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Regio Duin- en Bollenstreek 

 

“

 

 

INLEIDING 

Eén van de activiteiten van het CDA regio-overleg Duin- en Bollenstreek is het opstellen van een gezamenlijke  

regioparagraaf voor de programma’s  ten behoeve van de gemeenteraadsverkiezingen 2014. 

Het is een goede zaak dat in het kader van de versterking van de samenwerking tussen de zes gemeenten van de 

Duin- en Bollenstreek en in het bijzonder tussen de CDA-afdelingen van deze gemeenten, wij vooraf voor bovenlo-

kale zaken onze verkiezingsprogramma’s met elkaar bespreken en waar mogelijk afstemmen. Op die wijze zijn wij 

beter in staat als CDA met één stem te spreken binnen onze streek. Wij zijn erin geslaagd om te komen tot een 

gezamenlijke concept-paragraaf. 

 

Het bestuur van het CDA regio-overleg  heeft een werkgroep ingesteld, bestaande uit: 

- Jos Beugelsdijk, Noordwijkerhout 

- Adger van Helden, Katwijk 

- Jan Kippers, Lisse 

- Michiel van der Schueren, Teylingen 

- Daan Wiebes, Hillegom 

- Jacques van der Sman, Noordwijk, coördinator 

De werkgroep heeft de afgelopen maanden met enthousiasme en voortvarendheid gewerkt heeft aan deze para-

graaf. Daarbij is uiteraard rekening gehouden met: 

a. De CDA-beginselen zoals gespreide verantwoordelijkheid, rentmeesterschap en solidariteit; 
b.  actuele ontwikkelingen zoals de 36 strategische samenwerkingsafspraken die de vijf bollengemeenten  
     inmiddels gemaakt hebben en andere actuele ontwikkelingen; 
c. met lokale standpunten op specifieke terreinen; bijv. is rekening gehouden met het standpunt van CDA  
    Katwijk om naar mogelijkheden van samenwerking te zoeken mits het voor alle partijen voordeel oplevert ; 
d. Het model-verkiezingsprogramma van het CDA. 

.  

Er is een paragraaf opgesteld met 28 afspraken/stellingen. Ook treft u bij de paragraaf een toelichting aan die 

facultatief is. Het is aan de CDA afdeling om deze al dan niet in het lokale verkiezingsprogramma te verwerken. 

Uiteraard is het belangrijk dat de regionale paragraaf door alle 6 CDA-afdelingen onderschreven wordt. Daarom is 

er gelegenheid geweest amendementen in te dienen naar aanleiding van het concept van deze paragraaf. Tijdens 

de bijeenkomst van de Groene Tafel op 29 oktober jl. is dit programma besproken en is tot overeenstemming ge-

komen over de definitieve tekst van dit programma. Het is een belangrijke mijlpaal voor het CDA in onze streek zijn 

nu we zijn gekomen tot een gezamenlijk gedragen paragraaf  die integraal overgenomen wordt in de lokale verkie-

zingsprogramma’s. 

 

AFSPRAKEN / STELLINGEN 

Samenwerking  

1.    De gemeenten binnen de Duin- en Bollenstreek zijn van oudsher natuurlijke partners van elkaar en wer-

ken op veel terreinen al samen. Om de belangen van de individuele gemeenten en het gezamenlijk be-

lang als Duin- en Bollenstreek (denk daarbij bijv. aan de zorg, ruimtelijke ordening, de bollencultuur, eco-

nomische belangen, recreatie en het toerisme) optimaal te kunnen behartigen en gelet op de verdere 

overheveling van taken naar de gemeenten (ons doel), kiest het CDA voor wat betreft de vijf zogenoemde 

bollengemeenten voor versterking van de strategische samenwerking tussen deze gemeenten en het zo-

veel mogelijk spreken met één stem (ons middel). Voor wat betreft de gemeente Katwijk wordt gekozen 
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voor samenwerking tussen gemeenten in de Duin- en Bollenstreek waar dat wenselijk of nodig is en 

waarbij het uitgangspunt is dat de samenwerking de kwaliteit en/of de efficiency van de gemeentelijke 

dienstverlening verbetert. Bilaterale samenwerkingsverbanden en samenwerking met andere omliggende 

gemeenten bijv. binnen Holland Rijnland zijn alternatieve vormen van samenwerking. 

2.    De kwaliteit van de dienstverlening aan burgers dient gewaarborgd zijn. De raden moeten grip houden op 

de regionale samenwerking door vooraf duidelijke en goede opdrachten te geven en achteraf toezicht en 

controle uit te oefenen (democratische controle). 

3.    Bestuurlijke slagkracht, korte lijnen, bestuurlijke kwaliteit, resultaatgericht en efficiënt werken (kostenvoor-

delen) zijn daarbij uitgangspunt; de gemeenten binnen de Duin- en Bollenstreek  zullen in dit verband om 

kostenbesparingen te realiseren, waarmee noodzakelijke bezuinigingen beperkt kunnen worden, aanvul-

lend op de huidige inkoopsamenwerking hun krachten bundelen. Waar dit wenselijk of nodig is,  zal Kat-

wijk hieraan deelnemen. 

