Back on Track. 
Het sturen van een rapportage met tussentijdse resultaten was hierbij een voorwaarde. In 
het najaar van 2018 is de eerste tussentijdse rapportage, gedateerd 28 september 2018, 
verschenen. Onderhavige rapportage betreft een eindrapportage omdat het pilot-project is 
beëindigd.  
 
 
1.3 DOELSTELLINGEN 
Sinds de vorige rapportage zijn de doelstellingen van het project aanvankelijk onveranderd 
gebleven. Deze bestonden uit een doel op korte termijn en een doel op lange termijn. Deze 
waren als volgt omschreven: 
 
Doel op korte termijn (2019-2022): Het verbeteren van de bruikbaarheid van het bestaande 
stamspoor langs de Dr. J.M. den Uijlsingel als 1e stap naar een multimodaal roll-on roll-of 
knooppunt.   
Binnen deze termijn is het de ambitie om daarmee 1.500 trailers per week van de weg af te 
halen, hetgeen zowel het regionale als het nationale wegennetwerk ontlast. Dit levert 
jaarlijks over een gemiddelde transportafstand van 1.000 km een CO2 reductie op van ruim 
40 kiloton CO2 ofwel de aanplant van ca. 2.034.900 bomen per jaar1.  


 
Doel lange termijn (2022-2030): opschaling van de resultaten van de Alphense pilot naar 
meerdere/grotere multimodale Roll on – Roll off spoorterminals in de regio. Het is de 
ambitie om vóór 2030 minstens 6.500 trailers per week van de weg af te halen. Dit levert 
dan een CO2 reductie op van ruim 176 kiloton CO2 ofwel de aanplant van ca. 8.817.900 
bomen per jaar1. 
 
Overall doel: het tegengaan van de toenemende congestie en luchtvervuiling in de regio 
door het versnellen van de transitie van lange afstand (vers)-goederentransport over de weg 


 
1 (Berekening conform gebruikelijke methodiek op basis van brandstofverbruik en CO2 compensatie). 
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naar het spoor en het stimuleren van de daarvoor noodzakelijke 'mindshift' bij transporteurs 
en verladers. De pilot draagt daarmee bij aan: 


o het tegengaan van het verder dichtslibben van het wegennet in de regio; 
o het verstevigen van de economische positie van de regio; 
o de reductie van vervuilende emissies als CO2, Nox en fijnstof in de regio. 


 
Door Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland is echter op 20 november 2018 
besloten de doelstelling op korte termijn te laten vervallen en daarmee alleen het doel op 
lange termijn na te streven. De beoogde herinrichting van het spooremplacement in Alphen 
aan den Rijn werd daardoor (voorlopig) onmogelijk gemaakt. 
 
 
1.4 BEOOGDE EN BEHAALDE RESULTATEN 
Met het pilot project werden de volgende resultaten nagestreefd: 
1. Gedurende 6 dagen per week dagelijks 3 goederencorridors vanuit Alphen aan den Rijn 


naar bestemmingen als Duitsland, Oostenrijk, Polen, Engeland, Frankrijk, Spanje of 
Portugal en vice versa in exploitatie met treinen van 740 meter en daarmee een 
alternatief voor wegvervoer creëren. 


2. Sterk netwerk van samenwerkende bedrijven dat zich inzet voor synchromodale 
logistiek (slimmer, sneller, beter). 


3. Alphen aan den Rijn zichtbaar op de kaart als logistiek steunpunt voor de 
Metropoolregio en het nationale versnetwerk. 


4. Een eerste stap realiseren naar meerdere multimodale logistieke knooppunten voor 
(vers)trailervervoer in Zuid-Holland, waaronder Bleiswijk en in de verdere toekomst 
mogelijk ook Rotterdam 


5. In het kader van duurzaamheid een bijdrage leveren aan de energietransitie. 
 
 
Ondanks dat besluitvorming van Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland een 
andere wending aan het pilot project heeft gegeven, is desalniettemin sprake van een 
succesvolle pilot en goede behaalde resultaten tijdens deze initiatieffase. Deze resultaten 
zijn:  
1. Er is veel kennis vergaard over de haalbaarheid van meerdere multimodale 


knooppunten in de Metropoolregio, waaronder Alphen aan den Rijn, met  corridors naar 
Duitsland, Oostenrijk, Polen, Engeland, Frankrijk, Spanje of Portugal en vice versa in 
exploitatie met treinen van 740 meter en daarmee een alternatief voor wegvervoer 
creëren. De keuze van Gedeputeerde Staten van provincie Zuid-Holland laat onverlet dat 
realisatie van een multimodale railterminal voor goederenvervoer per spoor in Alphen 
aan den Rijn zeker mogelijk is, maar dat Provincie Zuid-Holland op dit moment 
uitsluitend inzet op intensivering van het reizigersvervoer via Alphen aan  den Rijn. 


2. De nauwe samenwerking met de (Greenport) bedrijven, Electrolux,  Helrom Ltd. e.a. 
heeft geleid tot doorontwikkeling van het innovatieve concept voor niet-kraanbare 
trailers naar voorbeeld van het MegaSwing systeem, wat door gemeente Alphen aan 
den Rijn als primeur geïntroduceerd is. De primeur van het MegaSwing systeem vindt nu 
echter plaats in Duitsland, waar de eerste corridor tussen Duisburg en Wenen in 
november 2019  operationeel wordt. Ditzelfde concept voor niet-kraanbare trailers 
wordt (onder een andere naam en door een andere partij) tevens ingezet bij de 
ontwikkeling van Holland Rail Terminal. 
Bij de betrokken bedrijven is meer bewustwording ontstaan over het belang van 
duurzame logistiek en wordt op meerdere fronten ingezet op het terugdringen van de 
carbon footprint (Lean&Green). 
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3. Alphen aan den Rijn heeft met haar inland barge terminal reeds een zeer betekenisvolle 
rol als logistiek steunpunt in de regio. De inzet van meer goederenvervoer via spoor als 
aanvulling hierop blijft voor de toekomst een streven. 


4. Bij de ontwikkeling van de Holland Railterminal Bleiswijk wordt gebruik gemaakt van de 
kennis en ideeën die in de pilot Back on Track zijn opgedaan. Ook wordt inmiddels op 
basis van deze kennis onderzoek gedaan naar het ontwikkelen van een extra railterminal 
in Zuid-Holland. 


5. Voor de (vers)bedrijven in de regio Holland Rijnland kan de toekomstige railterminal in 
Lansingerland ondersteunend zijn aan verduurzaming van het transport, doordat de ‘last 
mile’ met elektrisch transport kan worden uitgevoerd. Hiermee wordt een bijdrage 
geleverd aan de energietransitie. 


 
Geconcludeerd kan worden dat de aanvankelijk gestelde resultaten grotendeels zijn 
behaald, omdat aan minstens 4 van de 5 deelresultaten een belangrijke bijdrage wordt 
geleverd. Indien dit moet worden uitgedrukt in een percentage kan worden gesteld dat 
minstens 80% van het pilot-project is volbracht. 
 
 


2. VOORTGANG VAN HET PROJECT 


 
Proces gedurende het afgelopen jaar: 
Kort na de voorgaande tussentijdse rapportage, op 20 november 2018, heeft Gedeputeerde 
Staten van de provincie Zuid-Holland het in haar opdracht uitgevoerde locatieonderzoek 
‘Rail Terminal Zuid-Holland’, vastgesteld. Gedeputeerde Staten hebben de aanbevelingen uit 
het desbetreffend rapport overgenomen en bepaald dat, onder voorbehoud van 
financiering, de Klappolder in Lansingerland de locatie wordt voor de eerste railterminal 
voor niet-kraanbare trailers met vers. Hierdoor werd de ontwikkeling van de beoogde 
railterminal in Alphen aan den Rijn vanaf dat moment onuitvoerbaar vanwege het ontbreken 
van de benodigde financiële en organisatorische ondersteuning. 
 
Vervolgens heeft bestuurlijk overleg met provincie Zuid-Holland plaatsgevonden naar 
aanleiding van de huidige geluidproblematiek op het bestaande spooremplacement, als 
gevolg van het feit dat de Electrolux-trein naar de avond/nacht is verschoven door de een 
verdubbeling van het aantal reizigerstreinen. Afgesproken is dat dit onderwerp nader zal 
worden onderzocht via een apart traject. Het verrichte onderzoek door Instituut TNO naar 
de benodigde geluidafschermende voorziening kan hierbij een zeer nuttige rol spelen. 
 
 
Stakeholders 
Connekt/Lean & Green Off Road 
Connekt zet het Lean & Green Off Road programma onverminderd voort. Dit is een 
eigenstandig traject, waarbij Alphen aan den Rijn haar betrokkenheid neerwaarts heeft 
moeten bijstellen vanwege het ontbreken van perspectief op uitbreiding van 
goederenspooractiviteiten. 
 
Helrom Ltd. 
Helrom Ltd. zet de uitrol van goederencorridors met het MegaSwing systeem voor niet-
kraanbare trailers elders voort. De eerste treinset zal in november 2019 gaan rijden vanuit 
Duisburg. Deze primeur was uiteraard eerst bedoeld voor Alphen aan den Rijn! 
 







Pilot project “Back on Track”  Pagina 6 van 7 


Provincie Zuid-Holland 
Zoals hiervoor gemeld heeft Gedeputeerde Staten op 20 november 2018 het besluit 
genomen geen goederentreinen te zullen faciliteren vanuit Alphen aan den Rijn. Dit besluit 
werd geruime tijd niet met onze gemeente gedeeld. Zowel op telefonische navraag en 
vragen per e-mail onzerzijds werd niet gereageerd. Pas op 4 februari 2019 is het formele 
besluit door Alphen aan den Rijn ontvangen. In navolging daarop heeft wederom bestuurlijk 
overleg met de provincie plaatsgehad. Daar werd door de provincie verklaard dat zij via het 
spoor van Alphen aan den Rijn het reizigersvervoer wil intensiveren. Ondanks verricht 
onderzoek waarbij er mogelijkheden bleken dat het goederenvervoer hier tussendoor kan 
bewegen, was men niet bereid hier nader op in te gaan.  Gemeente Alphen aan den Rijn was 
uiteindelijk genoodzaakt het pilot-project te staken.  
 
ProRail 
Het al dan niet verkrijgen van medewerking van ProRail bleek uiteindelijk ook 1-op-1 
gekoppeld aan de uitspraken van de provincie Zuid-Holland. De afhankelijkheid van de 
Provincie Zuid-Holland bleek ook hier zeer groot. 
 
Electrolux 
Electrolux heeft besloten haar bedrijfslocatie in Alphen aan den Rijn te moderniseren. Een 
toename van goederenvervoer per spoor is daarbij een doel op zich. De aanwezigheid van 
spoor is voor Electrolux een belangrijke vestigingsvoorwaarde. De toekomst zal leren hoe 
Electrolux haar plannen alsnog ten uitvoer zal brengen. 
 
Omwonenden 
De gemeente blijft met de omwonenden én de provincie Zuid-Holland in gesprek over een 
oplossing voor de geluidproblematiek. Hoe dit zal worden opgelost is nu nog onduidelijk. 
 
 


3. BUSINESS CASE 


 
Hierna volgt een overzicht van de gerealiseerde uitgaven door de gemeente Alphen aan den 
Rijn voor de pilot en de dekking daarvan: 
 


 
(Bedragen zijn afgerond en tevens gecorrigeerd op basis van de verrichte boekingen in de financiële administratie 
van de gemeente Alphen aan den Rijn). 
 


Budgetbeheer: Uitgaven Dekking Saldo
Uitgaven:
Gerealiseerd 2017 proces en onderzoek 80.875,00€        
Gerealiseerd 2018 proces en onderzoek 121.900,00€     
Gerealiseerd 2019 Proces en onderzoek 16.465,00€        


Beschikbaar budget:
Ontvangen 2017 Bijdrage Holland Rijnland 75.000,00€         
Ontvangen 2017 Greenport 3.0 15.000,00€         
Ontvangen 2017 Alg. Reserve 50.000,00€         
Ontvangen 2018 EDBA Innovatiesubsidie, deelbudget vrijgegeven 35.000,00€         
Ontvangen 2018 EDBA Innovatiesubsidie, deelbudget vrijgegeven 44.240,00€         
Ingetrokken 2018/2019 Bijdrage provincie Zuid-Holland
Ingetrokken 2019 EDBA Innovatiesubsidie, restant deelbudget


Totaal 219.240,00€     219.240,00€       -€                    
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Gedurende de looptijd van het project is in totaal een bedrag van € 219.240,00 besteed. De 
gemeente Alphen aan den Rijn heeft hiervan € 144.240,00 betaald, zijnde 65% van het 
totaal. 
Van Holland Rijnland is een subsidiebedrag ontvangen van € 100.000,00. Hiervan is tot nu 
toe € 75.000,00 aan onderzoek en proces uitgegeven, zijnde 35% van het totaal.  
De bijdrage van € 100.000,00 vanuit de provincie Zuid-Holland, die in 2017 was toegezegd, is 
nimmer ontvangen. 
 
Verzoek 
Gezien de behaalde resultaten (zie pagina 4/5) verzoekt gemeente Alphen aan den Rijn aan 
Holland Rijnland het toegekende subsidiebedrag definitief vast te stellen op € 75.000,00. 
Gemeente Alphen aan den Rijn zal na besluitvorming terstond overgaan tot terugbetaling 
van het resterend deel van het verstrekte subsidiebedrag, te weten € 25.000,00. 
 
 


  
Foto: het Megaswing systeem. 
 
 



https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjAjozSgJ3UAhVSU1AKHW10AtwQjRwIBw&url=https://hiveminer.com/Tags/megaswing,wagon&psig=AFQjCNFveqtigbvzq61yshA_RPt2LJQFxw&ust=1496418699233464
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MEMO 
 
 
 


Geachte dames, heren, 
 
De afgelopen maanden heeft een bestuurlijke werkgroep ‘werkwijze’ nagedacht over 
een vernieuwende manier van werken bij Holland Rijnland. Een werkwijze die past 
bij de behoeften en wensen van deze tijd.  
 
De heer van Kempen heeft, als voorzitter van de werkgroep, de resultaten 
gepresenteerd aan de hand van een beeldverslag. Het beeldverslag is bijgevoegd. 
 
Belangrijk onderdeel van die ‘nieuwe werkwijze’ is aandacht voor de 
raadsbetrokkenheid. 
 
Om hier verder invulling aan te geven zijn in een werksessie, voorafgaand aan het 
Algemeen Bestuur Holland Rijnland op 30 oktober 2019 bij de aanwezige 
raadsleden en enkele bestuurders opmerkingen, ideeën en gedachten opgehaald op 
de volgende vragen: 
 


1. Hoe ziet u de betrokkenheid van de gemeenteraad bij Holland Rijnland op dit 
moment? 


2. Verdere verdieping van de collectieve opgave en hoe zou u de 
betrokkenheid van de gemeenteraad willen zien? 


3. Wie kan wat doen om de raadsbetrokkenheid te vergroten? 
 
Deelnemers hebben aan verschillende tafels, in groepen van 8 – 12 personen 
nagedacht over bovenstaande vragen en alle hersenspinsels gedeeld op een van de 
beschrijfbare tafelkleden. In korte tijd zijn verschillende gedachten verzameld. 
 
Opbrengst 
De verschillende antwoorden zijn inmiddels verwerkt en brengen de volgende 
hoofdlijnen naar voren. 
 


Aan: Leden van het AB Holland Rijnland  
Van: Holland Rijnland  


Datum: 26 november 2019  
  


Onderwerp: Raadsbetrokkenheid 







 


- Teveel informatie, veel leeswerk, dikke rapportages, hoofd- en bijzaken niet 
te onderscheiden 


o Korte samenvattingen, infographics, snelle besluitenlijsten 
o Inhoud voorop, vorm van informeren dient de inhoud 
o Meer focus 
o Kwartaalrapportages 


- Gevoel van niet kunnen sturen, geen invloed, geen politieke keuzes kunnen 
maken 


o Langetermijnplanning kenbaar maken 
o Discussiestellingen om vooraf richting te bepalen 


- Geen gevoel van gezamenlijkheid 
o DB en AB dichter bij elkaar 


- Saai en stijf 
o Gebruik social media 
o Nieuwe werkvormen, gebruik van kahoot, mentimeter etc. 


 
Zie ook bijgevoegde woordwolk. 
 
Hoe nu verder? 
Wij danken de aanwezigen voor de input. Een nieuwe werkwijze, waaronder ook 
versterking van de raadsbetrokkenheid, gaat niet van de een op andere dag, maar 
stap voor stap. Samen aan de slag, de nieuwe werkwijze dóen en gaandeweg 
verder ontwikkelen.  
 
Op 30 oktober 2019 is de regionale agenda vastgesteld. De agenda biedt focus met 
een overzicht producten en diensten die de organisatie Holland Rijnland in opdracht 
van de samenwerkende gemeenten in de periode 2019 – 2023 wil leveren. Op dit 
moment werken de strategisch adviseurs van Holland Rijnland met de gemeenten 
aan plannen van aanpak/procesontwerpen per thema van de nieuwe regionale 
agenda. Raadsbetrokkenheid is hierin steeds een belangrijk onderwerp. Per thema 
wordt gekeken hoe en wanneer de gemeenteraad betrokken wordt. Inhoud staat 
hierbij voorop. 
 
Meer concreet is per direct de inzet van social media (LinkedIn en Twitter) verhoogd 
als kanaal om, informeel, actuele berichten en informatie uit de regio Holland 
Rijnland te delen. Ook aan het verzoek om een langetermijnplanning te leveren komt 
de organisatie Holland Rijnland graag op korte termijn tegemoet. Op dit moment 
wordt gewerkt aan een nieuwe website waarop per thema én overkoepelend een 
planning voor de komende tijd zichtbaar is. 
 
Uiteraard blijft het hier niet bij, dit zijn slechts eerste stappen. De organisatie Holland 
Rijnland blijft zich voortdurend inspannen en met raadsleden, bestuurders en 
ambtenaren in gesprek om de betrokkenheid van de raden te versterken.  
 
 
 
 
 



https://hollandrijnland.nl/regionale-agenda/

https://www.linkedin.com/company/holland-rijnland/?viewAsMember=true

https://twitter.com/HollandRijnland





 


 
Bijlagen:  
 
Beeldverslag werkgroep werkwijze Holland Rijnland 
Woordwolk opbrengst werksessie raadsbetrokkenheid AB 30 oktober 2019 
 





		Geachte dames, heren,

		De afgelopen maanden heeft een bestuurlijke werkgroep ‘werkwijze’ nagedacht over een vernieuwende manier van werken bij Holland Rijnland. Een werkwijze die past bij de behoeften en wensen van deze tijd.

		De heer van Kempen heeft, als voorzitter van de werkgroep, de resultaten gepresenteerd aan de hand van een beeldverslag. Het beeldverslag is bijgevoegd.

		Belangrijk onderdeel van die ‘nieuwe werkwijze’ is aandacht voor de raadsbetrokkenheid.

		Om hier verder invulling aan te geven zijn in een werksessie, voorafgaand aan het Algemeen Bestuur Holland Rijnland op 30 oktober 2019 bij de aanwezige raadsleden en enkele bestuurders opmerkingen, ideeën en gedachten opgehaald op de volgende vragen:

		1. Hoe ziet u de betrokkenheid van de gemeenteraad bij Holland Rijnland op dit moment?

		2. Verdere verdieping van de collectieve opgave en hoe zou u de betrokkenheid van de gemeenteraad willen zien?

		3. Wie kan wat doen om de raadsbetrokkenheid te vergroten?

		Deelnemers hebben aan verschillende tafels, in groepen van 8 – 12 personen nagedacht over bovenstaande vragen en alle hersenspinsels gedeeld op een van de beschrijfbare tafelkleden. In korte tijd zijn verschillende gedachten verzameld.

		Opbrengst

		De verschillende antwoorden zijn inmiddels verwerkt en brengen de volgende hoofdlijnen naar voren.

		- Teveel informatie, veel leeswerk, dikke rapportages, hoofd- en bijzaken niet te onderscheiden

		o Korte samenvattingen, infographics, snelle besluitenlijsten

		o Inhoud voorop, vorm van informeren dient de inhoud

		o Meer focus

		o Kwartaalrapportages

		- Gevoel van niet kunnen sturen, geen invloed, geen politieke keuzes kunnen maken

		o Langetermijnplanning kenbaar maken

		o Discussiestellingen om vooraf richting te bepalen

		- Geen gevoel van gezamenlijkheid

		o DB en AB dichter bij elkaar

		- Saai en stijf

		o Gebruik social media

		o Nieuwe werkvormen, gebruik van kahoot, mentimeter etc.

		Zie ook bijgevoegde woordwolk.

		Hoe nu verder?

		Wij danken de aanwezigen voor de input. Een nieuwe werkwijze, waaronder ook versterking van de raadsbetrokkenheid, gaat niet van de een op andere dag, maar stap voor stap. Samen aan de slag, de nieuwe werkwijze dóen en gaandeweg verder ontwikkelen.

		Op 30 oktober 2019 is de regionale agenda vastgesteld. De agenda biedt focus met een overzicht producten en diensten die de organisatie Holland Rijnland in opdracht van de samenwerkende gemeenten in de periode 2019 – 2023 wil leveren. Op dit moment we...

		Meer concreet is per direct de inzet van social media (LinkedIn en Twitter) verhoogd als kanaal om, informeel, actuele berichten en informatie uit de regio Holland Rijnland te delen. Ook aan het verzoek om een langetermijnplanning te leveren komt de o...

		Uiteraard blijft het hier niet bij, dit zijn slechts eerste stappen. De organisatie Holland Rijnland blijft zich voortdurend inspannen en met raadsleden, bestuurders en ambtenaren in gesprek om de betrokkenheid van de raden te versterken.

		Bijlagen:






 


Oplegvel 
 


1. Onderwerp 
 


Hoofdlijnenstrategie bedrijventerreinen Holland 
Rijnland 2019 


2. Rol van het 
samenwerkingsorgaan 
Holland Rijnland 


Efficiencytaak 


3. Regionaal belang De provincie vraagt t.b.v. haar ruimtelijke beleid 
en het provinciale bedrijventerreinenbeleid aan 
regio Holland Rijnland een 
bedrijventerreinenstrategie op te stellen. 


4. Behandelschema: 
 
 
 DB  
 Colleges 
 PHO 
 DB  
 Gemeenteraad 
 DB 
 AB 
 Gemeenteraad 
 


Datum: 
Informerend 
 


Datum:  
Adviserend 


Datum: 
Besluitvormend 
 


 
 
 
 
 
 
 


21-11-2019 
 
20-11-2019 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
18-12-2019 


5. Advies PHO I. Het Algemeen Bestuur te adviseren de 
Hoofdlijnenstrategie bedrijventerreinen  
Holland Rijnland 2019 vast te stellen; 


II. De Hoofdlijnenstrategie bedrijventerreinen  
Holland Rijnland 2019 aan te bieden aan 
gedeputeerde staten van Provincie Zuid-
Holland. Hierbij dienen de volgende 
voorbehouden te worden gemaakt: 
- De bijdrage van de Economie071 is 


onder voorbehoud van de uitkomsten 
van het participatietraject en formele 
inspraak voor de eigen -meer 
verdiepende- 
bedrijventerreinenstrategie.  


- Ook de Rijnstreek zal zelf nog een 
meer verdiepende strategie opstellen. 


- Deze regionale strategie dient dus 
niet zozeer als eindresultaat, maar 
meer als startpunt gezien te worden 
voor verdere strategieontwikkeling en 
integrale afstemming van ruimtelijke 
vraagstukken in regio Holland 
Rijnland. 







 


6. Reden afwijking eerdere 
besluitvorming en wijze 
afwijken 


 


7. Essentie van het voorstel  De subregio’s in Holland Rijnland hebben 
afgesproken een gezamenlijke 
Hoofdlijnenstrategie bedrijventerreinen  2019 vast 
te stellen als input voor de op te stellen provinciale 
bedrijventerreinenstrategie. Meer verdiepende 
strategieën worden door gemeenten op 
subregionale of lokale schaal gemaakt. 
Het PHO Economie adviseert de 
Hoofdlijnenstrategie bedrijventerreinen  Holland 
Rijnland 2019 vast te stellen. In de 
aanbiedingsbrief dienen de volgende 
voorbehouden gemaakt te worden: 
- De bijdrage van de Economie071 is onder 


voorbehoud van de uitkomsten van het 
participatietraject en formele inspraak die 
wordt gehouden voor de eigen -meer 
verdiepende- bedrijventerreinenstrategie.  


- Ook de Rijnstreek zal zelf nog een meer 
verdiepende strategie opstellen. 


- Deze regionale strategie dient niet zozeer als 
eindresultaat, maar meer als startpunt 
gezien te worden voor verdere 
strategieontwikkeling en integrale 
afstemming van ruimtelijke vraagstukken in 
regio Holland Rijnland. 


8. Inspraak Nee, niet op de regionale strategie. Wel op de 
bedrijventerreinenstrategie Economie071 door  
gemeenten in regio Economie071 
Wanneer: voorjaar 2020. 


9. Financiële gevolgen  Buiten begroting (extra bijdrage gemeenten) te 
weten: € 20.000,- voor de inzet van uren 
procesregie door Holland Rijnland op basis van 
een verdeelsleutel naar inwoneraantal. Tot 
deze bijdrage is besloten in het PHO van 
15/11/2017. De bijdragen zijn in 2019 geïnd en 
besteed. 


 incidenteel 
10. Bestaand Kader Relevante regelgeving: 


 
 Eerdere besluitvorming: 


 
11. Lokale context 


 
 


 







 


 
Adviesnota AB  


 
 
 
 
 
 
 


 
 
Onderwerp: Hoofdlijnenstrategie bedrijventerreinen  Holland Rijnland 2019 
 
 
Beslispunten: 


I. De Hoofdlijnenstrategie bedrijventerreinen  Holland Rijnland 2019 vast te stellen; 
II. De Hoofdlijnenstrategie bedrijventerreinen  Holland Rijnland 2019 aan te bieden 


aan gedeputeerde staten van Provincie Zuid-Holland. Hierbij dient in de 
aanbiedingsbrief het volgende voorbehoud gemaakt te worden: 
- De bijdrage van de Economie071 is onder voorbehoud van de uitkomsten 


van het participatietraject en formele inspraak voor de eigen -meer 
verdiepende- bedrijventerreinenstrategie.  


- Ook de Rijnstreek zal zelf nog een meer verdiepende strategie opstellen. 
- Deze regionale strategie dient dus niet zozeer als eindresultaat, maar meer 


als startpunt gezien te worden voor verdere strategieontwikkeling en integrale 
afstemming van ruimtelijke vraagstukken in regio Holland Rijnland. 


Inleiding: 
Op 20 april 2017 heeft de provincie het regionaal onderzoeksrapport behoefteraming 
bedrijventerreinen Holland Rijnland van de Stec Groep aan regio Holland Rijnland 
aangeboden. Dit onderzoeksrapport diende als bouwsteen voor het verder bepalen van 
de behoefte aan bedrijventerreinen in regio Holland Rijnland. De provincie heeft de regio 
Holland Rijnland verzocht om op basis hiervan input te leveren aan het ruimtelijk kader 
van de provincie, en de in 2020 op te stellen provinciale bedrijventerreinenstrategie. Met 
de indiening van de Hoofdlijnenstrategie bedrijventerreinen geeft de regio invulling aan dit 
verzoek.  
 
De Hoofdlijnenstrategie bedrijventerreinen  Holland Rijnland 2019 betreft echter een 
strategie op hoofdlijnen. De subregio’s Economie071 en de Rijn- en Veenstreek stellen 
ieder een eigen -meer verdiepende- strategie op. De aanbieding van de regionale 
strategie aan de provincie dient plaats te vinden onder het voorbehoud dat de bijdrage 
van de Economie071 onder voorbehoud van de uitkomst van het te voeren 
participatietraject en formele inspraak is; de Rijn- en Veenstreek ook een eigen – meer 
verdiepende- strategie opstelt; Deze regionale strategie niet zozeer als eindresultaat, 
maar meer als startpunt gezien dient te worden voor verdere strategieontwikkeling en 
integrale afstemming van ruimtelijke vraagstukken in regio Holland Rijnland. 
 


Vergadering: Algemeen Bestuur 
Datum: 18-12-2019 
Tijd: 20:00 
Locatie: Gemeentehuis Leiderdorp 
Agendapunt: 05 
Kenmerk: ADV-19-01271 







 


Beoogd effect: 
In de Hoofdlijnenstrategie bedrijventerreinen Holland Rijnland 2019 wordt op hoofdlijnen 
de ruimtelijke strategie voor bedrijventerreinen in de regio Holland Rijnland uiteengezet. 
Deze strategie dient als kader voor alle gemeentelijke en regionale beleidsdocumenten 
omtrent de ruimtelijke plannen die in de regio in ontwikkeling worden gebracht. Het vormt 
daarmee ook de ruimtelijke-economische input voor een te ontwikkelen integraal 
ruimtelijk afwegingskader van gemeenten in regio Holland Rijnland. Naast een 
richtinggevend document is deze strategie een uitnodiging aan het bedrijfsleven om 
gezamenlijk te werken aan een goed vestigingsklimaat. De Hoofdlijnenstrategie 
bedrijventerreinen omvat de regionale kaders om te voorzien in vraag naar en aanbod 
van bedrijventerreinen in regio Holland Rijnland. 
 
Argumenten:  
1.1 Provincie Zuid-Holland vraagt om een regionale bedrijventerreinenstrategie 
De provincie Zuid-Holland heeft in 2016 aan Stec opdracht gegeven om – als 
voorbereiding op de herziening van het provinciale bedrijventerreinenbeleid in 2020- een 
onderzoek te doen naar de kwantitatieve en de kwalitatieve behoefte aan 
bedrijventerreinen in Zuid-Holland. Deze nieuwe behoefteraming moest de oude raming 
uit 2012 (opgesteld in de “crisistijd”) vervangen. De ramingen zijn niet alleen voor de 
provincie in haar geheel opgesteld, maar ook voor vier regio’s (Holland Rijnland, Midden-
Holland, Metropoolregio Rotterdam - Den Haag en Zuid-Holland Zuid). De provincie wil 
de regio’s hiermee handvatten bieden voor een goed bedrijventerreinenbeleid. In haar 
aanbiedingsbrief van de eindrapportage van Stec heeft Gedeputeerde Staten aan de 
regio’s gevraagd een bedrijventerreinenstrategie op te stellen. Dit is weliswaar geen 
verplichting, maar wel gewenst om invulling van de behoefte goed vorm te geven. Met 
deze Hoofdlijnenstrategie bedrijventerreinen 2019 beantwoord regio Holland Rijnland dit 
verzoek. 
 
Kanttekeningen/risico’s: 
1.1 De subregio’s stellen ieder een eigen strategie op (of niet) 
Op het portefeuillehouderoverleg van 15 november 2017 is besloten dat de subregio’s 
ieder een eigen bedrijventerreinenstrategie opstellen. Deze worden vervolgens 
samengevoegd tot een strategie op regionale schaal. In de looptijd van het opstellen van 
deze strategie is er groot verschil in tempi en intensiteit waarin de subregio’s een eigen 
strategie hebben ontwikkeld. Dit maakte het moeilijk om tot een verdiepend en gedragen 
gemeenschappelijk verhaal te komen. In een extra PHO op 20 maart 2019 is besloten de 
regionale strategie te beperken tot ruimtelijke uitgangspunten op hoofdlijnen. Door de 
ingewikkelde vraag-aanbodconfrontatie in regio Economie071 heeft het daarna even 
geduurd voordat deze hoofdlijnenstrategie kon worden voltooid. In 2020 zal Economie071 
-na inspraak- haar eigen strategie vaststellen en aanbieden aan de provincie. De Rijn- en 
Veenstreek zal ook een eigen strategiegaan opstellen. De Duin- en Bollenstreek hebben 
vooralsnog besloten om met de vraag-aanbodconfrontatie die nu ten behoeve van de 
regionale strategie heeft plaatsgevonden, geen eigen strategie op te stellen. 
De planning van Economie071 maakt dat de inbreng van deze gemeenten in de regionale 
strategie plaats vindt onder voorbehoud van de uitkomsten van het nog te voeren 
participatietraject en formele inspraak. Hiervan dient melding gemaakt te worden in de 
aanbiedingsbrief. Ook van de op te stellen strategie van de Rijn- en Veenstreek dient 
melding te worden gemaakt in de aanbiedingsbrief. Voorts adviseert het PHO Economie 







 


in de aanbiedingsbrief te melden dat deze regionale strategie niet zozeer als 
eindresultaat, maar meer als startpunt gezien dient te worden voor verdere 
strategieontwikkeling en integrale afstemming van ruimtelijke vraagstukken in regio 
Holland Rijnland. 
 
Financiën:.  
Bij de vaststelling van het plan van aanpak regionale bedrijventerreinenstrategie op 15 
november 2017 is afgesproken aan Holland Rijnland of een in te huren externe 
projectleider de procesregie te laten voeren t.b.v. de totstandkoming van de strategie.  
Kosten bedragen € 20.000,- te verdelen onder gemeente op basis van inwonertal. In 
2019 zijn deze bijdrage geïnd. De inzet vanuit Holland Rijnland is in 2018-2019 
gerealiseerd.  
 
