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Westland Agenda III  -  Programmadocument 
 

Vastgesteld door B&W, d.d. 6 juli 2021 

 

Samenvatting 

Dit document beschrijft waarvoor en op welke wijze de gemeente Westland samen met het 
Westlandse bedrijfsleven de voor de uitvoering van de Westland Agenda III beschikbare gelden 
wil inzetten. Uitgangspunt daarbij is, dat vanuit het Westlandse bedrijfsleven een minimaal 
gelijk bedrag wordt geïnvesteerd als door de gemeente. 
 
Met het bedrijfsleven zijn de thema’s in beeld gebracht die belangrijk zijn voor de Westlandse 
economie waar de inzet van de gelden een daadwerkelijke impact kunnen hebben. Dit zijn:  
(1) Innovatie en ontwikkeling, (2) Duurzaamheid en gezondheid, (3) Arbeidsmarkt en 
onderwijs, (4) Werklocaties en dorpscentra, (5) Toerisme en recreatie en (6) Agrologistiek. 
 
Voor de uitvoering van de Westland Agenda III is een Stuurgroep ingesteld, die bekijkt of 
voorgestelde projecten en activiteiten binnen deze agenda passen. Zo ja, dan worden ze aan 
het programma (dit document) toegevoegd en in de projectenlijst opgenomen. Voor de 
gemeentelijke bijdrage aan deze projecten kan vervolgens een aanvraag voor subsidie bij de 
gemeente worden gedaan bij een hiertoe specifiek opgestelde subsidieregeling.  
 
De Stuurgroep bewaakt de uitvoering van Westland Agenda III en bevordert dat 
projectvoorstellen worden aangedragen. 
 
Op de website van de gemeente zal informatie over de Westland Agenda III, de werkwijze van 
de Stuurgroep en de inzet van de gelden worden gegeven, zodat die algemeen bekend is. 

 

1. Inleiding 

Het Westlandse economisch beleid is gericht op een veerkrachtige economie die goed kan 
inspelen op ontwikkelingen. De gemeente wil in samenwerking met alle betrokkenen, hieraan 
bijdragen vanuit een rol als stimulator en facilitator. De ambitie daarbij is het realiseren van 

‘een vergaand innovatieve Westlandse economie met een internationale uitstraling, 
aantrekkelijk voor jongere generaties en nieuwe bedrijven en die bijdraagt aan het oplossen 
van wereldwijde problemen, zoals voedselzekerheid, verduurzaming en klimaatverandering’ 1. 

 
De gemeente zet zich op verschillende manieren in voor deze ambitie, o.a. door het 
beschikbaar stellen van middelen om samen met het bedrijfsleven veranderingen in gang te 
zetten die bijdragen aan het realiseren van deze ambitie. In de voorgaande periode zijn 
hiervoor o.a. twee programma’s uitgevoerd, waarbij vanuit het bedrijfsleven een minimaal 
gelijk bedrag werd geïnvesteerd: de Westland Agenda I en de Westland Agenda II. Deze 
samenwerking is goed bevallen en heeft tot mooie projecten en resultaten geleid. Daarom wil 
de gemeente deze vorm van samenwerking voortzetten en is voor de periode vanaf 2021 een 
bedrag van € 3 miljoen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van een Westland Agenda III 2. 

 
1 Westlandprogramma 2018-2022 
2 Programmabegroting 2021-2024 
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Hierbij is opnieuw uitgangspunt, dat vanuit het Westlandse bedrijfsleven een minimaal gelijk 
bedrag wordt geïnvesteerd 3.  
 
Dit programmadocument beschrijft op welke wijze en waarvoor de gemeente samen met het 
bedrijfsleven de beschikbare gelden willen inzetten en wat zij daarmee willen bereiken. 
Gemeente en bedrijfsleven hebben hierover in goed overleg overeenstemming bereikt. Zij 
kijken er naar uit om de komende periode aan de slag te gaan met de uitvoering van deze 
Westland Agenda III. 

 

2. Aanpak 

Tussen gemeente en bedrijfsleven is afgesproken dat een ‘Stuurgroep Westland Agenda III’ 
richting geeft aan de inzet van de gelden. Hiervoor is een werkwijze opgesteld en zijn de 
initieel prioritaire thema’s en onderwerpen benoemd (zie paragraaf 3).  

2.1. Stuurgroep 

De Stuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers vanuit het Westlandse bedrijfsleven, de 
wethouder economie van de gemeente, alsmede de ambtelijk secretaris van de Stuurgroep die 
tevens programmamanager van Westland Agenda III is. De samenstelling van de Stuurgroep bij 
de start van dit programma is in bijlage 1 te vinden. 
 

