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Betreft

Geacht bestuur,
Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende.
In het proces #Kracht 15 werken de aan Holland Rijnland deelnemende gemeenten
aan de toekomst van het regionale samenwerken. Dit proces in 2013 gestart met
het onderzoek van van professor Oedzge Atzema “Kijk op de regionale economie
van Holland Rijnland”.
Atzema spreekt in zijn rapport over een tweesporenbeleid, te weten ‘de basis op
orde’ en ‘de toppen omhoog’. Het eerste spoor is gericht op alle sectoren van de
regionale economie en heeft betrekking op het versterken van het vestigingsklimaat via de beleidsvelden kantoren- en bedrijventerreinen, woningbouw,
verkeer en vervoer en arbeidsmarkt. In dit spoor is er een belangrijke taak voor
Holland Rijnland, aldus Atzema.
Het bedrijfsleven heeft de rol van Holland Rijnland in dit spoor altijd gewaardeerd.
Economie, en zeker de randvoorwaardelijke kant, is niet lokaal maar veelal
regionaal en vaak zelfs provinciaal. De optimale schaal kan per onderwerp
verschillen maar in alle gevallen is coördinatie en afstemming cruciaal.
Een aantal zaken kan in de subregio worden opgepakt. De Retailvisie Leidse regio
en de actualisering van de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport (ISG) zijn
hier goede voorbeelden van.
Zonder coördinatie en afstemming bestaat echter het risico van versnippering. Zo
zien we verschillende initiatieven om te komen tot een (gemeenschappelijke)
omgevingsvisie waarbij de status en de geografische/economische samenhang
onduidelijk is. Dit zou kunnen leiden tot tegenstrijdige keuzes waardoor
economische ontwikkeling wordt geremd.
Wij pleiten er dan ook voor om Holland Rijnland in ieder geval de rol van
afstemming en coördinatie in het fysieke ruimtelijke domein te laten behouden en
wat ons betreft zelfs te versterken. Ons pleidooi sluit daarmee aan bij bouwsteen
drie van het eerder genoemde rapport van professor Atzema. De vaak genoemde
netwerkorganisatie met wisselende allianties past daar uitstekend bij.
Met vriendelijke groet,
platform Bedrijfsleven Rijnland
F.A.M. Ponsioen, voorzitter
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Jan Versteegh, voorzitter
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