Planning:  
Vaststelling van de regionale bedrijventerreinenstrategie is een overgedragen taak aan 
de regio (artikel 5 lid 1 geconsolideerde Gemeenschappelijke Regeling Holland Rijnland, 
Gewijzigde versie in werking getreden per 01-01-2016). 
Vaststelling is voorzien in het Algemeen Bestuur van 18 december 2019. Zo kan nog voor 
2020 (wanneer de provincie haar provinciale bedrijventerreinenstrategie vast stelt) de 
input vanuit regio Holland Rijnland worden ingebracht. 
 
Communicatie: 
Na vaststelling door het Algemeen Bestuur dient de Hoofdlijnenstrategie 
bedrijventerreinen  Holland Rijnland 2019 per briefpost te worden aangeboden aan 
gedeputeerde staten van provincie Zuid-Holland. 
 
Evaluatie: 
Gemeenten hebben nog geen afspraken gemaakt over monitoring en evaluatie van beleid 
met betrekking tot bedrijventerreinen op de schaal van Holland Rijnland. Vooralsnog is dit 
aan de gemeente of aan de subregio, indien hiertoe afspraken worden gemaakt 9zoals in 
regio Economie071). 
 
Bijlagen: 


I. Hoofdlijnenstrategie bedrijventerreinen  Holland Rijnland 2019 
II. Aanbiedingsbrief 


 








 


Oplegvel 
 


1. Onderwerp 
 


Tussenevaluatie Cofinancieringsfonds Holland 
Rijnland 


2. Rol van het 
samenwerkingsorgaan 
Holland Rijnland 


Basistaak 


3. Regionaal belang Maakt het mogelijk om op kansen binnen de 
Regionale Agenda 2019-2023 in te spelen 


4. Behandelschema: 
 
 
 DB  
 Colleges 
 PHO 
 Gemeenteraad 
 DB 
 AB 
 Gemeenteraad 


Datum: 
Informerend 
 


Datum:  
Adviserend 


Datum: 
Besluitvormend 
 


 
 
25-03-2020 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 


21-11-2019 
 
 
 
 
18-12-2019 


5. Advies PHO - 


6. Reden afwijking eerdere 
besluitvorming en wijze 
afwijken 


 


7. Essentie van het voorstel  Tussenevaluatie Cofinancieringsfonds Holland 
Rijnland 


8. Inspraak Nee 
  


9. Financiële gevolgen  Binnen begroting Holland Rijnland 
  


10. Bestaand Kader Relevante regelgeving: beheersverordening 
cofinancieringsfonds 26-10-2016 
 


 Eerdere besluitvorming: 
 


11. Lokale context 
 
 


 


 







 


Adviesnota AB  
 
 
 
 
 
 
 


 
Onderwerp: Tussenevaluatie Cofinancieringsfonds Holland Rijnland 
 
 
Beslispunten: 


1. Kennis te nemen van de tussenevaluatie Cofinancieringsfonds Holland Rijnland; 
2. Het fonds voort te zetten en over vier jaar te evalueren; 
3. De wijzigingsvoorstellen in de beheersverordening Cofinancieringsfonds Holland 


Rijnland door te voeren; 
4. Het PHO kennis te laten nemen van tussenevaluatie Cofinancieringsfonds 


Holland Rijnland en de wijzigingen in de Beheersverordening 
Cofinancieringsfonds Holland Rijnland. 


 
Inleiding: 
Op 26 oktober 2016 stemde het Algemeen Bestuur in met het Cofinancieringsfonds (CF) 
Holland Rijnland. Afgesproken is dat het fonds tussentijds in 2019 wordt geëvalueerd op 
effectiviteit. Op 30 oktober 2019 heeft het AB besloten om de evaluatie efficiënt op te 
stellen. Uit het fonds kunnen innovatieve initiatieven die van regionaal belang zijn, een 
eenmalige financiële impuls krijgen. Op 21 november 2019 heeft het DB positief besloten 
om het AB te adviseren om het cofinancieringsfonds voort te zetten. 
 
Beoogd effect: 
Bepalen of het zinvol is om het Cofinancieringsfonds Holland Rijnland voort te zetten. 
 
Argumenten: 
2.1 Het fonds voortzetten 
Het DB en het AB hebben in 2018 en in 2019 de voortgangsrapportages van de 
initiatieven voor het CF ontvangen. Uit de voortgangsrapportages van de financieel 
ondersteunde initiatieven en de tussenevaluatie, blijkt dat initiatiefnemers het fonds goed 
weten te vinden en dat het overgrote deel van de initiatieven naar behoren worden 
uitgevoerd. Er is een multiplier van twintig. Dat wil zeggen dat elke euro uit het CF 
resulteert in een totale investering van circa € 20,- (zie de bijgevoegde bijlage 1 evaluatie 
en bijlage 1.3 Infographic). Verder blijkt dat voor een groot aantal initiatiefnemers de 
steun van Holland Rijnland in de initiatieffase cruciaal was voor het verkrijgen van 
financiële steun van andere partijen. 
 
3.1 Wijzigingsvoorstellen in de beheersverordening 
De procedure voor het beoordelen en toekennen van een voorlopige subsidie kan 
efficiënter. Op een aantal punten, die zijn genoemd in de evaluatie (bijlage 1) onder de 
noemer Wijzigingsvoorstellen beheerverordening, is het wenselijk dat deze worden 


Vergadering: Algemeen Bestuur 
Datum: 18 december 2019 
Tijd: 20:00 
Locatie: Gemeentehuis Leiderdorp 
Agendapunt: 07 
Kenmerk: ADV-19-01273 







 


doorgevoerd. Een conceptvoorstel met wijzigingen in de beheersverordening is als bijlage 
1.4  toegevoegd. 
 
4.1  Het PHO te informeren 
Omdat de termijn voor verzending van de stukken tussen het DB op 21 november en het 
AB op 18 december zeer kort is en om de continuïteit van het fonds niet in gevaar te 
brengen wordt voorgesteld om het eerstvolgend PHO middelen (25 maart 2020) te 
informeren en niet te consulteren.  
 
Kanttekeningen/risico’s: 
Bijgaande tussenevaluatie en de jaarlijkse voortgangsrapportages laten zien dat de 
voorgenomen initiatieven grotendeels worden uitgevoerd. Onlangs bleek dat het initiatief 
Topsurf niet haalbaar is en dat het initiatief Back on Track voor een beperkt deel niet kon 
worden gerealiseerd. De voorlopige bijdrage zal in dit geval geheel of voor een deel 
worden teruggevorderd. 
 
Financiën:  
Geen gevolgen. 
 
Communicatie: 
Om stakeholders te laten zien wat het resultaat is - of in de toekomst zou kunnen zijn - 
van een bijdrage uit het Cofinancieringsfonds, neemt communicatie een belangrijke rol in.   
Er is daartoe  een e-magazine gemaakt waarin verschillende initiatieven worden belicht 
en bijeenkomsten in de vorm van een Themacafé of een ander evenement. Hier treden 
sprekers naar voren die vertellen over de innovaties die een financiële impuls kregen van 
Holland Rijnland. 
 
Evaluatie: 
Het fonds over vier jaar op zijn bijdrage, administratieve belasting en bekendheid opnieuw 
te evalueren. 
 
Bijlagen: 
Bijlage 1 Tussenevaluatie Cofinancieringsfonds Holland Rijnland 2019 
Bijlage 1.1 Beheersverordening Cofinancieringsfonds Holland Rijnland (2016) 
Bijlage 1.2 Overzicht initiatieven 
Bijlage 1.3 Infographic Cofinancieringsfonds Holland Rijnland 
Bijlage 1.4 concept gewijzigde Beheersverordening Cofinancieringsfonds HR 
 


Vergadering Holland Rijnland 
Algemeen Bestuur 


Besluit 
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Bijlage 2: Overzicht initiatieven Cofinancieringsfonds Holland Rijnland 


 


Initiatief Innovatieve bijdrage aan de doelstelling van 
het fonds 


Instrumentation for Space (LiS) 


 


Economisch: De ruimtevaartindustrie (bedrijven) 
heeft behoefte aan gespecialiseerde technici 
(MBO en HBO) voor baanbrekend ontwikkel- en 
productiewerk. 


Taalhuis Maatschappij: In Nederland kunnen 1,3 miljoen 
mensen tussen de 15 en 65 jaar niet goed lezen 
en schrijven. Zo blijkt uit onderzoek van het 
internationale programma 'Program for the 
International Assesment of Adult Competenties 
(PIAAC). Voor de regio Holland Rijnland gaat 
het naar schatting over 50.000 laaggeletterden. 
Het initiatief richt zich op het bereiken van deze 
laaggeletterden en de 
deskundigheidsbevordering van verwijzers en 
taalvrijwilligers. 
Het verbeteren van taal-, reken- en digitale 
vaardigheden verhoogt de kansen op de 
arbeidsmarkt. 


Taalhuizen 


Laagtaalvaardige ouders 


Maatschappij: Het initiatief is erop gericht om 
meer (autochtone) laaggeletterden te bereiken, 
hen door te verwijzen naar lees- en 
schrijfcursussen waardoor de integratie en de 
kansen op e arbeidsmarkt toenemen. 


Nationaal Park Hollandse Duinen Landschap: Eind 2016 koos het Nederlandse 
publiek de Hollandse Duinen als één van de 
mooiste natuurgebieden van Nederland. Veertig  
partners, waaronder Dunea (projecttrekker) en 
Holland Rijnland, sloten zich bij het initiatief aan 
en daarmee werd het gebied Hollandse Duinen 
een nieuw Nationaal Park.   


Back on Track Economie: De vraag naar andere vormen en 
mogelijkheden voor goederentransport (per 
water of spoor) neemt toe. De pilot Back on 
Track stimuleert het intermodaal 
goederenvervoer.   


Labs2Meet Economie/Greenport: Om de kans op innovatie 
en vernieuwing binnen het MKB in de regio te 
stimuleren, wordt ingezet op een aansluiting bij 
Centre for Applied Bioscience (LCAB) van de 
Hogeschool Leiden (laboratoriumschool) met 
partners als het MBO Rijnland en Generade. 


EUPLANTCROPP Economie/Greenport: Vanuit de Universiteit 
Leiden, instituut Biologie, is de aanzet gegeven 
tot een internationale onderzoeks- en 
ontwikkelingsstructuur, gericht op duurzame 
gewasbescherming. Om dit te gaan toepassen 
in de dagelijkse praktijk van de telers, is 
multidisciplinaire, internationale, publiek-private 
samenwerking noodzakelijk. 







Levendlab Economie/Greenport/biodiversiteit: Is een 
regionaal initiatief onder leiding van de 
Universiteit Leiden dat een bijdrage levert aan 
de leefomgeving, de Greenports, de topsector 
Health&Life-science, het regionaal MKB en de 
toeleiding van scholieren en studenten naar de 
regionale arbeidsmarkt. 


Grenzeloos Actief 


 


 


Maatschappij: Sporten en bewegen is goed voor 
ieder mens. Het helpt je beter en gezonder te 
voelen, fitter te worden en bevordert ook de 
sociale contacten. Dit geldt ook voor mensen 
met een beperking. Grenzeloos Actief bevordert 
regionale samenwerking door het opzetten van 
regionale sportloketten. Hiermee wordt de 
doelgroep beter gevonden, het passend 
sportaanbod in kaart gebracht en 
organisatorische belemmeringen verholpen. De 
verwachting is dat het een positief effect heeft 
op gezondheid/welzijn van mensen en voor de 
hoogte van de kosten voor de gezondheidszorg. 


Technolab 


 


Onderwijs: Voor de regio Holland Rijnland geldt, 
dat een steeds groter wordend deel van het 
totaal aantal vacatures op mbo-niveau is (> 
55%). Onze regio kent een bovengemiddelde 
groei in sectoren waar veel mbo geschoold 
personeel wordt gevraagd, vooral in de bouw, 
productie, ICT en techniek. 


Het Technolab is een samenwerking aangegaan 
met mboRijnland om een programma te 
ontwikkelen dat zich richt op meer instroom, 
aantrekkelijker onderwijs, doorlopende leerlijnen 
en een betere aansluiting met de arbeidsmarkt. 


5-G Fieldlab Zuid Holland 


 


Economie: Het 5G Fieldlab bevordert snel 
internet en levert een bijdrage aan verschillende 
economische sectoren in Holland Rijnland: de 
topsector Health&Life-science (robotica), de 
greenport (t.b.v. monitoren van gewassen in 
kassen of open teelt) en de logistieke sector 
(bijvoorbeeld onbemand vervoer of monitoren 
verkeersstromen). Het Fiedlab helpt om de 
innovatiecapaciteit van het regionaal MKB te 
versterken voor een optimaal gebruik door de 
verschillende partners, wetenschappers, 
gemeenten en bedrijven.  


 


 








Beheersverordening Fonds Cofinanciering
Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland


Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Holland Rijnland;


besluit vast te stellen de volgende verordening


Beheersverordening Fonds Cofinanciering


Hoofdstuk I Algemene bepalingen


Artikel l.l. Begrippen
ln deze verordening wordt verstaan onder:


- AB, Algemeen Bestuur: het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Holland
Rijnland;


- cofinanciering: wijze waarop een financiële bijdrage aan een initiatief kan worden toegekend
waarbij de initiatiefnemer(s) een inhoudelijke en financiële bijdrage leveren en waarbij dit leidt
tot extra investeringen door andere partijen naast Holland Rr¡nland en/of inliggende gemeenten;


- DB, Dagelijks Bestuur: het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Holland
Rijnland;


- Fonds: het Fonds Cofinanciering;
- Inhoudelijke Agenda: document, door het AB vastgesteld op 16 december 2015 waarin de


veertien deelnemende gemeenten in de Gemeenschappelijk Regeling Holland Rijnland richting
en invulling geven aan hun gezamenlijke ambities op het gebied van Maatschapprj, Economie
en Leefomgeving;


- initiatief: een concept ontwikkelplan, plan van aanpak of business case waarmee bijgedragen
wordt aan het realiseren van de ambities zoals die zijn vastgelegd in de lnhoudelijke Agenda;


- initiatiefnemer: een rechtspersoon op wiens initiatief een plan ter cofinanciering wordt
ingediend;


- aanvrager: het DB en initiatiefnemer(s) tezamen;
- regio: het samenwerkingsgebied van de Gemeenschappelijke Regeling Holland Rijnland.


Artikel 1.2
Besluiten ter uitvoering van deze Verordening worden genomen door het Dagelijks Bestuur, tenzij in
deze Verordening anders is bepaald.


t







Hoofdstuk 2 Fonds Cofinanciering


Artikel 2.1 lnstellen Fonds
Er is een door het AB ingesteld Fonds Cofinanciering


Artikel 2.2. Doelstelling Fonds
Het Fonds is bedoeld ter ondersteuning van initiatieven uit de regio die een bijdrage leveren aan het
realiseren van de ambities uit de lnhoudelijke Agenda of initiatieven die aansluiten op de actualiteit en
innovatief van aard zijn en van belang voor de regio.


Artikel 2.3. Voeding van het Fonds
Jaarlijks wordt het Fonds gevoed uit de begroting. Daarbij bestaat de mogelijkheid om aanvullende
voeding toe te voegen uit een positief jaarresultaat bij de vaststelling van de jaarrekening. De voeding
van het Fonds wordt door het Algemeen Bestuur vastgesteld.


Artikel 2.4 Looptijd van het Fonds
Het Algemeen Bestuur besluit over de beëindiging van het Fonds waarbij rekening dient te worden
gehouden met lopende verplichtingen.


Artikel 2.5 Beheer van het Fonds
lJa+ tr¡nz.la r¡¡a¡¿.ll l.ralr¡ar¡ .l^^r !ra* ñ^^^liiL^ D^â+' " ', ñ^ h^L^^-^l-^^¡^- .,-- L^¿ -^-l^ ¡-^-^- 1^-I rer I vrrso Yúvrvr vçrrççrw wvvr rrçt uqvgru^Ð u9Ðtuut. uç vçttççtJ^uJtgtt vatt ttçt ruiluÐ l\ulllE;ll LEill


laste van de algemene begroting van Holland Rijnland.


Artikel 2.6 Rekening en verantwoording van het Fonds
Er wordt een apart hoofdstuk Fonds Cofinanciering opgenomen in de begrotingen en jaarrekeningen
van Holland Rijnland, Op deze wijze legt het DB verantwoording af aan het AB met betrekking tot de
uitgaven van het Fonds.
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Hoofdstuk 3 Voonraarden voor een bijdrage uit het Fonds


Artikel 3.1 Bijdrage aan initiatief
Het DB kan een bijdrage uit het Fonds toekennen aan een initiatief uit de regio dat bijdraagt aan het
realiseren van de ambities uit de lnhoudelijke Agenda of een initiatief dat aansluit op de actualiteit en
innovatief van aard is en van belang voor de regio.
Artikel 3.2 Bovengemeentelijk initiatief
Een initiatief dient voor meer dan een deelnemende gemeente binnen de Gemeenschappelijk
Regeling Holland Rijnland relevant te zijn


Artikel 3.3. Indienen concept plan van een initiatief
De initiatiefnemers dienen een concept ontwikkelplan, plan van aanpak of business case in bij het
Dagelijks Bestuur.


Artikel 3.4 Externe investeringen
Het initiatief moet leiden tot extra investeringen in de regio Holland Rijnland door andere partijen naast
Holland Rijnland en/of de inliggende gemeenten.


Artikel 3.5. Hoogte van de bijdrage aan het initiatief
Een bijdrage aan een initiatief is beperkt tot maximaal €100.000,- en is niet structureel van aard. Wel
kan deze bijdrage over meer jaren worden verspreid.


Artikel 3.6. Raadplegen portefeuillehoudersoverleg (PHO)
Voorafgaand aan het in behandeling nemen van een bijdrage uit het Fonds aan een initiatief
consulteert het DB het betrokken vakinhoudelijk portefeuillehoudersoverleg (PHO). Deze consultatie
kan schriftelijk plaatsvinden.
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Hoofdstuk 4 Behandelen verzoek om bijdrage uit het Fonds


Artikel 4.1 Toepassen Algemene Subsidieverordening
De Algemene Subsidieverordening is van toepassing op een verzoek van een initiatiefnemer om een
bijdrage uit het Fonds.


Artikel 4.2 Vooroverleg over initiatief
Voorafgaand aan een verzoek om een initiatief te ondersteunen overleggen de initiatiefnemer(s) met
het DB om na te gaan of het alternatief voldoet aan de voon¡raarden zoals geformuleerd in de
artikelen 3.1,3.2,3.3, 3.4 en 3.5 van deze Verordening.


Daarnaast dienen in de beschrijving van het initiatief de volgende punten te worden opgenomen:
a. de instellings-, ondernemings- , en rechtspersoongegevens van de initiatiefnemers;
b. een beschrijving van het initiatief in een ontwikkelplan, plan van aanpak of business case;


waarin is opgenomen de doelstelling, beoogd resultaat, werkwijze van de uitvoering met een
onderbouwing van kosten ;


c. de door initiatiefnemers te leveren bijdragen en inzet;
d. de tijdsplanning;
e. de afspraken over voortgangs- en eindrapportage.


^ 
1ab^l a q lt^-t^^ ..^^ L-a ..^^-^-.^-r--ñrrrÃEr T.J üElÐrag yar¡ ltt¡, vlrul(,YËt¡ttg


ln het verslag van het vooroverleg wordt aangegeven of een initiatief voldoet aan de vooruraarden
zoals in 4.2 genoemd.
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Hoofdstuk 5 Besluit toekennen bijdrage uit het Fonds


Artikel 5.1 Behandelen verslag als aanvraag incidentele subsidie
1. Het door initiatiefneme(s) en het DB gedateerde, geaccordeerde en ondertekende verslag van


het vooroverleg genoemd in artikel 4.2 en 4.3, wordt tezamen met het verzoek om een bijdrage
uit het Fonds, door het DB aangemerkt als een volledig en in behandeling te nemen verzoek
om een bijdrage.


2. Het verzoek wordt door het DB volgens de Algemene Subsidieverordening als aanvraag voor
een incidentele subsidie in behandeling genomen.


3. Het besluit van het DB geldt als een beschikking subsidieverlening volgens de Algemene
Subsidieverordening.
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Hoofdstuk 6 Slotbepalingen


Artikel 6.1 Niet voorziene gevallen
Vanaf het moment van het DB besluit tot subsidieverlening uit het Fonds, worden onvoorziene
gevallen door het DB behandeld met toepassing van het subsidierecht uit de Algemene wet
bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening.


Artikel 6.2 ln werking treden, werkingsduur en citeertitel
1 . Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2017.
2. Deze verordening wordt aangehaald als: Beheersverordening Fonds Cofinanciering Holland


Rijnland.


Artikel 6.3 Bekendmaking en inwerkingtreding
Het Dagelijks Bestuur maakt de inhoud van de Beheersverordening Fonds Cofinanciering Holland
Rijnland op de gebruikelijke wijze bekend.


Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Bestuur van 26 oktober 2016


de Secretaris,


M. Bakker


de


nk
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Toelichting


Algemeen


Eind 2015 is door het Algemeen Bestuur de lnhoudelijke Agenda 2016 - 2020 vastgesteld. ln deze
agenda zijn de ambities en speerpunten op het gebied van Maatschappij, Economie en Leefomgeving
door de 14 samenwerkende gemeenten vastgesteld. Daarbij is geconstateerd dat ten behoeve van
het faciliteren en versnellen van projecten die bijdragen aan het realiseren van de opgaven uit deze
lnhoudelijke Agenda het wenselijk is om financiële middelen beschikbaarte hebben. Daarbij is het de
wens om extra middelen van andere partijen dan Holland Rijnland of de inliggende gemeenten aan
deze regio te binden. ln het verleden is bijvoorbeeld via het Regionaal lnvesteringsfonds veel succes
geboekt.


Het Dagelijks Bestuur vindt het belangrijk om financiële middelen beschikbaar te hebben voor
cofinanciering. De ervaring is dat bij een aanvraag voor cofinanciering het als gevolg van
besluitvormingstrajecten en begrotingswijzigingen lang duurt om deze beschikbaar te krijgen. Dit
vraagt van het Dagelijks Bestuur vaak creatieve oplossingen om toch snel financiële middelen
beschikbaar te hebben, of het risico te lopen kansen te missen. Als de regio een
cofinancieringsbudget beschikbaar heeft kan zij snel op kansen inspringen, zonder daarvoor een extra
bijdrage aan gemeenten te hoeven vragen in de vorm van begrotingswijzigingen.


Hierbij is flexibiliteit nodig om te kunnen inspringen op innovaties en/of kansen die zich voordoen uit
bijvoorbeeld de markt en/of onden¡¡ijs. Een voorbeeld hiervan is een publiek-privaat initiatief om te
komen tot een toegepaste vakopleiding gericht op scholing van personeel voor topsectoren
(Greenports, Health- and Lifesciences, Space) in de regio. Hiermee wordt niet alleen het
vestigingsklimaat verbeterd, maar worden ook ontwikkelkansen aan jongeren geboden. Verder kan
worden gedacht aan projecten op het gebied van energietransitie, maar ook vernieuwing van de zorg
lnitiatieven dienen passend te zijn binnen de lnhoudelijke Agenda, waarbij aan de voorkant geen
harde omschrijving kan worden gegeven waaraan dient te worden voldaan. lnnovatie kan natuurlijk
niet worden voorspeld.


Artikelgewijze toelichting


Hoofdstuk 2 Fonds Gofinanciering


Att.2.1Um art. 2.8
Met ingang van 1 januari2017 is er een door het AB ingesteld Fonds Cofinanciering.
Er komt jaarlijks een financiële voeding van het Fonds uit de begroting. Eventueel kan het Algemeen
Bestuur bij de vaststelling van de jaarrekening besluiten tot het bestemmen van een positief
rekeningresultaat ten behoeve van het Fonds. Het DB kan een bijdrage uit het Fonds toekennen aan
een initiatief uit de regio dat bijdraagt aan het realiseren van de ambities uit de lnhoudelijke Agenda of
een initiatief dat aansluit op de actualiteit en innovatief van aard is en van belang voor de regio. Per
initiatief kan maximaal € 100.000 worden toegekend. Werken met een Fonds en het in vooroverleg
met de initiatiefnemer(s) voorbereiden van de aanvraag om een bijdrage maakt een korte behandel-
en besluittermijn mogelijk.


Hoofdstuk 3 Beschikbaarheid middelen uit het Fonds


Er kunnen middelen uit het Fonds beschikbaar worden gesteld als aan voorwaarden is voldaan. ln het
vooroverleg wordt het initiatief besproken. Het initiatief moet een bijdrage leveren aan de ambities uit
de lnhoudelijke Agenda 2016 - 2020 op de onderwerpen Maatschappij, Economie en Leefomgeving
en/of een initiatief zijn uit de actualiteit dat innovatief van aard is en van belang voor de regio. De
beschrijving van het initiatief en de wijze waarop deze voldoet aan de voorwaarden vindt plaats in een
ontwikkelplan, plan van aanpak of business case. Hierin wordt ingegaan op de doelstelling, beoogd
resultaat en de werkwijze vart de uitvoering. Hierbij wordt een onderbouwing van de kosten gegeven.
Ook komt aan de orde de door initiatiefnemer(s) te leveren bijdragen, inzet en de tijdsplanning. Het
initiatief dient bovengemeentelijk zijn; dat wil zeggen dat er een bovenlokaal belang dient te zijn of een
effect dat een bovengemeentelijke uitstraling heeft.
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Hoofdstuk 4 Behandelen vezoek om bijdrage uit het Fonds


Omschreven zijn de minimale voorwaarden waaraan een verzoek dient te voldoen. Gekozen is voor
een vorm waarin het vooroverleg centraal staat. Op deze wijze wordt de kansrijkheid van de
daadwerkelijke aanvragen voor cofinanciering vergroot.


Hoofdstuk 5. Besluit toekennen bijdrage uit het Fonds


Bij het behandelen van het verzoek is het accent gelegd op het vooroverleg dat voorafgaat aan de
formele indiening van de aanvraag. Daarmee wordt bereikt dat initiatiefnemers en het DB kunnen
bepreken of en hoe het initiatief op een bijdrage aanspraak kan maken.


Als het verslag van het vooroverleg de instemming heeft van initiatiefnemer en het DB, dan is het te
gebruiken als een aanvraag voor een bijdrage uit het Fonds. Het besluit daarover kan op korte termijn
door het DB worden genomen, omdat in het vooroverleg het initiatief inhoudelijk is gecompleteerd en
beoordeeld als geschikt voor een bijdrage uit het Fonds.
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verantwoording af te leggen, is de behandeling van het verzoek om bijdrage en het besluit daarover
onder de werking van de Algemene subsidieverordening gebracht.


Hoofdstuk 6 Slot bepalingen


Aan de Beheersverordening is terugwerkende kracht toegekend tot januari 2016. Dit om de werking
van het Cofinancieringsfonds in periode gelijk te laten lopen met de Agenda 2016 -2020, de
ondeniverpen Maatschappij, Economie en Leefomgeving. De bijdragen cofinanciering die in 2016 zr¡n
toegekend volgens de Agenda 2016-2020, komen ten laste van de algemene begroting Holland
Rijnland 2016, het hoofdstuk Cofinancieringsfonds. lndien in 2017 nog een deelvan een toegekende
bijdrage 2016 wordt uitbetaald dan komt deze bijdrage ten laste van de begroting van het fonds
Cofinanciering.


I
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R.F. Bouter 
A. Bakx 
L.A.M. Bakker 
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Klimaatakkoord 
Presentatie VNG 
 


Besluit 
Stephan Brandligt, wethouder Energie in gemeente Delft en vanuit die functie ook 
bestuurlijke trekker van de RES in de regio Rotterdam-Den Haag. Hij verzorgt de 
presentatie namens de VNG. 
 


2 
 


Aanwijzen nieuw lid Dagelijks Bestuur 
De heer Nanning Mol is niet langer lid van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland. 
Binnen het Dagelijks Bestuur is hierdoor een vacature ontstaan. Gezien de lopende 
zaken is het belangrijk een Dagelijks Bestuur op volle kracht te hebben. 
 
Beslispunt: 
Fleur Spijker (wethouder gemeente Leiden) aan te wijzen als lid van het Dagelijks 
Bestuur. 
 
 


Besluit 
Akkoord 
 


Toelichting 
Dhr Visser (Katwijk) merkt op dat Leiden nu twee mensen levert aan het DB. 
Voorzitter Lenferink antwoord dat dit wel eerder is voorgekomen en niet vreemd is 
gezien de omvang van de gemeente. 
Dhr Visser geeft tevens aan dat Katwijk ook weer interesse zou hebben in rol in het 
DB. 
 


3 
 


Verslag Algemeen Bestuur 03-07-2018 
Beslispunt: 
Het verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur van 3 juli 2019 vast te 
stellen 
 
 


Besluit 
Akkoord 
 


4 
 


Mededelingen/Ingekomen stukken/Binnengekomen uitnodigingen/Uitgegane 
stukken/Verslagen 
 


5 Jaarverslag Regionaal Bureau Leerplicht 
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Besluit 
Akkoord 
 


6 
 


Aansluiten werkgeversvereniging niet-gemeenten 
Vanaf 1 januari 2020 treedt de Wet normering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in 
werking waarbij ambtenaren onder een arbeidsovereenkomst volgens burgerlijk recht 
komen te vallen. Als gevolg hiervan heeft de VNG besloten om niet-gemeenten, zoals 
gemeenschappelijke regelingen, niet meer aan te laten sluiten bij de VNG. Daartoe zal 
een werkgeversvereniging voor niet-gemeenten worden opgericht die 
verantwoordelijk wordt voor de cao-afspraken met de werknemers. Voor Holland 
Rijnland betekent dit dat het vanaf 1 januari 2020 geen lid meer zal zijn van de VNG 
maar aan zal sluiten bij de nieuw op te richten werkgeversvereniging voor niet-
gemeenten. 
Om de rol van werkgever goed in te vullen is lidmaatschap van een 
werkgeversvereniging, specifiek voor niet-gemeenten, voor Holland Rijnland gewenst. 
 
Beslispunt: 
Aan te sluiten bij de nieuw op te richten werkgeversvereniging voor niet-gemeenten, 
onder voorbehoud van instemmende zienswijzen van de raden van de deelnemende 
gemeenten. 
 
 


Besluit 
Besloten wordt: 
1. Aan artikel 7 van de Gemeenschappelijke Regeling Holland Rijnland het volgende lid 
toe te voegen: 
Lid 4. Het Algemeen Bestuur kan besluiten tot het oprichten en deelnemen in 
stichtingen, maatschappen, vennootschappen en coöperatieve en andere 
verenigingen, dan wel het ontbinden daarvan of het beëindigen van deelname 
daaraan. Alvorens daartoe een ontwerpbesluit aan het Algemeen Bestuur voor te 
leggen, consulteert het Dagelijks Bestuur de raden van de deelnemende gemeenten. 
2. Aan te sluiten bij de nieuw op te richten werkgeversvereniging voor niet-
gemeenten, onder voorbehoud van wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling 
Holland Rijnland en onder voorbehoud dat de raden van de deelnemende gemeenten 
geen wensen/bedenkingen tegen deze deelname hebben. 
 
 
 


Toelichting 
Het gewijzigde voorstel zal voor de volledigheid ook worden nagezonden 
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Herziene begroting 2019 
Bijgaand treft u aan de herziene 2019 begroting en de meerjarenbegroting 2019-2022 
van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland. De oorspronkelijke begroting 2019 is 
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samen met de meerjarenbegroting op 4 juli 2018 door het Algemeen Bestuur van 
Holland Rijnland vastgesteld. 
De herziening is geen actualisatie van de begroting maar is technisch van aard en 
heeft geen invloed op de baten en lasten, gemeentelijke bijdrage en de inhoudelijke 
doelstellingen en voorgenomen activiteiten van Holland Rijnland. 
 
Beslispunt: 
De herziene begroting 2019, de bijbehorende inwonersbijdrage, en de 
meerjarenbegroting 2019-2022 van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland vast 
te stellen. 
 
 


Besluit 
Akkoord 
 


8 
 


Tussentijdse rapportage 2019 
Overeenkomstig de Financiële verordening ontvangt u hierbij de tussentijdse 
rapportage 2019. 
 
Beslispunten: 
1. De Tussentijdse rapportage 2019 vast te stellen; 
2. In te stemmen met bijbehorende begrotingswijziging. 
 
 


Besluit 
Akkoord 
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Van Energieakkoord Holland Rijnland naar een RES 
Nederland is opgedeeld in 30 energieregio’s of RES-regio’s. Elk van deze regio’s heeft 
de taak om een Regionale Energiestrategie (RES) op te stellen. In Holland Rijnland 
werken we reeds gezamenlijk aan de uitvoering van het Regionale Energieakkoord uit 
2017. Als vooruitstrevende regio met een eigen ambitie is Holland Rijnland bezig om 
een energieneutrale regio te worden. Het verder uitwerken en invullen van deze 
ambitie vraagt om focus en samenhang in de activiteiten. In bijgaande notitie wordt 
het proces beschreven om tot een RES te komen 
 
Beslispunten: 
1. Kennis te nemen van de notitie met daarin het voorstel hoe te komen van een 
Regionaal Energieakkoord Holland Rijnland naar een RES 
 
 
 


Besluit 
Akkoord 
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Beheer rijksbijdrage RES door Holland Rijnland 
Als onderdeel van het Klimaat Akkoord stellen 30 regio’s in Nederland een Regionale 
Energie Strategie op. Deze strategie vormt het kader waarbinnen de verschillende 
regio’s het beoogde resultaat van hun verduurzamingsopgave gaan realiseren. Om dit 
proces te ondersteunen stelt het Rijk voor een periode van drie jaar (2019, 2020, 
2021) middelen beschikbaar voor de ondersteuning van het RES-proces. Het is de 
bedoeling dat de regio’s deze middelen doelgericht inzetten voor de definiëring van 
hun Regionale Energiestrategie. Juist om de doelgerichtheid van de inzet van de 
middelen te versterken, vindt de besluitvorming over de besteding van de middelen in 
de regio’s plaats. Alphen aan den Rijn maakt onderdeel uit van het regionale 
samenwerkingsverband Holland Rijnland als het gaat om het opstellen, en behalen 
van de doelen in de RES. Het Rijk heeft besloten dat de middelen beschikbaar komen 
via gemeenten of provincies. Voor  Holland Rijnland regio heeft Alphen aan den Rijn 
zich beschikbaar gesteld om de rijksbijdrage namens de regio te ontvangen. 
 
