ECONOMISCHE AGENDA

DUIN EN BOLLENSTREEK

ONDERNEMERSHUIS
DE DUIN- EN BOLLENSTREEK IS VEELZIJDIG IN AL
ZIJN FACETTEN. DAT IS IN DE STREEK ZOWEL AAN
OVERHEIDS- ALS ONDERNEMERSZIJDE MERKBAAR.
VEELZIJDIGHEID KAN OOK DE GEDAANTE AANNEMEN VAN

DOELEN
1

VERSNIPPERING.

Het versterken en vernieuwen van de
economische clusters in de Duin- en
Bollenstreek.

2

Het Ondernemershuis biedt daarom één duidelijk

ondernemers over de dienstverlening van

aanspreekpunt om aan gemeentelijke informatie te komen

de vijf gemeenten.

voor bedrijven in de streek. Hier ontmoeten grote en kleine
ondernemers uit verschillende clusters, kennisinstellingen

3

een zowel fysieke als virtuele locatie. Het maakt starters en

Het stimuleren van innovatie en
economische groei in de streek.

en overheid elkaar zodat zij samen de regio sterk kunnen
maken. Het Ondernemershuis is behalve een netwerk, ook

Het verhogen van tevredenheid onder

4

Het stimuleren van effectief en efficiënt
zaken doen en duurzaam ondernemen.

nieuwe ondernemingen wegwijs in de netwerken van de
Duin- en Bollenstreek. Hier is alle gemeentelijke en voor
bedrijven relevante informatie voorhanden.
De gemeenten treden met het Ondernemershuis als één
streek naar buiten. De onderlinge verbindingen leiden tot
meer synergie en een economische impuls. Daarom leveren
bedrijven ‘in-kind’ een bijdrage aan het Ondernemershuis.
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ACTIVITEITEN
\\ Het oprichten van een OndernemersloketPlus om
aan netwerkvorming onder ondernemers te doen

GEVRAAGDE ONDERSTEUNING
VAN GEMEENTEN
\\ In deze businesscase wordt ambtelijke ondersteuning
gevraagd. De projecteigenaar en gemeenten gaan met

en om te zorgen voor een duidelijk aanspreekpunt

elkaar in gesprek over de omvang, plek en inhoud van

voor ondernemers.

deze ondersteuning.

\\ Het aanstellen van een accountmanager die het
OndernemersloketPlus bemant en van daaruit
vragen beantwoordt van ondernemers.
\\ Het beter ontsluiten van informatie voor

VERWACHTE RESULTATEN BUSINESSCASE
Alle Duin- en Bollenstreek gemeenten in de landelijke top

ondernemers, zowel digitaal als fysiek.

100 van MKB vriendelijke gemeenten in 2030.

\\ Het ontwikkelen van een website met eventueel
een evenementenkalender en vacature/stagebank

Een score van 8 in het ondernemerstevredenheids-

en een telefoonnummer voor alle (startende)

onderzoek in 2030.

ondernemers in de Duin- en Bollenstreek.

Zes crossectorale bijeenkomsten die leiden tot tien

\\ Het houden van regulier overleg tussen de

matches tussen bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen

medewerkers van het OndernemersloketPlus,

en/of intermediairs via deze bijeenkomsten.

beleidsmedewerkers en beleidsfunctionarissen
van de Duin- en Bollengemeenten.

DAARMEE DRAAGT DEZE BUSINESSCASE BIJ AAN:

\\ Het houden van regulier overleg met de

5% meer starters in de Duin- en Bollenstreek in 2030 ten

overkoepelende bedrijvenvereniging Bedrijfsleven

opzichte van 2021.

Bollenstreek.