De rol van de voorzitter is om samen met de secretaris de vergaderingen van de Stuurgroep 
voor te bereiden, de vergaderingen voor te zitten en erop toe te zien dat door de Stuurgroep 
concrete en uitvoerbare besluiten worden genomen. De rol van de secretaris is voorts ervoor 
te zorgen, dat genomen besluiten in uitvoering worden omgezet en hiertoe met betrokken 
partijen afspraken te maken, maar ook binnen de gemeente.  
 
De rol van de Stuurgroep is:  

- Het richting geven aan de inzet van de beschikbare gemeentelijk gelden. 
Hiertoe behoren het aangeven van prioritaire thema’s en onderwerpen, een indicatie 
van de verdeling van het beschikbare budget hierover en het, indien nodig, aanpassen 
daarvan. 

- Adviseren over geschikte activiteiten en projecten. 
Hiertoe behoren het geven van een oordeel over voorgestelde activiteiten en 
projecten. Positief beoordeelde activiteiten en projecten komen op een projectenlijst 
te staan. De Stuurgroep kan hieraan opmerkingen of adviezen toevoegen. 

- Bewaken van de voortgang van de uitvoering van de Westland Agenda III. 
De secretaris zal hiertoe geregeld zorgen voor overzichten op programmaniveau. 
Daarnaast kan de Stuurgroep de uitvoerder van een project verzoeken om ter 
vergadering de voortgang van een project toe te lichten.    

- Stimuleren van de ontwikkeling van passende activiteiten en projecten. 
Ieder lid van de Stuurgroep zal via de kanalen van zijn of haar organisatie of netwerk 
bevorderen dat er voorstellen bij de secretaris worden neergelegd. 

 
3 Perspectiefbrief Programmabegroting 2021-2024. 
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2.2. Werkwijze 

De Stuurgroep komt éénmaal per 3 maanden bijeen, of zoveel vaker als nodig is. Per 
vergadering is er een agenda en wordt een verslag gemaakt. Voorstellen voor middels de 
Westland Agenda III uit te voeren activiteiten of projecten worden schriftelijk gedaan en via de 
secretaris bij de stuurgroep aangeleverd. Hiervoor is een formulier beschikbaar, waarop de 
belangrijkste kenmerken van het voorstel staan. Tevens wordt per vergadering een actuele 
projectenlijst bijgevoegd. 
 
Over activiteiten die op de projectenlijst staan worden uitvoeringsafspraken gemaakt, waarbij 
in ieder geval wordt vastgelegd welke organisatie hiervoor verantwoordelijk is. Dit betreft 
bijvoorbeeld opdrachtverstrekking voor een onderzoek e.d. Die organisatie is verantwoordelijk 
en aanspreekbaar op de realisatie van de betreffende activiteit en het leveren van informatie 
daarover.  
 
Voor projecten, waarvoor een gemeentelijke bijdrage nodig is, zal die bijdrage worden 
verstrekt via een gemeentelijke subsidieregeling. De regeling en de uitvoering daarvan zal zo 
praktisch mogelijk worden vormgegeven, met een zo gering mogelijke regellast voor zowel de 
aanvrager als de gemeente zelf. De regeling zal alleen openstaan voor projecten die op de 
projectenlijst staan. Er worden geen leningen verstrekt. 
 
Om te bepalen of een activiteit of project geschikt is kijkt de stuurgroep naar: 

a) de bijdrage die verwacht wordt aan het bereiken van de doelen van het thema (zie 
hierna bij paragraaf 3); 

b) de hefboomwerking (zoals gevolg-effect of gekoppelde investeringen) en  
c) de organisatie (verankering in Westlandse bedrijfsleven, vertrouwen in capaciteiten 

om succesvol uit te voeren, etc.).  

Desgewenst laat de stuurgroep zich hierbij door deskundigen adviseren. Ook kan de 
stuurgroep de indiener van een voorstel uitnodigen om dat voorstel ter vergadering toe te 
lichten. 
 
Voorts wordt uiteraard gekeken of het voorstel past in de financiële uitgangspunten van dit 
programma.  
 
Positief beoordeelde projecten worden aan de projectenlijst toegevoegd. Dit wordt met een 
besluit van B&W bekrachtigd met het oog op de subsidieverstrekking. Voor elk project op de 
projectenlijst is één van de leden van de stuurgroep ambassadeur. Dat houdt in het 
onderhouden van contact met het project met het oog  op het bevorderen van de uitvoering 
van het project en de beoogde impact op het Westlandse bedrijfsleven en economie. 