 

Sociaal Domein: Zorg en Jeugd  

4.    Een goede invulling van de nieuwe taken op het gebied van het Sociaal Domein als gevolg van de decen-

tralisatie van taken heeft voor het CDA de allerhoogste prioriteit. 

5.   Het CDA is van mening dat de regierol, inclusief de coördinatie van en de controle op de uitvoering, bij de 

gemeente ligt, en dat de gemeenten in de regio hierin gezamenlijk  optrekken. Op basis van de metho-

diek: 1 klant – 1 plan – 1 regisseur dient de gemeente de rol van de regisseur zelf op zich te nemen.  

6.     Het CDA pleit uit oogpunt van solidariteit voor samenvoeging van het budget indien gemeenten taken 

behartigen/ opvang verzorgen voor doelgroepen waarbij sprake is van een voorziening die min of meer 

een bovenlokaal karakter heeft waarbij dus ook burgers vanuit andere gemeenten opgevangen worden. 

7. Er moet speciale aandacht zijn voor gezinnen met een gecombineerde zorgvraag. Het CDA vindt dat de 
zorg voor kinderen in dergelijke gezinssituaties prioriteit verdient. 

8. De gemeente dient een actief vrijwilligersbeleid te voeren en mantelzorg te ondersteunen om te voorko-

men dat de mantelzorg en/of vrijwilligers na de stelselwijziging door de onbekendheid met deze nieuwe 

manier van werken in de knel raken, overbelast worden, zich niet gewaardeerd voelen en daardoor ge-

frustreerd raken. 

9. De gemeente ondersteunt waar nodig de zelfredzaamheid van burgers en voorziet in een woon-, zorg- en 

welzijnsomgeving voor ouderen en zij die leven met beperkingen. 

Economie en werkgelegenheid 

10. Het CDA wil de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij steunen en faciliteren bij haar herstructureringstaak 

in de streek. Binnen de Greenport Duin – en Bollenstreek dient een areaal van totaal 2.625 ha, waarvan 

525 ha geschikt voor de wisselteelt van de hyacinten, voor de tuinbouwsector blijvend te worden gereser-

veerd.  

11. Het CDA stimuleert het vinden van cross-overs (dwarsverbindingen) op het gebied van ruimtevaarttech-
nologie die gebruikt kunnen worden in de land- en tuinbouw. Daarbij kan worden gedacht aan gewasher-
kenning en vocht, nutriënten- en infectieherkenning.  

12. Het CDA wil innovaties in de streek stimuleren en waar mogelijk faciliteren. Onder andere op het gebied 
van nieuwe variëteiten, gezondheid, organisch stofbeheer, duurzamer& kostenefficiënter produceren, au-
tomatisering en digitalisering, ziektebestrijding, opslag, logistiek, infrastructuur et cetera. 

13. Het CDA is voorstander van het uitwerken van regiomarketing. Dit moet o.a. leiden tot een duidelijke posi-
tionering van de Greenport Duin- en Bollenstreek  t.o.v. de andere vijf Greenports in Nederland. Maar ook 
de Duin- en Bollenstreek toeristisch en als vestigingslocatie voor bedrijven in de markt zetten. 

14. Het waarborgen van goed aanbod van universitair en hoger- en middelbaar beroepsonderwijs- in of in de 

directe omgeving van onze streek - is essentieel om te kunnen voldoen aan de nu al stijgende behoefte 

aan commercieel internationaal opererend personeel met handelservaring en aan slim middenkader dat in 

staat is productiepersoneel aan te sturen. Het opleidingsaanbod moet ook voorzien in een hoger ICT-

kader, deskundigheid in innovatieve (bio-)technieken en in bedrijfseconomen. 

15. Het CDA onderkent dat een stijging van de werkloosheid en een stijging van het aantal mensen met een 

laag inkomen – mogelijke consequenties van een lange aanhoudende crisis – een zware last betekenen 

voor gemeenten en samenleving. Het CDA signaleert dat een sterke economie in dat opzicht ook een  
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sociale opdracht is. Een vitaal bedrijfsleven en een ‘civil society’ die verantwoordelijkheid wil dragen zijn 

broodnodig als dragers van voorzieningen voor kwetsbare mensen. De gemeenten werken waar wenselijk 

en nodig gezamenlijk aan coalities met deze partijen. 

16. Het CDA zet zich in voor het realiseren van snelle hoogwaardige internetvoorzieningen  voor individuele 

bedrijven en op bedrijventerreinen. 

17. Het CDA wil aanmerkelijk stijgen in de lijst van goed presterende economische regio’s waarbij wij willen 
behoren tot de top 10.  

18. Het CDA wil particulier initiatief op het gebied van duurzaamheid stimuleren en de oprichting van coöpera-
ties voor productie van duurzame energie ondersteunen.  

19. Het CDA streeft ernaar de positie van de Duin- en Bollenstreek als nummer 3 op de lijst van duurzame 
regio’s te verbeteren tot de meest duurzame regio in Nederland. 

