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Afgelopen donderdag 4 februari vond de
eerste editie van het Economic Forum Duin-
en Bollenstreek plaats. Maar liefst 19
sprekers gingen met elkaar én met de online
deelnemers in gesprek over de status van de
economie in de regio. Aan bod kwamen
onderwerpen als vestigingsklimaat,
bereikbaarheid, kennis, onderwijs en
arbeidsmarkt, space, toerisme, zorg en
greenport.

Lars Flinkerbusch, directeur EBDB: “Met
maar liefst 300 aanmeldingen van
ondernemers, bestuurders en andere
betrokkenen uit regio ging het eerste
Economic Forum donderdag 4 februari van
start. Dat zijn mooie getallen, maar minstens
zo belangrijk was de online betrokkenheid
van de deelnemers en de sterke inhoudelijke
gesprekken aan tafel. Ik heb veel nieuwe
ideeën gehoord, er hing vooral positiviteit in
de lucht en er werden veel verbindingen
gelegd. En juist die positieve betrokkenheid
is belangrijk. Want bouwen aan meer
economische dynamiek in deze regio moeten
we met z’n allen doen. Wat mij betreft is het
nu aanpakken en doorpakken.”

De EBDB organiseerde het online evenement
in samenwerking met Stichting Greenport
Duin- en Bollenstreek. Ook gastheer Andries
Middag blikt tevreden terug: “Doel van het
forum was om niet alleen te focussen op de
regio, maar om juist over de grenzen van de
Duin- en Bollenstreek heen te kijken. We
hoeven niet alles alleen of binnen de regio te
doen. Er is op provinciaal en landelijk niveau
veel mogelijk. Maar ook werd eens te meer
duidelijk dat we samen moeten werken met

de buurtsteden Leiden en Haarlem,
onder andere op het vlak van
werkgelegenheid en onderwijs. De
sprekers uit Zwolle en Eindhoven
inspireerden de deelnemers met
goede voorbeelden uit hun regio. Het
forum gaf daarmee een interessante
en broodnodige blik naar buiten.”

Lars Flinkerbusch: “Afgelopen twee 
jaar zijn zo goed als alle 
businesscases uit de Economische 
Agenda in gang gezet of afgerond. De 
Economische Agenda 2018 – 2021 
loopt dit jaar echter ten einde. De 
huidige stand van zaken, de effecten 
van de coronacrisis, maar ook de 
kansen die er liggen vragen om een 
nieuw en actueel vertrekpunt. Het 
forum heeft ons inzichten gegeven die 
we nu samen met alle betrokken 
stakeholders willen gaan 
concretiseren. Hiermee zitten we in 
een uitstekende opmars richting de 
actualisatie van de Economische 
Agenda voor de periode na 2021.”

“Nu aanpakken en doorpakken!”
Online forum Duin- en Bollenstreek brengt veel inspiratie
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Q&A

1. Je merkt dat met een grote internationale crisis als nu het toerisme het eerste 
grote slachtoffer is. Is het niet handiger om in te zetten op een breder palet aan 
economische dragers? 

• Daar richten we vanuit de Economic Board zeker op. De focus ligt op 
samenwerking tussen en binnen Space/tech, Greenport, Toerisme en 
Health. 

2. Hoe krijgen we de jonge innovatieve ondernemers mee aan het roer om van 
plannen naar realisatie te komen?

• Door hen te betrekken bij de projecten die we doen. Vanuit Greenport is dat 
bijvoorbeeld nauw samenwerken en het helpen van het netwerk Agrarische 
Jongeren Duin- en Bollenstreek.

3. Waarom is het belangrijk voor de Duin- en Bollenstreek dat er projecten 
gezamenlijk worden opgepakt?

• Er is veel kennis en ervaring aanwezig binnen onze regio. Daarnaast zijn er 
verschillende expertises die breder inzetbaar zijn dan nu wordt gebruikt. 
Door verbinding kunnen we inspireren, motiveren en vooral helpen. 

4. Is het noodzakelijk dat de politiek een voorbeeldfunctie heeft om bijvoorbeeld te 
fuseren en te gaan voor één vitale Bollenstreek?

• De politiek heeft een voorbeeldfunctie als het gaat om initiatief nemen, 
samenwerking stimuleren en streven naar innovatie. Dat doen zij echter niet 
alleen, maar met de bedrijven en ondernemers uit de regio. 

5. Kan je innovatie in bijvoorbeeld precisielandbouw linken aan het cluster Space? en 
zijn daar misschien zelfs al voorbeelden van?

• Ja, dat kan zeker. Vanuit de Greenport wordt er samengewerkt met zowel 
Unmanned Valley als Space Cluster Noordwijk. 

6. Als Lars Flinkerbusch kijkt naar wat er in de afgelopen periode in gang is gezet, 
waar is hij dan het meest trots op en welk project is naar zijn mening essentieel 
voor het succes van de volgende fase?

• Vanuit de 11 businesscases uit de economische agenda zijn er nu 9 in 
beweging. Tegenover iedere euro die de gemeenten hierin geïnvesteerd 
hebben staat 3 euro cofinanciering (privaat en publiek). Verder staat er met 
het Manifest Space in Between een breed gedragen basis voor de branding 
van de regio. Essentieel voor de volgende fase is om nu verder te bouwen 
vanuit de basis die er nu is staat.

7.  Toerisme stimuleren en leefbaarheid behouden in de Duin- en Bollenstreek, is dat 
een onmogelijke paradox?

• Nee, economie en ecologie kunnen prima in verhouding, dit heeft ook te 
maken met het maken van keuzes, voor onze regio is dat kwaliteit en 
kleinschaligheid in plaats van massa toerisme.

8.  Hoe zit het met (de slag- /daadkracht van) Triple Helix in Duin & Bollenstreek?
• Partijen weten elkaar prima te vinden maar er is absoluut verbetering 

mogelijk, ook moeten we veel meer de verbinding maken met bijvoorbeeld 
het hoger onderwijs en andere publieke en private partijen buiten de regio.


