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In 2016 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd
met het cofinancieringsfonds Holland Rijnland. Uit
het fonds kunnen innovatieve initiatieven die van
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Portefeuillehouder: diverse

Onderwerp:
voortgangsrapportages cofinancieringsfonds Holland Rijnland

Kennisnemen van:
de voortgangsrapportages van zeven initiatieven uit het cofinancieringsfonds Holland
Rijnland.
Inleiding:
In 2016 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met het cofinancieringsfonds Holland
Rijnland. Uit het fonds kunnen innovatieve initiatieven die van regionaal belang zijn, een
eenmalige financiële impuls krijgen. Overeenkomstig de Beheerverordening Fonds
Cofinanciering Holland Rijnland ontvangt u hierbij de voortgangsrapportages van de
gesubsidieerde initiatieven uit het cofinancieringsfonds.
Kernboodschap:
Het DB heeft in 2017 besloten om aan zeven initiatieven een financiële bijdrage te
verstrekken uit het cofinancieringsfonds.
Overzicht voortgangsrapportages gesubsidieerde initiatieven:
1. Instrumentation for Space (LiS)
Portefeuillehouder: Liesbeth Spies
Doel:
De Nederlandse ruimtevaartsector heeft behoefte aan goed opgeleide technische
vakmensen met een specialisatie in ruimtevaarttechnieken en momenteel is er in
Nederland geen mbo-opleiding met een dergelijke specialisatie. De Leidse
Instrumentmakersschool neemt in samenwerking met InHolland op dit vlak het voortouw.
‘Instrumentation for Space’ heeft als doel de behoefte van de ruimtevaartsector aan
gespecialiseerde technici (MBO en HBO) te vervullen en tegelijkertijd de
ruimtevaartindustrie een mogelijkheid te bieden om samen met studenten baanbrekend
ontwikkel- en productiewerk te laten doen.

Tussentijdse voortgangsrapportage (bijlage 1):
Het initiatief is begin 2017 gestart en loopt op schema. Daarnaast is het initiatief wellicht
ook van invloed geweest voor de verhuizing van het NWO en SRON naar Leiden.
2. Taalhuizen
Portefeuillehouder: Bernadette Wolters

Doel:
De projecten van de Taalhuizen in de regio zijn erop gericht om meer autochtone
laaggeletterden te bereiken, hen door te verwijzen naar lees- en schrijfcursussen, het
signaleren van laaggeletterden te vergroten en taalvrijwilligers te trainen om
laaggeletterden goed te kunnen begeleiden
Tussentijdse voortgangsrapportage (bijlage 2):
In het afgelopen jaar zijn er diverse wervingsacties, workshops en trainingen uitgevoerd
door de Taalhuizen. Het initiatief loopt geheel volgens planning.
3. Nationaal Park Hollandse Duinen
Portefeuillehouder: Nanning Mol
Doel:
In september 2016 heeft Holland Rijnland adhesie betuigd voor het initiatief om mee te
doen aan de prijsvraag van het ministerie van Economische Zaken voor het ontwikkelen
van een Nationaal Park van wereldklasse. Eind 2016 koos het Nederlandse publiek de
Hollandse Duinen als één van de mooiste natuurgebieden van Nederland. Veertig
partners, waaronder Dunea (projecttrekker) en Holland Rijnland, sloten zich bij het
initiatief aan en daarmee werd het gebied van de Hollandse Duinen een nieuw Nationaal
Park.
Eindrapportage (bijlage 3):
Het initiatief Nationaal Park Hollandse Duinen (1e fase) is begin 2017 gestart en wordt
volgens de afspraken en planning eind 2018 afgerond. Om de organisatie en financiering
van Hollandse Duinen in de toekomst te borgen is gezocht naar een logische
organisatievorm. Dat heeft ertoe geleid dat door Dunea ‘Stichting Nationaal Park
Hollandse Duinen’ is opgericht.
4. Back on Track
Portefeuillehouder: Arno van Kempen
Doel:
De regio Holland Rijnland heeft een goed ontwikkeld wegennet. Toch is er een aantal
knelpunten. In het bijzonder in de ontsluiting van de Greenports waaronder Boskoop en
de overige logistieke bedrijvigheid voor bedrijven zoals Electrolux (Alphen), Heineken,
enz. op het hoofdwegennet. Ook de toegenomen economische ontwikkeling leidt tot
extra verkeersdrukte. De vraag naar andere vormen en mogelijkheden voor
goederentransport (per water of spoor) neemt dan ook toe. De pilot Back on Track
stimuleert het intermodaal goederenvervoer.
Tussentijdse voortgangsrapportage (bijlage 4):
Het afgelopen jaar heeft de pilot om diverse redenen vertraging opgelopen in het
onderzoeksproces voor optimalisatie van het spooremplacement Dr. J.M. den Uijlsingel
(onderdeel van pilot Back on Track) naar een multimodaal logistiek knooppunt.
Gedeputeerde Staten zal naar aanleiding van het door de provincie gehouden
locatieonderzoek tussen de Rail Terminal Bleiswijk en Alphen aan den Rijn,
op 13 november 2018 een besluit nemen over het perspectief op verdere ontwikkeling
van de multimodale logistieke knooppunten en haar betrokkenheid en rol daarbij.