 

Bereikbaarheid 

20.  ‘Eerst bewegen, dan bouwen’ blijft het motto, dat geldt voor de woningbouw op voormalig vliegkamp Val-

kenburg, en ook voor andere bouwlocaties zoals in Voorhout en Noordwijk, waarvoor goede aansluitingen 

op de A44 noodzakelijk zijn, en in Noordwijkerhout (ringweg) voor een goede aansluiting op de N206.  

21. Over de Noordelijke Ontsluiting (Duinpolderweg) van de regio wordt pas besloten als nut en noodzaak 

aangetoond worden. Met als uitgangspunt dat een goede evenwichtige ontsluiting van de streek geen af-

breuk doet aan de landschappelijke, recreatieve en toeristische waarden van onze streek. . Het CDA zal 

bij de tracékeuze en de uitwerking van de plannen sterk letten op een goede landschappelijke en ruimte-

lijke inpassing van de wegen en het zoveel mogelijk tegengaan van de aantasting van flora en fauna in 

het betrokken gebied. 

22. Het openbaar vervoer in de regio moet verder worden versterkt. Het CDA wil de invloed en de rol van de 

regio op dit gebied versterken. Het CDA blijft zoeken naar mogelijkheden om hierover met Arriva en pro-

vincie afspraken te maken. Bijzondere aandacht hebben wij daarbij voor de kleinere kernen en de bereik-

baarheid van de toeristische attracties (zoals Keukenhof en Space Expo) en bedrijventerreinen.  Het CDA 

wil een zodanige (her) inrichting van wegen dat ouderen en mensen met een beperking – kwetsbare 

groepen wanneer zij zich in het verkeer bewegen - zonder hindernissen voor rolstoel of scootmobiel -

vanuit woonzorgcentra de winkelgebieden kunnen bereiken, met bijzondere aandacht voor de directe om-

geving van de zorgcentra. 

 

Recreatie en toerisme 

23. Recreatie en toerisme in de Duin- en Bollenstreek heeft nog volop kansen en mogelijkheden voor groei en 

verbetering van resultaten. Gezamenlijk willen we optrekken om deze resultaten te bereiken en daarmee 

van recreatie en toerisme een belangrijke economische pijler te maken.  

24. Het CDA wil laten onderzoeken of de onderzoekscentra (voor de bollensector het onderzoekscentrum in 
Lisse en voor de ruimtevaart Esa Estec in Noordwijk)  getransformeerd kunnen worden naar een thema -
amusementspark met toeristische attracties en showtuinen waarin de bollensector zich in alle moderne, 
zo niet futuristische, innovatieve productie- en toepassing aspecten presenteert.  

25. We moeten zuinig zijn op het natuurschoon van de Bollenstreek en de specifieke natuurgebieden die on-
ze streek rijk is, zoals de kuststrook met strand en duinen, het bosgebied tussen Noordwijk en Noordwij-
kerhout (langs de Gooweg),  De Kaag en het Keukenhofbos, omdat op de lange termijn onze economie 
en ons welzijn gebaat is bij een aantrekkelijke en gezonde omgeving. Initiatieven ten aanzien van een bio-
logische bollencultuur blijft het CDA ten volle ondersteunen en faciliteren.  

 

Ruimtelijke Ordening 

26. De Duin- en Bollenstreekgemeenten manifesteren zich waar nodig en wenselijk  als eenheid – met een 

gezamenlijke visie en een eenduidige woordvoering – in alle ruimtelijke relaties met de omringende re-

gio’s, inclusief Holland Rijnland en de provincies Noord- en Zuid-Holland, om zelf de regie te houden over 

de ruimtelijke toekomst van de streek en niet onder te sneeuwen in de belangen van anderen. 

27. De Duin- en Bollenstreekgemeenten moeten woningbouwprogramma’s formuleren die beantwoorden aan 
de regionale vraag/woningbehoefte waarbij in het bijzonder aandacht moet worden besteed aan starters, 
jonge gezinnen en de senioren. Er vindt onderlinge afstemming plaats om te voorkomen dat er verkeerde 
concurrentie tussen gemeenten ontstaat.  
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TOELICHTING PER PROGRAMMA-ONDERDEEL (FACULTATIEF) 
 
