René Vos: ‘Het vestigingsklimaat kan beter’
René Vos is lid van de projectgroep versnelling herstructurering Greenport.
Dit project beoogt een versnelling van de herstructurering van de Duin- en Bollenstreek, naast het reguliere
spoor van de verkoop van bouwtitels en het ontwikkelen van woningbouwlocaties. Hiervoor lopen al
bestaande gesprekken en afspraken.
De groep focust zich met name op het onderzoeken van andere/alternatieve (financiële) arrangementen om
versnelling mogelijk te maken. Denk hierbij aan subsidies of cofinanciering door overheden, beleggers en
andere investeerders. Daarnaast onderzoekt de projectgroep de mogelijkheid voor het opstellen van een
kansrijke business case voor gebiedsgerichte herverkaveling en kavelverbetering. Marcel Vissers,
procesmanager Herziening Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport, is voorzitter van het project.
René is in het dagelijks leven voorzitter van de Teylingen Ondernemers Vereniging (TOV), bestuurslid van
Bedrijfsleven Bollenstreek en algemeen directeur van Horsman & Co, een bedrijf dat zijn kwaliteit en
deskundigheid inzet op het gebied van ontwikkeling, bouw, onderhoud en renovatie.

Wat vindt u het belang van de Economische Agenda?
“Als voorzitter van TOV vind ik het belangrijk dat voortgang geboekt wordt in de verschillende projecten. Ik
ben er een warm voorstander dat er kwartiermakers zijn met een verbinding met het bedrijfsleven, die de
projecten aanjagen.”

Wat was motivatie om mee te doen in een projectgroep?
“Ik ben begaan met de streek en denk dat ik vanuit mijn vak, deskundigheid kan inbrengen. Het was leuk om
hernieuwd kennis te maken met de activiteiten van de Greenport.”

Als een andere ondernemer u advies vraagt om wel of niet mee te doen, wat zegt u dan?
“Zolang er gewerkt wordt aan de speerpunten van gemeentebeleid en met de kwartiermakers die nu helpen
aanjagen zeg ik: doe mee. Dan roep ik graag mensen op zich in te zetten als daar om gevraagd wordt.”

Wat ziet u als de grootste kans én het grootste risico van de Economische Agenda?
“We zijn nu met 10 projecten actief, dat geeft reuring en aandacht en dat verdient de agenda ook.
Het vestigingsklimaat in ons gebied kan beter. Willen we als gebied niet buiten de boot vallen, dan moet er
ook aan de projecten getrokken worden.”

Hoe kijkt u als inwoner naar de streek?
“Ik ben geboren en getogen in Sassenheim. Ik woon hier heel fijn en kan iedereen aanraden om in de buurt
te werken. Als de ontsluiting van het gebied verbetert door goed begaanbare wegen en aansluiting aan de
A4, dan ontstaat in mijn overtuiging ook meer bedrijvigheid. Dus ook meer kans om hier te werken. Als
bewoner hoeft het van mij misschien niet drukker in de streek te worden. Als ondernemer denk ik juist dat
we met een goede clustering van bedrijvigheid en in goede balans met de schoonheid en leefbaarheid van
het gebied, onze regio nóg aantrekkelijker maken om in te wonen en te werken.”
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