5. Labs2Meet
Portefeuillehouder: Liesbeth Spies

Het initiatief is begin 2017 gestart en loopt op schema.
Doel:
Om de kans op innovatie en vernieuwing binnen het MKB in de regio te stimuleren wordt
ingezet op een aansluiting bij het ‘biomonitoring fieldlab’ van de Hogeschool Leiden met
partners als het MBO Rijnland en Generade. In 2018 heeft het fieldlab een
naamsverandering ondergaan en heet nu Leiden Centre for Applied Bioscience (LCAB).
Met de bijdrage van Holland Rijnland aan het lab wordt een concrete aansluiting gemaakt
bij het regionaal MKB. Hierdoor wordt de kans op innovatie vergroot en worden de
economische vestigingsvoorwaarden in de regio versterkt. Onder andere leert toekomstig
MBO en HBO (laboratorium)personeel de mogelijkheden voor werk in de regio kennen,
waaronder de Greenports.
Tussentijdse voortgangsrapportage (bijlage 5 ):
Het LCAB realiseert haar doelen langs drie wegen: Samenwerking, In-house
Labfaciliteiten en Projecten. Het initiatief is in 2017 gestart en loopt op schema.
6. EUPLANTCROPP
Portefeuillehouder: Liesbeth Spies
Doel:
Vanuit de Universiteit Leiden, instituut Biologie, is de aanzet gegeven tot een
internationale onderzoeks- en ontwikkelingsstructuur, gericht op duurzame
gewasbescherming: EUPLANTCROPP. Metabolieten zijn stoffen die vrijkomen bij de
stofwisseling (metabolisme) in mens, plant en dier. Van diverse metabolieten in planten is
bekend dat ze in de afweer van de plant tegen ziekteverwekkers en plagen een rol
kunnen spelen. Om deze plantenstoffen inderdaad te gaan toepassen in de dagelijkse
praktijk van de telers, is multidisciplinaire, internationale, publiek-private samenwerking
noodzakelijk. EUPLANTCROPP biedt het platform om die samenwerking mogelijk te
maken. EUPLANTCROPP wil zich in Leiden gaan vestigen en maakt het daardoor, in
combinatie met de Universiteit Leiden en Bio Science Park, aantrekkelijk voor bedrijven
om zich ook in Leiden te gaan vestigen.
Tussentijdse voortgangsrapportage (bijlage 6):
EUPLANTCROPP breidt langzaam maar gestaag uit, zowel inhoudelijk als geografisch.
Er is een duidelijke visie ontwikkeld op de verdere uitbreiding. Er is nog het nodige werk
te verzetten om tot realisatie van het concrete projectdoel te komen namelijk minimaal 10
R&D-projecten te initiëren vanuit de regio. Het begin is er. EUPLANTCROPP is
overwegend positief ontvangen in de regio en de leden willen mee investeren.
7.Levend Lab
Portefeuillehouder: Nanning Mol
Doel:
Het Levend Lab betreft een regionaal initiatief dat een bijdrage levert aan de
leefomgeving, de Greenports, de topsector Health&Life-science, het regionaal MKB en de
toeleiding van scholieren en studenten naar de regionale arbeidsmarkt. Het draagt
daarmee eveneens actief bij aan de versterking van de biodiversiteit en aan het
economisch vestigingsklimaat in de regio.
Met het Levend Lab op het Bio Science Park in Leiden wordt de faciliteit 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 (samenhang in
ecologie tussen sloot en de omgeving) te testen, kunnen de onderzoekers een beter
beeld van de effecten krijgen dan in een gecontroleerde lab-omgeving.
Tussentijdse voortgangsrapportage (bijlage 7):
Het levend Lab is een veel gebruikte faciliteit en van belang voor het onderzoek en trekt
samenwerking aan. Op dit moment zijn onderzoekers van Naturalis, natuurkundigen
samen met het bedrijf Cosine en het Hoogheemraadschap Rijnland in het Levend Lab
faciliteit aan de slag. 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 op te zetten. Tevens is het een dynamische locatie waar
verschillende onderwijselementen worden uitgevoerd; van stages tot lagere school
lesprogramma’s via het Technolab. Het initiatief loopt op schema.
Consequenties voor alle zeven initiatieven:
De risico’s voor Holland Rijnland zijn beperkt. Holland Rijnland heeft jaarlijks de
mogelijkheid om de bijdrage uit het cofinancieringsfonds op te zeggen. Uit de rapportages
kan afgeleid worden dat de initiatieven naar behoren worden uitgevoerd.
Communicatie:
Holland Rijnland communiceert over de initiatieven waarbij meegefinancierd wordt vanuit
het cofinancieringsfonds. In communicatie uitingen door initiatiefnemers dient te worden
vermeld dat Holland Rijnland een bijdrage aan dit initiatief levert uit het
cofinancieringsfonds.
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