Samenwerking 
 
Samen sterk met behoud van identiteit van onze dorp en een goede dienstverlening aan de burgers 
De Duin- en Bollenstreek bestaat uit gemeenten met  moderne dorpen die midden in de wereld staan. Sinds jaar 
en dag is sprake van samenwerking tussen de gemeenten binnen de Duin- en Bollenstreek.  
Soms kunnen gemeenten taken niet alleen aan omdat het ingewikkelde zaken zijn (bijv.  jeugdzorg ) of omdat ze 
gemeentegrenzen overschrijden (bijv. infrastructuur). Bundeling van krachten helpt ook om sterker te staan ten 
opzichte van andere gemeenten, andere regio’s, de provincie en het rijk. Ook vragen regionale instellingen en het 
bedrijfsleven dat met één stem door de zes gemeenten wordt gesproken. 
Voorbeelden daarvan zijn de samenwerking binnen Holland Rijnland (met gemeenten van de Leidse regio en de 
Rijnstreek) en binnen de Greenport Ontwikkelings Maatschappij (GOM). Ook wordt gekozen voor samenwerking – 
met name bij uitvoerende zaken – omdat het efficiënter/goedkoper kan en/of de kwaliteit van de dienstverlening 
verbeterd kan worden (bijv. de sociale dienst, via gezamenlijke inkoop, een gezamenlijke afdeling P&O en andere 
vormen van dienstverlening). Door het rijk worden steeds meer taken aan gemeenten overgedragen waarbij bo-
vendien uitgegaan wordt van een stevige bezuiniging als gevolg van kortingen op het gemeentefonds, decentrali-
satie van taken met efficiencykortingen en omdat men verwacht dat gemeenten via samenwerking sterke kosten-
voordelen kunnen behalen. 
Dit vraagt de komende jaren om een krachtige samenwerking tussen de gemeenten van de Duin- en Bollenstreek. 
De Greenport Duin en Bollenstreek is ook gebaat bij eenduidige spelregels in de regio en een slagvaardig bestuur 
met een duidelijk en herkenbaar profiel op nationaal- en internationaal niveau, die in staat is benodigde financiële 
bronnen  aan te spreken benodigd voor de noodzakelijke transformaties binnen de Greenport Duin- en Bollen-
streek.  
 
Bij regionale samenwerking staan enkele  uitgangspunten centraal zoals: 

 “Dichtbij huis” en korte lijnen; samenwerking mag niet leiden tot een grootschalige en afstandelijke or-
ganisatie, de dienstverlening aan de burger mag er niet onder lijden en sterker nog deze moet verbeterd 
worden en de eigen gemeente blijft altijd herkenbaar als aanspreekpunt. 

 Heldere doelen;  de gemeenten moeten duidelijk aangeven en onderbouwen wat zij willen bereiken met 
regionale samenwerking op een specifiek terrein; het moet meerwaarde hebben; dit kan gaan om een be-
tere bestuurlijke kwaliteit en meer slagkracht richting andere overheden maar ook om motieven om kwali-
teitsverhogend en/of efficiënter te kunnen werken. 

 Resultaatgericht werken; regelmatig dient verslag  worden gedaan van de resultaten van de regionale 
samenwerking zodat de meerwaarde aantoonbaar blijft. 

 Democratische controle; de raden van de gemeenten moeten grip houden op de regionale samenwer-
king door vooraf duidelijke  en goede opdrachten te geven en achteraf toezicht en controle uit te voeren. 

 
Gezamenlijke inkoop levert aanzienlijke besparingen op 
Op dit moment wordt op uitvoeringsniveau op verschillende wijzen samengewerkt door de 6 gemeenten. Katwijk, 
Noordwijk en Teylingen kopen gezamenlijke diensten in bijv. op het gebied van Openbare Werken (TKN). Hille-
gom, Lisse en Noordwijkerhout zijn aangesloten bij de Stichting RIJK (Kennemerland) waarbij zij samenwerken 
met  Noordhollandse gemeenten. Gezamenlijke inkoop van producten en diensten  (“massa is kassa”) heeft de 
afgelopen jaren voor alle 6 gemeenten mooie besparingen opgeleverd. Echter de bundeling van de krachten van 
de 6  - dus aanvullend op de bestaande samenwerkingsverbanden – kan tot nog veel meer besparingen leiden. 
Die kans moet uiteraard worden begrepen gezien de bezuinigingen die op de gemeenten afkomen als gevolg van 
stevige kortingen op het Gemeentefonds en door het rijk voorberekende efficiencybesparingen bij overheveling van 
taken naar de gemeente. Elke euro extra verdiend op inkoop betekent een euro minder bezuinigen.  
Bovendien ligt op dit terrein natuurlijk een geweldige kans om optimaal gebruik te maken van ICT. Door gebruik te 
maken van dezelfde applicaties met de daarbij behorende geautomatiseerde processen en procedures, dezelfde 
infrastructuur en dezelfde  beveiliging, kan er effectief en efficiënt gewerkt worden en hoeft er slechts vanuit één 
platform geïntegreerd te worden met de externe systemen. Juist door slim gebruik te maken van moderne techno-
logie kan dit bijdragen aan efficiencybesparingen. 
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Sociaal Domein 
 
Grote veranderingen op komst 
Voor de extramurale AWBZ, de Jeugdzorg en de Sociale Werkvoorziening staat er voor de komende raadsperiode 
een grote stelselwijziging op stapel. Deze stelselwijziging en de daarmee samenhangende decentralisatie van 
overheidstaken naar de gemeenten zal voor alle betrokkenen, zowel voor degenen die zorg nodig hebben als voor 
degenen die zorg verlenen, de aanbieders van professionele zorg, mantelzorg of vrijwilligers, maar ook voor de 
gemeentelijke organisatie  van grote invloed zijn op de manier waarop zij samen de zorg en de hulp moeten gaan 
organiseren. Bovendien gaat deze stelselwijziging gepaard met een enorme bezuiniging op het budget en zullen 
degenen die zorg of hulp nodig hebben nooit meer in diezelfde mate ondersteund worden als wat ze gewend wa-
ren. Althans niet door de overheid. De omvang van deze operatie mag dan ook niet onderschat worden en de 
gemeente dient dit dossier voortvarend op te pakken. 
De stelselwijziging houdt in dat, veel meer dan voorheen, de mensen zelf, zowel degene die zorg nodig heeft als 
degenen die zorg verlenen, betrokken worden bij de hulp die zij gaan krijgen dan wel gaan verlenen. Op de vraag 
hoe we dit gaan organiseren wil het CDA Bollenstreek in dit verkiezingsprogramma niet alleen een duidelijk ant-
woord geven, maar dit antwoord ook tot belangrijk punt in de verkiezingsstrijd maken, omdat we van mening zijn 
dat het CDA de ervaring, de kennis en de kunde in huis heeft om op dit organisatorische vraagstuk in de zorg een 
goed antwoord te formuleren. Geen verkiezingsstuntje dus, geen goedkope one-liner, maar staan voor je zaak en 
doen waar je goed in bent! 
 