Beslispunten: 
1. het beheer van de rijksbijdrage RES (van (€ 1.258.118,-) bij Holland Rijnland te 
beleggen, in het verlengde van het Energieakkoord Holland Rijnland 
2. de begroting 2019, 2020 en 2021 van Holland Rijnland te verhogen met 
respectievelijk € 50.000,-, € 708.118,- en € 500.000,- via een doeluitkering die binnen 
komt bij de gemeente Alphen aan den Rijn als ontvangende organisatie 
3. deze budgetten in de begroting van Holland Rijnland te oormerken voor de 
ontwikkeling en uitvoering van de Regionale Energiestrategie (RES) 
4. jaarlijks verantwoording af te leggen aan alle gemeenten en partners bij de RES 
over de besteding van dit budget 
 
 
 


Besluit 
Akkoord 
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Regionale Agenda 
Met een nieuwe regionale agenda zetten de dertien gemeenten die samen Holland 
Rijnland vormen de samenwerking voort. Om te komen tot een nieuwe regionale 
agenda van Holland Rijnland, maakte het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland begin 
dit jaar een ronde langs de colleges van B en W van onze dertien gemeenten. Deze 
ronde werd gevolgd door een collegeconferentie op 9 april 2019 en een 
raadsconferentie op 12 juni 2019. Bij beide conferenties was er vanuit elke gemeente 
een vertegenwoordiging aanwezig om, samen met het Dagelijks Bestuur, een 
conceptversie van de regionale agenda door te nemen en gevoelens hierover kenbaar 
te maken. Dit proces heeft geleid tot een concept dat afgelopen zomer aan alle 
gemeenteraden is voorgelegd met het verzoek om hun zienswijze met betrekking tot 
de regionale agenda schriftelijk kenbaar te maken. Alle gemeenteraden hebben hier 
nu gehoor aan gegeven. 
 
Beslispunt: 
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De Regionale Agenda Holland Rijnland 2019-2023 vast te stellen. 
 
 


Besluit 
Akkoord, 
Met tegenstem van Kaag en Braassem 
 
met dien verstande dat "bestaand stedelijk gebied" wordt aangepast naar "bestaand 
stads- en dorpsgebied" 
 


Toelichting 
Reacties op de zienswijzen komen op de website en gaan naar de raden. 
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Rondvraag en sluiting 
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Eindverslag van activiteiten in het kader van het project Labs2Meet, 
biomonitoring fieldlab in Holland Rijnland.  
 
Inleiding  
Om de activiteiten van haar Centre of Expertise Generade beter in te bedden, alsmede om de samenwerking 
met en tussen de lectoraten1 van de faculteit Science & Technology te verbeteren is in 2017 door Hogeschool 
Leiden een ruimte gehuurd in het SL-plaza gebouw (Darwinweg 24, 2333 CR Leiden). In deze ruimte op de 
derde etage is een labfaciliteit (fieldlab) ingericht waar de onderzoeksactiviteiten van de lectoraten 
plaatsvinden.  


In 2017 is door Generade  mede namens de Hogeschool Leiden en het MBO Rijnland een aanvraag gedaan voor 
een bijdrage van het cofinancieringsfonds van Holland Rijnland ter ondersteuning van de activiteiten in de 
opstartfase van het fieldlab onder de titel: “Labs2Meet, biomonitoring fieldlab in Holland Rijnland”. De 
aanvraag is positief beoordeeld en er is een maximale subsidie toegekend van €100.000,- voor de periode van 1 
januari 2018 tot en met 31 december 2019.  


Voor Holland Rijnland is duurzame ontwikkeling van de Bio- & Lifescience en de Greenports (tuinbouwsector) 
één van de speerpunten. Tevens staat het verbinden van onderwijs met de arbeidsmarkt hoog op de agenda in 
de regio. Dit project levert een belangrijke bijdrage aan de invulling van deze ambities. Toekomstig MBO en 
HBO (laboratorium)personeel maakt kennis met de arbeidsmogelijkheden in de regio. Hierdoor wordt de kans 
op innovatie vergroot en worden de economische vestigingsvoorwaarden in de regio versterkt. 


Zoals in tussenrapportage in 2018 is vermeld heeft het fieldlab de naam Leiden Centre for Applied Bioscience 
gekregen, afgekort als LCAB. 


Kenniscentrum  
In het LCAB vinden onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven elkaar om praktijkgericht onderzoek uit te voeren in 
het Applied Science domein2. Het LCAB bestaat uit vier lectoraten – Innovatieve Moleculaire Diagnostiek, 
Genome-based Health, Metabolomics en Biodiversiteit – en een vakgroep Bio-informatica. Het LCAB is een van 
de vijf kenniscentra van Hogeschool Leiden. 


Visie 
Het LCAB wil vanuit de verschillende vakgebieden praktijkgericht onderzoek uitvoeren met onderzoekers, 
docenten en studenten om kwalitatief goed onderwijs te garanderen, dat is afgestemd op de wensen en 
behoeften van de (toekomstige) beroepspraktijk. Het LCAB onderzoekt vraagstukken die actueel en relevant zijn 
voor de beroepspraktijk en daarmee inspirerend en uitdagend zijn voor studenten en docenten. De resultaten 
van het onderzoek worden gedeeld met de beroepspraktijk en het onderwijs. 
 
  


                                                           
1 Onderzoek in het hbo wordt hoofdzakelijk verricht binnen lectoraten. Lectoraten zijn onderzoeksgroepen die bestaan uit lectoren en 
kenniskringen. Een lector is de expert op een bepaald vakgebied van het lectoraat, een kenniskring bestaat uit docent-onderzoekers van 
verschillende opleidingen, indien gewenst aangevuld met extern deskundigen. Het lectoraat ontwikkelt het kennisdomein, waarmee 
toepasbare oplossingen en innovaties voor het werkveld worden geleverd en het onderwijs up-to-date wordt gehouden. Door het doen 
van praktijkgericht onderzoek worden verbindingen gelegd tussen onderwijs en de beroepspraktijk, ter verbetering van de kwaliteit van 
het onderwijs. In samenwerking met de kenniskringleden spelen studenten een belangrijke rol bij de uitvoering van de 
onderzoeksprojecten in de vorm van stages. 
2 Binnen Hogeschool Leiden betreft dit de opleidingen Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek, Chemie en Bio-informatica en 
daarnaast het Middelbaar Laboratorium Onderwijs in de richtingen Biotechnologie en Microbiologie van MBO Rijnland. 
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Signatuur en onderzoeksprofiel 
Het LCAB beschikt over kennis en apparatuur om samen met het werkveld en het onderwijs praktijkgericht onderzoek 
uit te voeren op het gebied van meten en detecteren, gericht op biologische systemen binnen het thema 
Biodiversiteit en Gezondheid. De nadruk ligt op de ontwikkeling en validatie van meetinstrumenten en het 
analyseren en interpreteren van data.  


 
Het LCAB zet geavanceerde omics-technologieën in, die betekenis geven aan de verschillende 
onderzoeksgebieden in de biologie: 


• Genomics: Wetenschappelijke studie van DNA-sequenties, functies en organisatie van een (deel van) 
het genoom van organismen. 


• Metagenomics: Wetenschappelijke studie van het sequencen van populaties van (micro-) organismen 
in een specifiek ecosysteem. 


• Museomics: Wetenschappelijke studie van de reconstructie van het genoom van museumcollecties (in 
samenwerking met Naturalis Biodivercity Center). 


• Transcriptomics: Wetenschappelijke studie van genexpressie.  
• Proteomics: Wetenschappelijke studie van de sequenties, functies en organisatie van (een deel van) 


alle eiwitten in cellen van organismen en populaties.   
• Metabolomics: Wetenschappelijke studie van  alle stofwisselingsprocessen van een gegeven 


biologisch systeem. 
• Culturomics: Wetenschappelijke studie van het selectief kweken en identificeren van micro-


organismen, deel uitmakend van een ecosysteem. 
Deze technieken worden breed ingezet om monsters te analyseren afkomstig van verschillende organismen 
(mens, dier en plant) en elementen uit de omgeving  (zoals lucht, water en bodem).  
 
 


Afbeelding 1. Onderzoeksprofiel & Onderzoeksprogramma LCAB 


 
Onderzoeksprogramma en onderzoekslijnen 
Het LCAB vormt met zijn lectoraten en de vakgroep Bio-informatica één onderzoekseenheid, bestaande uit een 
samenhangende groep onderzoekers die vanuit eenzelfde signatuur hun onderzoek verrichten. De lectoraten 
zijn de dragers van de inhoudelijke onderzoekslijnen, waarmee zij binnen het gezamenlijk onderzoeksprogramma 
eigen accenten aanbrengen.  
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Afbeelding 2. Verbinding onderzoek, onderwijs en beroepspraktijk. 


In de activiteiten van het LCAB wordt voortdurend gezocht naar de verbinding tussen onderzoek, onderwijs en 
de beroepspraktijk. In projecten wordt samengewerkt met 90 verschillende organisaties, ruim de helft daarvan 
betreft MKB. 
 
Het LCAB realiseert haar doelen langs drie wegen: te kenmerken als 1) Samenwerking, 2) In-house 
Labfaciliteiten en 3) Projecten. Hieronder volgt een kort overzicht van de activiteiten op die drie wegen. 


1) Samenwerking 
• Samenwerking  in het kader van projecten. 


In de periode 2018-2019 liepen binnen het LCAB 23 verschillende projecten (inclusief het Labs2Meet project) 
(zie Tabel 1), waarin wordt samengewerkt met een groot aantal partijen uit verschillende sectoren. Bij een 
recente telling van de instellingen en bedrijven waarmee in deze projecten wordt samengewerkt, kwamen we 
uit op zo’n 90 verschillend organisaties (32 organisaties daarvan zijn gevestigd in de Holland Rijnland Regio). De 
helft van deze organisaties betreft MKB. DezeMKB bedrijven maken zowel deel van de Bio- & Lifescience sector 
als van de Greenports (tuinbouwsector).       
 


• Samenwerking met het onderwijs.  
Het onderzoeksteam staat voortdurend in verbinding met het onderwijs van – primair - de Applied Sciences 
opleidingen bij Hogeschool Leiden (Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek, Chemie, Bio-informatica en 
het Middelbaar Laboratorium Onderwijs in de richtingen Biotechnologie en Microbiologie).  Studenten doen 
vanuit diverse onderwijsrichtingen, praktijkervaring op door participatie in een onderzoeksproject (dit gebeurd 
in de vorm van  projectonderwijs of afstudeer-, minor-, en honours stages).  
Door participatie in onderzoek houden docenten hun kennis en competenties actueel, blijven op de hoogte van 
de nieuwste ontwikkelingen en werken voortdurend aan de kwaliteit van het vakmanschap “docent”.  
 


• Samenwerking tussen de lectoraten.  
De gezamelijke onderzoeksfaciliteit heeft in 2018 duidelijk geleid tot meer samenwerking tussen de lectoren en 
de vakgroep bioinformatica. Er zijn verschillende projecten gestart waarin twee of meer lectoraten participeren 
en er wordt steeds meer samengewerkt bij de aanvraag van nieuwe projecten. 
 


• Samenwerking met prefered partners. 
Tot 31 december 2017 was er vanuit het Centre of Expertise Generade een samenwerkingsovereenkomst 
tussen het Leids Universitair Medisch Centrum, Universiteit Leiden, Naturalis, BaseClear en Hogeschool Leiden. 
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Generade is door de inbedding van haar activiteiten in het LCAB strategisch gezien in belangrijke mate 
verduurzaamd. De samenwerking met de andere partners in Generade is gebaseerd op prefered partnership bij 
de uitvoering van projecten.  
 
2) In-house Labfaciliteiten 
Het LCAB telt een aantal unieke labfaciliteiten, die  een belangrijke rol spelen bij de uitvoering van projecten in 
samenwerking met externe partners.  
In 2018 is de inrichting van het Metabolomics lab tot stand gekomen. De geïnstalleerde apparatuur is succesvol 
ingezet in een aantal lopende projecten, zoals het project “Liver-on-a-chip: Ontwikkeling van meetmethoden 
om biotransformatie van geneesmiddelen in livers-on-chips te bepalen”. In dit project wordt samen met 
Mimetas BV Leiden gewerkt aan een alternatieve methode voor het meten van het effect van een 
geneesmiddel op levercellen.  
De apparatuur in het Metabolomics lab wordt eveneens ingezet voor het project “eDNA en eMetabolomics: 
moleculaire foto’s van het onderwaterleven”. De monsters in dit project zijn afkomstig van een experiment in 
het Levend Lab (een ander vanuit het cofinancieringsfonds van Holland Rijnland ondersteund project). Zie ook 
hieronder bij Illustratie uit onderzoeksportfolio 2019. 
 
In het kader van het RAAK-mkb project “PoreLab: DNA-analyse met de MinION in de praktijk” is eind 2016 bij 
het Insitute of Biology Leiden (Universiteit Leiden) een faciliteit ingericht speciaal bedoeld voor het uittesten 
van  DNA sequencing met de MinION®, een mini DNA sequencer. Deze activiteit is in 2018 overgebracht naar 
het LCAB en biedt tal van mogelijkheden voor samenwerking met externe partijen op het gebied van 
toepassing van deze technologie. De sequencer wordt onder andere ingezet bij het project “Een geschikte 
bodem voor duurzame tulpenteelt”, waarin samen met tulpentelers wordt gewerkt aan een meetinstrument 
om de biodiversiteit in de bodem en de effecten van bodemverbeteringsmaatregelen beter in kaart te brengen. 
Op dit moment wordt gewerkt aan een vervolg op het succesvolle PoreLab project onder de naam 
PoreAcademy, hiervoor is een Top-up subsidie van het Regie-orgaan Praktijkgericht onderzoek toegekend, zie 
hieronder bij "Illustratie verduurzamen samenwerkingsverbanden”. 
 
 


 


Afbeelding 3: De MinION van Oxford Nanopore, een mini DNA-sequencer die wordt ingezet bij een groot aantal 
projecten binnen het LCAB. 


 
3) Projecten 
In het businessmodel van het LCAB is de verduurzaming vooral gewaarborgd door externe onderzoeksgelden 
(met name afkomstig van het Regieorgaan Praktijkgericht onderzoek SIA). Er wordt gewerkt met een 
strategische project portfolio waarbij kleinere projectsubsidies (bijvoorbeeld KIEM-projecten) worden gebruikt 
voor het opbouwen van samenwerkingen met nieuwe partners. Bij een succesvol verloop van deze kleinere 
projecten wordt de samenwerking voortgezet in grotere langer durende projecten die op dit moment met 
name gefinancierd worden van de zogenaamde RAAK-regelingen. De resultaten van de RAAK-projecten worden 
met behulp van valorisatie subsidies of met contract onderzoek verder naar toepassing in de praktijk gebracht. 
Tabel 1 geeft een overzicht van de lopende en afgeronde projecten. In tabel 2 wordt een overzicht gegeven van 
de projecten die op moment in voorbereiding zijn. 
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Tabel 1.: Lopende en afgeronde projecten 
 


 Project Financiering Lectoraat BI Thema(s) Opleiding (Top)sector Looptijd 


 


        


Start-up 


Virtual Labstore. KIEM 21st Century 
Skills 


IMD 
 


Onderwijsvernieuwing BM 
 


jan ‘17–jan ‘18 


Skills & Technology of the 21st century. KIEM 21st Century 
Skills 


IMD • Onderwijsvernieuwing BM, BI, MLO 
 


feb ‘18–feb ‘20 


DIY DNA Kit. KIEM 21st Century 
Skills 


IMD  Onderwijsvernieuwing BM, MLO, VO 
 


mrt ‘18–feb ‘19 


De ontwikkeling van een SID Robot voor 
toepassing in de voedingsverwerkende 
industrie.  


KIEM Smart Industry IMD • Diagnostiek, voeding BM, BI LSH, A&F mrt ‘18–sept’19 


Vingerafdruk 2.0: het meten van chemische 
patronen in vingerafdrukken.  


KIEM hbo Meta  Forensisch CH 
 


sep ‘18- okt ’19 


Liver-on-a-chip: Ontwikkeling van 
meetmethoden om biotransformatie van 
geneesmiddelen in livers-on-chips te 
bepalen.  


KIEM hbo Meta  Mens CH LSH sep ‘18-okt ’19 


Meten & detecteren van gezond gedrag. NWA startimpuls IMD  Mens BM LSH jan ‘18–dec ‘21 


Cofin. activiteiten LCAB. Holland-Rijnland  Alle 
 


Alle Alle 
 


jan ‘18–dec ’19 


       
       


Kern 


Een geschikte bodem voor duurzame 
tulpenteelt. 


RAAK mkb IMD • Plant, omgeving BM, BI T&U sep ‘18-aug ‘20 


Hooikoorts: Nie(t)s is te gek. RAAK publiek IMD • Mens, omgeving BM, BI LSH mrt  ‘17–feb ’19 


Monitoring van trainingseffecten met 
genexpressiepatronen.  


RAAK publiek GBH • Mens, omgeving BM, FT LSH mei ‘16–jul ’19 


Sneldiagnostiek van urineweginfecties in 
de eerstelijnszorg. 


RAAK publiek IMD • Mens BM LSH feb ‘18–jan ‘20  


PoreLab: DNA-analyse met de MinION in 
de praktijk. 


RAAK mkb IMD • Divers, technologie                 BI LSH, A&F, 
T&U 


sep ’16–mrt ‘19 


“With help of my little friends?”: Bestaat er 
een relatie tussen de samenstelling van de 
darmmicrobiota en/of metabolieten en het 
ontstaan van maag-darmklachten tijdens 
duurinspanning?  


RAAK publiek Meta 
IMD GBH 


• Mens                                         BM, FT LSH sep ‘18–aug ‘20 


Authentieke Vanille uit de kas. RAAK mkb BD  Plant                                        BM T&U sep ‘16-mrt’19  


Hollandse Hop voor lokaal speciaalbier. RAAK mkb BD  Plant                                        BM T&U sep ‘16-mrt’19  


Functional genomics of orchids.  NWO Promotiebeurs 
leraren 


BD • Plant BM, BI T&U feb ‘14–dec ‘18 


eDNA en eMetabolomics: moleculaire 
foto’s van het onderwaterleven.  


RAAK publiek Meta • Omgeving                                 CH, BM Water mrt ‘19–feb ‘21 


 
 


    
       


Spin-off 


Gotta catch 'em all. Innofest subsidie IMD  Mens, omgeving BM LSH apr ‘17–mei ‘18 


Genetische testen in de sportwereld: Wat 
kunnen we ermee? 


VIMP GBH  Mens                                      FT LSH sept ‘18–nov 19 


Samenwerking met GDDier toepassing 
MinION bij typering van M. Bovis infecties. 


Contractonderzoek  IMD  • Dier    Agri&Food  jan ‘19–dec ‘19  


Samenwerking met Bioverbeek toepassing 
MinION bij bodemonderzoek. 


Contractonderzoek IMD • Plant, omgeving 


 


  Agri&Food jan ‘19–dec ‘19 
 


PoreAcademy. Top-up IMD SEQ • Mens, omgeving BM, BI LSH jun ’19–mei ‘20 


 


Uitleg bij financiering: Het  Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA onderdeel van NWO is de belangrijkste financieringsbron van de 
projecten binnen het LCAB. De kern van de projecten betreft zogenaamde RAAK-projecten. In RAAK-publiek projecten wordt de 
samenwerking met de publieke sector gestimuleerd in RAAK-mkb projecten de samenwerking met het mkb. RAAK projecten hebben een 
omvang van €600.000 waarvan de helft wordt gesubsidieerd. 
Afkorting Lectoraat: IMD=Innovatieve Moleculaire Diagnostiek; GBH=Genome based Health; Meta=Metagenomics; BD=Biodiversiteit; 
SEQ=Sequencing 


Afkorting opleidingen: BM = Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek; BI = Bio-informatica; CH = Chemie; MLO = Middelbaar 
Laboratoriumonderwijs; VO = Voortgezet Onderwijs; FT = Fysiotherapie.  
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Tabel 2: Projecten in voorbereiding 
 


 Project Financiering Lectoraat BI Thema(s) Opleiding (Top)sector Status 


         


Start-up 


Application of bacteria as probiotics in 
coral reef restoriation at Bonaire, 
Caribbean Netherlands. 


KIEM-hbo IMD • Biodiversiteit BM, BI 
 


In voorbereiding 


Smaken verschillen – detectie van stoffen 
op een artificiële tong.  


KIEM-hbo GBH • Mens BM, BI LSH In voorbereiding 


MetaFeces - Een betere verwerking en 
screening van donorfeces voor 
fecestransplantatie.  


KIEM-hbo IMD • Mens BM LSH In voorbereiding 


Kombucha.  KIEM-hbo  MB • Voeding CH 
 


In voorbereiding 


Biomarkers voor neonatale sepsis. 
  


NWA 
Ideeëngenerator 
UL 


MB 
 


Mens CH LSH In voorbereiding  


 
         


   


Kern 


Rhinoceromics;  RAAK-publiek IMD, MB • Dier BM, CH, BI LSH Ingediend 


Duurzame gewasbescherming. RAAK-pro  GBH • Plant BM, BI T&U, A&F Ingediend HAN 


Building A translational Test strategy to 
assess in Testinal dEfense-pRomoting 
potencY of natural Compounds 
(BATTERY). 


RAAK-pro  MB 
 


Dier CH A&F Ingediend HU 


Impact of root microbiome dynamics on 
plant health. 


NWA ORC  IMD • Plant BM, BI T&U, A&F Ingediend NBC 


Cocktails & Bites: Enabling personalized 
snakebite treatment by rapid diagnostics.  


NWA ORC  
 


BI • Mens BM, BI LSH Ingediend VU 
  


iChip: next generation models for cancer 
immunotherapy. 


NWA ORC  
 


MB • Mens BM, BI LSH Ingediend UL 


Immune Therapy Response Prediction 
through extracellular vesicles. 


NWA ORC  
  


GBH • Mens BM, BI LSH Ingediend AUMC  


Predicate: towards precision medicine in 
colectoral cancer patients. 


NWA ORC  
 
 


GBH • Mens BM, BI LSH Ingediend AUMC 


Check de test: interpretatie van 
genetische zelftesten. 


RAAK-publiek GBH 
 


Mens BM, FT LSH Ingediend  


PoreLab2.0. RAAK-mkb IMD, SEQ • Technologie BM, BI 
 


In voorbereiding 


DNA-sequencing bij Listeria 
monocytogenes besmettingen in de 
voedselketen. 


RAAK-mkb IMD • Voeding, Mens, Dier BM, BI LSH, A&F In voorbereiding 


 


      
      


Spin-off 


Detectie  van antibiotica resistente 
pathogenen in de lucht in 
zorginstellingen.  
Efficiëntere methode genexpressie 
meting.  


n.n. 
 
 
Top Up 


IMD 
 
 
GBH 


• Omgeving, Mens 
 
 
Technology 
 
  


BM, BI 
 
 
BM 


LSH 
 
 
LSH 


In voorbereiding  
 
 
In voorbereiding 


 
Illustratie uit onderzoeksportfolio 2019 
 
Lectoraat Metabolomics krijgt subsidie voor maken moleculaire onderwaterfoto’s 
15 februari 2019 - Het Regieorgaan SIA financiert in het kader van de regeling RAAK-publiek een belangrijk 
onderzoeksproject van het lectoraat Metabolomics, onderdeel van het Leiden Centre for Applied Bioscience 
(LCAB) van de Hogeschool Leiden. 
In dit project combineert het lectoraat eMetabolomics en eDNA, zodat onderzoekers “moleculaire foto’s” van 
het onderwaterleven kunnen maken die een schat aan informatie bevatten. Met behulp van deze informatie 
kunnen zij de effecten van verstoringen eerder opsporen, deze verstoringen beter begrijpen en 
aanknopingspunten identificeren om de verstoringen tegen te gaan. 
Binnen dit project werk het lectoraat werkt samen met verschillende bedrijven en potentiele eindgebruikers om 
kennis op het wetenschappelijk gebied van analytische chemie, milieukunde, ecologie en biodiversiteit te 
bundelen. De samenstelling van het consortium, de state-of-the-art technologie die wordt toegepast én de 
setting waarin het onderzoek wordt uitgevoerd maken het project zeer aantrekkelijk voor zowel studenten als 
docenten. 
Bron: website Hogeschool Leiden 
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Illustratie verduurzamen samenwerkingsverbanden  
 
In juni 2019 is een Top-up subsidieaanvraag toegekend aan het project PoreAcademy; een vervolg op het recent 
afgeronde RAAK-mkb project “PoreLab: DNA analyse met de MinION in de praktijk”.  


In het RAAK-mkb project “PoreLab:  DNA-analyse met de MinION in de praktijk” heeft Hogeschool Leiden, in 
samenwerking met BaseClear BV en FG technologies, expertise en capaciteit opgebouwd voor het 
beantwoorden van diverse onderzoeksvragen met behulp van nanopore-technologie (b.v. MinION 
sequencing). In het kader van PoreAcademy willen we deze expertise delen met iedereen die geïnteresseerd is 
in de toepassing van deze technologie. We denken hierbij aan het aanbieden van diensten op het gebied van 
onderwijs, onderzoek, advies en toepassing: 


• In het kader van PoreAcademy testen onderzoekers, studenten en bedrijven samen de mogelijkheden 
van de MinION in de praktijk. 


• PoreAcademy is het loket voor alle MinION vragen. 
• Bij PoreAcademy kunnen externe partijen met eigen monsters terecht om de methode een keer uit te 


proberen. 
• PoreAcademy organiseert diverse workshops en cursussen over nanopore sequencing. 
• PoreAcademy biedt externe partijen de mogelijkheid voor training-on-the-job, de PoreLab faciliteit 


van het LCAB kan daarbij dienst doen als fieldlab.     


Een dergelijk initiatief is uniek voor Nederland. Internationaal zijn er wel diverse initiatieven, maar er is ook 
zeker ruimte voor een nationaal programma. Omdat we in staat zijn om  vanuit PoreAcademy met onze 
partners op verschillende niveaus diensten te ontwikkelen, kunnen we flexibel inspelen op vragen uit de 
praktijk.  


 
 
Illustratie Output 
 
Resultaten van het onderzoek worden beschikbaar gesteld aan het werkveld, vooral via publicaties in 
vaktijdschriften en via lezingen en presentaties aan vakgenoten. Zo worden er op het Leiden Bioscience Park, 
waar het LCAB is gehuisvest, regelmatig zogenaamde TechTalks georganiseerd met als doel kennisdeling onder 
vakgenoten en het aangaan van nieuwe samenwerkingen. De lectoren, assistent lectoren en 
docentonderzoekers van het LCAB leveren hier met enige regelmaat een bijdrage aan. Bij de bijeenkomst in 
onderstaande illustratie zijn er bijvoorbeeld lezingen verzorgd vanuit de lectoraten Metabolomics (lector P. 
Lindenburg) en Biodiversiteit (assistent lector I. Horn).  
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Illustratie ervaringen studenten (NRC bijlage Leiden Kennisstad, augustus 2019) 


 


Illustratie Impact 


Puntje van de ijsberg 


Wie maakt zich geen zorgen over de om zich heen grijpende “Fusarium oxysporum f.sp.tulipa”, ofwel tulpenzuur? Dankzij de 
negatieve financiële en emotionele gevolgen van tulpenzuur, is de probleemherkenning inmiddels maximaal. 


Daarom wordt de aanwezigheid van deze schimmel door diverse partijen vanuit verschillende invalshoeken bestudeerd en 
dat is hard nodig. Veel aandacht gaat daarbij uit naar mogelijke middelen zoals dompelen, schuimen, lichttherapie of 
nieuwe verwerkingsprocessen van de bollen en het uitgangsmateriaal, wel of niet pellen, niet te hard laten vallen, soorten 
met resistentie en dergelijke. Dat is allemaal interessant en ongetwijfeld gaan we daarvan het nodige leren en verbeteringen 
doorvoeren. Maar begeven wij ons daarbij vooral op het puntje van de ijsberg? 


Blij werd ik daarom bij het lezen van Greenity 7, waarin Willem van Leeuwen (lector innovatie moleculaire diagnostiek) 
stelde dat ‘desinfectie van de tulpenbol tegen fusarium zinloos is’. Fusarium is een bodemschimmel en schimmels zijn zeer 
adaptief (bedenk een bestrijdingsmiddel en binnen no-time heeft de schimmel een resistentie ontwikkeld). Bovendien zit de 
schimmel zowel in de bodem als in de bol. En van wie krijgt de bol deze? Juist, van de bodem. Nu zijn we bij de rest van de 
ijsberg beland. 


Gelukkig bestaan er bodemboeren, bevlogen en ervaren in het samenwerken met wat de natuur te bieden heeft, in plaats 
van ertegen te strijden. En doet het NIOO-KNAW (Nederlands Instituut voor Ecologie) veel onderzoek om de werking van 
bodemorganismen in kaart te brengen. Onlangs stelden zij vast dat plantenwortels stoffen afscheiden die juist nuttige 
bacteriën aantrekken, welke soms helpen tegen de verkeerde schimmels. Samenwerken met de natuur, het kan! Gelukkig is 
er nu de ambitie vanuit het lectoraat van Willem van Leeuwen om een vervolgonderzoek naar de biodiversiteit van de 
bodem te doen. Ik vraag u, sluit aan, gebruik de aanwezige ecologische kennis, bouw mee (bijvoorbeeld aan de financiering 
hiervan) en ontdek de rest van de ijsberg! 


bron: Greenity 8, 15 februari 2018 Greenity column– Auteur Robert Heemskerk.  
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Inzet van middelen in het kader van de cofinancieringsbijdrage 


Zoals beschreven in het voorstel wordt €25.000 per jaar ingezet voor personeel en €50.000 voor cofinanciering 
van de opzet van de faciliteit (materiële kosten). De bijdrage is  ingezet voor het programmamanagement 
rondom de verdere ontwikkeling van het LCAB en haar activiteiten en als aanvulling op de cofinanciering bij 
nieuwe projecten.  


Toelichting: De RAAK-mkb en de RAAK-publiek projecten die de kern vormen van de projectportfolio worden 
slechts voor 50% gesubsidieerd, de andere 50% dient door de hogeschool en de andere deelnemende partners 
gecofinancierd te worden.     


In tabel 3 staat een overzicht van de inzet van mensen in het kader van het LCAB in 2018-2019. Tabel 4 geeft 
een overzicht van de baten en lasten in 2018 – 2019. 


 
Tabel 3: Inzet mensen inclusief het aantal betrokken studenten in 2018  


Inzet mensen            Totaal LCAB               FTE         
Gepromoveerden 


 2018 2019* 2018 2019* 2018 2019* 
Lectoren 4 4 2,8 2,8 4 4 
Docenten en andere onderzoekers 22 27 4,9 8,1 11 12 
Promovendi 1 1 0,6 0,6  
Ondersteuning 6 7 4,7 4,9 1 1 
Studenten 70 65 21,8 17,6  


Personele bezetting LCAB over januari-december 2018 en *januari-augustus 2019 
Lectoren: IMD 1fte, BD 0.4fte, META 0.4fte,  GBH 1fte, assistent lector BI 0,8fte. 
 
Tabel 4: Baten en lasten overzicht 2018 en 2019 


 
Baten en lasten LCAB over januari-december 2018 en *januari-augustus 2019 
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Reflectie 
Wij zijn trots op het inmiddels twee jaar geleden ingerichte kenniscentrum van de faculteit S&T van de 
Hogeschool Leiden: het Leiden Centre for Applied Bioscience. De komst van een eigen labfaciliteit gevestigd in 
het SL Plaza gebouw heeft de samenwerking tussen de lectoraten en de vakgroep bioinformatica 
geïntensiveerd en biedt extra ruimte aan docenten en studenten om deel te nemen aan het onderzoek. De 
ondersteunende medewerkers die met Generade zijn meegekomen naar het LCAB, faciliteren de lectoraten op 
vele fronten. Het gezamenlijk geformuleerde onderzoeksprofiel en het daarbinnen passende 
onderzoeksprogramma, zijn actueel, relevant, ambitieus en uitdagend. De lectoraten die samen zijn gekomen 
onder de vlag van het LCAB, vertegenwoordigen onderzoekslijnen die complementair zijn aan elkaar, 
onderlinge samenhang vertonen en goed aansluiten bij de Applied Science opleidingen van de faculteit.  


Het  LCAB is zeer succesvol in het opzetten en uitvoeren van projecten. In deze projecten wordt samengewerkt 
met andere kennisinstellingen, maar vooral ook met het MKB. Er is een faciliteit opgezet met een unieke 
positie in het innovatie ecosysteem van Holland Rijnland. Dit biedt een solide basis om in de komende jaren op 
door te bouwen en de aansluiting met het regionaal MKB verder te versterken. 