6% meer arbeidsplaatsen in de Duin- en Bollenstreek in

\\ Het houden van bedrijfsbezoeken en faciliteren

2030 ten opzichte van 2018.

van matches tussen organisaties.
\\ Het houden van zes crossectorale bijeenkomsten
per jaar.
\\ Het oprichten van een revolverend fonds om

FINANCIERING 2018 T/M 2021
Totaal

startende en innovatieve ondernemers te
voorzien van leningen en garanties. Dit fonds valt

1

Accountmanager

direct onder de Economic Board.

2

Crossectorale bijeenkomsten

€ 18.000

3

Huur werkplekken

€ 16.000

4

Communicatie en website

€ 30.000

5

Out of pocket

6

Fonds voor startende en innovatieve ondernemers

€ 631.000*

Totaal

€ 1.041.000

COFINANCIERING
\\ Er is een cofinancieringsambitie afgesproken van
€ 65.000 uit andere middelen. Deze cofinanciering kan
cash of in-kind geleverd worden. De Economic Board

€ 320.000

€ 26.000

*Omdat het een revolverend fonds betreft, gaat het hier om een uitgave
die op termijn ook weer terug vloeit.

kan cofinancieringseisen aan de voorkant vastleggen,
voor het uitkeren van de budgetten voor deze
businesscase. Partners hebben aangegeven te willen
investeren in het organiseren en/of aanbieden van

PROJECTEIGENAAR
\\ Bedrijfsleven Bollenstreek heeft aangegeven

workshops, beschikbaar stellen van spreekuur ruimte/

projecteigenaar voor deze businesscase te willen

werkruimte en willen hun verantwoordelijkheid nemen

worden. De vijf gemeenten maken daarover nadere

in het actueel houden van de website.

afspraken met Bedrijfsleven Bollenstreek.
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VERBETEREN
BEREIKBAARHEID
GOEDE BEREIKBAARHEID IS VAN GROOT BELANG VOOR DE
DUIN- EN BOLLENSTREEK. MET DE WONINGBOUWOPGAVE
KOMEN DE WEGEN EN HET OPENBAAR VERVOER IN DE
STREEK NOG MEER ONDER DRUK TE STAAN.

WERKZAAMHEDEN PROJECTGROEP
De projectgroep Verbeteren Bereikbaarheid heeft geconstateerd
dat met alle toegevoegde varianten in de MER Duinpolderweg
het verbeteren van de oost-west verbindingen onderwerp is van
uitgebreide studies in opdracht van de provincies, en dat door

De primaire verantwoordelijkheid voor grotere infrastructurele

de inzet van een adviesgroep hiervoor een breder draagvlak

projecten ligt bij rijk en provincie(s). Door de gezamenlijke inzet

is ontstaan. De resultaten van dit proces worden met veel

binnen Holland Rijnland, met het Regionaal Investeringsfonds

belangstelling afgewacht.

(RIF) als belangrijk instrument, hebben de samenwerkende

Vanuit de projectgroep is vanaf het najaar van 2016 actief

gemeenten de afgelopen jaren niettemin een nadrukkelijke

bijgedragen aan de knelpuntenanalyse die in opdracht van

agenderende en activerende rol kunnen spelen. Diverse

Holland Rijnland is uitgevoerd. De rapportage "Trends en

maatregelen om de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en

Knelpunten Holland Rijnland" met als ondertitel "Op weg naar

leefbaarheid te verbeteren zijn inmiddels in uitvoering of

een mobiliteitsagenda" is in het voorjaar van 2017 vastgesteld

gerealiseerd. Andere projecten, zoals de Noordelijke Ontsluiting

door het DB van Holland Rijnland. Op basis hiervan zijn binnen

Greenport, blijken meer tijd en onderzoek te vergen dan eerder

Holland Rijnland diverse uitvoeringslijnen, onderverdeeld naar

was ingeschat, mede om tot een goede onderbouwing en

modaliteit, opgesteld. Deze zullen de komende tijd verder worden

voldoende draagvlak voor de te maken keuzes te komen.

uitgewerkt. Aanvullend op de regionale knelpuntenanalyse
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