Regierol bij de gemeente en gezamenlijk optrekken 
Het CDA  is van mening dat de regierol, inclusief de coördinatie van de uitvoering, bij de gemeente moet liggen en 
dat de gemeenten in de Duin- en Bollenstreek hierin gezamenlijk moeten optrekken omdat bundeling van krachten 
noodzakelijk is om de benodigde expertise te verkrijgen, er afgestemd kan worden,  dit efficiënter is en geleerd 
wordt van elkaar. 
Concreet betekent dit dat onze inzet bij de decentralisatie van Zorg, Jeugd en Werk als volgt zal zijn: 

 Op basis van de methodiek: 1 klant – 1 plan – 1 regisseur dienen de gemeenten de rol van de regisseur 
zelf op zich te nemen. Het CDA pleit uit oogpunt van solidariteit tevens voor samenvoeging van het bud-
get voor deze taken, daar waar sprake is van voorzieningen met een bovenlokaal karakter. 

 De regierol van de gemeente, zoals het CDA die voor zich ziet, omvat niet alleen de verdeling van taken 
en afstemming tussen vraag en aanbod, maar ook de dagelijkse coördinatie tussen de verschillende 
zorgverleners. Het duidelijk communiceren van deze regierol en het toewijzen van een zorgcoördinator 
per zorgvraag of per gezin zal de toegang tot de zorg in al haar facetten ook eenvoudiger maken. 

 De regierol- noch de coördinatie van de zorgvraag mag worden aanbesteed aan één van de aanbieders 
van zorg, omdat dan onmiddellijk belangenverstrengeling op de loer ligt en het de samenwerking met de 
overige zorgverleners, zowel tussen de aanbieders van professionele zorgverleners onderling als tussen 
professionals en mantelzorg en/of vrijwilligers, niet bevordert. 

 De regierol of coördinatie van de zorgvraag mag ook niet aanbesteed worden aan een onafhankelijke 
derde partij, omdat daar belangentegenstelling op de loer ligt tussen ‘optimale zorg’ en ‘kostenbeheer-
sing’. De regierol is in belangrijke mate sturend voor het toe te wijzen budget en dat is een taak en een 
verantwoordelijkheid die, zeker in de beginfase van een dergelijke stelselwijziging, niet uitbesteed kan 
worden. 

 Wie betaalt bepaalt en meten is weten. Naast de regierol aan het begin van het traject en de coördineren-
de rol gedurende de uitvoering is er natuurlijk ook nog zoiets als controle op de uitgevoerde werkzaamhe-
den, de monitoring en de evaluatie na afloop van het traject. Aangezien de gemeente betaalt zal ook de 
gemeente zelf deze controlerende taak op zich moeten nemen.  

 De gemeente dient een actief vrijwilligersbeleid te voeren en mantelzorg te ondersteunen om te voorko-
men dat de mantelzorg en/of vrijwilligers na de stelselwijziging door de onbekendheid met deze nieuwe 
manier van werken in de knel raken, overbelast worden, zich niet gewaardeerd voelen en daardoor ge-
frustreerd raken. 

 Er moet speciale aandacht zijn voor gezinnen met een gecombineerde zorgvraag. Daar waar sprake is 
van complexe en/of problematische gezinssituaties dient een gezinsmanager als coördinator aangesteld 
te worden, die met een gezinsgerichte methodiek, zoals bijvoorbeeld FFPS (Functional Family Parole 
Servies), de noodzakelijke hulp of te nemen maatregelen in samenhang kan bieden. Bovendien moet 
voorkomen worden dat juist in dit soort situaties gezinnen dubbel hard getroffen worden door de verschil-
lende bezuinigingsdoelstellingen. Het CDA vindt dat de zorg voor kinderen in dergelijke gezinssituaties 
prioriteit verdient. 
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 De decentralisatie betreft niet alleen de overheveling van de huidige AWBZ naar de nieuwe WMO en de 
overheveling van alle vormen van Jeugdzorg, ook de sociale werkvoorziening wordt middels de nieuwe 
Participatiewet gedelegeerd naar de gemeenten. Hier ligt een kans voor de gemeente om op lokaal ni-
veau dwarsverbanden te leggen tussen de nieuwe WMO, de Jeugdzorg en het domein van werk en in-
komen. Bijvoorbeeld: mensen met een uitkering kunnen worden ingezet als vrijwilliger om werkervaring 
op te doen, maar ook de aanbieders van zorg- en welzijnsactiviteiten kunnen leerwerkplekken of stages 
aanbieden. 