    


Voor vragen over de activiteiten van het LCAB kan contact worden opgenomen met:  


Walter Zuijderduin 
Programmamanager Leiden Centre for Applied Bioscience (LCAB) 
Email: zuijderduin.w@hsleiden.nl 
Website: https://www.hsleiden.nl/lcab 


Adres: 
Hogeschool Leiden 
Leiden Centre for Applied Bioscience (LCAB) 
SL Plaza, Darwinweg 24, 2333 CR Leiden, SL3.28 
Postbus 382, 2300 AJ Leiden 
 
Brochure LCAB: https://www.hsleiden.nl/binaries/content/assets/hsl/lectoraten/lcab/hl_fieldlab-210x210_v7-
gecomprimeerd.pdf 


 


 



mailto:zuijderduin.w@hsleiden.nl

https://www.hsleiden.nl/lcab

https://www.hsleiden.nl/binaries/content/assets/hsl/lectoraten/lcab/hl_fieldlab-210x210_v7-gecomprimeerd.pdf

https://www.hsleiden.nl/binaries/content/assets/hsl/lectoraten/lcab/hl_fieldlab-210x210_v7-gecomprimeerd.pdf
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Oplegvel 
 


1. Onderwerp 
 


Voortgangs- en eindrapportages initiatieven 
Cofinancieringsfonds Holland Rijnland 
 


2. Rol van het 
samenwerkingsorgaan 
Holland Rijnland 


 Basistaak 
  


3. Regionaal belang Maakt het mogelijk om op kansen binnen de 
Regionale Agenda 2019-2023 in te spelen. 
 


4. Behandelschema: 
 
 
 DB  
 Colleges 
 PHO 
 DB  
 Gemeenteraad 
 DB 
 AB 
 Gemeenteraad 
 


Datum: 
Informerend 
 


Datum:  
Adviserend 


Datum: 
Besluitvormend 
 


 
 
25-03-2020 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 


21-11-2019 
 
 
 
 
 
18-12-2019 


5. Advies PHO - 


6. Reden afwijking eerdere 
besluitvorming en wijze 
afwijken 


- 


7. Essentie van het voorstel  Voortgangs- en eindrapportages initiatieven 
Cofinancieringsfonds Holland Rijnland 


8. Inspraak Nee 
  


9. Financiële gevolgen  Binnen begroting Holland Rijnland 
 


10. Bestaand Kader Relevante regelgeving: 
Beheersverordening Cofinancieringsfonds Holland 
Rijnland 
 


 Eerdere besluitvorming: 
 


11. Lokale context  


 
  







 


Informatienota AB  
 


 
 
 
 
 
 


 
 
Auteur: Marcel Gordijn  Akkoord 
  Portefeuillehouder d.d. 
Afdeling: Strategische Eenheid   Financiën d.d. 
Bijlage: Ja Paraaf secretaris  


 
 
Onderwerp: 
Voortgangs- en eindrapportages initiatieven Cofinancieringsfonds Holland Rijnland 
 
 
Kennisnemen van: 
De voortgangs- en eindrapportages van zeven initiatieven uit het Cofinancieringsfonds 
Holland Rijnland. 
 
Inleiding: 
In 2016 heeft het Algemeen Bestuur besloten tot het instellen van het 
Cofinancieringsfonds Holland Rijnland. Uit het fonds kunnen innovatieve initiatieven die 
van regionaal belang zijn, een eenmalige financiële impuls krijgen. Overeenkomstig de 
Beheerverordening Fonds Cofinanciering Holland Rijnland ontvangt u hierbij de 
voortgangs- en eindrapportages van de gesubsidieerde initiatieven uit het 
cofinancieringsfonds. Op 21 november 2019 heeft het DB kennis genomen van de 
rapportages. 
 
Kernboodschap: 
Het DB heeft in 2017, 2018 en 2019 besloten om aan diverse initiatieven een financiële 
bijdrage te verstrekken uit het cofinancieringsfonds. De voortgangs- en eindrapportages 
worden eveneens ter kennisname aangeboden aan het PHO middelen op 25 maart 2020. 
De voortgangs- en eindrapportages leiden tot de conclusie dat de initiatieven 
(grotendeels) naar behoren worden of zijn uitgevoerd. Deze rapportage is ook benut t.b.v. 
de tussenevaluatie van het cofinancieringsfonds waarover u een separate rapportage 
ontvangt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overzicht voortgangs- en eindrapportages initiatieven: 
 


Vergadering: Algemeen bestuur 
Datum: 18 december 2019 
Tijd: 20:00 
Agendapunt: 06 
Kenmerk: ADV-19-01272 







 


1. Instrumentation for Space (LiS) 
Portefeuillehouder: Liesbeth Spies 
 
Doel: 
De Nederlandse ruimtevaartsector heeft behoefte aan goed opgeleide technische 
vakmensen met een specialisatie in ruimtevaarttechnieken. Momenteel is er in Nederland 
geen mbo-opleiding met een dergelijke specialisatie. De Leidse Instrumentmakers school 
neemt, in samenwerking met InHolland, op dit vlak het voortouw. ‘Instrumentation for 
Space’ heeft als doel de behoefte van de ruimtevaartsector aan gespecialiseerde technici 
(MBO en HBO) te vervullen. Daarnaast biedt het de ruimtevaartindustrie een mogelijkheid 
om samen met studenten baanbrekend ontwikkel- en productiewerk te verrichten. 
 
Tussentijdse voortgangsrapportage (bijlage 1): 
Het initiatief is begin 2017 gestart, loopt op schema en zal in 2020 worden afgerond. Het 
initiatief is wellicht ook van invloed geweest op de verhuizingen van het NWO en SRON 
naar Leiden.  
 
 


2. A Taalhuizen 
Portefeuillehouder: Bernadette Wolters 
 
Doel: 
In Nederland kunnen 1,3 miljoen mensen tussen de 15 en 65 jaar niet goed lezen en 
schrijven. Zo blijkt uit onderzoek van het internationale programma 'Program for the 
International Assessment of Adult Competenties (PIAAC). Voor de regio Holland Rijnland 
gaat het naar schatting om 50.000 laaggeletterden. Het initiatief richt zich op het bereiken 
van deze laaggeletterden en de deskundigheidsbevordering van verwijzers en 
taalvrijwilligers. Het verbeteren van taal-, reken- en digitale vaardigheden verhoogt de 
kansen op de arbeidsmarkt. 
 
Eindrapportage (bijlage 2A): 
In het afgelopen jaar zijn er diverse wervingsacties, workshops (26 keer) en trainingen 
(31 keer) uitgevoerd door de Taalhuizen. Van het initiatief wordt in zijn algemeenheid 
goed gebruikt gemaakt. 
 
 


2 B Taalhuizen (laagtaalvaardige ouders) 
Portefeuillehouder: Bernadette Wolters 
 
Doel: 
Het initiatief is erop gericht om meer (autochtone) laaggeletterde ouders te bereiken en 
hen taalcursussen aan te bieden, waardoor de betrokkenheid bij het opvoeden en 
onderwijs van hun kinderen, de integratie en de kansen op de arbeidsmarkt toenemen. 
 
Eindrapportage (bijlage 2B): 
In het afgelopen jaar zijn er diverse activiteiten (9 cursussen en 89 taaltrajecten) 
uitgevoerd door de Taalhuizen voor laagtaalvaardige ouders. Van het initiatief wordt in 
zijn algemeenheid goed gebruikt gemaakt. 
 
 
 


3. Back on Track 
Portefeuillehouder: Arno van Kempen 
 
Doel:  







 


De regio Holland Rijnland staat onder druk vanwege toenemende mobiliteit. Om die druk 
te verminderen, is de inzet op modal shift een mogelijkheid. In het bijzonder bij de 
ontsluiting van de Greenports waaronder Boskoop en de overige logistieke bedrijvigheid 
voor bedrijven zoals Electrolux (Alphen aan den Rijn) of Heineken (Zoeterwoude). De 
vraag naar andere vormen en mogelijkheden voor goederentransport (per water of spoor) 
neemt dan ook toe. De pilot Back on Track stimuleert het intermodaal goederenvervoer.   
 
Eindrapportage (bijlage 3): 
Naar aanleiding van het door de provincie gehouden locatieonderzoek tussen de Rail 
Terminal Bleiswijk en Alphen aan den Rijn, nam Gedeputeerde Staten een besluit over 
het perspectief op verdere ontwikkeling van de multimodale logistieke knooppunten en 
haar betrokkenheid en rol daarbij. De keuze is gevallen op de locatie in Bleiswijk. 
Hierdoor kon het initiatief Back on Track voor een beperkt deel niet worden gerealiseerd 
met als gevolg dat een deel van de bijdrage aan het initiatief teruggevorderd wordt. Voor 
het overgrote deel kan worden gesteld dat het initiatief succesvol is omdat de overige 
doelstellingen van de pilot gehaald zijn. 
 
 


4. Labs2Meet 
Portefeuillehouder: Liesbeth Spies 
 
Doel: 
Om de kans op innovatie en vernieuwing binnen het MKB in de regio te stimuleren, wordt 
ingezet op een aansluiting bij het ‘Biomonitoring Fieldlab’ van de Hogeschool Leiden met 
partners als het MBO Rijnland en Generade. In 2018 heeft het Fieldlab een 
naamsverandering ondergaan en heet nu Leiden Centre for Applied Bioscience (LCAB). 
De bijdrage van Holland Rijnland aan het lab maakt een concrete aansluiting mogelijk bij 
het regionaal MKB. Dit vergroot de kans op innovatie en versterkt de economische 
vestigingsvoorwaarden in de regio. Toekomstig MBO- en HBO-(laboratorium)personeel 
leert e werkmogelijkheden in de regio kennen, waaronder in de Greenports. 
 
Eindrapportage (bijlage 4): 
Het LCAB realiseert haar doelen langs drie wegen: Samenwerking, In-house 
Labfaciliteiten en Projecten. LACB is succesvol in het opzetten en uitvoeren van projecten 
samen met het MKB. Dit heeft een positief effect op het verder versterken van het 
regionaal MKB en kennisinstellingen. Gesteld kan worden dat het initiatief succesvol is. 
 


5. EUPLANTCROPP 
Portefeuillehouder: Liesbeth Spies 
 
Doel: 
Vanuit de Universiteit Leiden, instituut Biologie, is de aanzet gegeven tot een 
internationale onderzoeks- en ontwikkelingsstructuur, gericht op duurzame 
gewasbescherming: EUPLANTCROPP.  Metabolieten zijn stoffen die vrijkomen bij de 
stofwisseling (metabolisme) in mens, plant en dier. Van diverse metabolieten in planten is 
bekend dat ze een rol kunnen spelen in de afweer van tegen ziekteverwekkers en plagen. 
Om deze plantenstoffen daadwerkelijk toe te passen in de dagelijkse praktijk van telers, is 
multidisciplinaire, internationale, publiek-private samenwerking noodzakelijk. 
EUPLANTCROPP biedt het platform voor die samenwerking. EUPLANTCROPP werkt 
vanuit Leiden en maakt het daardoor, in combinatie met de Universiteit Leiden en het Bio 
Science Park, aantrekkelijk voor bedrijven om zich ook in Leiden te vestigen. 
Eindrapportage (bijlage 5): 
EUPLANTCROPP breidt gestaag uit, zowel inhoudelijk, aantal leden (w.o. het Leidse 
Baseclear BV) als geografisch. Er is een duidelijke visie ontwikkeld op de verdere 
uitbreiding. EUPLANTCROPP is overwegend positief ontvangen in de regio en de leden 







 


investeren mee. Ondanks dat de beoogde Return On Investment nog niet is gehaald, kan 
het initiatief als succesvol worden bestempeld. 
 
Pre-competitieve samenwerking is in de sierteelt niet gebruikelijk. Holland Rijnland heeft 
eerder (2017) in een project in Greenport Aalsmeer ondervonden hoe moeilijk het is om 
hierop samenwerking en financiering te organiseren en/of voor sierteeltkwekers. De 
resultaten van dit initiatief lijken wellicht gering, maar is goed te noemen gezien de 
heersende samenwerkingscultuur in de sierteelt en de korte termijn dat dit initiatief nu 
loopt. Een aantal belangrijke spelers in de sierteelt-Greenports zijn betrokken. Er is een 
structuur opgezet voor het initiëren en certificeren van projecten. Een andere 
meerwaarde van dit project is dat het voor relatief kleine telers -die onvoldoende 
mankracht hebben voor eigen research & development (R&D) toch mogelijk wordt om 
een wetenschappelijk hoog niveau aan R&D te doen. 
 
 


6. Levend Lab 
Portefeuillehouder: Emile Jaensch  
 
Doel: 
Het Levend Lab is een initiatief van het Centrum voor Milieuwetenschappen van de 
Universiteit Leiden. Het initiatief draagt bij aan de leefomgeving, de Greenports, de 
topsector Health&Life-science, het regionaal MKB en de toeleiding van scholieren en 
studenten naar de regionale arbeidsmarkt. Het draagt daarmee eveneens actief bij aan 
de versterking van de biodiversiteit en aan het economisch vestigingsklimaat in de regio. 
 
Met het Levend Lab op het Bio Science Park in Leiden is de faciliteit geboden om buiten 
in het veld onderzoek te verrichten naar de effecten van bestrijdingsmiddelen op de 
waterkwaliteit. Door de impact van bestrijdingsmiddelen in een realistisch slootsysteem 
(samenhang in ecologie tussen sloot en de omgeving) te testen, krijgen onderzoekers 
een beter beeld van de effecten dan in een gecontroleerde laboratoriumomgeving. 
 
Eindrapportage (bijlage 6): 
Het Levend Lab werkt o.a. samen met Leiden Observatory (sterrenwacht), Naturalis, 
Hogeschool Leiden (o.a. innovatieve start ups en mbo- en hbo labaratoriumonderwijs), 
LUMC, Wageningen Universiteit en Research, Hoogheemraadschap van Rijnland, 
Vlinderstichting, Technolab en bedrijven zoals BaseClear BV. De Universiteit Leiden is 
momenteel in overleg met de Greenport bedrijven, in het kader van het Center for 
Sustainability, om binnen de Greenport hub gezamenlijke projecten op te zetten. Tevens 
is het Levend Lab een dynamische locatie dat verschillende onderwijselementen uitvoert; 
van stages tot lagere school lesprogramma’s via het Technolab. Gesteld kan worden dat 
het initiatief succesvol is. 
 
 
  


7. Grenzeloos actief 
Portefeuillehouder: Bernadette Wolters 
 
Doel: 
Sporten en bewegen is goed voor iedereen. Het helpt om je beter en gezonder te voelen, 
fitter te worden en bevordert ook de sociale contacten. Dit geldt ook voor mensen met 
een beperking. Grenzeloos Actief bevordert regionale samenwerking door het opzetten 
van regionale sportloketten. Hiermee wordt deze doelgroep beter gevonden, het passend 
sportaanbod in kaart gebracht en organisatorische belemmeringen verholpen. De 
verwachting is dat het een positief effect heeft op de gezondheid en het welzijn van 
mensen. Het kan ook helpen de kosten in de gezondheidszorg te verlagen. 







 


 
Eindrapportage (bijlage 7): 
Het aanbod voor aangepast sporten in de regio is voor de doelgroep in beeld gebracht. In 
de Duin- en Bollenstreek is een start gemaakt met een procesbegeleider 
(beweegmakelaar) die de doelgroep en de aanbieders adviseert en met elkaar verbindt. 
Dit kan in de toekomst worden opgeschaald naar de andere subregio’s. Gesteld kan 
worden dat het initiatief gelukt is. 
 
Consequenties voor alle initiatieven: 
De risico’s voor Holland Rijnland zijn beperkt. Holland Rijnland kan de bijdrage stopzetten 
als uit de rapportages blijkt dat de doelen niet bereikt (zullen) worden. Uit de rapportages 
kan afgeleid worden dat de initiatieven (grotendeels) naar behoren worden of zijn 
uitgevoerd. 
 
Initiatief Topsurf 
In december 2017 heeft Topsurf Nederland B.V. een bijdrage van € 99.825,- incl. BTW 
ontvangen voor uitvoering van activiteiten die een bijdrage leveren aan de speerpunten 
“Biobased Economie, Innovatieve aanpak van landbouwtransitie en bodemdaling in de 
veenweidegebieden”. Op 26 juli 2019 heeft een overleg plaatsgevonden over de 
voortgang van de activiteiten door Topsurf. Uit het overleg kwam naar voren dat het 
initiatief waarvoor Holland Rijnland een bijdrage heeft verleend niet zal worden 
uitgevoerd. De voorlopige cofinancierings bijdrage zal worden teruggevorderd. 
 
 
Communicatie: 
Holland Rijnland communiceert over de initiatieven waarbij meegefinancierd wordt vanuit 
het cofinancieringsfonds. In communicatie uitingen door initiatiefnemers dient te worden 
vermeld dat Holland Rijnland een bijdrage aan dit initiatief levert uit het 
cofinancieringsfonds.  
 
 
Bijlagen:  
Bijlage 1: Instrumentation for Space (LiS) 
Bijlage 2A:Taalhuizen 
Bijlage 2B:Taalhuizen (laagtaalvaardige ouders) 
Bijlage 3: Back on Track 
Bijlage 4: Labs2Meet 
Bijlage 5: EUPLANTCROPP 
Bijlage 6: Levend Lab 
Bijlage 7: GrenzeloosActief 
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Rapportage  


Trajecten laagtaalvaardige ouders 
2018-2019 
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Inleiding 
In het kader van de aanpak van laaggeletterdheid in de regio is medio 2018 gestart met 
een project voor laagtaalvaardige ouders. 
In dit project hebben de Taalhuizen Katwijk, Bollenstreek, Rijn en Venen en de 
organisatie Jes-Rijnland met scholen, kinderdagverblijven en VVE-organisatie 
taaltrajecten uitgevoerd voor laagtaalvaardig ouders. 
 
Doel project 
De algemene doelstelling van de verschillende taaltrajecten voor laagtaalvaardige ouders 
is als volgt: 
Het vergroten van de taalvaardigheid van laagtaalvaardige ouders en de toepassing hier-
van in de communicatie met en over hun kinderen. In een aantal trajecten wordt ook 
aandacht besteed aan het toepassen van taalvaardigheden in de Nederlandse samenle-
ving.  
In de trajecten wordt aandacht besteed aan schrijf-, lees-, luister- of spreekvaardigheid. 
Daarnaast wordt tijdens het traject op maat, indien nodig ook aandacht besteed aan digi-
tale vaardigheden. 
In is subsidie aangevraagd voor de voorbereiding en uitvoering van 128 taaltrajecten. 
 
Cofinanciering 
Voor de bovengenoemde taaltrajecten heeft de penvoerder Bibliotheek Rijn en Venen, 
namens 4 taalhuizen, Jes Rijnland en de gemeenten in de regio Holland Rijnland subsidie 
aangevraagd via de rijksregeling Tel mee met Taal en via het cofinancieringsfonds van 
Holland Rijnland. 
In totaal is voor de periode van 24 mei 2018 tot en met 30 juni 2019 € 125.000 
aangevraagd en toegekend= 
Tel mee met Taal  € 100.000,00 
Cofinancieringsfonds  €   25.000,00 
 
 
Planning en resultaten: 
Planning 
Het project was gericht op het realiseren van 13 cursussen voor in totaal 128 
taaltrajecten voor laagtaalvaardige ouder in de regio. 
Volgens de regelgeving van Tel mee met Taal was hiervoor € 750,00 beschikbaar per 
taaltraject. 
 
Realisatie 
Uiteindelijk zijn er 9 cursussen gerealiseerd voor in totaal 89 taaltrajecten voor 
laagtaalvaardige ouders. 


- Het kost heel veel tijd om de scholen en andere intermediaire instellingen te 
activeren en laagtaalvaardige ouders te motiveren zich op te geven voor de 
taaltrajecten.  


- Het vinden van de juiste stakeholders blijkt ook een enorme klus.  
- Een lesprogramma van 20 tot 40 uur, de benodigde voorbereiding en werving is 


niet haalbaar met de beperkte middelen.  
 
 
Hierna volgt een rapportage van de verschillende trajecten volgens het format van het 
vaststellingsformulier voor de subsidieregeling van Tel mee met Taal. 
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Taalhuis Katwijk 


Naam activiteit 1 Taal op school 


Startdatum activiteit September 2018 


Einddatum activiteit 30 juni 2019 


Beschrijf de aard, omvang, duur en wijze van uitvoering 


Er zijn in Katwijk samen met basisscholen 3 taalcursussen Taal op school uitgevoerd voor 
laagtaalvaardige ouders. en groep ouders kwam wekelijks bijeen om aan de hand van een thema, 
zoals het rapport, vervolgonderwijs, pesten, huiswerk maken, met elkaar Nederlands te spreken en 
woorden te oefenen.  
De ouders kregen op deze wijze meer informatie over alles wat op de school van hun kind(eren) 
gebeurt, waardoor onder meer de ouderbetrokkenheid werd gestimuleerd. 


Beschrijf de gerealiseerde doelstellingen, resultaten of producten 


28 ouders hebben aan deze trajecten deelgenomen.  
- de ouders weten meer van de taal/woorden die in de schoolcommunicatie gebruikt worden. 
- de ouders zijn zelfverzekerder geworden en durven meer in de communicatie naar leerkrachten. 
- de ouders hebben geleerd: 
   - wie er op school werkt en de functie van deze personeelsleden 
   - de termen die op het rapport gebruikt worden 
   - het belang van lezen en voorlezen 
   - vrije activiteiten als spelen en afspreken met klasgenootjes. (cultuur in Nederlandse relaties) 
   - omgangsvormen in de klas (de kanjermethode) 
   - kennis van vervolgonderwijs (open dagen, niveaus, middelbare scholen) 
   - veel woordenschat aangeboden. Woorden zijn in zinvolle clusters aangeboden. 
   - toename in vaardigheden als lezen en schrijven, spreken en luisteren. 
   - toename van kennis in de vakken die op school worden aangeboden.  
De kennis van ouders over school was vaak zeer gering, de aangeboden informatie werd zeer ge-
waardeerd.  
Ouders uit verschillende culturen ontmoetten elkaar en deelden informatie over hun schoolcultuur.  
Eén van de deelnemers, die al goed Nederlands sprak, zei: "Ik was van plan eigenlijk voor één keer 
te komen, maar ik vond het zo boeiend dat ik alle bijeenkomsten ben gekomen!". 
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Naam activiteit 2 Voorleesactiviteit in digiTaalhuis 


Startdatum activiteit September 2018 


Einddatum activiteit Doorlopend  


Beschrijf de aard, omvang, duur en wijze van uitvoering 


Als een ‘spin off’ van de Taal op school trajecten is er een Voorleesactiviteit gestart in de 
bibliotheekvestiging waar het digiTaalhuis is gevestigd. Deze voorleesactiviteit is opgezet op 
verzoek van en met medewerking van deelnemende ouders. Iedere woensdagmiddag wordt 
voorgelezen aan een groep kinderen en ouders. 
De kinderen zijn in de leeftijd van 3 tot 10 jaar en van verschillende achtergronden. Er komen 
Syrische, Afghaanse, Somalische en ook Nederlandse kinderen. Er wordt interactief voorgelezen om 
de taal te stimuleren. Vaak wordt er ook nog gezongen. Na het voorlezen is er een knutselactiviteit 
of wordt er een taalspel uit de kast gehaald. Ouders helpen bij het knutselen en doen mee met de 
spellen.  


Beschrijf de gerealiseerde doelstellingen, resultaten of producten 


Het gemiddeld aantal deelnemers aan het voorlezen is 10 kinderen en 5 ouders.  
Ouders en kinderen ontmoeten elkaar deze middag. We gaan met elkaar in gesprek tijdens de 
koffie. Ouders hebben vaak vragen over het rapport van hun kind of vragen naar geschikte 
leesboeken. Ouders luisteren mee als er voorgelezen wordt. Zodoende ervaren zij wat interactief 
voorlezen met de kinderen doet. Ook bij het samen spelen van taalspellen zien en ervaren de 
ouders hoe dit kan bijdragen aan de woordenschatvergroting van hun kinderen.  
Ouders lenen (voorlees)boeken voor hun kinderen uit de bibliotheek en een aantal ouders leest 
daaruit thuis voor. 
 
 
Taalhuis Bollenstreek 
 


Naam activiteit 3 Taal voor jou en je kind 


Startdatum activiteit 01-06-2018 


Einddatum activiteit 30-06-2019 


Beschrijf de aard, omvang, duur en wijze van uitvoering 


Taal voor jou en je kind is een project dat door de Bibliotheek Bollenstreek samen met partners is 
georganiseerd. Het doel van het project is om ouderbetrokkenheid bij ouders van kinderen op 
basisschool leeftijd (van 3 tot 11 jaar) te vergroten. Deze ouders met een migratieachtergrond 
hebben een laag taalniveau waardoor ze veel van het ‘schoolleven’ van hun kinderen niet goed 
begrijpen. In dit traject komen allerlei onderwerpen aan bod omtrent het onderwijs van hun 
kinderen, van een 10-minuten gesprek tot wat kinderen nou eigenlijk leren op school.  Daarnaast 
wordt tijdens het traject op maat, aandacht besteed aan digitale vaardigheden. 


Beschrijf de gerealiseerde doelstellingen, resultaten of producten 


Er is bijzonder veel tijd gaan zitten in het bewegen van een (voor)school om laagtaalvaardige 
ouders te motiveren zich op te geven voor het programma Taal voor thuis. Ook het vinden van de 
juiste stakeholders bleek een enorme klus. Voordat we zover waren ouders te gaan werven, was 
een lesprogramma van 40 uur al niet haalbaar meer; Bij aanvang van de werving van de ouders 
hebben we een reductie doorgevoerd van een programma van 10 weken om nog binnen de 
subsidietermijn af te kunnen ronden (vereiste van subsidieverstrekker Tel mee met Taal) 
Na het werven van ouders van de SKO was er slechts 1 aanmelding. 
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Taalhuis Rijn en Venen 


Naam activiteit 4 Taal voor Thuis (Alphen aan den Rijn en Nieuwkoop) 


Startdatum activiteit 16-01-2019 


Einddatum activiteit 30-06-2019 


Beschrijf de aard, omvang, duur en wijze van uitvoering 


In 2 groepen in Alphen aan den Rijn en Nieuwkoop is gewerkt volgens het programma Taal voor 
Thuis. Deze is gericht op het stimuleren van de ouderbetrokkenheid bij Voorschool en school. De 
thema’s: “Het Huis, eten, het weer” zijn behandeld in de 10 weken cursus. Het belang van taal en 
voorlezen is een rode draad bij de bijeenkomsten.  
 
De groepen bestaan uit moeder van kinderen van 2-5 jaar. De bijeenkomsten worden geleid door 
een door de Bibliotheek Rijn en Venen  getrainde vrijwilliger.  
De locatie is een ruimte van een partner (CJG), waarbij kinderopvang geregeld is.  
Bij de start is de Taalmeter afgenomen en de Vragenlijst Taal en Ouderbetrokkenheid. Per 
deelnemer heeft er een intake gesprek plaatst gevonden waarbij ook de taaltoets is afgenomen. De 
vragenlijsten zijn ook weer individueel afgenomen aan het begin van het traject en aan het eind 
van het traject.  
 
 


Beschrijf de gerealiseerde doelstellingen, resultaten of producten 


In totaal hebben 12 moeders deelgenomen aan de taaltrajecten. 
De moeders hebben geleerd dat ook voor kinderen waarbij de taal nog zeer in ontwikkeling is, het 
van belang is om veel taal te gebruiken, dus spreken en uitleggen, en ook dat voorlezen voor deze 
jonge kinderen al mogelijk is. Het gebruik van de moedertaal moet daarbij niet vergeten worden.  
De moeders hebben bij de bijeenkomsten geoefend met het stellen van verschillende vragen, het 
betrekken van een kind bij het voorlezen, het integreren van deze kennis in het dagelijks leven. Als 
voorbeeld: wanneer je met een kind in de supermarkt bent, benoem dan verschillende producten 
en laat een kind helpen met artikelen pakken.  
 
 
 
 
 
Jes Rijnland 
 


Naam activiteit 5 Taal en School 


Startdatum activiteit 6 maart 2019 


Einddatum activiteit 12 juni 2019 


Beschrijf de aard, omvang, duur en wijze van uitvoering 


In deze cursus is de Nederlandse taal gekoppeld aan de basisschool voor laag tot zeer laag 
taalvaardige ouders met kinderen op de basisschool. Er is gewerkt met een selectie van elementen 
passend bij het niveau van de deelnemers, vooral spreekvaardigheid en woordenschat.  


Beschrijf de gerealiseerde doelstellingen, resultaten of producten 


12 Deelnemers bereikt. 
Deelnemers weten meer over school en de opvoeding van hun kinderen. Deelnemers hebben meer 
contact met de leerkracht(en) en andere ouders. Deelnemers hebben meer kennis van het 
Nederlands en meer zelfvertrouwen om Nederlands te gebruiken in het dagelijks leven. Deelnemers 
zijn aangezet tot het volgen van een volgende NT2-cursus.  
 
 
 







 


Tel mee met taal | Subsidievaststelling € 50.000 – € 125.000 6 
 


Naam activiteit 6  Taal en Gezondheid 


Startdatum activiteit 21 maart 2019 


Einddatum activiteit 27 juni 2019 


Beschrijf de aard, omvang, duur en wijze van uitvoering 


Er zijn 2 trajecten Taal en Gezondheid uitgevoerd. 
De behandelde thema’s zijn: Familie & vrienden, Gezondheid, Eten, Wanneer heb jij je spreekbeurt, 
Met wie wil je afspreken, Verkeer & vervoer, Helpt u mee op school. 
Er is verbinding gelegd met professionals en partners in de stad die tijdens de lessen de 
deelnemers hebben geïnformeerd over onderwerpen rondom het thema gezondheid en veiligheid. 
Er is samengewerkt met het taalhuis van BplusC door middel van beschikbaar stellen ruimte, 
materiaal en toeleiding naar het taalcafé. 


Beschrijf de gerealiseerde doelstellingen, resultaten of producten 


32 deelnemers bereikt. 
Er is geoefend met spreekvaardigheid, luistervaardigheid en nieuwe  woorden. 
Deelnemers weten meer over gezondheid, voorzieningen rondom gezondheid en hebben kennis 
gemaakt met professionals die zij tegen komen bij de voorzieningen in de stad. Deelnemers hebben 
meer kennis van het Nederlands, hun woordenschat is vergroot en hebben meer zelfvertrouwen om 
Nederlands te gebruiken in het dagelijks leven. Deelnemers hebben meer kennis over een gezonde 
leefstijl en integreren deze kennis in de opvoeding van hun kinderen. 
Deelnemers weten beter hoe zij de taalontwikkeling van hun kinderen kunnen ondersteunen. 
Deelnemers hebben meer contact met de professionals op de (voor)school en de 
jeugdgezondheidszorg. 
Deelnemers zijn aangezet tot het volgen van een volgende NT2-cursus. Er is verbinding gelegd met 
het Taalcafé van het Taalhuis en Gilde Samenspraak. 
Het uitvoeren van buitenschoolse activiteiten is gestimuleerd en door de deelnemers uitgevoerd: 
speeltuin bezoek, bibliotheek bezoek, wandeling door de wijk, opening expositie met eigen 
gedichten, bezoek taal café, computerspel Langaroo 
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1 Inleiding 


De provincie Zuid-Holland heeft in 2016 aan Stec opdracht gegeven om – als voorbereiding op de 
herziening van het provinciale bedrijventerreinenbeleid- een onderzoek te doen naar de 
kwantitatieve en de kwalitatieve behoefte aan bedrijventerreinen in Zuid-Holland. Deze nieuwe 
behoefteraming moest de oude raming uit 2012 (opgesteld in de “crisistijd”) vervangen. De ramingen 
zijn niet alleen voor de provincie in haar geheel opgesteld, maar er zijn ook voor vier regio’s (Holland 
Rijnland, Midden-Holland, Metropoolregio Rotterdam - Den Haag en Zuid-Holland Zuid) eigen 
ramingen opgesteld op basis van regio specifieke kenmerken en parameters. De provincie wil de 
regio’s hiermee handvatten bieden voor een goed bedrijventerreinenbeleid.  
 
In haar aanbiedingsbrief van de eindrapportage van Stec heeft Gedeputeerde Staten aan de regio’s 
gevraagd de behoefteraming te beschouwen als een bouwsteen voor een verdere invulling van de 
kwantitatieve en - vooral - kwalitatieve behoefte. Zij heeft de regio’s verzocht een 
bedrijventerreinenstrategie op te stellen. Dit is weliswaar geen verplichting, maar wel gewenst om 
invulling van de behoefte goed vorm te geven. De provincie heeft concreet vier vervolgstappen 
genoemd, die op (sub)regionaal niveau opgepakt (en verder uitgewerkt) zouden moeten worden:  
 
1. Verdiepen kwalitatieve confrontatie, grondig doorlichten aanbod op kwaliteiten. 
2. Bepalen concrete vervangingsvraag door transformatie / verstedelijking. 
3. Vaststellen welke nieuwe terreinen (kwalitatief) nog nodig zijn en welke terreinen een andere 


bestemming moeten krijgen. 
4. Afspraken maken en vastleggen in een regionale bedrijventerreinenstrategie.  


