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Basistaak

In 2016 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd
met het cofinancieringsfonds. Uit het fonds
kunnen initiatieven die van regionaal belang zijn,
een financiële impuls krijgen. Het DB heeft
onlangs besloten een bijdrage uit het
cofinancieringsfonds toe te kennen aan drie
initiatieven.
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Kennis te nemen van het besluit van het Dagelijks
Bestuur om een bijdrage uit het
cofinancieringsfonds te verstrekken voor:
1. Het pilot project Back on Track;
2. Het project Labs2Meet, biomonitoring
fieldlab in Holland Rijnland;
3. Het project Levend Lab.
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Binnen begroting Holland Rijnland
Relevante regelgeving:
Eerdere besluitvorming:
AB 26-10-16: instemming cofinancieringsfonds
-
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Algemeen Bestuur
13 december 2017
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Gemeentehuis Alphen aan den Rijn
04
ADV-17-00989

Onderwerp:
Cofinancieringsfonds
Kennisnemen van:
het besluit van het Dagelijks Bestuur om een bijdrage uit het cofinancieringsfonds te
verstrekken voor:
1. Het pilot project Back on Track;
2. Het project Labs2Meet, biomonitoring fieldlab in Holland Rijnland;
3. Het project Levend Lab.
Inleiding:
In 2016 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met het cofinancieringsfonds. Uit het
fonds kunnen initiatieven die van regionaal belang zijn, een financiële impuls krijgen.
In het project Back on Track wordt een pilot gestart om te verkennen of vervoer van
goederen per spoor naar het Europese netwerk mogelijk is. De pilot wordt door de
gemeente Alphen aan den Rijn en de Greenport Regio Boskoop in samenwerking met
Connekt, Electrolux, Nedcargo, Heineken en een aantal greenpoort bedrijven en andere
bedrijven uitgevoerd. Het is een eerste stap in het opzetten van een multimodaal
overslagpunt, waar overslag tussen weg, rail en water flexibel ingezet kan worden met
behulp van datasturing. Naast een flinke investering van het bedrijfsleven in deze pilot en
een bijdrage van de gemeente Alphen aan den Rijn, wordt een bijdrage aan Holland
Rijnland en de provincie Zuid-Holland gevraagd om de pilot te kunnen realiseren (bijlage
1).
Labs2Meet biedt de mogelijkheid voor bedrijven en instellingen, maar ook de
geïnteresseerde burger, om kennis te maken met de brede toepassing van DNAanalyses. De Hogeschool Leiden heeft met haar partners ROC Leiden en Generade een
lab opgezet waar onderzoek, onderwijs en toepassing elkaar kunnen ontmoeten. Naast
het doen van onderzoek is een initiatief gestart om zowel theoretische als praktische
‘hands-on’ cursussen op het gebied van biomonitoring op te zetten. Voorbeelden van
succesvolle samenwerkingsprojecten zijn bijvoorbeeld onderzoek naar betere diagnostiek
Fusarium (schimmelinfectie) bij de tulp en het ontwikkelen van software om snelle(re)
diagnose bij een virale luchtweginfectie te kunnen. Generade vraagt mede namens de
Hogeschool Leiden en het ROC Leiden een bijdrage aan Holland Rijnland om het
zogenoemde Fieldlab in de opstartfase te ondersteunen (bijlagen 2).

Met het Levend Lab op het Bio Science Park in Leiden worden faciliteiten geboden om
buiten in het veld onderzoek te doen naar de effecten van bestrijdingsmiddelen op de
waterkwaliteit. Door de impact van bestrijdingsmiddelen in een realistisch slootsysteem te
testen, kunnen de onderzoekers een beter beeld van de effecten krijgen dan in een
gecontroleerde lab-omgeving. Mede omdat het Levend Lab gestart is vanuit crowdfunding
zijn lokale ondernemers, instellingen en bewoners nauw betrokken. De universiteit werkt
op de locatie samen met onder meer Naturalis, het bedrijf Cosine en het
Hoogheemraadschap van Rijnland. Ook enkele bedrijven op het Bio Science Park maken
gebruik van het Levend Lab. De universiteit Leiden is momenteel in overleg met de
Greenport bedrijven, in het kader van het Center for Sustainability, om binnen de
Greenport hub gezamenlijke projecten mee op te zetten. Tevens biedt de locatie
onderwijsmogelijkheden in de vorm van stages en lesprogramma’s voor basisscholen. Zo
is het Levend Lab onlangs erkend als officieel MBO leerbedrijf. De eerste twee MBO-ers
zijn recent gestart op de locatie. Het project wordt gefinancierd door diverse partijen.
Naast het geld dat verkregen is door crowdfunding, kan het project rekenen op bijdragen
van Naturalis, het Centrum voor Milieuwetenschappen, NWO en de Rabobank. Om de
exploitatie van het Levend Lab de komende twee jaar voort te kunnen zetten, vraagt de
universiteit ook een bijdrage aan Holland Rijnland (zie bijlage 3).
Kernboodschap:
Het Dagelijks Bestuur heeft besloten om aan drie initiatieven, te weten Back on Track,
Labs2Learn en Levend Lab, een financiële bijdrage te leveren uit het
cofinancieringsfonds.
Financien
Jaarlijks (tot 2020) is een bedrag van €268.500 beschikbaar in het cofinancieringsfonds.
De drie aanvragen passen binnen de financiële middelen van het fonds.
Cashflow Cofinancieringsfonds
2016

2017

2018

2019

Inleg (excl. indexering)
per jaar

€ 150.000

€ 268.500

€ 268.500

€ 268.500

Totaal inleg

€ 150.000

€ 418.500

€ 687.000

€ 955.500

1

Instrumentation for
Space

€ 25.000

€ 25.000

€ 25.000

€ 25.000

2

Taalhuizen

€ 25.000

€ 25.000

3

Nationaal Park
Hollandse Duinen

€ 12.100

€ 12.100

4
5
6

Back on Track
Labs2Meet
Levend Lab

€ 100.000
€ 50.000
€ 32.670

€ 50.000

totale uitgave per jaar

€ 25.000

€ 244.770

€ 112.100

€ 25.000

Resterend in fonds

€ 125.000

€ 148.730

€ 305.130

€ 524.630

Communicatie:
Na het besluit van het DB is een persbericht verzonden en is een nieuwsbericht op de
website van Holland Rijnland geplaatst. Aan de drie initiatiefnemers wordt gevraagd om
bij communicatie uitingen te vermelden dat zij een bijdrage van Holland Rijnland
ontvangen hebben.
Bijlagen:
1. Projectbeschrijving Back on Track
2. Projectbeschrijving Labs2Meet
3. Projectbeschrijving Levend Lab