 
Economie 
 
In de Duin- en Bollenstreek is het goed ondernemen 
Een stevige lokale economie is de drager voor allerlei voorzieningen, van winkels en cultuur tot onderwijs en sport. 
Ondernemerschap bindt het talent van jonge mensen, verschaft dynamiek aan de samenleving en zorgt voor zelf-
redzame mensen. Er is veel voor te zeggen een ‘complete regio’ te willen zijn, waarin het niet alleen goed wonen 
maar ook goed ondernemen is. Het CDA kijkt met een open oog naar de toekomst en ziet daarbij grote kansen 
voor deze unieke streek die nog steeds een grote naamsbekendheid heeft in de wereld. Niet alleen vanwege de 
met bloeiende bolgewassen omringde dorpen, maar vooral om zijn kennis op agrarisch gebied en daar is  de ken-
nis op het terrein van de ruimtevaart bijgekomen. Twee unieke kennisvelden die elkaar in de toekomst kunnen 
versterken en nieuwe markten kunnen aanboren en Nederland tot een belangrijke speler kunnen maken op het 
terrein van biobased technology. De bestaande samenwerking met vooraanstaande Nederlandse wetenschappelij-
ke onderzoekscentra geeft de streek nu al een voorsprong op dit terrein.  
 
Samen werken aan een toekomstbestendige en economische stevige bedrijvigheid in onze streek , waarbij innova-
ties worden gestimuleerd en gefaciliteerd 
De tuinbouwsector van de Duin en Bollenstreek is belang voor de Greenport Nederland en van groot cultureel en 
economisch belang is voor de Streek en de Randstadmetropool. Binnen de Greenport  Duin en Bollenstreek wordt 
hard gewerkt aan een herstructurering en men richt zich op nieuwe markten en ontwikkelingen.  
Daarnaast is de Ruimtevaartcluster uitgegroeid tot een belangrijke pijler van de economische ontwikkelingen in de 
streek. De aanwezigheid van Universiteit Leiden en de groene onderzoekscentra in onze in onze streek bieden 
unieke samenwerkingsmogelijkheden, die de positie van de Greenport Duin- Bollenstreek en die van de sector 
Ruimtetechnologie in de wereld versterkt.  
De samenwerking Ruimtevaart, Greenport Duin-en Bollenstreek en de Kenniscentra zal tevens een impuls geven 
aan het toerisme en de congresfunctie van de Streek. 
De voor de tuinbouwsector noodzakelijke cultuurgronden zijn drager van het aantrekkelijke openlandschap en de 
recreatiefunctie voor de inwoners van de streek en die van de omliggende Randstad. Het CDA zal de gemaakte 
afspraken tussen de zes gemeenten in het kader het Koersdocument Greenport 2012-2015 steunen. Samenwer-
ken aan een toekomstbestendige en economisch stevige bedrijvigheid in onze streek zal bij ons prioriteit krijgen en 
de samenwerking tussen de gemeenten moet zodanig worden ingericht dat het een succes wordt, omdat de markt 
op niemand wacht.  
De ontwikkelingen die daarnaast gestimuleerd zullen worden zijn: Biobased economy (BBE), wil zeggen de over-
gang van een economie die draait op fossiele brandstoffen naar een economie die draait op biomassa als grond-
stof. BBE zal de komende jaren een steeds belangrijkere rol gaan spelen en biedt kansen zowel op economisch 
gebied, als op het gebied van innovatie. Kennis en technologie spelen daarbij een belangrijke rol als het gaat om 
winnen van inhoudsstoffen en verder benutten van reststoffen. 
De onderzoekscentra bieden tenslotte mogelijkheden op het gebied van toerisme en recreatie (zie onder Recreatie 
en Toerisme). 
De Leidse regio en de Duin- en Bollenstreek staan momenteel op plek 35 op de top 40 lijst  van goed presterende 
economische regio’s van de Rabobank. Het CDA wil met het versterken van onze economische positie bereiken 
dat de regio in 2018 of eerder in de top 10 van deze lijst  komt. 
 