In de nu voorliggende Hoofdlijnenstrategie bedrijventerreinen Holland Rijnland 2019 wordt op 
hoofdlijnen de ruimtelijke strategie voor bedrijventerreinen in de regio Holland Rijnland uiteengezet. 
Deze strategie dient als kader voor alle gemeentelijke en regionale beleidsdocumenten omtrent de 
ruimtelijke plannen die in de regio in ontwikkeling worden gebracht. Het vormt daarmee ook de 
ruimtelijke-economische input voor een te ontwikkelen integraal ruimtelijk afwegingskader van 
gemeenten in regio Holland Rijnland. Naast een richtinggevend document is deze strategie een 
uitnodiging aan het bedrijfsleven om gezamenlijk te werken aan een goed vestigingsklimaat. De 
Hoofdlijnenstrategie bedrijventerreinen omvat de regionale kaders om te voorzien in vraag naar en 
aanbod van bedrijventerreinen in regio Holland Rijnland. 
 
We onderscheiden in deze strategie voor de lokale vraag de volgende 
subregio’s: 


• Duin- en Bollenstreek (Hillegom, Lisse, Noordwijk, Teylingen); 
• Rijn- en Veenstreek (Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem, 


Nieuwkoop); 
• regio-Economie071 (Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, 


Voorschoten, Zoeterwoude); 
 
Het is aan de subregio’s zelf om te besluiten of er een nadere 
subregionale strategie wordt opgesteld. Hierin kan worden ingegaan op 
meer kwalitatieve onderdelen zoals herstructurering, transformatie, werkmilieus, ontwikkelstrategie 
per locatie, etc. De regio Economie071 heeft hiertoe al besloten en stelt naast deze 
hoofdlijnenstrategie een eigen bedrijventerreinenstrategie op. Hiervoor wordt in 2020 een apart 
inspraak en besluitvormingsproces voor vormgegeven. De uitkomsten van de strategie 
bedrijventerreinen van de regio Economie071 zijn daarom de voorlopige uitkomsten, deze kunnen 
op basis van de informele en formele inspraak nog wijzigingen ondergaan. Ook in de Rijn- en 
Veenstreek wordt een dergelijk traject van nadere uitwerking verkend.  
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2 Regionale strategie 


2.1 Opgaven voor Holland Rijnland 


Stec heeft in 2018 verdiepende kwalitatieve onderzoeken naar vraag en aanbod voor bedrijfsruimte 
in Holland Rijnland uitgevoerd. Daarbij is de ruimtevraag in drie bedrijfstypen onderverdeeld: het 
Midden- en kleinbedrijf (MKB), bedrijven in Hogere Milieu Categoriën (vanaf categorie 4.2, verder te 
noemen: HMC) en grootschalige logistiek (met een ruimtevraag van meer dan 3 hectare)1.  


Onder bedrijventerreinen worden verstaan: alle aaneengesloten gebieden met (onder meer) een 
bedrijfsbestemming van minimaal 1,0 hectare in omvang2. Deze definitie sluit aan bij de 
uitgangspunten die de provincie hanteert in haar provinciale vraagraming bedrijventerreinen en 
omgevingsverordening. Deze definitie is ook als uitgangspunt gehanteerd in het verdiepende 
subregionale onderzoeken van Stec die aan de basis hebben gelegen van deze strategie. 


Vraag in hectare 
Uitbreidingsvraag inclusief 
regionale vraag HMC + 
Logistiek 


Vervangingsvraag Totaal 


Duin- en Bollenstreek 15-21 hectare 3 hectare 18-24 hectare 
071-regio 21-31 hectare  26,2-32,5 hectare 47,2 – 63,5 hectare 
Rijn- en Veenstreek 35-45 hectare 8-15 hectare 43-60 hectare 
Totaal Holland Rijnland 71-97 hectare 37,2-50,5 hectare 108,2-147.5 hectare 


Uit de verdiepende onderzoeken blijkt: 
• dat er een ruimtelijke behoefte is (zowel kwantitatief als kwalitatief) aan nieuw areaal 


bedrijventerreinen voor zowel MKB, HMC als grootschalige logistiek; 
• dat deze ruimte niet ingevuld kan worden in leegstaand vastgoed. Het leegstandsniveau in 


de regio ligt reeds laag; en 
• dat deze ruimtelijke behoefte slechts voor een minderheid (<20%) kan worden gefaciliteerd 


in bestaand stedelijk gebied, door bijvoorbeeld verdichting of functiemenging. Voor het gros 
van de ruimtelijke behoefte geldt dat dit niet mogelijk is, vanwege aard en omvang van de 
individuele bedrijven. Doelgroepen die die niet verder kunnen groeien  betreffen op dit 
moment veelal grootschalige bedrijven (> 5.000 m2), logistieke bedrijven (vanwege omvang 
en vervoersbewegingen) en bedrijven uit de hogere milieucategorieën. 


2.2 Regionale strategie op hoofdlijnen 


1. Om de volledige vraag naar ruimte voor bedrijven te kunnen faciliteren is de ontwikkeling 
van nieuwe bedrijventerreinen noodzakelijk. Dit is van belang voor de economische 
ontwikkeling van onze regio. Wanneer er op de lange termijn onvoldoende ruimte is voor het 
bedrijfsleven om te kunnen starten, groeien en innoveren, dan betekent dit een verzwakking 
van het economisch klimaat in de regio, met kans op het  vertrek van bedrijven (en daarmee 
werkgelegenheid) naar andere regio’s. Ruimte (blijven) bieden voor bedrijvigheid is niet 
alleen van belang voor werkgelegenheid in onze regio,  maar biedt ook kansen voor 
duurzaamheid, duurzame mobiliteit (wonen-werken dicht bij huis), en een aantrekkelijk 
woonklimaat. Tegelijkertijd zien we ook dat veel functies momenteel ruimte vragen, zoals de 
regionale woningbouwopgave, energietransitie (windmolens, zonnepanelen, etc.), mobiliteit 
en behoud van bestaand ruimtegebruik door de Greenports, landbouw,  natuur en landschap 
en recreatie. In deze strategie erkennen we het economische en maatschappelijke belang 
van voldoende ruimte voor bedrijvigheid, maar tegelijkertijd constateren we ook dat de  


 
1 In de regio Economie071 heeft in 2019 een actualisatie van de uitbreidings- en vervangingsvraag plaatsgevonden voor deze regio.  
2 In deze strategie zijn bij de regio-Economie071 drie terreinen betrokken die kleiner zijn dan 1 hectare: Bospoort in Leiderdorp (0,5 ha. 
nog beschikbaar), Florapark in Katwijk (0,8 ha. nog beschikbaar) en Rooseveltstraat Trekvliet (0,7 ha. transformatie) in Leiden. De reden 
voor opname van deze terreinen is dat ze onderdeel zijn van een groter bedrijventerrein.  
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ontwikkelstrategie voor MKB, HMC en grootschalige logistiek uiteindelijk (op lokale en/of 
(sub)regionale schaal) in integrale afweging met andere ruimtevragen gemaakt zal moeten 
worden. Hierin ligt een belangrijke uitdaging.  
 


2. De gemeenten in Holland Rijnland hanteren het uitgangspunt van duurzaam gebruik van de 
ruimte op bedrijventerreinen.  Dat betekent dat alvorens nieuwe 
ontwikkelingsmogelijkheden onder de loep worden genomen, eerst wordt gekeken naar 
mogelijkheden tot intensivering en verdichting  en herstructurering. Daarbij wordt ook 
bestaand vastgoed onder de aandacht gebracht van bedrijven. We gaan slim om met de 
ruimte – waar mogelijk en gewenst worden functies gecombineerd (bijv. wonen en werken);  
 


3. Uitgangspunt is dat iedere subregio ‘de eigen broek ophoudt’ voor wat betreft de lokale 
uitbreidings- en vervangingsvraag voor het MKB. De Rijn –en Veenstreek is onder 
voorwaarden bereid om op overblijvende percelen ruimte te bieden voor bovenlokale/ 
regionale vraag, waarbij het nadrukkelijke uitgangspunt is dat subregio’s eerst in de eigen 
behoefte voorziet alvorens hectares ter beschikking te stellen voor bovenlokale compensatie 
en mits deze bedrijvigheid aansluit bij c.q. de lokale economische structuur versterkt 
Randvoorwaarde en vereiste daarbij is wel de medewerking van de provincie om nieuwe 
planologische -en buiten stedelijke ontwikkelingen in de Rijn- en Veenstreek mogelijk te 
maken. Ook aanvullende opgaven op het gebied van onder meer woningbouw en 
energietransitie dienen daarbij niet uit het oog te worden verloren.  


2.3 Uitwerking hoofdlijnenstrategie per bedrijfstype 


2.3.1 MKB 


Op basis van de ramingen van STEC (2018) blijkt dat er aanvullende ruimte in de regio nodig is voor 
groei van het Midden en Klein Bedrijf (MKB). Het gros van de economische structuur in Holland 
Rijnland bestaat uit lokale en regionaal verzorgende MKB-bedrijven. De huidige vraag komt van 
bedrijven die nu al in de regio gehuisvest zijn. De ruimtevraag van het MKB is een vraag die primair 
lokaal ingevuld moet worden. De meeste ondernemers zoeken bedrijfshuisvesting dichtbij de huidige 
locatie. De verhuisbereidheid is doorgaans maximaal 15 km. Dat ligt anders voor grootschalige 
logistiek en industriële bedrijvigheid, die doorgaans in een ruimer gebied zoeken. Daar is vaak sprake 
van een bovenregionale vraag). Soms is bedrijvigheid zelfs heel sterk kern gebonden (bijvoorbeeld 
bedrijvigheid in de gemeente Kaag- en Braassem). De verdiepende kwalitatieve onderzoeken die zijn 
uitgevoerd in alle drie subregio’s laten zien dat de benodigde ruimte voor groei van het MKB slechts 
beperkt door intensivering van bestaande locaties gerealiseerd kan worden. Bovendien is 
functiemenging slechts beperkt mogelijk. 


Uitgaande van de maximale vraag tot 2030 is er meer hectare bedrijventerrein nodig in de totale 
regio Holland Rijnland dan waar de harde plancapaciteit in kan voorzien. Dit is inclusief de nu 
bekende vervangingsvraag als gevolg van transformatie naar o.a. wonen. Afhankelijk van de te kiezen 
strategie m.b.t. transformatie kan de vraag nog (aanzienlijk) toenemen. De beschikbare harde 
plancapaciteit in de regio Holland Rijnland is op basis van het aanbod in 2018 onvoldoende. 


• De opgave:  door middel van functiemenging, verdichting en meervoudig ruimtegebruik kan 
in maximaal 20-30% van de ruimtelijke behoefte voorzien. Dit is dus niet voldoende om 
ruimte te bieden aan de te verwachten groei van het MKB. De rest van de vraag kan enkel 
bediend worden indien zachte plancapaciteit en daarmee  nieuwe bedrijfslocaties worden 
ontwikkeld richting 2030. Hiervoor is planologische medewerking vanuit de provincie vereist.  
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2.3.2 HMC 


Op basis van de ramingen van STEC (2018) is er aanvullend ruimte in de regio nodig voor HMC-
bedrijvigheid. HMC is een belangrijke pijler onder de regionale productiestructuur, bouwnijverheid 
(relevant voor verstedelijking) en ambities rond de circulaire economie (verwerking, recycling). De 
verdiepende kwalitatieve onderzoeken constateerden dat de benodigde ruimte niet volledig door 
intensivering van bestaande locaties gerealiseerd kan worden. Niet alle zogenaamde zachte 
plancapaciteit is geschikt voor HMC-bedrijvigheid. Bovendien is functiemenging vrijwel nooit 
mogelijk en wenselijk, vanwege omgevingshinder en –gevaar. 
 
Uitgaande van de maximale vraag is er 8 hectare bedrijventerrein voor Hogere Milieu Categorieën 
(HMC) nodig in de regio Holland Rijnland. Dit is exclusief een vervangingsvraag als gevolg van 
transformatie naar woningbouw die maximaal 10 hectare kan bedragen. Afhankelijk van de te kiezen 
strategie met betrekking tot transformatie kan de vraag dus nog aanzienlijk toenemen. In Holland 
Rijnland is geen harde plancapaciteit aanwezig voor HMC, met uitzondering van de (uitbreiding van) 
het bedrijventerrein Hoogewaard in Alphen aan den Rijn. Dit deel wordt volledig ingezet voor de 
eigen geraamde behoefte uit de Rijn- en Veenstreek.  
 


• De opgave: naast de uitbreidingsvraag en vervangingsvraag voor HMC zal ook de overgang 
naar een circulaire economie de vraag naar voor HMC-geschikte terreinen vergroten. Er 
bestaan nog geen berekeningen in welke mate. De HMC-vraag zal zich binnen een circulaire 
economie meer lokaal worden dan nu het geval is.  Gezien de beperkte hoeveelheid hard 
aanbod in verhouding tot de vraag en de moeilijke inpasbaarheid van HMC kan de vraag 
gesteld worden of transformatie van bestaande HMC-locaties wel altijd gewenst is. 
Transformatie vermindert het beschikbare aanbod en vergroot de opgave. Tegelijkertijd zijn 
sommige locaties op de lange termijn niet langer toekomstbestendig voor deze functie. 
Dergelijke keuzes vragen om een zorgvuldige integrale afweging met alle ruimteclaims 
(economie, wonen, energie, natuur, recreatie). HMC-locaties zijn bij voorkeur bereikbaar via 
water. 


2.3.3 Grootschalige logistiek 


Op basis van de ramingen van STEC (2018) blijkt dat er onvoldoende ruimte is om de geraamde vraag 
voor grootschalige logistiek (met een ruimtevraag > 3 hectare) te faciliteren.  De geraamde vraag 
voor de gehele regio Holland Rijnland is maximaal 33 hectare netto bedrijventerrein3. Holland 
Rijnland heeft een redelijk sterke logistieke propositie, als regio centraal gelegen in de grote 
consumentenmarkt van de Randstad en tussen de mainports Schiphol en de Rotterdamse haven. De 
Rijn- en Veenstreek heeft daarbij de beste papieren, vooral vanwege de aanwezigheid van de 
overslagterminal “Alpherium” in Alphen aan den Rijn, de ligging aan de N11 en de reeds aanwezige 
sterke logistieke vertegenwoordiging. Daarnaast is de logistiek belangrijk en aanwezig voor 
bestaande clusters, zoals de agrologistiek in de Greenport.  Er is echter weinig ruimte beschikbaar om 
de vraag naar ruimte voor grootschalige logistiek (> 3 hectare) te faciliteren in de regio, terwijl de 
groeipotentie aanwezig is. Er zijn op dit moment vrijwel geen (geschikte) kavels beschikbaar. 
Enerzijds is ruimte voor grootschalige logistiek gewenst, ook met oog op groei ruimte voor 
ontwikkelingen gericht op food, Retail en e-commerce en de kansen voor het koppelen van logistiek 
aan het beter benutten van de overslagterminal Alpherium (duurzaam vervoer). Anderzijds 
constateren we ook dat andere omliggende regio’s zich sterker profileren op de grootschalige 
logistiek, een goede bereikbaarheid kennen aan de A-wegen en hiervoor veel aanbod beschikbaar 
hebben. Er is dan ook sprake van veel concurrentie met name vanuit de regio Schiphol (gemeente 


 
3 Bron: Regio rapport Holland Rijnland, ruimtevraag naar grootschalige logistiek in de periode 2016-2030. 
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Haarlemmermeer) en de A12-zone (Zoetermeer – Woerden – Waddinxveen), welke zich sterk 
profileren op (X)XL logistiek.   
 
De Rijn- en Veenstreek wil gedeeltelijk inspringen op deze geraamde vraag,  door het 
bedrijventerrein Steekterpoort II in Alphen aan den Rijn (circa 10 hectare) voor logistiek 
(bestemmingsplan in voorbereiding) te ontwikkelen. Door hier logistiek te koppelen aan het gebruik 
van de overslagterminal wordt een belangrijke link gelegd met duurzaamheid en duurzaam vervoer.  
De vraag is echter groter. Ook in de andere subregio’s is gezamenlijk geconstateerd dat regio-
Economie071 de door Stec benoemde ruimtebehoefte van 0-5 hectare niet kan en wenst te 
accommoderen, en dat de Duin –en Bollenstreek en Rijn –en Veenstreek hier compenserend ook niet 
in kan voorzien. 
 


• De strategie: regio Holland Rijnland maakt de keuze om voor wat betreft grootschalige 
logistiek -  de concurrentie in de basis niet aan te gaan met Schiphol /Haarlemmermeer en de 
A12-regio. Voor grootschalige logistiek niet passend binnen economisch profiel subregio’s 
wordt daarom sterker de verbinding gezocht met Noord-Holland 
(Haarlemmermeer/Schiphol) en A12-Corridor. 


2.3.4 Science locaties 


De regio Holland Rijnland ziet het belang van science locaties met specifieke clusters van bedrijven, 
onderwijs en overige voorzieningen. De regio kent twee science locaties die zich in bovenregionaal-
verband met Delft (Technische Universiteit) en Rotterdam (Erasmus Universiteit) ontwikkelen: Leiden 
Bio Science Park in Leiden/Oegstgeest en Esa-Estec/Space Business Park in Noordwijk.  Science 
locaties zijn niet specifiek meegenomen in de behoefteraming en de bedrijventerreinenstrategie, 
maar kennen hun eigen ontwikkelstrategie. Als regio Holland Rijnland willen we voldoende ruimte 
reserveren voor deze locaties in lijn met bestaand beleid. In de bedrijventerreinenstrategie van 
Economie071 (2020) zal nader worden ingegaan op de ontwikkeling van het Leiden Bio Science Park. 


3 Strategie per subregio 


3.1 Duin- en Bollenstreek 


De Duin- en Bollenstreek kent vijf middelgrote kernen met klassieke ‘MKB’-bedrijventerreinen. 
Daarnaast is er in het buitengebied door de bollen-, bloemen- en plantenteelt veel greenport-
gerelateerde bedrijvigheid en logistiek. 
 


Vraag in hectare Uitbreidingsvraag  Regionale vraag HMC + 
Logistiek Vervangingsvraag Totaal 


Duin- en Bollenstreek 12-14 hectare 3-7 hectare 3 hectare 18-24 hectare 


 
Het totale harde aanbod is door Stec berekend op 11 tot 13 hectare, vooral op het Space Business 
Park (SBP). Daarnaast is er nog een heel klein beetje ruimte op een paar locaties en tot voor kort ook 
op het Bulb Trade Park (BTP). Het BTP en het SPB zijn echter specifiek bestemd voor Greenport 
gerelateerde bedrijven resp. bedrijven in het ruimtevaartcluster en worden om die reden niet 
betrokken bij de bedrijventerreinenstrategie. Rond het Esa-Estec/Space Business Park worden 
momenteel ook plannen ontwikkeld voor een campus, waardoor deze locatie niet geschikt is voor 
huisvesting van reguliere bedrijvigheid. 
 
Er zijn geen harde plannen voor nieuwe bedrijventerreinen. Wel zouden voor een aantal kleine(re) 
locaties de zachte plannen omgezet kunnen worden naar harde plannen. Dit is vooral een zaak van 
de gemeenten, eventueel in samenwerking met de GOM. Het  gaat om vijf locaties met in totaal 21 
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hectare. Daarmee kan voldaan worden aan de vraag vanuit de subregio (18-24 hectare). Doelstelling 
is om de ruimte op deze locaties zo efficiënt mogelijk te gebruiken (hoge FSI). Hierdoor kan er 
mogelijk wat extra aanbod gecreëerd worden, maar de netto opbrengst zal in de praktijk beperkt 
zijn, zeker op kleinere locaties.  
De gemeente Noordwijk gaat de uitbreiding van het bedrijventerrein Gravendam naar voren halen 
(stond gepland voor de periode na 2030). 
 
MKB 
Niet alle gemeenten hebben beschikbaar aanbod. Er is bijvoorbeeld geen beschikbaar aanbod in 
Hillegom en Lisse. Er zijn alleen restkavels beschikbaar met omvang < 1 hectare. 80% van het 
beschikbare aanbod in de Duin- en Bollenstreek heeft het label ‘Space’ of ‘Greenport’. De 
beschikbare ruimte voor nieuwe vraag is dus beperkt. Er wordt naar gestreefd het MKB volledig en 
waar mogelijk uitbreiding van de huidige HMC-bedrijven binnen de eigen regio te faciliteren. Hier is 
in principe voldoende ruimte voor. De zachte plancapaciteit is hierop getoetst; 
 
HMC 
Er is geen ruimte voor nieuwe HMC-bedrijven. Geen beschikbaar aanbod. Bedrijven kunnen alleen 
uitbreiden door intensivering van bestaande locaties. 
 
Grootschalige logistiek 
Er is geen ruimte voor grootschalige logistieke bedrijven (Geen direct uitgeefbaar aanbod). 
Aanvragen m.b.t. voor vestiging van grootschalige logistiek worden doorverwezen naar omliggende 
regio’s (A4 en A12-corridor) op basis van afstemming die in het kader van vaststelling van de 
regionale bedrijventerreinenstrategie Holland Rijnland zal plaatsvinden. 
Behalve de opvang van individuele bedrijven uit de 071-Regio op bestaande bedrijventerreinen (mits 
passend), heeft de Duin- en Bollenstreek geen ruimte om voor de 071-Regio een opvanglocatie aan 
te wijzen voor uit te plaatsen bedrijven. 
 
Transformatie 
Met betrekking tot de vraag: de hoeveel benodigde ruimte tot 2030 is helder: zie de berekeningen 
van Stec. Bij de potentiele transformatielocaties moet wellicht het bedrijventerrein Hillegommerbeek 
in Hillegom nog toegevoegd worden. Niet bekend is nog om hoeveel hectare het precies gaat, dus 
voor de vraagraming voorlopig een PM-post. 
 
Herstructurering 
Herstructurering van bestaande bedrijventerreinen zal volgens Stec weinig nieuwe ruimte opleveren 
(max. 2 hectare verdeeld over alle bestaande locaties).   
 
Vragen aan de provincie 
Het ontwikkelen van een aantal zachte plannen in de Duin- en Bollenstreek tot nieuwe 
bedrijventerreinen hangt momenteel nauw samen met de vraag wat het tracé voor de nieuwe Oost-
Westverbinding (“Duinpolderweg”) wordt en of deze weg er überhaupt komt. Provincie Noord-
Holland heeft in haar collegeprogramma 2019 deze weg voorlopig “on hold” gezet. Is de provincie 
Zuid-Holland bereid zich bij de provincie Noord-Holland hard te maken voor de aanleg van deze weg 
volgens het eerder vastgestelde tracé? 
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3.2 Rijn- en Veenstreek 


Stec heeft voor de Rijn- en Veenstreek de volgende vraag geraamd voor de periode 2018-2030.  
 


Vraag in hectare Uitbreidingsvraag  Regionale vraag HMC + 
Logistiek Vervangingsvraag* Totaal 


Rijn- en Veenstreek 16-19 hectare 19-26 hectare 8-15 hectare 43-60 hectare 


 
Confrontatie per gemeente met 
hard aanbod Vraag (ha)  Aanbod (ha) Confrontatie (behoefte)  


Alphen aan den Rijn  30-40 ha * 27,3 ha 2,7 – 12,7 ha 
Kaag- en Braassem 5-10 - 5-10 ha 
Nieuwkoop  5-10 1,7  3,3 - 8,3 ha  


 
*In de praktijk is de vraag mogelijk groter. De vervangingsvraag als gevolg van transformatie is mogelijk groter richting de toekomst. 
Daarmee neemt de behoefte ook verder toe.  
 
De Rijn- en Veenstreek gemeenten zetten in op de volgende uitgangspunten: 


1. De Rijn – en Veenstreek wil voorzien in de eigen totale geraamde behoefte van het MKB; 
2. De Rijn- en Veenstreek wil voorzien in geraamde behoefte van 3 ha aan HMC-bedrijvigheid; 
3. De Rijn – en Veenstreek wil gedeeltelijk voorzien in de geraamde behoefte aan regionale 


grootschalige logistiek.  
 


1. Rijn – en Veenstreek wil voorzien in de eigen totale geraamde behoefte van het MKB 
De traditionele sectoren zoals bouw, productie en (groot) handel inclusief transport hebben een 
groot aandeel in het huidige ruimtegebruik in de Rijn- en Veenstreek. Stec (2018) raamt dat dit in de 
toekomstige vraag ook zo zal zijn, omdat de economische structuur niet fundamenteel zal wijzigen. 
De vraag betreft voor een belangrijk deel in omvang klein tot middelgrote (tot circa 1 ha) 
bedrijvigheid overwegend in milieucategorie 3 en incidenteel groter.  De Rijn- en Veenstreek hecht 
waarde aan het MKB en wil ruimte geven voor het lokale MKB om te kunnen groeien vanwege de 
grote (sociaal-)economische waarde die het heeft. Daarbij erkennen we de sterke lokale 
gebondenheid aan de gemeente of zelfs kern.  
 
Het overgrote deel van het nog beschikbare aanbod voor deze groep bedrijvigheid bevindt zich in 
Alphen aan den Rijn. Het uitgeefbaar aanbod in Nieuwkoop is gering (1,7 ha) en er is helemaal geen 
aanbod in Kaag- en Braassem.  Al met al is er te weinig aanbod beschikbaar ten opzichte van de te 
verwachten vraag. De marktdynamiek in de regio is sterk gebonden aan de kern/gemeente.  Op dit 
moment is de beschikbare ruimte voor uitbreiding en nieuwvestiging van (lokale) bedrijven op zeer 
korte termijn beperkt.  Reguliere bedrijvigheid kan in de knel komen of wordt beperkt in 
functioneren , omdat voldoende uitbreidingsruimte ontbreekt. Dit remt de (sociaal) economische 
ontwikkeling van de regio. Dit is termijn daarmee een ongewenste ontwikkeling. Vanuit dit 
perspectief kiest de Rijn- en Veenstreek voor het uitgangspunt te willen voorzien in de eigen 
geraamde behoefte van het MKB. Randvoorwaarde en vereiste voor deze ambitie is de medewerking 
van de provincie om nieuwe planologische- en buiten-stedelijke ontwikkelingen in de Rijn- en 
Veenstreek mogelijk te maken. De uitwerking van deze strategie is als volgt voor de drie gemeenten 
rondom MKB:  
 
Alphen aan den Rijn 


• Faciliteren MKB op de bestaande terreinen met uitgeefbaar aanbod 
• Waar mogelijk kansen voor intensief ruimtegebruik benutten bestaande bedrijventerreinen  
• Nadere zoekgebieden bepalen en verder onderzoeken voor lange termijn (2030) bij voorkeur  


in de directe nabijheid en met aansluiting op de N11 * 
• Bepalen uitgiftestrategie en profilering bestaande bedrijventerreinen 
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*Nader onderzoek naar zoekgebieden  is vooral relevant in het kader van: 
1) De verstedelijkingsopgave en de extra vervangingsvraag die daarmee gemoeid gaat. In de huidige 
ramingen zijn enkel de transformatieplannen meegenomen waarbij het bestemmingsplan al definitief 
is. De daadwerkelijke vraag kan de komende jaren als gevolg van de vraag naar meer transformatie 
t.b.v. woningbouw mogelijk hoger zijn dan geraamd.  
2) Er sprake is van een (grotere) bovenlokale vraag. Uit verhuisdata blijkt dat er ook 
verhuisbewegingen zijn naar Alphen uit de bredere regio dan de Rijnstreek (Bodegraven, Gouda, 
Zoetermeer, Zoeterwoude, Leiden en Leiderdorp). Bovenlokale vraag – mits dit aansluit bij de 
gewenste profielen en mits beschikbaar aanbod –kan  zorgen voor snellere uitgifte dan geraamd. 
Monitoring van de (vervangings-)vraag en het beschikbare aanbod is hierbij een aandachtspunt.  
3) Grootschalige bedrijven gevestigd in het buitengebied kunnen  vanwege provinciale regels niet 
meer uitbreiden. Mogelijke verplaatsing op termijn naar een regulier bedrijventerrein vergt veel 
ruimte die nu niet in de raming is meegenomen. Dit kan in de toekomst mogelijk effect hebben op het 
ruimtegebruik in de Rijn- en Veenstreek.  
 
Kaag en Braassem 


• Inzetten op ontwikkeling Drechthoek II (Leimuiden) en Bospolder (Hoogmade) 
• Verkennen van het zoekgebied A4 


 
Nieuwkoop 
De gemeente Nieuwkoop geeft prioriteit aan:  


- Intensiveren bestaande bedrijventerreinen 
- Herstructureren bestaande bedrijventerreinen 
- Doorzetten verdere ontwikkeling Schoterhoek II* 


 
* Realiteit is dat op Schoterhoek II nog 6,3 hectare ter beschikking is. De uitgifte heeft vertraging 
opgelopen en zal in 2020 plaatsvinden. 
* Met de uitgifte op Schoterhoek II ontstaat er lokale schuifruimte, hetgeen het lokale aanbod 
vergroot. De geïnteresseerde bedrijven zijn lokale bedrijven die elders in de gemeente ruimte 
genereren.  
* Hoewel de gemeente Nieuwkoop geen strategische reserves aanhoudt, zal het de ogen niet sluiten 
voor toekomstige behoefte.  
 
2. De Rijn- en Veenstreek wil voorzien in de geraamde behoefte van 3 ha aan HMC 
In totaal is naar schatting circa 3 hectare geraamd aan uitbreidingsvraag vanuit  (productie) 
bedrijven in de hogere milieucategorie (HMC) in de Rijn- en Veenstreek door STEC. Deze vraag is 
relatief beperkt, omdat bedrijven in toenemende mate in staat zijn om eenzelfde of hogere 
productie te realiseren op hetzelfde bedrijfsoppervlak/kavel. Het zal dan ook gaan om groei vanuit 
bestaande, al gevestigde bedrijven. Gezien de beperkte verplaatsingsdrift en verhuisbereidheid van 
dergelijke bedrijven, is het niet realistisch om er vanuit te gaan dat dit segment nog enorm groei. De 
Rijn- en Veenstreek verwacht op basis van de huidige situatie hierin te kunnen voorzien in de eigen 
regio. 
  
In de raming is nog geen rekening gehouden met compensatie van mogelijke HMC-locaties in de 
eigen subregio die op termijn zullen transformeren naar of ten behoeve van het stimuleren van 
(binnenstedelijke) woningbouw of andere functies. Ook is geen rekening gehouden met circulaire 
ambities binnen de Rijnstreek en het aantrekken van nieuwe circulaire (startup) bedrijvigheid. 
Circulaire bedrijvigheid valt vaak in de HMC-categorie vanwege de relatie met reststoffen, (rest)afval 
en grondstoffen. Voor deze aanvullende vervangingsvraag of ambities zijn in de Rijnstreek 
vooralsnog vrijwel geen kavels  aanwezig. De Rijn- en veenstreek wil de mogelijkheden hiervoor 
richting de lange termijn verder verkennen.  Anderzijds vraagt de Rijn- en veenstreek een 
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pragmatische benadering van de provincie t.a.v. transformatie van incourante HMC locaties en 
bijbehorende compensatie.   
 
De uitwerking van deze strategie is als volgt: 


• Doorgaan met de ontwikkeling en verdere uitbreiding van bedrijventerrein Hoogewaard 
(bestemmingsplanprocedure)  in Alphen aan den Rijn (deels voor HMC).  


• Kansen onderzoeken  voor betere benutting van de huidige planologische HMC-ruimte op 
bestaande bedrijventerreinen, ten behoeve van schuifruimte/compensatieruimte (lange 
termijn) 


• Verkennend onderzoek uitvoeren naar gemeente-brede (on)mogelijkheden voor de 
ontwikkeling van een circulair bedrijventerrein in Alphen aan den Rijn 


• Waar mogelijk inzetten op het stimuleren van gebruik van technologische middelen, 
bouwvoorschriften, beschikbare technieken etc. bij bedrijven om hinder te verminderen en 
zo bedrijven in te passen in en lagere categorie.  


 
Vragen aan de provincie 
De Rijn- en Veenstreek ziet het belang van behoud van HMC-locaties en watergebonden locaties, 
ook in relatie tot de transitie naar een circulaire economie.  Locaties voor HMC zijn schaars en 
moeten vanuit dit perspectief gekoesterd worden op plekken waar dit toekomstbestendig is en past 
in de omgeving. Uitbreiding van het bedrijventerrein Hoogewaard in de gemeente Alphen aan den 
Rijn is vanuit dit perspectief van groot belang. Onlangs is door de provincie het voornemen 
uitgesproken tot intrekking van de verleende meerjarige UHB projectsubsidie Hoogewaard. Gezien 
het belang van de uitbreiding van Hoogewaard om ruimte te kunnen bieden aan HMC-bedrijvigheid 
wordt om coulance gevraagd m.b.t. de ontstane situatie.  


Tegelijkertijd met het belang van HMC-locaties ziet de Rijn- en Veenstreek ook dat ruimte voor HMC 
op gespannen voet kan staan met het realiseren van (binnenstedelijke) woningbouw en soms ook 
dat HMC-bedrijfslocaties jarenlang leeg staan. Bijvoorbeeld vanwege de ontsluiting of ligging. In dit 
speelveld vraagt de Rijn- en Veenstreek de provincie om een pragmatische en gebiedsgerichte 
benadering  rondom transformatie van HMC-locaties die niet langer toekomstbestendig zijn en 
compensatie daarvan. Voorbeeld betreft de Boot beton HMC locatie gelegen aan het water in de 
kern Leimuiden in de gemeente Kaag- en Braassem die al geruime tijd leeg staat en waar een 
initiatief ligt om dit een recreatieve bestemming te geven. Aan de provincie wordt gevraagd hier 
medewerking aan te verlenen.  


