
 

Oplegvel 
 
1. Onderwerp 

 
Aanvragen cofinancieringsfonds Holland Rijnland 

2. Rol van het 
samenwerkingsorgaan 
Holland Rijnland 

  Basistaak 
    

3. Regionaal belang 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 bijgevoegd 
voorstel liggen drie aanvragen ter advisering voor.  
 

4. Behandelschema: 
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5. Advies PHO Het Dagelijks Bestuur te adviseren een bijdrage 
uit het cofinancieringsfonds te verstrekken voor: 

1. Het pilot project Back on Track; een 
bijdrage van €100.000,- (incl. BTW);   

2. Het project Labs2Meet, biomonitoring 
fieldlab in Holland Rijnland; een bijdrage 
van €100.000,- (incl. BTW);   

3. Het project Levend Lab; een bijdrage van 
€32.670,- (incl. BTW).  

6. Reden afwijking eerdere 
besluitvorming en wijze 
afwijken 

Nvt  

7. Essentie van het voorstel 
(annotatie zoals op agenda 
staat) 

Er zijn drie aanvragen binnengekomen bij het co-
financieringsfonds Holland Rijnland. Het Dagelijks 
Bestuur stelt voor positief te adviseren over de 
aanvragen van Labs2Meet, Levend Lab en Back 
on Track. 

8. Inspraak Nee 
  Ja, door:  

Wanneer: 

9. Financiële gevolgen  Binnen begroting Holland Rijnland 



 

10. Bestaand Kader Relevante regelgeving: 
 

 Eerdere besluitvorming: 
AB 26-10-16: instemming cofinancieringsfonds  

11. Lokale context 
(in te vullen door griffier) 
 
 
 

 

 
* weghalen wat niet van toepassing is   



 

Adviesnota PHO (concept) 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Onderwerp: aanvragen cofinancieringsfonds Holland Rijnland 
 

 
Beslispunten: 
Het Dagelijks Bestuur te adviseren een bijdrage uit het cofinancieringsfonds te 
verstrekken voor: 

1. Het pilot project Back on Track; een bijdrage van €100.000,- (incl. BTW);   
2. Het project Labs2Meet, biomonitoring fieldlab in Holland Rijnland; een bijdrage 

van €100.000,- (incl. BTW);   
3. Het project Levend Lab; een bijdrage van €32.670,- (incl. BTW).  

 
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, een aantal greenpoortbedrijven 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 (bijlagen 
1a en 1b).   
 
Labs2Meet biedt de mogelijkheid voor bedrijven en instellingen, maar ook de 
geïnteresseerde burger, om kennis te maken met de brede toepassing van DNA-
analyses. De Hogeschool Leiden heeft met haar partners ROC Leiden (inmiddels na fusie 
met ROC ID College omgedoopt tot mbo rijnland) 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 maken (zie bijlage 2b projectbeschrijving 
Labs2Meet bij dit voorstel). Generade vraagt mede namens de Hogeschool Leiden en het 

Vergadering: PHO Economie en Leefomgeving  
Datum: 15 november 2017  
Tijd: 13:00-15:00 uur 
Locatie: Gemeentehuis Kaag en Braassem 
Agendapunt: 05 



 

mbo rijnland een bijdrage aan Holland Rijnland om het zogenoemde Fieldlab in de 
opstartfase te ondersteunen (bijlagen 2a en 2b).  
 
Met het Levend Lab op het biosciencepak 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. 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 bijlagen 3a en 3b).   
 
Beoogd effect: 
Door middel van cofinanciering door Holland Rijnland kunnen alle drie de initiatieven 
meerwaarde hebben voor meerdere speerpunten van de inhoudelijke agenda van 
Holland Rijnland: Greenports, Mobiliteit (Back on Track), biobased economy 
(planteninhoudstoffen (Labs2Meet), duurzaamheid en landbouwtransitie (Levend Lab)) en 
Natuur en Landschap (biodiversiteit  (Levend Lab)).  
 
Argumenten:  
1.1 De drie aanvragen passen binnen het gestelde kader van de beheersverordening 

cofinancieringsfonds 
Alle drie de aanvragen zijn regionale initiatieven die een bijdrage leveren aan ambities in 
de Inhoudelijke Agenda, specifiek voor het speerpunt Greenports. De initiatieven zijn voor 
meerdere gemeenten relevant en alle initiatieven hebben andere financiers buiten de 
gemeenten en Holland Rijnland. De initiatieven dragen actief bij aan de versterking van 
het economische vestigingsklimaat van de regio. Naast Alphen aan den Rijn en Holland 
Rijnland, leveren ook de provincie en het bedrijfsleven een belangrijke bijdrage aan de 
pilot Back on Track. De initiatieven Labs2Meet en Levend Lab leveren naast een bijdrage 
aan het speerpunt Greenports ook een bijdrage aan de topsector Health&Life-science, 
het regionale MKB en de verbinding van onderwijs – arbeidsmarkt. De Hogeschool 
Leiden draagt het leeuwendeel van de kosten voor het initiatief Labs2Meet. Het project 
Levend Lab wordt door diverse partijen gefinancierd. Naast crowdfunding, kan het project 
rekenen op bijdragen van Naturalis, het Centrum voor Milieuwetenschappen, NWO en de 
Rabobank. 
 
1.2 De gevraagde bijdragen passen binnen het in de verordening gestelde maximum  
In artikel 3.5 van de verordening is gesteld dat een bijdrage aan een initiatief beperkt is 
tot maximaal €100.000,- en niet structureel van aard mag zijn. Alle drie de initiatieven 
voldoen hieraan.  
  
1.3 In de beheersverordening is vastgelegd dat het DB het PHO om advies vraagt 

alvorens een bijdrage toe te kennen  
De initiatieven zijn van belang voor de ambities in de Inhoudelijke Agenda voor de 
domeinen Economie en Leefomgeving: de speerpunten Greenports, Mobiliteit (Back on 
Track), biobased economy (planteninhoudstoffen (Labs2Meet), duurzaamheid en 



 

landbouwtransitie (Levend Lab)) en Natuur en Landschap (biodiversiteit  (Levend Lab)).  
Dit voorstel wordt daarom voorgelegd aan het portefeuillehouders overleg Economie & 
Leefomgeving.  
 
 
Kanttekeningen/risico’s: 
N.v.t. 
 
Financiën:  
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 Back on Track   € 100.000     

5 Labs2Meet   € 50.000 € 50.000   

6 Levend Lab    € 32.670     

            

 
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 een positief besluit van het Dagelijks Bestuur, wordt het Algemeen Bestuur op de 
hoogte gesteld.   
 
Evaluatie: 
Voor alle drie projecten worden financieringsafspraken vastgelegd. Gedurende de looptijd 
van de projecten en na afloop wordt nagegaan of aan deze afspraak voldaan is.  
 
Bijlagen: 
05b Bijlage 1a. Brief Alphen aan den Rijn, aanvraag bijdrage Back on Track  
05c Bijlage 1b. Projectbeschrijving Back on Track  
05d Bijlage 2a. Brief Generade, aanvraag bijdrage Labs2Meet  
05e Bijlage 2b. Projectbeschrijving Labs2Meet  
05f Bijlage 3a. Brief universiteit Leiden, aanvraag bijdrage Levend Lab (NB: nog niet 

ontvangen!)  
05g Bijlage 3b. Projectbeschrijving Levend Lab  