Het CDA staat voor rentmeesterschap, oftewel duurzame ontwikkeling 
Rentmeesterschap is één van de vier uitgangspunten van het CDA. Het is een beetje een ouderwetse term voor 
wat tegenwoordig ´Duurzame Ontwikkeling´ wordt genoemd. En dat is reuze modern! Het CDA in de Bollenstreek 
is dan ook van mening dat het CDA sterker moeten inzetten op ons oude uitgangspunt door de nieuwe termen en 
begrippen te gaan gebruiken, zodat mensen beter begrijpen wat we bedoelen en wat we er mee beogen.  
´Duurzame Ontwikkeling´ is een ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen 
van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen, aldus de definitie in het 
rapport ´Our Common Future´ van de VN-commissie Brundtland uit 1987. ‘Duurzame Ontwikkeling’ is daarmee het 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Generatie_(periode)
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kernbegrip van dat rapport, waarin een duidelijk verband werd gelegd tussen economische groei enerzijds 
en milieuvraagstukken en armoede- en ontwikkelingsproblematiek anderzijds. Het rapport stelt dat armoede een 
belemmering vormt voor duurzaam gebruik van de natuurlijke omgeving en dat integratie van natuurbehoud en 
economische ontwikkeling nodig is voor duurzame ontwikkeling. Als we dat vertalen naar de situatie van vandaag, 
waarin we proberen uit de economische crisis te komen, kunnen we stellen dat we moeten streven naar een duur-
zaam herstel van onze economie, dat het herstel van de economie niet ten koste mag gaan van het milieu en dat 
het economisch herstel in Europa gepaard zou moeten gaan met armoede bestrijding elders in de wereld. Als 
kleine gemeente in Nederland moeten we natuurlijk niet de hele wereldproblematiek op onze schouders willen 
nemen, maar we moeten wel nadenken hoe we ons steentje kunnen bijdragen aan die beoogde Duurzame Ont-
wikkeling, om onze planeet ook voor toekomstige generaties te behouden.  
Door de Rabobank is de duurzaamheidsmonitor 2013 opgesteld. De Leidse regio en de Duin- en Bollenstreek 
staan momenteel maar liefst derde op een lijst  van de meest duurzame regio’s die is samengesteld door onder-
zoekers van de Rabobank!  Het betreft hier een beoordeling in het rapport “Van welvaart naar welzijn” op onder 
meer economische en sociale ontwikkelingen, opleidingsniveau en recreatiemogelijkheden. Die positie willen we 
uiteraard handhaven en liefst verbeteren.  
 
Bereikbaarheid 
 
De streek dient goed bereikbaar te zijn 
Een belangrijke opgave voor de regio Duin- en Bollenstreek is het verbeteren van de bereikbaarheid. Het CDA wil 
structureel de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid in de Duin- en Bollenstreek verbeteren ten be-
hoeve van woningbouwlocaties in de gemeenten en in het bijzonder voor de economische positie van de Green-
port Duin- en Bollenstreek. Denk daarbij aan een goede ontsluiting van de Greenport naar de afzetgebieden en de 
airport Amsterdam-Schiphol. De wegenstructuur moet een bijdrage leveren aan de concurrentiekracht van de re-
gio. 
Voor het CDA is het van belang dat de wegenstructuur goed en evenwichtig in het landschap wordt ingepast zodat 
deze ook wervend is voor de toeristen en dagrecreanten die de streek willen bezoeken en verkennen. 
Een goede bereikbaarheid maakt het ook aangenaam wonen en werken in de regio. Voor de inwoners van onze 
dorpen zijn goede wandel- en fietspaden van belang. Ook het Openbaar Vervoer moet bijdragen aan de bereik-
baarheid van onze regio voor inwoners, werknemers van buiten de regio en toeristen 
 
Het CDA heeft oog voor kwetsbare groepen  in het verkeer 
Het CDA wil een zodanige (her) inrichting van wegen dat er oog is voor kwetsbare groepen in het verkeer zoals 
senioren en mensen met een beperking die zich in het verkeer bewegen met scootmobiel of rolstoel. 
 
 
Recreatie en Toerisme 
 
Onze streek heeft veel te bieden 
De Duin- en Bollenstreek  

 Heeft voor de toerist en voor de recreant veel te bieden, maar deze dienen wel apart benaderd te worden; 

 Heeft heel veel te bieden in de vorm van cultuur, natuur, grote en kleinere publiektrekkers; 

 Is nu al toegesneden op alle klimatologische omstandigheden. 
 

De toerist is hartelijk welkom in de streek; wij versterken gezamenlijk de toerische kracht van onze streek 
De Duin- en Bollenstreek is meer en meer een streek die zich van productiegebied op het gebied van bollen en 
bloemen ontpopt als een gebied  die ook de toerist een warm hart toedraagt en hartelijk welkom heet.. Strand, zee, 
duinen, de vele congressen, de bloemencorso,  het Keukenhof,  Space Espo, kleinere gebiedstrekkers zoals vele 
festiviteiten in de dorpen, de winkelstraten, carnaval, kermissen, de paardenmarkt, muziek concoursen enz. zijn 
voorbeelden hoe het gebied de toerist verwelkomt en vermakelijkheden biedt.  
 
De streek heeft door zijn veelheid van cultuur en natuurschoon ook veel mogelijkheden om de toerist wat te bie-
den. Het CDA constateert daarbij dat er geen eenheid is in beleid maar dat door de versnippering aan belangen 
veel energie verloren gaat.  Het congrescentrum is ondermeer gebaat bij een schoon, mooie opgeruimde streek. 
Eenheid in beleid op dit zo op te pakken en te handhaven ontbreekt. De congresganger is niet altijd even zuinig op 
de natuur, laat nog wel eens vuil achter en weet ‘de klant is koning’. Het Keukenhof  weet de toerist te trekken 
waarbij ze weet dat diezelfde toerist ook een rondje wil maken door en langs de bollenvelden.  De bollenkweker 
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ziet daarbij met lede ogen toe dat diezelfde toerist in de bollenvelden door hun opstelling veel vernielingen en 
economische schade aanrichten, wat verschillende malen tot confrontaties leidt.  
 