3. De Rijn – en Veenstreek wil gedeeltelijk voorzien in de geraamde behoefte aan regionale 
grootschalige logistiek 


In totaal is 16-23 hectare vraag geraamd in de Rijnstreek voor grootschalige logistiek. De Rijnstreek 
heeft van oudsher relatief veel logistieke activiteiten, geclusterd in Alphen aan den Rijn. Dit is te 
danken aan de centrale ligging, de ligging nabij de vierbaans N11 en de aanwezigheid van het 
Alpherium (containerterminal).  


Op dit moment is echter weinig ruimte beschikbaar om de vraag naar ruimte voor grootschalige 
logistieke bedrijvigheid (kavels > 3ha) te faciliteren.  De inzet vanuit de Rijnstreek is om in te zetten 
op het faciliteren van logistieke bedrijvigheid die én voor distributie richting de Rijnstreek van 
belang is én die bijdragen aan een optimaler gebruik van overslagterminal Alpherium. Om tegemoet 
te komen aan deze ambitie, ontwikkelt Alphen aan den Rijn het bedrijventerrein Steekterpoort II. 
Daarnaast vormen bestaande leegstaande logistieke panden een alternatief (bijvoorbeeld via 
herontwikkeling). Nieuwkoop en Kaag- en Braassem hebben voor dit type grootschalige logistieke 
bedrijvigheid geen aanbod. De Rijnstreek heeft geen verdere ambities om zich te ontwikkelen tot 
een logistiek grootschalig cluster, voor XL-logistiek.  Dit met het oog op de schaarse ruimte, de 
beperkte effecten voor de werkgelegenheid en de concurrentie met andere regio’s zoals de A12 
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regio en de Schiphol regio. Bij concrete vragen zal daarom doorverwezen worden naar de A12-regio 
en de regio rondom de A4/Schiphol en hierop zal meer samenwerking worden gezocht.  


De uitwerking is als volgt: 


• Tot ontwikkeling brengen van Steekterpoort II als bedrijventerrein voor o.a. grootschalige 
logistiek (< 3 ha). 


• Samenwerking zoeken met A4 en A12 regio.  


3.3 Regio-Economie071  


De Economie071-regio is één van de dichtstbevolkte en dichtst bebouwde gebieden van Nederland. 
Er zijn verschillende ontwikkelingen gaande in de regio, die ieder een claim op de nog beschikbare 
ruimte leggen. De Economie071-regio krijgt te maken met bevolkingsgroei. Voor de gehele regio 
Holland Rijnland wordt rekening gehouden met een behoefte aan circa 30.000 extra woningen. 
Daarvan zal een aanzienlijk deel moeten landen in de Economie071-regio. Tegelijkertijd zal de 
economie van de Economie071-regio naar verwachting verder groeien. Dat brengt nieuwe 
bedrijvigheid en uitbreiding van bestaande bedrijven met zich mee. Die nieuwe en uitbreidende 
bedrijven hebben ook ruimte nodig. De komende jaren kan worden voorzien in de huidige  
kwalitatieve en kwantitatieve vraag naar - bedrijventerreinen  mits zachte plancapaciteit kan worden 
omgezet in hard aanbod. . Om dit te bewerkstelligen, dienen de gemeenten erin te slagen om zacht 
aanbod van de bovenstaande onderzoeklocaties om te zetten naar harde plancapaciteit. Dit zal een 
zware, gezamenlijke inspanning betreffen van de gemeenten.  
 
Bij het opstellen van de bedrijventerreinenstrategie zijn de gemeenten in regio-Economie071 
uitgegaan van een modelmatig opgestelde behoefteraming. In totaal is daarbij een kwantitatieve 
vraag naar bedrijventerreinen becijferd tussen de 47,2 en 63,5 hectare (dit is exclusief 
bovenregionale vraag HMC en grootschalige logistiek). Dit betreft een aanzienlijk hogere vraag dan 
waar in eerste instantie door Stec in 2018 vanuit was gegaan. Belangrijkste reden hiervoor is dat de 
daadwerkelijke transformatie in regio Economie071 hoger blijkt dan was geprognosticeerd door de 
woningbouwopgave van Holland Rijnland die met name dient te landen in het stedelijk gebied van de 
regio. 
 


Vervangingsvraag 2019  
(exclusief mogelijke ruimtewinst door intensivering , kengetal = 20%) 20,2-22,5 hectare 


Valkenburgseweg en Katwijkerweg (Katwijk/Valkenburg) 5-7,3 hectare 
Rooseveltstraat-West (Leiden) 4,0 hectare 
Rooseveldstraat Trekvliet (Leiden) 0,7 hectare 
Lammenschans (Leiden) 3,5 hectare 
Baanderij (Leiderdorp) 7,0 hectare 
  


Vervangingsvraag 2018 
(Onderkant bandbreedte is inclusief eerder onderzochte ruimtewinst door intensivering) 6-10 hectare 
’t Ambacht (Katwijk) 2,5 hectare 
Wernink (Leiden) 3,5 hectare 
Veilingterrein (Leiden) 2,0 hectare 
Lage Zijde (Leiderdorp) 2,0 hectare 
  
Uitbreidingsvraag 2018 
Uitbreidingsvraag 20194 


26-36 hectare 
21-31 hectare 


Minus uitgifte 2018/2019:  


 
4 NB: de bovenregionale vraag naar HMC en grootschalige logistiek voor regio-Economie071 bedraagt 5-8 hectare. Omdat deze niet wordt 
gefaciliteerd is deze vraag niet meegenomen in de uitbreidingsvraag voor regio-Economie071. 
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Grote Polder (Zoeterwoude) 
De Boeg (Oegstgeest) 
Bio Science Park (Leiden/Oegstgeest) 


0,5 hectare 
2,0 hectare 
2,5 hectare 


  
Vraag kwantitatief regio-Economie071 47,2-63,5 hectare 


 
Bij het inventariseren van de vraag wordt naast uitbreiding en vervanging van bedrijvigheid ook een 
onderscheid gemaakt in het type bedrijvigheid en de ruimtelijke behoefte die daaruit voortvloeit. 
Onderscheiden worden matig gedifferentieerde en breed gedifferentieerde terreinen. 


• Matig gedifferentieerde bedrijventerreinen zijn bedrijventerreinen waarbij het doel is om de 
huidige bedrijventerrein functie te behouden en matig te verruimen. Grosso modo wordt 
hiermee gedoeld op bedrijventerreinen met een milieucategorie 3 en hoger.  


• Breed gedifferentieerde bedrijventerreinen zijn bedrijventerreinen waar ook andere 
economische functies (perifere detailhandel, kantoren, zakelijke en maatschappelijke 
dienstverlening) en voorzieningen zijn toegestaan. Grosso modo wordt hiermee gedoeld op 
bedrijventerreinen met een milieucategorie 1 en 2. 


 
Vervangingsvraag door transformatie 
Op sommige locaties zetten gemeenten in op functiemenging met o.a. woningbouw. Dit heeft 
gevolgen voor het aanbod van bedrijventerreinen. Dit speelt op terreinen ’t Ambacht, Katwijkerweg 
en Valkenburgseweg (alle in Katwijk), de Lage Zijde (Leiderdorp) en Werninkterrein, Veilingterrein, 
Rooseveltstraat Trekvliet (alle in Leiden). Daarbij komen locaties waarvan de precieze 
compensatieomvang nog niet helder is, dit zijn Rooseveltstraat West, Lammenschans (Leiden) en 
Baanderij (Leiderdorp). Dit komt omdat deze terreinen een dubbelbestemming hebben; zowel 
bedrijventerrein als een PDV5-functie. De vervangingsvraag ligt tussen de 26,2-35,7 hectare.  
 
Gemeenten in regio Economie071 kunnen voorzien in de totale vervangingsvraag (kwantitatief) en in 
de verschillende typen vervangingsvraag (matig gedifferentieerd, breed gedifferentieerd en Bio 
Science), mits de terreinen die als zacht aanbod zijn gekwalificeerd daadwerkelijk worden omgezet in 
harde plancapaciteit. Bij matig gedifferentieerd is dat krap aan.  
 
Gemeenten en bedrijfsleven in Economie071 hebben afgesproken dat bestaande 
transformatieplannen/ gebiedsontwikkelingen die de regio als geheel versterken voortgezet moeten 
worden. Daarbij wordt voorzien in compensatie. De gemeenten in regio Economie071 gaan tot 2030 
geen andere bedrijventerreinen transformeren dan in de bedrijventerreinenstrategie van 
Economie071 staan genoemd en gaan dat in deze periode ook niet onderzoeken bij matig 
gedifferentieerde bedrijventerreinen om zo investeringszekerheid te bieden aan ondernemers. 
Indien transformaties niet worden gerealiseerd, blijft deze ruimte beschikbaar voor bedrijven.  
 
Compensatie van type bedrijvigheid vindt plaats bij daadwerkelijke transformatie. Deze compensatie 
dient in eerste instantie binnen de gemeentegrenzen en vervolgens binnen de Economie071-regio. 
Indien dit niet mogelijk blijkt, is er een rol weggelegd voor de stuurgroep van Economie071. 
Er kunnen zich altijd onvoorziene omstandigheden voordoen, waardoor er een verzoek komt tot 
studie naar transformatie van een bestaand bedrijventerrein, dat niet is opgenomen in deze strategie 
als te transformeren locatie. Bij een dergelijk verzoek tot studie dient ook te worden gekeken naar 
schuifruimte. In dergelijke gevallen dient eerst fysieke schuifruimte te worden gecreëerd voordat de 
transformatie wordt ingezet.  
 
Bestaande bedrijventerreinen 
Gemeenten kijken op ieder bedrijventerrein kritisch naar de mogelijkheden om nog slimmer met de 
ruimte om te gaan en treden hierover in overleg met onze ondernemers. 


 
5 Perifere Detailhandel Vestigingen 







13 
 


 
De bedrijventerreinen zijn hard nodig voor bedrijven die enige mate van omgevingshinder 
veroorzaken, maar veelal zijn er ook andere functies gevestigd, zoals bijvoorbeeld Leisure. Dat 
belemmert slim ruimtegebruik. Op de matig gedifferentieerde bedrijventerreinen gaan de 
gemeenten niet actief Leisure uitplaatsen. Bij vertrek van deze functies zetten de gemeenten echter 
in op her invulling met bedrijvigheid. Bij breed gedifferentieerde terreinen dient een goede balans te 
worden gevonden tussen wonen, werken, Leisure en andere functies. 
 
Alle bedrijventerreinenterreinen die zijn opgenomen in de nog vast te stellen 
Bedrijventerreinenstrategie Economie071 (exclusief de lijst met de te transformeren locaties) blijven 
deze functie houden tot en met 2030. Het denken over gebieden staat uiteraard nooit stil, maar tot 
2030 worden er door de gemeenten geen onderzoeken geïnitieerd, noch wordt er geparticipeerd in 
onderzoeken van derden  naar transformaties bij de matig gedifferentieerde bedrijventerreinen. Dit 
geeft ondernemers investeringszekerheid voor de lange termijn. Bij de breed gedifferentieerde 
terreinen is er ruimte voor onderzoek naar en ontwikkeling van andere functies die het functioneren 
van het bedrijventerrein versterken, zonder de belangen van ondernemers te schaden. Bij een 
dergelijk verzoek tot studie, moet ook worden gekeken naar fysieke schuifruimte. Indien 
transformaties niet worden gerealiseerd, dient deze ruimte behouden te blijven voor 
bedrijventerreinen, gezien de vraag-aanbod verhouding.  
 
Nieuw aanbod 
Kwantitatief is er een aanbod beschikbaar van maximaal 70 hectare. Dit is opgebouwd uit 
verschillende segmenten. Een deel van dit aanbod is direct beschikbaar en heeft een harde 
planstatus. Een deel van het aanbod betreft nog onderzoeklocaties (zacht aanbod). De toekomstige 
bestemmingen van deze locaties zijn nog niet duidelijk. Als gekeken wordt naar de mate van 
differentiatie van het aanbod, dan is dit opgebouwd uit de segmenten matig gedifferentieerd, breed 
gedifferentieerd en Bio Science. Gemeenten zijn aan zet om zachte plancapaciteit om te zetten in harde 
plancapaciteit.  
                              
Vraag – aanbod confrontatie MKB 
Als gekeken wordt naar de kwantitatieve kant is er een vraag naar 47,2 à 63,5 hectare aan 
bedrijventerreinen. Er is maximaal 70 hectare aan bedrijventerreinen beschikbaar. Dat betekent dat 
kwantitatief aan de vraag kan worden voldaan, mits de gemeenten zacht aanbod omzetten naar 
harde plancapaciteit en planuitval wordt voorkomen. Ook kwalitatief kan worden voldaan aan de 
vraag naar Bio Science, breed gedifferentieerd en matig gedifferentieerd.  
 
Er blijkt net aan een kwalitatieve match te zijn in de drie te onderscheiden typen bedrijventerreinen: 
matig gedifferentieerd, breed gedifferentieerd en Bio Science. Maar zeker bij matig gedifferentieerd 
is dat krap aan. Om tot deze match te komen dient er nog het nodige werk verzet te worden door 
gemeenten om zachte plancapaciteit om te zetten naar harde plancapaciteit. Bij de 
onderzoeklocaties moet nadrukkelijk worden gekeken naar een bestemming als bedrijventerrein en 
specifiek naar het type bedrijventerrein:  matig gedifferentieerd (Vlietzone Leiden, IKEA-locatie 
Leiderdorp en oude Potgrondlocatie (Zoeterwoude) of breed (al dan niet kennisintensief) 
gedifferentieerd (Valkenburg Katwijk). De gemeenten voldoen hiermee aan het convenant ‘Ruimte 
voor bedrijven 2018-2022’. De gemeenten onderkennen dat ze op dit moment niet volledig in de 
voor 2030 geprognosticeerde uitbreidingsvraag kunnen voorzien, maar zetten zich ervoor in dat er 
genoeg ruimte voor bedrijventerreinen wordt gerealiseerd. 
 
Gemeenten en bedrijfsleven in Economie071 hebben afgesproken dat de lijst van potentiële locaties 
niet ten telkenmale ter discussie wordt gesteld. Deze is voor de huidige strategie uitgebreid verkend. 
Als zich nieuwe mogelijkheden voordoen, wordt daar uiteraard naar gekeken om geen kansen voor 
een economisch vitale regio te missen.  
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Gemeenten en bedrijfsleven in Economie071 hebben uitgesproken als regio de broek zelf op te 
houden. De Rijn- en Veenstreek zal geen verzoek krijgen of kunnen voorzien in ruimte omdat voor 
veel lokale mkb’ers, klanten en toeleveranciers dit te ver weg is van de regio Economie071. 
 
Er volgt in 2020 nog een uitvoeringsprogramma op de bedrijventerreinenstrategie van Economie071, waarin 
o.a. de verbinding wordt gelegd met andere gemeentelijke beleidsvelden.  
 
HMC 
Er is geen beschikbaar aanbod. Er zal geen inzet plaatsvinden op nieuw HMC.  
Huidige bedrijvigheid kan wel uitbreiden (door intensivering) en verplaatsen binnen de regio. 
Bovenregionale vraag HMC wordt niet gefaciliteerd. 
 
Grootschalige logistiek 
Er is geen uitgeefbaar aanbod. Er zal geen inzet plaatsvinden op grootschalige logistiek. Huidige 
bedrijvigheid kan wel uitbreiden (door intensivering) en verplaatsen binnen de regio. Bovenregionale 
vraag grootschalige logistiek wordt niet gefaciliteerd. 


4 Uitdagingen voor verdere beleidsontwikkeling 


Deze hoofdlijnenstrategie richt zich op de mate waarin regio Holland Rijnland in ruimtelijke zin de 
vraag naar bedrijfsruimte kan en op hoofdlijnen wil faciliteren. De regio en gemeenten hebben de 
ambitie om in de (nabije) toekomst ook in kwalitatieve zin meer vorm te geven aan de 
bedrijventerreinenstrategie. Regio-Economie071 zal dat doen in de strategie die zij momenteel 
opstelt. Ook de Rijn- en Veenstreek denkt na over een vervolg stap.  


In aanvulling op de hoofdlijnenstrategie benoemen we in dit hoofdstuk enkele uitdagingen die een 
plek moeten gaan krijgen in de uitwerking in de subregionale bedrijventerreinenstrategieën of 
andere (integrale) beleidsnotities. 


4.1 Verduurzaming van bedrijventerreinen 


Holland Rijnland wil in 2050 een energie neutrale regio zijn. Deze doelstelling geldt ook voor 
bedrijventerreinen. Met de ambitie een energie neutrale regio te zijn geeft de regio invulling aan 
nationale en internationale doelstellingen op het gebied van klimaat en energie. In 2050 moet het 
energieverbruik binnen de regio volledig worden gedekt door energie uit duurzame energiebronnen 
of restbronnen. Daarvan komt minstens 80% uit onze eigen regio. De resterende 20% vullen we in 
door bijvoorbeeld restwarmte of geothermie uit de nabijheid van onze regio. Ook zetten we in op 
30% energiebesparing ten opzichte van ons huidige energiegebruik. Hiermee stoot de regio in 2050 
nauwelijks nog CO2 uit voor de energievoorziening. Wil de regio in 2050 energieneutraal zijn dan 
moet 26,8 Petajoule6 duurzaam opgewekt worden.  


In regio Holland Rijnland is in 2017 een Energieakkoord gesloten. Momenteel werken de gemeenten 
in regio Holland Rijnland aan de Regionale Energie Strategie (RES) waarin de te nemen stappen 
verder uitgewerkt worden. In de RES wordt gewerkt in vijf uitvoeringslijnen: 


• Ruimte en energie (waar komen zonnevelden en windmolens) 
• Warmte (duurzame warmtevoorziening in een toekomst zonder aardgas) 
• Energiebesparing 
• Zon op daken 
• Duurzame mobiliteit 


 
6 Eén Petajoule is energie voor 15.000 huishoudens 
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In de RES zal voor bedrijventerreinen voor al deze uitvoeringslijnen beschreven worden wat de inzet 
zal zijn. De verduurzaming van bedrijventerreinen is een publiek-private opgave en vraagt een 
collectieve aanpak. Het gaat om samenwerking tussen ondernemers(verenigingen), 
vastgoedeigenaren, leveranciers, adviseurs en de overheid. Ondernemers verschillen in de mate 
waarin ze open staan voor het nemen van duurzame maatregelen. Zij kunnen door een persoonlijke 
benadering overtuigd raken van de voordelen van deelname aan het collectief. Daarvoor is 
praktische, objectieve informatie nodig over de kosten en opbrengsten van energiemaatregelen en 
over bestaande wettelijke verplichtingen en regelgeveling van de verschillende overheden. Van de 
provincie verwachten wij dat zij zich constructief opstelt bij de oplossingen die gemeenten en 
betrokken partijen bij bedrijventerreinen overeenkomen. 


Aan de provincie vragen we een visie te ontwikkelen op verduurzamingsopgave van 
bedrijventerreinen en de rol van de provincie hierin in de op te stellen provinciale 
bedrijventerreinenstrategie. Ook verzoeken wij de provincie middelen in de vorm van subsidies vrij te 
maken om de ambities met betrekking tot verduurzaming van bedrijventerreinen te realiseren. 


4.2 Human Capital Agenda 


In de subregionale bedrijventerreinenstrategieën en in hun economische programma’s zullen 
gemeenten een verbinding (moeten) leggen tussen de ruimtelijke strategie voor bedrijvigheid en de 
Human Capital Agenda. De drie subregio’s werken ieder in eigen (informele) 
samenwerkingsverbanden7  aan economische thema’s, waarin ook de Human Capital Agenda een 
plek heeft of zou moeten krijgen. Ook provincie Zuid-Holland voert in EBZ8-verband een Human 
Capital Agenda. Hier liggen kansen voor de regio om actief bij aan te haken. 


We waarderen het dat de provincie middels betrokkenheid bij de EBZ aandacht heeft voor het 
aantrekken en ontwikkelen van het juiste arbeidspotentieel. We zijn erg benieuwd op welke wijze de 
Human Capital Agenda  haar beslag zal krijgen in de op te stellen provinciale 
bedrijventerreinenstrategie. 


4.3 Circulaire economie 


De ontwikkeling naar een (meer) circulaire economie gaat een groot beroep doen op de beschikbare 
ruimte voor bedrijvigheid. Ook vraagt dit beleid op het managen van vervoersstromen t.b.v. 
bedrijvigheid. Een circulaire economie gaat meer ruimte vragen dan de huidige lineaire economie. Er 
zullen nieuwe waardesystemen ontstaan voor verschillende fases in de levenscyclus van producten. 
Dat brengt nieuwe soorten bedrijvigheid voort. Om de levensduur van producten te verlengen of aan 
te passen zullen producten vaker hergebruikt, gerepareerd, re-furbished, ontleed en hergebruikt en 
gerecycled worden. Dat vraagt met name goed ontsloten werklocaties (weg én water) en (behoud 
van) ruimte voor bedrijvigheid in hogere milieucategorieën. Het is een uitdaging voor de regio om op 
termijn ruimte te houden en te creëren voor deze transitie. Daarbij valt ook te denken aan het beter 
benutten van planologische ruimte in bestemmingsplannen voor deze ontwikkelingen, indien aan de 
orde. Het rijk voert vijf transitieagenda’s9 die alle hun weerslag op het toekomstig gebruik van 
bedrijventerreinen zullen hebben. In regio Holland Rijnland wordt in Economie071 deelgenomen aan 
Cirkelstad. Hierin wordt geëxperimenteerd met circulaire bouw. Met Circo wordt door gemeenten, 
omgevingsdienst en ondernemers uit de Greenports Duin- en Bollenstreek, Regio Boskoop en het 
Zuid-Hollandse deel van de Greenport Aalsmeer een track gevolgd om agrarische reststromen te 


 
7 Economie071 is het economisch programma van de Leidse regio inclusief Katwijk. Katwijk participeert in verband met haar belang bij de 
greenport samen met de andere bollengemeenten ook in de Economische Agenda Duin- en Bollenstreek.  Alphen aan den Rijn werkt samen 
met gemeenten in het groene hart binnen het platform ‘Groene Hart Werkt!’. Dit is  hét regionale platform voor circulaire economische 
initiatieven in het Groene Hart. Waar mogelijk sluiten ook Kaag- en Braassem en Nieuwkoop aan.  
8 EBZ = Economic Board Zuid-Holland. 
9 Transitieagenda’s: consumptiegoederen, circulaire bouw, maakindustrie, kunststoffen en biomassa. 
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verwaarden. Ook loopt er een Circo-traject Hout uit Bouw en Sloop op de schaal van provincie Zuid-
Holland.  


We waarderen het dat de provincie het voortouw neemt in het ontwikkelen van circulaire 
programma’s en beleid. We zijn erg benieuwd op welke wijze dit haar beslag zal krijgen in de op te 
stellen provinciale bedrijventerreinenstrategie. 


4.4 Mobiliteit en distributiestromen 


De verdichting van verstedelijkt gebied en de overgang naar een (meer) circulaire economie vraagt 
om een visie op mobiliteit en distributiestromen. In regio Holland Rijnland wordt eind 2019 gestart 
met het opstellen van een mobiliteitsvisie. Naast klassieke ontsluitingsvraagstukken van de regio zal 
hierin ook aandacht zijn voor nieuwe vormen van duurzame (stads)distributie en logistiek.  


Als gemeenten werken we nauw samen met provincie Zuid-Holland op beleid- en visievorming op 
mobiliteit. Aan de provincie vragen we een visie te ontwikkelen op mobiliteit en logistiek in relatie 
tot bedrijventerreinen en de rol van de provincie hierin in de op te stellen provinciale 
bedrijventerreinenstrategie. 


4.5 Van bedrijventerreinen naar werklocaties 


In regio Holland Rijnland worden tot 2030 30.000 huizen toegevoegd aan de voorraad. Dit zal met 
name gebeuren in verstedelijkt gebied en in aansluiting op bestaande kernen. Dit geeft druk op 
bestaande binnenstedelijke bedrijventerreinen in verband met de behoefte aan transformatie naar 
woningbouw. Dit vraagt tegelijkertijd ook medewerking van de provincie om waar mogelijk nieuwe 
planologische- en buiten stedelijke ontwikkelingen voor bedrijventerreinen mogelijk te maken. Een 
deel van de bedrijvigheid laat zich simpelweg niet goed mengen. De verstedelijkingsopgave vraagt 
ook optimalisatie van functies in te verdichten gebieden en nieuw te ontwikkelen gebieden door slim 
ruimtegebruik. Wonen en werken zullen steeds meer vermengt raken. Gemeenten hebben een 
afwegingskader nodig om te bepalen waar wonen past in verschillende werkmilieus.  


Aan de provincie vragen we hier een visie op te ontwikkelen in de op te stellen provinciale 
bedrijventerreinenstrategie. 


Bronnen: 


Stec groep 23-10-2018  ‘Ruimte voor bedrijven in Holland Rijnland’, keuzememo en bijlagen 
Stec groep 30-08-2018 ‘Kwalitatieve verdieping bedrijventerreinen (Duin- en) Bollenstreek’ 
Stec groep 14-08-2018 ‘Kwalitatieve verdieping bedrijventerreinen regio R&V’ 
Stec groep 26-01-2018 ‘Naar een BT-strategie voor de 071-regio’ 
Stec-groep 31-10-2019 Concept-versie ‘Ruimte voor bedrijven in de Economie071-gemeenten” 
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Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland 
Postbus 90602  
2509 LP Den Haag 
 
 
 
 
 
 


Geacht college, 
 
Op 20 april 2017 heeft u het regionaal onderzoeksrapport behoefteraming 
bedrijventerreinen Holland Rijnland van de Stec Groep aan ons aangeboden (PZH-
2017-585774015/DOS-2013-0004765). Dit onderzoeksrapport diende als bouwsteen 
voor het verder bepalen van de behoefte aan bedrijventerreinen in regio Holland 
Rijnland. U heeft de regio Holland Rijnland verzocht om op basis hiervan input te 
leveren aan het ruimtelijk kader van de provincie, en de in 2020 op te stellen 
provinciale bedrijventerreinenstrategie. Hierbij geven wij invulling aan dit verzoek. En 
bieden bijgaande Hoofdlijnenstrategie bedrijventerreinen Holland Rijnland 2019 aan.  
 
We willen u opmerkzaam maken van de volgende aandachtspunten. 
 
De regio Holland Rijnland heeft er voor gekozen om de strategie m.b.t. 
bedrijventerreinen op subregionale schaal op te pakken. Dit, omdat de vraag naar en 
beschikbaarheid van ruimte verschilt per subregio. De opgave is zowel kwalitatief als 
kwantitatief anders. Ook zijn per subregio verschillende afspraken gemaakt met het 
bedrijfsleven. Dat maakt dat deze strategie voor wat betreft de regio Holland Rijnland 
een strategie op hoofdlijnen is, die met name de ruimtelijke uitgangspunten 
verwoordt. Als regio Holland Rijnland gebruiken we deze strategie als input voor het 
integraal ruimtelijk afwegingskader dat we als 13 gemeenten gezamenlijk willen 
gaan ontwikkelen. Dit doen we om een antwoord te formuleren op alle ruimtelijke 
vragen die op gemeenten afkomen: woningbouw, economie, mobiliteit, groen en 
energietransitie. 
 
De gemeenten in de Economie071-regio (Leiden, Zoeterwoude, Voorschoten, 
Leiderdorp, Oegstgeest en Katwijk) hebben de afgelopen periode intensief met 
elkaar en met het bedrijfsleven samengewerkt aan een subregionale, meer 
verdiepende concept bedrijventerreinenstrategie: “Ruimte voor Bedrijven in de 
Economie071-gemeenten”. De colleges van de betreffende gemeenten hebben 
kennisgenomen van deze strategie en deze vrijgegeven voor informele 
bijeenkomsten in de regio. Na dit participatietraject volgt een eigen inspraaktraject in 
de loop van 2020. Na dit inspraaktraject zal de strategie na behandeling in colleges 
vrijgegeven worden voor besluitvorming in de gemeenteraden. De besluitvorming 
door gemeenteraden vindt naar verwachting medio 2020 plaats. Dit gegeven maakt 


Datum: 19 december 2019 
Kenmerk:  
Telefoon: 06-86845878 


E-mail: s.ligthart@hollandrijnland.nl  
  


Onderwerp: Hoofdlijnenstrategie bedrijventerreinen Holland Rijnland 2019  







 


dat de input vanuit de Economie071-gemeenten in de strategie Holland Rijnland een 
conceptstatus heeft en onder voorbehoud van de uitkomsten van dit participatie- en 
besluitvormingstraject is opgenomen. We hechten hier nadrukkelijk waarde aan om 
misverstanden te voorkomen: ‘Ruimte voor Bedrijven in de Economie071-
gemeenten” is een concept waarover nog met de betrokkenen van gedachten zal 
worden gewisseld en dat op basis hiervan nog gewijzigd kan worden. Wij hopen dat 
u het waardeert dat wij u van deze eerste denkrichting in de Economie071-regio op 
de hoogte stellen.  
Ook de Rijnstreekgemeenten zullen in navolging van het opstellen van deze 
hoofdlijnenstrategie een meer verdiepende strategie opstellen. 
 
Deze Hoofdlijnenstrategie bedrijventerreinen Hollland Rijnland 2019 dient dus niet 
zozeer als eindresultaat, maar meer als startpunt gezien te worden voor verdere 
strategieontwikkeling en integrale afstemming van ruimtelijke vraagstukken. De inzet 
voor wat betreft bedrijventerreinen op regionale schaal is hierin verwoord. Eerder dit 
jaar ontving u van regio Holland Rijnland een kantorenstrategie.  
 
Ook U als provincie bent volop in ontwikkeling om de van oudsher sectoraal 
opgepakte thema’s meer integraal en in onderlinge samenhang met elkaar op te 
pakken. De toezegging in uw coalitieakkoord om tot regionale woon-werkakkoorden 
te komen getuigt daarvan. We zien dan ook met vertrouwen en energie de 
samenwerking tegemoet die we als gemeente, subregio, regio en provincie met 
elkaar aan zullen gaan om antwoord te vinden op de ruimtelijke vraagstukken die op 
ons pad liggen. 
 
Hoogachtend, 
het Dagelijks Bestuur 
Holland Rijnland, 
de secretaris-directeur,                        de voorzitter, 
 
 
 
L.A.M. Bakker                                      H.J.J. Lenferink 
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Beheersverordening Fonds Cofinanciering 
Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland  
 


Datum 


 


Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Holland Rijnland;  


 


besluit vast te stellen de volgende verordening:  


Beheersverordening Fonds Cofinanciering  


Hoofdstuk 1  Algemene bepalingen  


Artikel  1.1. Begrippen  
In deze verordening wordt verstaan onder: 


- AB, Algemeen Bestuur: het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling 
Holland Rijnland; 


- cofinanciering: wijze waarop een financiële bijdrage aan een initiatief kan worden 
toegekend waarbij de initiatiefnemer(s) een inhoudelijke en financiële bijdrage leveren 
en waarbij dit leidt tot extra investeringen door andere partijen naast Holland Rijnland 
en/of inliggende gemeenten; 


- DB, Dagelijks Bestuur: het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling 
Holland Rijnland; 


- Fonds: het Fonds Cofinanciering; 
- Inhoudelijke Agenda / Regionale Agenda:  documenten, door het AB vastgesteld op 


respectievelijk 16 december 2015 en 30 oktober 2019 waarin de eerst veertien en later 
dertien deelnemende gemeenten in de Gemeenschappelijk Regeling Holland Rijnland 
richting en invulling geven aan hun gezamenlijke ambities op het gebied van 
Maatschappij, Economie en Leefomgeving; 


- initiatief: een concept ontwikkelplan, plan van aanpak of business case waarmee 
bijgedragen wordt aan het realiseren van de ambities zoals die zijn vastgelegd in de 
Inhoudelijke Agenda / Regionale Agenda; 


- initiatiefnemer: een rechtspersoon op wiens initiatief een plan ter cofinanciering wordt 
ingediend;  


- aanvrager: het DB en initiatiefnemer(s) tezamen; 
- regio: het samenwerkingsgebied van de Gemeenschappelijke Regeling Holland 


Rijnland.  
 
Artikel  1.2  
Besluiten ter uitvoering van deze Verordening worden genomen door het Dagelijks Bestuur, 
tenzij in deze Verordening anders is bepaald. 
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Hoofdstuk 2  Fonds Cofinanciering  
 
Artikel 2.1 Instellen Fonds 
Er is een door het AB ingesteld Fonds Cofinanciering. 
 
Artikel 2.2.  Doelstelling Fonds  
Het Fonds is bedoeld ter ondersteuning van initiatieven uit de regio die een bijdrage leveren 
aan het realiseren van de ambities uit de Inhoudelijke Agenda / Regionale Agenda of 
initiatieven die aansluiten op de actualiteit en innovatief van aard zijn en van belang voor de 
regio.  
 
Artikel 2.3.  Voeding van het Fonds  
Jaarlijks wordt het Fonds gevoed uit de begroting. Daarbij bestaat de mogelijkheid om 
aanvullende voeding toe te voegen uit een positief jaarresultaat bij de vaststelling van de 
jaarrekening. De voeding van het Fonds wordt door het Algemeen Bestuur vastgesteld. 
 
Artikel 2.4  Looptijd van het Fonds 
Het Algemeen Bestuur besluit over de beëindiging van het Fonds waarbij rekening dient te 
worden gehouden met lopende verplichtingen. 
 
Artikel 2.5  Beheer van het Fonds  
Het Fonds wordt beheerd door het Dagelijks Bestuur. De beheerskosten van het Fonds 
komen ten laste van de algemene begroting van Holland Rijnland. 
 
Artikel 2.6  Rekening en verantwoording van het Fonds 
Er wordt een apart hoofdstuk Fonds Cofinanciering opgenomen in de begrotingen en 
jaarrekeningen van Holland Rijnland. Op deze wijze legt het DB verantwoording af aan het 
AB met betrekking tot de uitgaven van het Fonds. 
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Hoofdstuk 3  Voorwaarden voor een bijdrage uit het Fonds 


Artikel 3.1  Bijdrage aan initiatief 
Het DB kan een bijdrage uit het Fonds toekennen aan een initiatief uit de regio dat bijdraagt 
aan het realiseren van de ambities uit de Inhoudelijke Agenda / Regionale Agenda of een 
initiatief dat aansluit op de actualiteit en innovatief van aard is en van belang voor de regio. 


Artikel 3.2  Bovengemeentelijk initiatief 
Een initiatief dient voor meer dan een deelnemende gemeente binnen de 
Gemeenschappelijk Regeling Holland Rijnland relevant te zijn  


Artikel 3.3. Indienen concept plan van een initiatief 
De initiatiefnemers dienen een concept ontwikkelplan, plan van aanpak of business case in 
bij het Dagelijks Bestuur.  
 
Artikel 3.4 Externe investeringen 
Het initiatief moet leiden tot extra investeringen in de regio Holland Rijnland door andere 
partijen naast Holland Rijnland en/of de inliggende gemeenten. 
 
Artikel 3.5. Hoogte van de  bijdrage aan het initiatief 
Een bijdrage aan een initiatief is beperkt tot maximaal  €100.000,- en is niet structureel van 
aard. Wel kan deze bijdrage over meer jaren worden verspreid. 
 
Artikel 3.6. Raadplegen Portefeuillehoudersoverleg (PHO) 
Voorafgaand aan het in behandeling nemen van een bijdrage uit het Fonds aan een initiatief 
consulteert het DB het betrokken vakinhoudelijk Portefeuillehoudersoverleg (PHO). Deze 
consultatie kan schriftelijk plaatsvinden. 
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Hoofdstuk 4  Behandelen verzoek om bijdrage uit het Fonds 
 
Artikel 4.1  Toepassen Algemene Subsidieverordening  
De Algemene Subsidieverordening is van toepassing op een verzoek van een initiatiefnemer  
om een bijdrage uit het Fonds.   
 
Artikel 4.2  Vooroverleg over initiatief  
Voorafgaand aan een verzoek om een initiatief te ondersteunen, overleggen de 
initiatiefnemer(s) met het DB om na te gaan of het alternatief voldoet aan de voorwaarden 
zoals geformuleerd in de artikelen 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 en 3.5 van deze Verordening.  
 
Daarnaast dienen in de beschrijving van het initiatief de volgende punten te worden 
opgenomen:  
a. de instellings-, ondernemings- , en rechtspersoongegevens van de initiatiefnemers;  
b. een beschrijving van het initiatief in een ontwikkelplan, plan van aanpak of business 


case; waarin is opgenomen de doelstelling, beoogd resultaat, werkwijze van de 
uitvoering met een onderbouwing van kosten; 


c. de door initiatiefnemers te leveren bijdragen en inzet;  
d. de tijdsplanning;   
e. de afspraken over voortgangs- en eindrapportage.  
 
Artikel 4.3  Verslag van het vooroverleg   
Vervalt. 
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Hoofdstuk 5  Besluit toekennen bijdrage uit het Fonds  
 
Artikel 5.1  Behandelen verslag als aanvraag incidentele subsidie 


1. Een door initiatiefnemer(s) gedateerde en geaccordeerde initiatiefbeschrijving  
zoals genoemd in artikel 4.2 wordt tezamen met een verzoek om een bijdrage uit het 
Fonds, door het DB aangemerkt als een volledig en in behandeling  te nemen 
verzoek om een bijdrage. 
 


2. Het verzoek wordt door het DB volgens de Algemene Subsidieverordening als 
aanvraag voor een incidentele subsidie in behandeling genomen. 
 


3. Het besluit van het DB geldt als een beschikking subsidieverlening volgens de 
Algemene Subsidieverordening.  
 


4. Per jaar is een beperkt budget beschikbaar. Toekenning vindt alleen plaats indien dit binnen 
de beschikbare middelen valt. 


 
 
Hoofdstuk 6  Slotbepalingen  
 
Artikel 6.1  Niet voorziene gevallen 
Vanaf het moment van het DB besluit tot subsidieverlening uit het Fonds, worden 
onvoorziene gevallen door het DB behandeld met toepassing van het subsidierecht uit de 
Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening.  
 
Artikel 6.2  In werking treden, werkingsduur en citeertitel  


1. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2020. 
2. Deze verordening wordt aangehaald als: Beheersverordening Fonds Cofinanciering 


Holland Rijnland.  
 
Artikel 6.3  Bekendmaking en inwerkingtreding 
Het Dagelijks Bestuur maakt de inhoud van de Beheersverordening Fonds Cofinanciering 
Holland Rijnland op de gebruikelijke wijze bekend. 


 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van 18 december 
2019 
 
de Secretaris,                      de Voorzitter, 
 
 
 
 
 
L.A.M. Bakker   H.J.J. Lenferink 
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Toelichting  
 
Algemeen  
 
Eind 2015 is door het Algemeen Bestuur de Inhoudelijke Agenda 2016 – 2020 vastgesteld 
en op 30 oktober 2019 de Regionale Agenda 2019-2023 als opvolger daarvan. In deze 
agenda’s zijn de ambities en speerpunten op het gebied van Maatschappij, Economie en 
Leefomgeving door de 14 (en door de fusie van Noordwijk en Noordwijkerhout later 13) 
samenwerkende gemeenten vastgesteld. Daarbij is geconstateerd dat ten behoeve van het 
faciliteren en versnellen van projecten die bijdragen aan het realiseren van de opgaven uit 
deze Inhoudelijke Agenda het wenselijk is om financiële middelen beschikbaar te hebben. 
Daarbij is het de wens om extra middelen van andere partijen dan Holland Rijnland of de 
inliggende gemeenten aan deze regio te binden. In het verleden is bijvoorbeeld via het 
Regionaal Investeringsfonds veel succes geboekt. 
 
Het Dagelijks Bestuur vindt het belangrijk om financiële middelen beschikbaar te hebben 
voor cofinanciering. De ervaring is dat bij een aanvraag voor cofinanciering het als gevolg 
van besluitvormingstrajecten en begrotingswijzigingen lang duurt om deze beschikbaar te 
krijgen. Dit vraagt van het Dagelijks Bestuur vaak creatieve oplossingen om toch snel 
financiële middelen beschikbaar te hebben, of het risico te lopen kansen te missen. Als de 
regio een cofinancieringsbudget beschikbaar heeft kan zij snel op kansen inspringen, zonder 
daarvoor een extra bijdrage aan gemeenten te hoeven vragen in de vorm van 
begrotingswijzigingen. 
 
Hierbij is flexibiliteit nodig om te kunnen inspringen op innovaties en/of kansen die zich 
voordoen uit bijvoorbeeld de markt en/of onderwijs. Een voorbeeld hiervan is een publiek-
privaat initiatief om te komen tot een toegepaste vakopleiding gericht op scholing van 
personeel voor topsectoren (Greenports, Health- and Lifesciences, Space) in de regio. 
Hiermee wordt niet alleen het vestigingsklimaat verbeterd, maar worden ook 
ontwikkelkansen aan jongeren geboden. Verder kan worden gedacht aan projecten op het 
gebied van energietransitie, maar ook vernieuwing van de zorg. Initiatieven dienen passend 
te zijn binnen de Inhoudelijke Agenda / Regionale Agenda, waarbij aan de voorkant geen 
harde omschrijving kan worden gegeven waaraan dient te worden voldaan. Innovatie kan 
natuurlijk niet worden voorspeld. 
 
 
 
Artikelsgewijze toelichting  
 
Hoofdstuk 2  Fonds Cofinanciering  
 
Art. 2.1 t/m art. 2.8 
Met ingang van 1 januari 2017 is er een door het  AB ingesteld Fonds Cofinanciering. 
Er komt jaarlijks een financiële voeding van het  Fonds uit de begroting. Eventueel kan het 
Algemeen Bestuur bij de vaststelling van de jaarrekening besluiten tot het bestemmen van 
een positief rekeningresultaat ten behoeve van het Fonds. Het DB kan een bijdrage uit het 
Fonds toekennen aan een initiatief uit de regio dat bijdraagt aan het realiseren van de 
ambities uit de Inhoudelijke Agenda / Regionale Agenda of een initiatief dat aansluit op de 
actualiteit en innovatief van aard is en van belang voor de regio. Per initiatief  kan maximaal 
€ 100.000 worden toegekend. Werken met een Fonds en het in vooroverleg met de 
initiatiefnemer(s) voorbereiden van de aanvraag om een bijdrage maakt een korte behandel- 
en besluittermijn mogelijk.  
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Hoofdstuk 3 Beschikbaarheid middelen uit het Fonds 
 
Er kunnen middelen uit het Fonds beschikbaar worden gesteld als aan voorwaarden is 
voldaan. In het vooroverleg wordt het initiatief besproken. Het initiatief moet een bijdrage 
leveren aan de ambities uit de Inhoudelijke Agenda  2016 – 2020 en de Regionale Agenda 
2019 - 2023 op de onderwerpen Maatschappij, Economie en Leefomgeving en/of een 
initiatief zijn uit de actualiteit dat innovatief van aard is en van belang voor de regio. De 
beschrijving van het initiatief en de wijze waarop deze voldoet aan de voorwaarden vindt 
plaats in een ontwikkelplan, plan van aanpak of business case. Hierin wordt ingegaan op de 
doelstelling, beoogd resultaat en de werkwijze van de uitvoering. Hierbij wordt een 
onderbouwing van de kosten gegeven. Ook komt aan de orde de door initiatiefnemer(s) te 
leveren bijdragen, inzet en de tijdsplanning. Het initiatief dient bovengemeentelijk zijn; dat wil 
zeggen dat er een bovenlokaal belang dient te zijn of een effect dat een bovengemeentelijke 
uitstraling heeft.  
 
 
Hoofdstuk 4  Behandelen verzoek om bijdrage uit het Fonds 
 
Omschreven zijn de minimale voorwaarden waaraan een verzoek dient te voldoen. Gekozen 
is voor een informeel vooroverleg. Op deze wijze wordt de kansrijkheid van de 
daadwerkelijke aanvragen voor cofinanciering vergroot. 
 
 
Hoofdstuk 5. Besluit toekennen bijdrage uit het Fonds  
 
In verband met rechtszekerheid belangen van partijen, en de noodzaak om rekening en 
verantwoording af te leggen, is de behandeling van het verzoek om bijdrage en het besluit 
daarover onder de werking van de Algemene subsidieverordening gebracht.     
 
 
   








Tussenevaluatie Cofinancieringsfonds Holland Rijnland 
 


 


Inleiding 


Het AB van Holland Rijnland besloot op 23 maart 2016 een fonds cofinanciering te starten. Met als 
doel om wanneer dat nodig is snel een financiële bijdrage beschikbaar te stellen waardoor er geen 
kansen gemist worden. 


Het AB heeft de voorwaarden vastgelegd voor ondersteuning van initiatieven in de 
Beheersverordening cofinanciering (bijlage 1.1). In de verordening is vastgelegd waaraan de 
initiatiefnemers dienen te voldoen, op welke wijze de besluitvorming en terugkoppeling verloopt aan 
het AB over ingediende initiatieven en in hoeverre de Algemene Subsidieverordening (ASV) van 
toepassing is. Verder werd besloten om in 2019 het fonds te evalueren. 


 


Doelstelling co-financieringsfonds 


Het fonds is bedoeld voor initiatieven uit de regio die een innovatief karakter hebben en bijdragen aan 
het realiseren van de opgaven van Holland Rijnland die zijn benoemd in de actuele agenda. Om op 
een financiële bijdrage te kunnen rekenen, moet een initiatief ook actueel, kansrijk, opschaalbaar en 
duurzaam zijn. 


Vragen die in deze tussentijdse evaluatie worden beantwoord, zijn: 


1. Lukt het om voldoende relevante initiatieven te vinden om te financieren uit het fonds? 
2. Leveren de gesteunde initiatieven een bijdrage aan de doelstelling van het cofinancieringsfonds? 
3. Leidt de bijdrage uit het co-financieringsfonds tot extra investeringen in de regio door andere 


partijen naast Holland Rijnland en/of de inliggende gemeenten (multiplier)? 
4. Zijn de voorgenomen activiteiten inderdaad uitgevoerd? Welke mate van voortgang zien we bij de 


gesteunde initiatieven? 


 


Reflectie  


Vraag 1: Lukt het om voldoende relevante initiatieven te vinden om te financieren uit het fonds? 


antwoord  


Bij de start van het fonds ging het vinden van relevante initiatieven betrekkelijk langzaam. Dit was 
vooral te wijten aan de geringe naamsbekendheid. Na een actieve lobby bij gemeenten, ambtelijke 
overleggen, externe partijen zoals onderwijs en ondernemers, publicaties in nieuwsbrieven e.d. nam 
de belangstelling voor het fonds sterk toe. Het is van belang dat in de toekomst het vergroten van de 
bekendheid van het fonds onverminderd doorgaat. Uit onderstaande tabel bij de totale uitgaven per 
jaar kan worden opgemaakt dat door de stijgende uitgaven per jaar er voldoende initiatieven zijn. 


Onderstaand een overzicht van de initiatieven.  
       
   2016 2017 2018 2019 2020 


 Inleg (excl. indexering) per jaar  € 150.000 € 268.500 € 268.500 € 268.500 € 268.500 
 Totaal inleg € 150.000 € 418.500 € 687.000 € 955.500   
             
 Instrumentation for Space (LiS)   € 25.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000 


 Project Taalhuizen 
(Taalhuizen)   € 25.000       


 Laagtaalvaardige ouders 
(Taalhuizen)     € 25.000     







 Nationaal Park Hollandse 
Duinen   € 12.100 € 12.100     


 Back on Track **   € 100.000   -€ 25.000   


 Labs2Meet   € 50.000 € 50.000     


 EUPlantcropp      € 24.000     


 Levend Lab    € 32.670       


 Grenzenloos actief      € 15.000     


 Topsurf *     € 99.825 -€ 99.825   


 NEOC ***       € 100.000   


 Technolab     € 100.000     


 Voorkomen laaggeletterdheid 
***         € 25.000 


 Proeftuin om de hoek       € 50.000   


 5-G fieldlab Zuid-Holland       € 100.000   


 Waterstof onderwijsbus ***       € 100.000   
 totale uitgave per jaar  € 0 € 244.770 € 350.925 € 250.175 € 50.000 
 Resterend in fonds € 150.000 € 173.730 € 91.305 € 109.630 € 328.130 
       


* voorschot wordt teruggevorderd vanwege het niet realiseren project   
** voorschot € 100.000 daarvan wordt € 25.000 teruggevorderd vanwege gedeeltelijk niet realiseren 


project 
*** intentie bijdrage cofinancieringsfonds     


 


Vraag 2 Leveren de gesteunde initiatieven een bijdrage aan de doelstelling van het 
cofinancieringsfonds? 


Antwoord 


De gehonoreerde initiatieven zijn alle innovatief en actueel van aard en sluiten goed aan bij de 
doelstelling van het fonds (zie bijlage 1.1 beheersverordening art 2.2) en de ambities uit de 
Inhoudelijke agenda/ Regionale agenda van Holland Rijnland op het gebied van economie, 
maatschappij enz. De initiatieven hebben een regionale uitstraling en zoals bij de beantwoording van 
vraag 3 blijkt, genereren zij een veelvoud aan investeringen van derden. De projecten worden apart 
beschreven in bijlage 1.2. 


Tot nu toe zijn er dertien initiatieven gehonoreerd waarvan een initiatief grotendeels (Back on Track) 
en een initiatief niet (Topsurf) is doorgegaan. Bij twee initiatieven is een positieve intentie voor een 
bijdrage, één initiatief is aangehouden (NEOC) en twee initiatieven zijn afgewezen. Op dit moment 
wordt bij zes initiatieven verkend of die mogelijk in aanmerking komen voor financiering uit het fonds.  


Voor het toetsen van de initiatieven, aan de hand van de Beheersverordening cofinanciering HR, blijkt 
dat het wenselijk is de verordening op een paar punten te wijzigen om het proces te verbeteren. De 
voorstellen worden genoemd in de paragraaf  ‘Wijzigingsvoorstellen beheerverordening 
cofinancieringsfonds’. 


 


 







Vraag 3 Leidt de bijdrage uit het cofinancieringsfonds tot extra investeringen in regio Holland Rijnland 
door andere partijen? 


Antwoord 


Het blijkt dat voor een groot aantal initiatiefnemers de steun van Holland Rijnland in de initiatieffase 
cruciaal was voor het verkrijgen van financiële steun van andere partijen. De betrouwbaarheid van 
Holland Rijnland als overheid trok andere partijen over de streep om ook een bijdrage te leveren. Het 
deel dat Holland Rijnland financiert, is - zoals eerder genoemd - bedoeld als multiplier om externe 
gelden aan te trekken. Een belangrijke voorwaarde is dan ook dat externe partijen (kennisinstellingen, 
ondernemingen en andere overheden) het grootste deel van de investering financieren. Uit de 
bijgevoegde infographic (bijlage 1.3) blijkt dat tot nu toe elke euro cofinanciering vanuit Holland 
Rijnland leidt tot een extern investeringsvolume van circa € 20,-.  Het is echter moeilijk te meten wat 
de uiteindelijke spin off is na de realisatie van het initiatief, maar het ligt in de verwachting dat het 
zowel economisch als maatschappelijk een positief effect heeft. Uit een aantal interviews blijkt dat:  


Georgette Leltz, Programmadirecteur Nationaal Park Hollandse Duinen: 


’Aan de realisatie van het Nationaal Park Hollandse Duinen heeft Holland Rijnland met cofinanciering 
een goede bijdrage geleverd. Door het voortouw te nemen hebben ook andere partijen hun schouders 
eronder gezet en ook een bijdrage geleverd.’ 


Ben Schippers, directeur en oprichter Stichting TechnoLab: 


‘De bijdrage van Holland Rijnland heeft geholpen om het techniekonderwijs inspirerender te maken. 
Bijvoorbeeld door het basisschoolproject Botsende Bots, waarin zelfsturende autootjes werden 
gemaakt. Dankzij de bijdrage van Holland Rijnland gingen meer bedrijven mee investeren in 
menskracht en geld om inspirerende challenges op te zetten waarmee MBO-leerlingen aan de slag 
konden.’  


Onderstaand een overzicht van de initiatieven en de investeringen van Holland Rijnland en externe 
partijen. 


 
 


     
  Totale investering project  
    


1 Instrumentation for Space 
(LiS) 


€ 1.302.528 


2A Project Taalhuizen 
(Taalhuizen) 


€ 75.000 


2B Laagtaalvaardige ouders 
(Taalhuizen) 


€ 89.000 


3 Nationaal Park Hollandse 
Duinen 


€ 570.000 


4 Back on Track ** € 1.132.736 


5 Labs2Meet € 2.800.000 


6 EUPlantcropp  € 1.500.000 


7 Levend Lab  € 143.990 


8 Grenzenloos actief  € 30.000 


9 Topsurf * € -893.483 


10 NEOC *** € 1.000.000 







11 Technolab € 3.309.000 


12 Voorkomen 
laaggeletterdheid *** 


€ 75.000 


13 Proeftuin om de hoek € 460.000 


14 5-G fieldlab Zuid-Holland € 544.000 


15 Waterstof onderwijsbus *** € 440.000 
   
  


€ 12.577.771    


* voorschot wordt teruggevorderd vanwege het niet realiseren project 
** voorschot € 100.000 wordt € 25.000 teruggevorderd vanwege gedeeltelijk niet realiseren 


project 
*** intentie bijdrage cofinancieringsfonds 


 


Vraag 4 Zijn de voorgenomen activiteiten inderdaad uitgevoerd? Welke mate van voortgang zien we 
bij de gesteunde initiatieven? 


Antwoord vraag 4 


Een belangrijke randvoorwaarde voor het bereiken van het doel is dat de voorgenomen initiatieven 
daadwerkelijk zijn uitgevoerd bovendien is dit makkelijk vast te stellen. Dit monitort Holland Rijnland 
aan de hand van jaarlijkse voortgangsrapportages die door de initiatiefnemers wordt opgesteld. 
Hiermee wordt ook getoetst of de bijdrage is besteed aan datgene waarvoor deze was bedoeld. Uit de 
rapportage blijkt dat vrijwel alle initiatieven naar behoren zijn uitgevoerd. Het DB nam kennis op de 
voortgang op 22 november en het AB op 19 december 2018. De rapportages voor 2019 worden op 21 
november aan het DB en op 18 december aan AB ter kennisname voorgelegd. Onlangs bleek dat het 
initiatief Topsurf niet haalbaar is en dat het initiatief Back on Track voor een beperkt deel niet kon 
worden gerealiseerd.  


 


Wijzigingsvoorstellen beheerverordening cofinancieringsfonds (bijlage 1.4) 


Begrippen: Inmiddels is het aantal deelnemende gemeenten door de fusie van Noordwijk en 
Noordwijkerhout gedaald van veertien naar dertien. Daarnaast is de Inhoudelijke Agenda opgevolgd 
door de Regionale Agenda die is vastgesteld op 30 oktober 2019. 
Voorstel: In artikel 1, 1e lid Begrippen, Inhoudelijke Agenda te vervangen door Inhoudelijke Agenda / 
Regionale Agenda en toe te voegen dat de Regionale Agenda door het Algemeen Bestuur is 
vastgesteld op 30 oktober 2019 en de veertien deelnemende gemeenten te veranderen in dertien 
deelnemende gemeenten. 
 
Indienen stukken voor het vooroverleg met het DB: Het vooroverleg leidt tot een beschrijving van het 
initiatief. Niet het verslag van het vooroverleg maar de beschrijving van het initiatief en het verzoek om 
een bijdrage leidt tot het in behandeling nemen van het verzoek door het DB. 
Voorstel: Het verslag van het vooroverleg in de beheersverordening artikel 4.3 te schrappen en een 
deel van artikel 5, 1e lid aan te passen omdat de vereiste informatie wordt opgenomen in de 
beschrijving van het initiatief. 
 
Besluit toekennen bijdrage uit het fonds: Per jaar is een beperkt budget beschikbaar. Toekenning vindt 
alleen plaats indien dit binnen de beschikbare middelen valt. 
Voorstel: Deze zinsnede toevoegen aan artikel 5 als lid 4. 
 
 
 
 







Aanbevelingen 


Voorgesteld wordt, gezien de veelheid aan innovatieve initiatieven en de multiplier, het fonds voort te 
zetten en over vier jaar te evalueren.  


Verder wordt voorgesteld de Beheersverordening Cofinancieringsfonds HR conform de 
wijzigingsvoorstellen aan te passen en opnieuw te laten vaststellen door het AB (bijlage 1.4). 


 


 


Bijlagen 


Bijlage 1.1 Beheersverordening Cofinancieringsfonds Holland Rijnland (2016) 


Bijlage 1.2 Overzicht initiatieven 


Bijlage 1.3 Infographic Cofinancieringsfonds Holland Rijnland 


Bijlage 1.4 concept gewijzigde Beheersverordening Cofinancieringsfonds Holland Rijnland 


 


 


 








 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 


Rapportage Cofinanciering Taalhuizen 2017-2019 
 
 
  







Inleiding 
Dit project is begin 2017 ontwikkeld in samenwerking met de Taalhuizen en de 
gemeenten in de regio Holland Rijnland om laaggeletterdheid in de regio te bestrijden en 
minderen. Het project is onderdeel van de afspraken in het convenant Bondgenootschap 
Geletterdheid in de regio Holland Rijnland 2017-2020. 
 
Doel project: 
Het bestrijden van laaggeletterdheid (taal, eventueel in combinatie met rekenen of 
digitale vaardigheden) bij volwassenen. 
Hierdoor kunnen mensen beter functioneren in de samenleving en wordt participatie aan 
de arbeidsmarkt bevorderd en bestendigd. 
 
Het project is bedoeld om de Taalhuizen actief in te zetten op een aantal specifieke 
activiteiten gericht op: 
1. verhoging van het bereik van Nederlands sprekende laaggeletterden; 
2. verhoging van de signalering en het doorverwijzen van laaggeletterden; 
3. professionalisering van de begeleiding door vrijwilligers in het informele aanbod. 
 
Cofinanciering: 
Voor de bovengenoemde activiteiten heeft de penvoerder BplusC, namens de 5 
taalhuizen en de gemeenten in de regio Holland Rijnland subsidie aangevraagd via de 
rijksregeling Tel mee met Taal en via het cofinancieringsfonds van Holland Rijnland. 
In totaal is voor de periode van 16 juni 2017 tot en met 30 juni 2019 € 75.000 
aangevraagd en toegekend = 
Tel mee met Taal  € 50.000,00 
Cofinancieringsfonds  € 25.000,00 
 
 
Verslaglegging: 
Hierna volgt een rapportage van het project volgens het vaststellingsformulier van Tel 
mee met Taal. 







Naam activiteit 1  verhoging van het bereik van Nederlands sprekende 
laaggeletterden dmv Wervingscampagne 


Startdatum activiteit 16-06-2017 


Einddatum activiteit 30-06-2019 


Beschrijf de aard, omvang, duur en wijze van uitvoering 







Huis aan huis flyercampagne en wervingsmateriaal: 
Gezamenlijk met de deelnemende bibliotheken (Taalhuizen) is campagnemateriaal (flyers, 
posters, doorverwijskaarten en banners) gemaakt en verspreid via de huis aan huisbladen in de 
regio Holland Rijnland. 
De Taalhuizen hebben in de Week van de Alfabetisering in 2017 en 2018 verschillende organisaties 
in hun werkgebied bezocht en daarbij het campagnemateriaal ingezet. De flyers en 
doorverwijskaarten zijn bij relevante organisaties gebracht en toegelicht. De flyers en 
doorverwijskaarten zijn ook na de Week van de Alfabetisering het hele jaar door gebruikt om 
(potentiele) partners in het netwerk te informeren. 
In de subsidieperiode hebben de Taalhuizen ook netwerkbijeenkomst georganiseerd voor bestaande 
en nieuwe partners in het taalnetwerk. Tijdens de bijeenkomst werden de wervingsmaterialen ook 
uitgedeeld en toegelicht.  
De ontwikkelde wervingsmaterialen zijn tijdloos, herkenbaar in de verschillende werkgebieden van 
de Taalhuizen en er is op dit moment nog een grote voorraad van dit materiaal beschikbaar. 
 
 
Rijdend Taalcafé Bollenstreek 
Tijdens de Week van de Alfabetisering reed in 2017 het Taalcafé van de Bibliotheek Bollenstreek 
langs de 5 gemeentes van de Bollenstreek. Dit om laaggeletterdheid in de directe omgeving onder 
de aandacht te brengen.   
Het doel was de laaggeletterden en de sociale omgeving van laaggeletterden (familie, buren, 
werkgevers, collega’s, vrienden en dergelijke met laaggeletterdheid in hun omgeving), erop 
attenderen dat het Taalhuis van Bibliotheek Bollenstreek deze groep ondersteuning kan bieden bij 
de ontwikkeling van diverse basisvaardigheden, met de focus op (beter) leren lezen en 
schrijven. Door letterlijk naar de mensen toe te gaan, wilden we de bekendheid rondom de 
dienstverlening van het Taalhuis vergroten en daarmee stimuleren de drempel te verlagen om te 
vragen naar hulp.    
Daarnaast wilden we de gemeenten (wethouders en ambtenaren) en (evt. nieuwe) lokale partners 
enthousiasmeren, informeren en betrekken bij de ontwikkelingen en het gemeenschappelijk belang 
van het aanbod van de Bibliotheek en het Taalhuis rondom het stimuleren van basisvaardigheden.  
 
 
Loesje workshop 
Tijdens de workshop werd er een introductie over Loesje gegeven, oefeningen uitgevoerd om 
creatief te leren denken, om dan aan de hand van thema’s over laaggeletterdheid Loesje- 
posterteksten te schrijven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







Beschrijf de gerealiseerde doelstellingen, resultaten of producten 


Huis aan huis flyercampagne 
De werving was breed verspreid. Direct meetbaar resultaat is hier niet gemeten. De activiteiten zijn 
goed bezocht en positief ontvangen.  
Naar aanleiding van de flyeractie hebben de taalhuizen aanvragen gekregen van laaggeletterden 
die graag taalondersteuning willen. Veel van hem waren NT2 (oudkomers) maar wij hebben ook 
NT1-ers gesproken die direct vanuit de flyeractie contact hebben opgenomen.  
In de hele regio zijn 40 NT1-ers bereikt, die zijn gestart met een taalaanbod. 
 
Er was voldoende communicatiemateriaal beschikbaar en er is veel publiciteit gegenereerd (krant, 
gemeentekrant, nieuwsbrieven en social media). De algemene informatie is goed verspreid.  
Bij de gemeenten en in andere sectoren is het bewustzijn van laaggeletterdheid groter geworden 
en is dit meer op de agenda gekomen.  
 
Daarnaast zijn we tot de conclusie gekomen dat wij meer moeten samenwerken met onze regionale 
partners. 
 
Rijdend Taalcafé 
Het effect is een ruime verdubbeling (een stijging van 123%) van taalvragers in 2 maanden na de 
campagne ten opzichte van de 2 maanden ervoor. Het effect met vorig jaar is lastiger te meten, 
aangezien destijds nog niet alle Taalpunten actief waren. Het effect op vrijwilligers is nihil, maar dat 
was ook niet het doel van de campagne. Van toename NT1 is momenteel nauwelijks sprake. Wat 
het effect op middellange termijn zou zijn, is nog niet bekend. We verwachten dat vooral de 
contacten met gemeenten en partners als toeleiders een langduriger effect oplevert.  
 
Loesje workshop 
12 Taalhuisprofessionals en communicatieprofessionals van de verschillende Taalhuizen in de regio 
hebben deelgenomen aan deze workshop. Het was een inspirerend groepsproces, waarbij 
samenwerking de mooiste ideeën en teksten opleverde. Het geeft een positieve bijdrage aan 
communicatie op maat. 
 


Als van toepassing: Beschrijf de verschillen tussen de geplande en gerealiseerde activiteit. Licht 
toe. 


De activiteiten zijn redelijk goed bezocht, maar het is lastig de NT1 doelgroep binnen te krijgen. 
De doelstelling was om in deze subsidie periode minimaal 300 (1%) nieuwe Nederlands sprekende 
laaggeletterden te bereiken die een taalaanbod ontvangen. Dit is niet gelukt. 
Zoals landelijk ook het probleem is, is deze doelgroep zeer moeilijk te bereiken. 
Met het nieuwe beleid voor de vervolgaanpak Laaggeletterdheid 2020-2024 krijgen de gemeenten 
meer regie op de inzet op taalscholing en het voorkomen van laaggeletterdheid. In deze aanpak is 
de nadruk van het bereiken NT1-ers van groot belang. 
 
 
 







Naam activiteit 2 verhoging van de signalering en het doorverwijzen van 
laaggeletterden: Workshops en voorlichting Herkennen en 
Doorverwijzen 


Startdatum activiteit 16-06-2017 


Einddatum activiteit 30-06-2019 


Beschrijf de aard, omvang, duur en wijze van uitvoering 


Een dagdeel per workshop met op het programma Laaggeletterdheid Herkennen in de dagelijkse 
praktijk, Normaliseren, Doorverwijzen, Eenvoudig communiceren (Mondeling en Schriftelijk) met 
inzet van een trainingsacteur. De workshops worden gegeven aan medewerkers van diverse 
instellingen en organisaties, waaronder basisscholen, welzijnsorganisaties, Formulierenbrigades, 
servicepunt werk, stichtingen voor maatschappelijke opvang, GGD, Stadsbank en nog veel meer 
organisaties in de regio. 
 


Beschrijf de gerealiseerde doelstellingen, resultaten of producten 


In 26 workshops Herkennen en Doorverwijzen zijn 268 medewerkers van verschillende 
organisaties in de regio getraind.  
De deelnemers hebben hierdoor inzicht gekregen in hoe zij laaggeletterdheid bij 
klanten/bezoekers/ouders kunnen herkennen. Tevens hebben de deelnemers tips en handvatten 
gekregen hoe ze laaggeletterdheid bespreekbaar kunnen maken bij deze doelgroep en hoe kan 
worden doorverwezen.  
De deelnemers aan de workshops geven regelmatig bij de evaluatie aan dat ze door de workshop 
tot verrassende inzichten zijn gekomen. De workshop was voor velen zogezegd een eye-opener. 
Niet zelden tijdens de workshop zag de workshopleider ‘het kwartje vallen’. 
 


Als van toepassing: Beschrijf de verschillen tussen de geplande en gerealiseerde activiteit. Licht 
toe. 


Er was een bereik gepland van 200 medewerkers van organisaties in de regio. Er zijn in deze 
subsidieperiode 268 bereikt. 
 
 
 







Naam activiteit 3 professionalisering van de begeleiding door vrijwilligers in het 
informele aanbod: Trainingen Taalvrijwilligers 


Startdatum activiteit 16-06-2017 


Einddatum activiteit 30-06-2019 


Beschrijf de aard, omvang, duur en wijze van uitvoering 


Alle nieuwe taalvrijwilligers krijgen een Basistraining. De training bestaat uit 4 dagdelen en wordt in 
één van onze taalhuizen in de regio of in een andere locatie gehouden.  
Er wordt gebruik gemaakt van de training die is ontwikkeld door St. Lezen en Schrijven. De 
taalvrijwilliger krijgt informatie over de doelgroep en hoe volwassenen leren. Daarnaast wordt 
geleerd hoe laaggeletterden te begeleiden bij het leren lezen en schrijven, spreken, rekenen of 
omgaan met een computer. 
Naast de basistrainingen zijn er tevens andere trainingen aangeboden aan de vrijwilligers, bijv. de 
verdiepingsmodules Taal voor thuis, EVA, Voel je goed, Interculturele communicatie en 
Klantenservice gehouden.  
 