Het CDA constateert dat door versnippering van belangen de toeristische kracht van de Duin- en Bollenstreek 
onvoldoende benut wordt. Iedere organisatie voert  haar eigen beleid, doet dat zo goed mogelijk maar laat veel 
energie verloren gaan, door miscommunicatie, argwaan om haar / zijn zelfstandige positie niet te verliezen.  Ge-
brek aan inzicht is daar mede oorzaak van. Het CDA pleit er dan ook voor als gemeenten binnen onze streek hierin 
gezamenlijk op te trekken.  
 
Recreatie wordt meer en meer populair; betere samenwerking biedt nog meer kansen 
Al heel lang is niet alleen welvaart maar ook het welzijn voor de mens belangrijk. Geluk en gezondheid vindt men 
niet alleen in materiële maar ook in immateriële zaken. Wandelen, skeeleren, fietsen, vissen, varen, paardrijden 
enz. wordt meer en meer populair en als de toerist de streek in het voorjaar weer weet te vinden, is de recreant 
vaak al lang weer actief. Vooral in het weekend zijn vaak veel groepen actief en dat kan leiden tot irritaties, onbe-
grip en soms tot ongelukken. De streek heeft door haar veelzijdigheid van wandel-, fiets-, skeeler- en vaarwegen 
veel te bieden. Dat die lang niet altijd goed op elkaar aansluiten, dat fiets- en voetpaden door duinen eindigen op 
drukke straten en boulevards, dat wandelpaden geblokkeerd worden, dat er geen en / of slechte verbindingen zijn 
met de ommelanden, dat vaarwegen doodlopen, ruiterpaden aansluiting vinden op de openbare weg waardoor 
veel daar veel vervuiling optreedt, zijn allemaal ergernissen die voorkomen kunnen worden door communicatie. 
Begrip voor elkaar standpunt kan alleen ontstaan als je weet wat de ander beweegt. Ook hier ontbreekt één be-
leidsveld. Ambtelijk overleggen gemeenten in de Duin- en Bollenstreek wel met elkaar, maar bestuurlijk op raads-
niveau vindt op geen enkel manier afstemming plaats en reageren raadsleden alleen vanuit hun eigen gemeente-
lijk perspectief. Ook hierin dienen we dus gezamenlijke op te trekken. 
 
Benut de onderzoekscentra voor toeristische attracties  
De agrarische sector in de Duin en Bollenstreek draagt daarnaast in belangrijke mate bij aan het instandhouden 
van een voor de dagrecreanten uit de randstad en het toerisme aantrekkelijk  open landschap. De Bollenstreek 
met het Keukenhof  is – zeker in de context van Schiphol, Amsterdam, Den Haag, de kleinere steden en mogelijk 
het plassengebied – als ‘The best of Holland’ neer te zetten.  
Juist in de Duin- en Bollenstreek kun je de onderzoekscentra tot toeristische attracties en showtuinen tot een the-
ma -amusementspark maken waarin de bollensector zich in alle moderne, zo niet futuristische, innovatieve produc-
tie- en toepassingaspecten presenteert. Onderzoek, onderwijs en toerisme zouden samen kunnen komen in een 
thema als duurzaamheid & water. Zo’n park kan zelfs bijdragen aan ‘clustermarketing. Het legitimeert en versterkt 
het bestaansrecht van de Duin- en Bollenstreek . Daarnaast draagt een en ander bij aan de factor toerisme als het 
gaat om de bezetting van hotels en pensions in onze streek voor vakantiegangers. 
 
Ruimtelijke Ordening 
 
CDA wil met één stem spreken als Duin- en Bollenstreek 
De gemeenten in de Duin en Bollenstreek  zijn zo met elkaar verbonden dat het onzinnig is om ruimtelijke vraag-
stukken totaal geïsoleerd te beschouwen ten opzichte van de andere gemeenten in onze streek. Dit zelfde geldt 
voor de woningbouwopgaven in onze regio. Daarbij is het belangrijk als één stem te spreken binnen Holland Rijn-
land, richting provincie en rijk en richting andere partners. 
Een belangrijk pijler van onze regio is de bollencultuur en de daaraan verwante bedrijfskolom. Niet voor niets is 
deze regio uitgeroepen tot een greenport. Alleen door hier gezamenlijk achter  te staan kan dit tot een succes 
gemaakt worden. Dit zal in de praktijk leiden tot het geven en nemen van zaken. Belangrijk is dat de balans niet 
doorslaat ten koste van andere  economische activiteiten, het wonen in de streek en recreatieve en toeristische 
activiteiten. Deze dienen elkaar te versterken.  
 
Woningbouw moet aansluiten op de behoefte van met name starters, jonge gezinnen en senioren 
Woningbouwprogramma’s moeten gebaseerd zijn op de regionale vraag/woningbehoefte, in het bijzonder als het 
om starters, jonge gezinnen en senioren gaat. De streek biedt op dit moment onvoldoende woningbouwmogelijk-
heden voor met name de jonge gezinnen. Voor de dynamiek van de streek is het zeer belangrijk jonge gezinnen te 
kunnen huisvesten in onze streek.  
 