Beschrijf de gerealiseerde doelstellingen, resultaten of producten 


Door het geven van de trainingen hebben wij veel vrijwilligers opgeleid om de taalactiviteiten 
binnen de Taalhuizen te ondersteunen. 
Het gaat hier om in totaal 31 trainingen aan 337 vrijwilliggers. 
 


Als van toepassing: Beschrijf de verschillen tussen de geplande en gerealiseerde activiteit. Licht 
toe. 


Er was een bereik gepland van 100 vrijwilligers. In de subsidieperiode was er veel behoefte aan 
deze deskundigheidsbevordering van taalvrijwlligers en zijn er uit eindelijk veel meer vrijwilligers 
getraind, nl 337. 
Dit heeft tussentijds ook geleid tot het verschuiven van het budget tussen de wervingscampagne 
en dit trainingsaanbod. Tel mee met Taal heeft ingestemd met deze verschuiving. 
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2. Toevoegingen woningvoorraad 
 
In de Regionale Woonagenda kijken we niet alleen naar de woningmarktregio 
Holland Rijnland. We maken ook een vertaling naar drie subregio’s, omdat deze een 
redelijke samenhangende woningmarkt hebben. De subregio’s zijn: 
‐ Noord: Hillegom, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout 1en Teylingen 
‐ West: Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude 
‐ Oost: Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem en Nieuwkoop 
 
Door woningbouw en sloop verandert de samenstelling en omvang van de 
woningvoorraad. Tussen 2012 en 2019 nam het aantal woningen in de regio Holland 
Rijnland met zo’n 18.000 toe.  
 


 
Figuur 1 Cijfers verkregen van CBS 


In Figuur 1 is de som van het aantal toegevoegde, onttrokken en gesloopte 
woningen in Holland Rijnland in de afgelopen 7 jaren weergegeven. Per jaar en 
subregio zijn opvallende verschillen waar te nemen. In 2014 is bijvoorbeeld de totale 
toevoeging aan de woningmarkt beperkt. Dit kan samenhangen met de economische 
crisis van de voorgaande jaren. Dit zorgt voor een vermindering in de toevoeging 
aan de woningvoorraad in dat jaar.  


 
  


                                                      
1 Noordwijk en Noordwijkerhout zijn 1 januari 2019 gefuseerd, waardoor niet alle cijfers al beschikbaar zijn 
op het niveau van de nieuwe gemeente. 
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3. Woningbehoefteramingen  
 
Regionale Woonagenda Holland Rijnland 2017 
Een van de keuzes in de Regionale Woonagenda is dat tempoversnelling 
noodzakelijk is, zeker voor korte termijn. Tot 2030 ligt er een regionale 
nieuwbouwopgave van 30.000 woningen. Gemeenten moeten in hun planvorming 
voldoende ruimte creëren die een continue bouwstroom garanderen en rekening 
houden met planuitval.  
 
Provincie Zuid-Holland 
De afgelopen jaren is de productie in Zuid-Holland achtergebleven bij de becijferde 
behoefte. De provincie wil de realisatie van woningbouw versnellen, omdat dit goed 
is voor zowel de woningmarkt als voor de economie. Daarom heeft de provincie de 
afgelopen periode onderzocht welke knelpunten haar partners ervaren bij de 
realisatie van woningen. De door de provincie gehanteerde programmerings-
systematiek is hierbij als knelpunt genoemd. Naar aanleiding hiervan heeft de 
provincie besloten de programmeringssystematiek te verruimen (30% meer 
programmeerruimte voor het regionale programma). Hiermee wordt rekening 
gehouden met planuitval en daardoor biedt de programmeringssystematiek 
ruimschoots de mogelijkheid om te voorzien in de woningbehoefte. 
 
Daarnaast heeft de provincie de prognose van de gewenste woningvoorraad-
toename aangepast. De nieuwe Zuid-Hollandse Trendraming geeft aan hoeveel 
nieuwe woningen er nodig zijn (gewenste woningvoorraadgroei) om te voorzien in de 
behoefte van de ‘eigen bevolking’ en de woningmarktmigranten die op basis van het 
recente verleden te verwachten zijn. 
 


 
 Figuur 2 Cijfers provincie en planlijst woningbouw Holland Rijnland 2019 
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Volgens de nieuwe trendraming is de woningbehoefte in onze regio van 2019-2029 
27.560. Als we rekening houden met planuitval zouden we voor realisatie van deze 
woningen rond de 35.828 woningen moeten programmeren. De woningbehoefte 
cijfers laten een groei zien ten opzichte van de vorige raming. De 30.000 die in de 
RWA werd genoemd ging namelijk over een langere periode.  
 
We zien in heel Holland Rijnland voldoende plannen. Vraag is wat nodig is om deze 
plannen tot realisatie te brengen, zeker gezien de ontwikkelingen rond het 
Programma Aanpak Stikstof en PFAS. In subregio Noord sluiten de plannen mooi 
aan bij de trendraming. In subregio oost zien we dat de plannen wat achterblijven bij 
de nieuwe behoeftecijfers en in west zien we meer plannen dan de behoefte.  


 
4. Prijsklasse 
 
Regionale Woonagenda 2017 
De regio wil verdringing van lage en middeninkomens voorkomen, door in te zetten 
op het borgen van een minimale productie in de sociale huur, middeldure huur (met 
een accent tussen € 700 en € 900) en goedkope koopsector (tot € 187.000). Binnen 
de (sub-)regio maken de gemeenten afspraken over het realiseren van de 
gezamenlijke opgave, waarbij het uitgangspunt is dat elke gemeente een evenredig 
aandeel van deze opgave op zich neemt. 
De opgave voor de sociale huursector is bepaald in de analyse, waarbij de regio 
ervoor kiest om tot 2030 zowel de trendmatige behoefte op te vangen als de 
achterstand in te lopen. Dit betekent dat van de totale toevoeging aan de 
woningvoorraad netto 25% een sociale huurwoning betreft, waarmee de gemeenten 
optimaal inzetten op onderlinge solidariteit. We spreken af dit percentage sociale 
huur als minimale norm te stellen voor de gemeentelijke bouwproductie. Deze 
toevoeging kan ook door meer sociale huurwoningen in de bestaande voorraad voor 
de doelgroep beschikbaar te krijgen door bevorderen van doorstroming en 
verminderen van scheefheid. 
Ook de opgave in de middeldure huur en goedkope koopsector is bepaald in de 
analyse. Per gemeente geldt als uitgangspunt minimaal 20% toevoeging in deze 
segmenten voor middeninkomen (minimaal 5% goedkope koop minimaal 15% 
middeldure huur). 
 
Coalitieakkoord provincie Zuid-Holland 
De provincie stuurt op een passend woningaanbod voor alle doelgroepen: starters, 
gezinnen, ouderen, doorstromers, studenten, arbeidsmigranten en statushouders. Bij 
het woningaanbod kijkt de provincie naar zowel koop- als huuraanbod, zowel 
langetermijnhuur als tijdelijke huur (flexwonen). Extra aandacht krijgt de sociale huur 
en het middensegment.  
De provincie wil dat sociale woningen goed verdeeld zijn over de gemeenten. Dit 
gaat de provincie doen door met regio’s tot bindende afspraken te komen, zoals in 
het Regioakkoord Nieuwe Woning- marktafspraken Regio Rotterdam gedaan is. 
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Planlijst woningbouw Holland Rijnland 2019 


 
Figuur 4 Cijfers verkregen uit Planlijst Holland Rijnland 2019 (cat. 1, 2a en 4) 


Uit de cijfers blijkt dat in de gehele regio voldoende plannen zijn om 25% sociale 
huurwoningen te realiseren in de periode 2019-2029. De doelstellingen voor het 
middensegment worden niet gehaald. De verdeling over de regio is ook niet 
evenwichtig. Geen van de gemeenten behalen alle minimale doelstellingen over de 
prijsklasse van woningen. Dat komt deels omdat van een groot deel van de 
plancapaciteit de exacte invulling nog onbekend is, oplopend tot wel 74% zoals in 
Voorschoten. Gemiddeld betreft dit 27% van de plannen per gemeente.  
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De gemeenten Leiderdorp, Leiden, Teylingen, Katwijk, Hillegom en Noordwijk 
voldoen aan de afspraak om 25% sociale huurwoningen te programmeren. Van de 
Leiderdorpse plannen is maar liefst 54% een sociale huurwoning. De gemeenten 
Nieuwkoop, Lisse, Oegstgeest en Kaag en Braassem zitten rond de 20%. Alphen 
aan den Rijn, Zoeterwoude en Voorschoten zitten rond de 15%. In de vorige 
regionale woonagenda was de doelstelling voor sociale huur 15%. Een aantal 
gemeenten zijn sinds vaststelling van de Regionale Woonagenda 2017 bezig met 
een inhaalslag. Bijvoorbeeld is Alphen aan den Rijn op zoek gegaan naar 
zogenoemde ‘onorthodoxe’ woningbouwlocaties voor (zowel tijdelijke als 
permanente) woningbouw om het tekort aan sociale huurwoningen aan te pakken is. 
 
Ten aanzien van het middensegment voldoen de gemeenten Hillegom, Voorschoten, 
Kaag en Braassem, Zoeterwoude, Noordwijk en Lisse aan het uitgangspunt voor 
minimaal 5% goedkope koop. Leiderdorp en Zoeterwoude voegen het meeste 
woningen toe in de middeldure huur.  
 
Zoals aangegeven is van een groot aandeel van de plancapaciteit niet bekend in 
welke prijsklasse zij valt. Door beide doelstellingen te cumuleren kan geconcludeerd 
worden dat ten hoogste 55% van de plancapaciteit in het dure segment mag vallen. 
Zo valt vast te stellen dat de meeste gemeenten ruimte hebben binnen de 
plancapaciteit om de doelstellingen te behalen. Dit kunnen zij doen door de 
plancapaciteit waarvan de prijsstelling nog onbekend is aan te wenden voor het 
bereiken van deze bestuurlijke afspraken. Voor meerdere gemeenten geldt dat zij op 
basis van de huidige plancapaciteit niet alle doelstellingen kunnen behalen. Voor alle 
gemeenten geldt dat bij het toevoegen van plancapaciteit er goed gestuurd moet 
worden op de prijsklasse.  


 
De bestuurlijke afspraken over het woningsegment vragen dus om nadere aandacht 
in de woningbouwopgave. Hierbij moet vermeldt worden dat de RWA uitgaat van de 
behoefte op (sub-) regionaal niveau.  
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5. Bestaand Stads- en Dorpsgebied 
 


 
Kaart 1 Planlijst Woningbouw Holland Rijnland 1 november 2019  


Regionale Woonagenda 2017 
De regio kiest voor balans tussen inbreiding en uitbreiding. De uitbreiding van het 
wonen in de regio moet dan ook aansluiten bij bestaand stads- en dorpsgebied en 
zuinig omgaan met de open ruimten in de regio. Dit pleit voor prioriteit bij 
transformatie van bestaand vastgoed en inbreiding voor uitbreiding. Een dergelijke 
keuze staat echter op gespannen voet met het gewenste tempo in woningbouw. 
Uitbreiding blijft naast prioriteit voor inbreiding nodig om dit tempo ook mogelijk te 
maken en in te spelen op de vraag naar wonen in een dergelijke moderne woonwijk. 
Via (sub)regionale afstemming maken gemeenten bewuste keuzes over hoe ze 
komen tot een evenwichtige verdeling tussen inbreiden en uitbreiden.  
 
Omgevingsvisie provincie Zuid-Holland 
Niet alle vraag naar wonen en werken kan en hoeft te worden opgevangen binnen 
bestaand stads- en dorpsgebied (BSD). Een deel van die vraag past qua kwaliteit 
niet daarbinnen. Daarnaast kunnen er kwantitatieve beperkingen zijn. Een 
randvoorwaarde bij beter benutten is namelijk dat de leefkwaliteit in de bebouwde 
ruimte behouden blijft en waar mogelijk wordt versterkt. Ook kan de kwaliteit van de 
groene ruimte aanleiding zijn om een kwaliteitsverbetering te realiseren door middel 
van het toevoegen van stedelijke functies. 
Stedelijke ontwikkelingen die niet binnen bestaand stads- en dorpsgebied 
gerealiseerd kunnen worden en kleinschalige stedelijke ontwikkelingen, kunnen in 
het landelijk gebied plaatsvinden in aansluiting op bestaand stads- en dorpsgebied 
of in bebouwingslinten. Gedeputeerde Staten zien toe op toepassing door 
gemeenten van de Ladder voor duurzame verstedelijking en het beleid voor 
ruimtelijke kwaliteit. Het eindoordeel over stedelijke ontwikkelingen groter dan 3 
hectare buiten bestaand stads- en dorpsgebied ligt bij Provinciale Staten. Deze 
worden door Provinciale Staten afgewogen en opgenomen op de 3 hectare kaart. 
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In het coalitieakoord kiest de provincie primair voor bouwen in bestaand bebouwd 
gebied.  
 
Ladder voor duurzame verstedelijking 
Als de woningbouwontwikkeling buiten bestaand stedelijk gebied is gepland, moet 
volgens artikel 3.1.6 lid 2 Bro gemotiveerd worden waarom niet binnen bestaand 
stedelijk gebied in die behoefte kan worden voorzien. Daarbij spelen de 
beschikbaarheid en geschiktheid van locaties binnen bestaand stedelijk gebied een 
rol. ontwikkeling, gaan bijvoorbeeld over: 
 kwalitatieve aspecten van de behoefte (denk bijvoorbeeld aan woonmilieu's die 


niet binnen bestaand stedelijk gebied passen, zoals waterrijk wonen, grote 
landgoederen);  


 andere functies die ter plaatse al aanwezig zijn of volgens ruimtelijk beleid (zoals 
een structuurvisie) worden beoogd. Denk aan park, maatschappelijke functies, 
maar ook andere woonplannen die later worden beoogd;  


 aanzienlijke investeringen die eerst nodig zijn voor de inbreidingsplaatsen, 
bijvoorbeeld vanwege milieuaspecten die zich voordoen op inbreidingslocaties. 


 
Planlijst woningbouw Holland Rijnland 2019 


 
Figuur 5 Cijfers verkregen uit Planlijst Holland Rijnland (inclusief cat. 1, 2a en 4, 2019-2029). 
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Gemiddeld wordt 33% van de woningopgave in de komende jaren buiten Bestaand 
Stads- en Dorpsgebied (BSD) gerealiseerd en 67% daarbinnen. Dit getal varieert 
van 0% buiten BSD in Leiden en Oegstgeest tot meer dan 65% buiten BSD in 
Noordwijk, Katwijk en Kaag en Braassem. Grote uitleglocaties zoals 
Braassemerland, Buytewech Noord en Langeraar Noordwest (grotendeels onderdeel 
van bestuurlijke afspraak Noordse Buurt) en Valkenburg leiden automatisch tot een 
hoog percentage buiten BSD. Gezien de grote druk op de woningmarkt zijn ook deze 
locaties van groot belang voor de hele regio.  
 
Per gemeente en subregio zijn er opmerkelijke verschillen waar te nemen. Dit is 
deels te verklaren aan de hand van het meer rurale karakter van de subregio’s noord 
en oost en de kleinere omvang van de kernen in deze gemeenten, waardoor de 
opgave binnenstedelijk slechts beperkt is op te lossen. Subregio west is verregaand 
verstedelijkt, waardoor gemeenten als Leiden of Oegstgeest nauwelijks tot geen 
onbebouwd grondgebied kennen. Tegelijkertijd lost Zoeterwoude, een gemeente met 
een groen karakter, haar woningbouwopgave voor slechts 8% op buiten BSD.  
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Project EUPLANTCROPP 


Eindverslag 


 


 


Het project ‘Ontwikkeling van een internationale Research & Development (R&D) 


structuur voor duurzame gewasbescherming vanuit de regio Holland Rijnland’, 


kortweg EUPLANTCROPP, had twee specifieke doelen: 


 


1. Het vestigen van het hoofdkantoor van de internationale R&D-structuur 


EUPLANTCROPP in Leiden met alle daarbij komende, ondersteunende, 


bedrijvigheid. 


 


2. Een significante impuls geven aan de innovatie en duurzaamheid van de 


Greenports, Duin- en Bollenstreek, Boskoop en Aalsmeer door het genereren 


van een tiental, internationale, R&D-projecten gedurende de looptijd van het 


project, die vervolgens fungeren als vliegwiel voor het genereren van verdere 


R&D-investeringen.  


 


Holland Rijnland heeft een cofinanciering van € 24.000, inclusief BTW, beschikbaar 


gesteld bij schrijven van 20 februari 2018. Dat bedrag is bestemd voor het inhuren 


van een projectmanager op basis van 10 uur per week netto. Deze manager werd 


met ingang van 1 maart ingehuurd in de persoon van Dr. Jos Frantzen van Driehoek 


Research Support BV te Leiden. Hij is auteur van dit verslag. De looptijd van het 


project was van 1 januari tot en met 31 december 2018. Gelet op de vertraagde 


toekenning van de financiering, én de tragere voortgang van het project dan 


verwacht, is hier als einddatum voor de verslaglegging 1 maart aangehouden.  


 


In het vervolg zullen de resultaten worden belicht aan de hand van de drie typen 


activiteiten van het project, (i) acquisitie van R&D-projecten, (ii) certificering van 


R&D-voorstellen, en (iii) structuurvorming. 


 


 


Acquisitie projecten 


Op basis van een initiële lijst zijn uiteindelijk 79 contacten gelegd binnen Holland 


Rijnland en met betrekking tot de drie relevante Greenports (zie Tabel 1, volgende 


pagina). Het betrof 66 bedrijven en 13 overige belanghebbende partijen (zie Annex 


voor een volledig overzicht). Een kwart van de bedrijven was direct gevestigd in één 


van de gemeenten die deelnemen in Holland Rijnland. Het leggen van contacten ging 


middels een persoonlijke brief plus telefonische navraag voor een reactie.  


 


Ruim een derde (35%) van de contacten was zonder meer positief over de R&D-


mogelijkheden van EUPLANTCROPP. Een kleine minderheid (14%) zag geen 


toegevoegde waarde in EUPLANTCROPP. De rest (48%) gaf geen duidelijk signaal af 


en liet in het midden of er potentiële interesse was.  


 


De positieve reacties werden opgevolgd door een uitvoerig gesprek. Dat resulteerde 


in 9 concrete projectideeën. De opvolging van een klein aantal positieve contacten 


loopt nog. Van die 9 projectideeën zijn er 3 uitgewerkt tot een onderzoeksvoorstel 


(zie Tabel 1, volgende pagina). En van die 3 is er één inmiddels gecertificeerd. Voor 


het gecertificeerde voorstel is de financiering nu onderwerp van gesprek. Aangezien 


het gaat om publiek-private financiering zal dit nog enige tijd vergen. Belangrijker is 


echter dat wij met dit eerste project bruikbare lessen hebben geleerd om de 


projectvorming doelmatiger in te richten.  
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Tabel 1. Overzicht van activiteiten geordend naar hoofdtypen en tijd binnen het project (0 – 


12 maanden) zoals geformuleerd in de aanvraag en de realisatie op 1 maart 2019 (in rood). 
Zie ook tekst. 


  Type activiteiten  


Tijd 
(maanden) 


Acquisitie projecten Certificering voorstellen Structuurvorming 


0 – 2  


 
Lijst van contacten 
 


Gereed 


 
Ontwikkeling criteria 
 


Gereed 


Inventarisatie 
faciliteiten en 
gebruikskosten leden 
 


9 van de 13  
 


3 – 8  


 


Contact 50 bedrijven/ 
belangenorganisaties 
 


79 contacten 
 


 


Instellen onafhankelijk 
panel van experts 
 


Gereed 
 


 


Uitbreiden Vereniging 
met leden/faciliteiten 
 


6 nieuwe leden 
 


6 – 12  


 
Uitwerken 10 
projectvoorstellen 
 


3 gereed, 1 in 
uitwerking 


 


 
Certificering 10 
projectvoorstellen 
 
1 gecertificeerd, 2 gaan 


in procedure 
 


Inschakelen leden bij 
projectvorming 
 


7 leden 
 


 


 


Naast het gecertificeerde voorstel zijn dus nog twee andere uitgewerkt. Deze gaan 


nu in de certificeringsprocedure. De betrokken gebruiker heeft aangegeven de kosten 


van de twee projecten in principe alleen te willen dragen. Het gaat om een grote, 


wereldwijde, speler in de sierteelt. Beide beoogde projecten zijn zeer innovatief en 


gericht op het versterken van de weerbaarheid van gewassen zonder langdurige 


veredelingsprocessen. Het gaat feitelijk om het immuniseren van de planten. Een 


mechanisme dat wetenschappelijk veel aandacht heeft gekregen maar nog 


nauwelijks is getoetst op toepassing in de praktijk. De beide projecten verschillen in 


het plaagorganisme dat bestreden dient te worden. En daarmee bieden de beide 


projecten samen ook aardig inzicht of immunisering breed werkzaam kan zijn.  


 


Het projectidee dat nog in uitwerking is, kan ook een bijzonder interessant project 


worden voor de sierteelt. Dit project is niet primair gericht op duurzame 


gewasbescherming maar op het gebruik van plantenstoffen in de cosmetische 


industrie. De teler, in de regio Holland Rijnland, is te klein om het project alleen te 


trekken. Wij hebben daarom contact gezocht met Cosmetic Valley in Frankrijk. In 


totaal circa 8000 Franse, cosmetische bedrijven, ondersteunende bedrijven, en 


onderzoeksinstellingen zijn verenigd in Cosmetic Valley. Er ligt nu een projectidee 


om het gebruik van plantenstoffen in de cosmetische industrie verder te ontwikkelen. 


Er is daar een grote behoefte aan natuurlijke, en duurzaam geproduceerde, stoffen. 


Het zal duidelijk zijn dat een succesvol R&D-project een interessant marktperspectief 


gaat bieden voor de sierteelt in Holland Rijnland. En met dit project laten wij ook zien 


dat EUPLANTCROPP een rol zou kunnen spelen bij het voortzetten van de activiteiten 


van het voormalige Kenniscentrum Plantenstoffen. 
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Van de 9 eerder vermelde projectideeën zijn er dus 3 uitgewerkt tot een 


projectvoorstel en 1 in voorbereiding. Een vijfde projectidee is feitelijk meegenomen 


in een van de drie uitgewerkte projectvoorstellen. De betrokken teler kon zelf op dit 


moment geen R&D-project zelfstandig trekken. Vier projectideeën zijn uiteindelijk na 


overleg met de gebruikers niet verder uitgewerkt.  


 


De drie projecten die gecertificeerd zijn, of worden, vertegenwoordigen een totale 


waarde van circa € 300.000. Het beoogde project met Cosmetic Valley zal naar 


verwachting een omvang hebben van circa € 400.000. 


 


 


Certificering R&D-voorstellen 


Criteria voor certificering van R&D-voorstellen zijn ontwikkeld en goedgekeurd door 


de Algemene Leden Vergadering van EUPLANTCROPP (Tabel 1, vorige pagina). Het 


zijn alle criteria voor een hoogwaardig onderzoeksvoorstel, dat gebruikers, of andere 


investeerders, willen financieren: 


 


- onderbouwing van de vraagstelling; 


- methodologische aanpak; 


- beoogde inzet van menskracht en faciliteiten; 


- verwachte resultaten; 


- tijdslijnen; 


- benodigde budget.  


 


Inmiddels hebben 6 experts zitting genomen in de onafhankelijke, internationale, 


certificeringscommissie (zie Tabel 2). Vier van de zes leden zijn verbonden aan een 


academische instelling met als kanttekening dat Prof. Isman ook optreedt als 


adviseur van bedrijven die bio-pesticiden op de markt brengen. Dr. Cary is de 


directeur van de IBMA, de internationale vereniging van producenten van biologische 


gewasbescherming. Dr. van Zeller Basto vertegenwoordigt de Portugese 


landbouworganisatie CONFAGRI in Brussel en is zo een vertegenwoordiger van de 


eindgebruikers van duurzame gewasbescherming, de boeren en tuinders. 


 


Zoals gemeld heeft de commissie inmiddels één onderzoeksvoorstel goedgekeurd. 


De beoordeling gebeurt door drie van de commissieleden en wel onafhankelijk van 


elkaar. Vervolgens brengt een moderator de onafhankelijke drie beoordelingen op 


één lijn waarna veranderingen, indien nodig, eenstemmig worden doorgevoerd. 


 


 


 
 Tabel 2. Samenstelling van de internationale certificeringscommissie per 1 januari 2019 


Naam Affiliatie Land 


Dr. Cary International Biocontrol Manufacturers Association EU 
Prof. Dr. Isman University of British Columbia CN 
Dr. Kaushik Amity University Noida IN 


Prof. Dr. Küs Georg-August-Universität Göttingen DE 


Prof. Dr. Mesnard Université de Picardie Jules Vernes FR 


Dr. van Zeller de Basto CONFAGRI (Portugese landbouworganisatie) PT 
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Structuurvorming 


Van 9 leden zijn inventarisaties beschikbaar wat betreft de faciliteiten en kennis die 


zij beschikbaar stellen aan gebruikers (Tabel 1, pagina 2). Eén lid heeft aangegeven 


organisatorisch geen gebruikersprojecten te kunnen ondersteunen. Van 3 leden 


ontbreekt nog een gedetailleerde inventarisatie.  


 


De Vereniging EUPLANTCROPP is uitgebreid van 7 naar 13 leden (Tabel 1, pagina 2). 


EUPLANTCROPP is nu, naast Nederland, sterk vertegenwoordigd in Spanje en Italië. 


In die landen zijn ook lokale steunpunten opgezet. Ook de uitbreiding naar Centraal- 


en Oost-Europa heeft vorm gekregen met de Universiteit van Praag. Spadix BV, een 


startup van het Leidse Baseclear, is recent lid geworden. Spadix biedt een 


interessante uitbreiding van de mogelijkheden van EUPLANTCROPP op het gebied van 


moleculair-genetische technieken. Het bedrijf richt zich sterk op de sierteelt. 


 


Het steunpunt in Madrid is geholpen bij het oppakken van twee projectideeën vanuit 


Spaanse gebruikers. In het kader van de structuurvorming is ook ondersteuning 


verleend aan het ontwikkelen van een drietal projectaanvragen van leden. Het zijn 


dus expliciet geen EUPLANTCROPP-voorstellen maar het gaat hier om ondersteuning 


van onderzoeksaanvragen die door één, of meerdere, leden worden getrokken. Voor 


leden betekent deze hulp een grote meerwaarde van EUPLANTCROPP. Bij alle 


activiteiten is gebruik gemaakt van experts van 7 leden en 1 kandidaatlid (Tabel 1, 


pagina 2).  


 


 


Tot slot 


Het afgelopen jaar hebben wij een beslissende stap gezet in het vestigen van 


EUPLANTCROPP. Lokale partijen in Holland Rijnland hebben nu gemakkelijk toegang 


tot een internationaal R&D-netwerk op het gebied van duurzame gewasbescherming. 


De Return On Investment (ROI) is relatief hoog met een geschatte R&D-investering 


van € 700.000 op basis van de € 24.000 die Holland Rijnland investeerde. De ROI is 


nog niet de beoogde van 60 maar wij werken in 2019 verder aan het realiseren 


daarvan.  En dankzij een totale bijdrage van € 15.000 van de leden kunnen wij dat. 


Wij gaan langzaam maar gestaag verder met EUPLANTCROPP vanuit Leiden! 
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ANNEX Lijst met gecontacteerde bedrijven en overige belanghebbenden. 


 


 Naam Activiteit  Plaats vestiging 


Bedrijven    


 AGRIFIRM Ondersteuning telers Apeldoorn 


 Akerboom Freesia Teler Roelofarendsveen 


 Anthura B. V. Teler Bleiswijk 


 Aphea.bio Producent gewasbescherming Gent 


 Arcadia Chrysanten  Teler De Kwakel 


 Armada Young Plants Teler De Lier 


 Baseclear BV Onderzoeksfaciliteiten Leiden 


 Beekenkamp groep Teler Maasdijk 


 Biobest Nederland Producent gewasbescherming De Lier 


 Brinkman Agro Ondersteuning telers ‘s-Gravenzande 


 C. Steenvoorden B. V. Teler Hillegom 


 Chiralvision BV Onderzoeksfaciliteiten Leiden 


 Corn. Bak BV Uitgangsmateriaal telers Assendelft 


 De Ruiter Innovations Uitgangsmateriaal telers Amstelveen 


 Dekker Chrysanten BV Uitgangsmateriaal telers Hensbroek 


 Deliflor Chrysanten BV Uitgangsmateriaal telers Maasdijk 


 Dümmen Orange Uitgangsmateriaal telers De Lier 


 Dutch Wasabi Teler ‘s-Gravenzande 


 Evanthia BV Uitgangsmateriaal telers Monster 


 Explant Technologies Onderzoeksfaciliteiten Leiden 


 Florensis Uitgangsmateriaal telers Zwijndrecht 


 Floricultura BV Uitgangsmateriaal telers Heemskerk 


 Florist Holland BV Uitgangsmateriaal telers De Kwakel 


 Floritec Holding B. V.  Uitgangsmateriaal telers Woubrugge 


 Gennovation Onderzoeksfaciliteiten Bleiswijk 


 GMN Ondersteuning telers Voorhout 


 Grow Group Uitgangsmateriaal telers Naaldwijk 


 
HilverdaKooij BV, 
Hilverda Group 


Teler De Kwakel 


 Holland Biodiversity Vermarkting plantenstoffen Lisse 


 Horteve Breeding Teler Aalsmeer 


 Horticoop Ondersteuning telers Bleiswijk 


 Ichtus Flowers Teler Waddinxveen 


 IMAC Ondersteuning telers Bleiswijk 


 Incotec Zaadcoating Enkhuizen 


 IribovSBW BV Onderzoeksfaciliteiten Heerhugowaard 


 JUB Holland Teler Noordwijkerhout 


 Kneppers Rozen Teler Rijnsburg 


 Kolster BV Teler Boskoop 
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Koppert Biological 
Systems 


Producent gewasbescherming 
Berkel en 
Rodenrijs 


 KPHolland Teler Naaldwijk 


 Leo Ammerlaan Teler Bleiswijk 


 LG Flowers Teler Pijnacker 


 Limgroup Uitgangsmateriaal telers Horst 


 Linflowers Teler Zuilichem 


 Mertens BV Ondersteuning telers Horst 


 Molter B. V.  Teler Noordwijkerhout 


 Nolina Kwekerijen Teler Woubrugge 


 P. v.d. Haak Uitgangsmateriaal telers ‘s-Gravenzande 


 Penning Freesia Teler Honselersdijk 


 Pireco Producent gewasbescherming Lelystad 


 
Plant Breeding 
Suzanne Hesemans 


Ondersteuning telers Delft 


 R. van Wesemael B. V. Ondersteuning telers Hulst 


 RijkZwaan Uitgangsmateriaal telers De Lier 


 Royal van Zanten Uitgangsmateriaal telers Aalsmeer 


 Sion Orchids Uitgangsmateriaal telers De Lier 


 
Steef Meewisse Roses 
BV 


Teler Bleiswijk 


 Takii Europe Uitgangsmateriaal telers De Kwakel 


 Ter Laak Orchids Teler Wateringen 


 Valto Producent gewasbescherming De Lier 


 
Van Der Hoorn 
Orchideeën 


Teler Ter Aar 


 Van der Lugt Uitgangsmateriaal telers Bleiswijk 


 Vernooij VOF Uitgangsmateriaal telers De Zilk 


 
Verstegen Spices & 
Sauces B.V. 


Handel in (duurzaam) geteelde 
kruiden 


Rotterdam 


 Vletter & Den Haan Teler Rijnsburg 


 WF Leenen Teler Voorhout 


 WTM de Boer Teler Leiderdorp 


    


Overige     


 Anthos 
Branche-organisatie 
handelsbedrijven 


Hillegom 


 Artemis 
Vereniging bedrijven 
natuurlijke gewasbescherming 


‘s-Gravenzande 


 
Brightlands Campus 
Greenport 


Onderzoeksfaciliteiten Venlo 


 Greenport Aalsmeer 
Clustering bedrijven-onderwijs-


overheid 
Aalsmeer 


 Greenport Boskoop 
Clustering bedrijven-onderwijs-
overheid 


Boskoop 


 
Greenport Duin- en 


Bollenstreek 


Clustering bedrijven-onderwijs-


overheid 
Noordwijkerhout 


 
Kenniscentrum 
Plantenstoffen 


Vermarkting plantenstoffen Lisse 
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 LTO Glaskracht 
Branche-organisatie 
glastuinbouw 


Zoetermeer 


 Plantum 
Branche-organisatie 
plantaardig uitgangsmateriaal 


Gouda 


 Royal FloraHolland Marktplaats Aalsmeer 


 Stichting Hagelunie Onderzoeksfinancier Leiden 


 Stimuflori Onderzoeksfinancier Aalsmeer 


 
Topsector Tuinbouw en 
uitgangsmaterialen 


Onderzoeksfinancier Zoetermeer 


 


 


 


 