 

3. Thema’s 

In het gemeentelijk economisch beleid staat een duurzame economische ontwikkeling 
centraal. Hiervoor is een innovatief ecosysteem voor het glastuinbouwcluster een bepalende 
factor, maar is er ook nadrukkelijk aandacht nodig voor duurzame werklocaties, aantrekkelijke 
dorpscentra, een vitaal MKB, toerisme en recreatie. Belangrijke randvoorwaarden zijn 
bereikbaarheid & mobiliteit, digitalisering en de energietransitie4. Kort samengevat worden er 

 
4 Programmabegroting Westland 2021-2024 (4.3. Economie)  
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twee grote opgaven onderscheiden, namelijk: (1) het versterken van het tuinbouwcluster en 
(2) het versterken van de werklocaties, dorpscentra, MKB en vrijetijdseconomie5 
 
Met de Westland Agenda III wil de gemeente de beschikbare gelden zo effectief mogelijk 
inzetten voor lokaal-regionale initiatieven die daadwerkelijk impact kunnen hebben op de 
veranderingen die nodig zijn. Dat kan direct zijn, door te investeren in nieuwe ontwikkelingen 
in het bedrijfsleven of indirect, door te investeren in het realiseren van randvoorwaarden. Ook 
efficiëntie is hierbij een component, immers het geld kan maar één keer ingezet worden, en 
dus is een zo groot mogelijk effect gewenst. Dat vraagt dat de beschikbare gelden strategisch 
worden ingezet.  
 
Samen met het bedrijfsleven zijn de prioritaire thema’s en onderwerpen hiervoor in beeld 
gebracht. De hiernavolgende tabel geeft hiervan een overzicht. Het aangeven van prioriteiten 
heeft als doel richting te geven aan de inzet van gelden en te veel versnippering te voorkomen. 
De prioriteiten zijn niet limitatief, maar meer richtinggevend. Als zich gedurende de 
uitvoeringsperiode activiteiten of projecten aandienen, die ook een belangrijke impact kunnen 
hebben, zullen die serieus in overweging worden genomen. Omgekeerd zal ook elk initiatief 
binnen een prioritair thema of onderwerp op zijn merites worden beoordeeld.  

 

Thema Mogelijke onderwerpen   

1. Innovatie en 
ontwikkeling 

- digitalisering (bv e-commerce) 
- robotisering 
- start-ups 

- biobased economy 
- planteninhoudsstoffen 
- ondernemerschap 

2. Duurzaamheid en 
gezondheid 

- circulariteit/ kringlooptuinbouw 
- energietransitie 
- waterbeheer (bv verzilting) 

- klimaat (bv hittestress, vergroening) 
- greening the city 
- leefstijl (bv gezonde voeding) 

3. Arbeidsmarkt en 
onderwijs 

- om- en bijscholing werkenden 
- inclusieve arbeidsmarkt 

- stageplaatsen studenten 
- campusontwikkeling 

4. Werklocaties en 
dorpscentra  

- aantrekkelijke dorpscentra 
- ontsluiting bedrijventerreinen 
- duurzaamheid bedrijventerreinen 

- huisvesting werknemers en arbeids-
migranten 

5. Toerisme en Recreatie - verbeteren recreatieaanbod  
- promotie toerisme 

-  

6. Agrologistiek - hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) 
- bundelen van vervoer 

- ontsluiting Westland  
- vervoersmodaliteiten 

 
Het belang van deze thema’s is als volgt: 
 
1. Innovatie en ontwikkeling 

De wereld verandert en het lijkt wel steeds sneller te gaan. Ondernemen is kansen zien en op 
die veranderingen inspringen. Dat is niet alleen de veranderingen in beeld hebben en 
bijblijven, maar ook voorop proberen te lopen. Dat betekent veranderen en iets nieuws doen: 
innoveren. Het kan om allerlei veranderingen en verbeteringen gaan. Innovatie is een 
voorwaarde voor lange termijn succes van bedrijven en voor de economie als geheel! 
 
2. Duurzaamheid en gezondheid 

Ook voor de lange termijn moet ons businessmodel en leefwijze houdbaar zijn. Het besef van 
dat belang wordt steeds groter en diverse transities zijn in gang gezet om daaraan een 
vertaling te geven. Bedrijven hebben met deze transities te maken, omdat de maatschappij 
aanpassingen van ze vraagt. Dat kan lastig zijn, maar het biedt ook nieuwe kansen waarop kan 
worden ingespeeld. Voor de toekomst van bedrijven is het dus belangrijk hierop in te spelen.  

 
5 Uitvoeringsprogramma Economie 2020-2021 
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3. Arbeidsmarkt en onderwijs 
Voldoende gekwalificeerd personeel voor nu en in de toekomst. Dat is een belangrijke 
voorwaarde voor een sterke Westlandse economie. In de praktijk blijkt dit een behoorlijke 
uitdaging te zijn. Bedrijfsleven en onderwijsinstellingen hebben hier ieder hun eigen 
verantwoordelijkheid, maar vaak kan het alleen door samen echte stappen te maken. 
Investeren hierin is belangrijk om tot resultaat te komen en nieuwe mogelijkheden te 
beproeven.  
 
4. Werklocaties en dorpscentra 
Het is belangrijk dat bedrijven, de werknemers daarvan en hun klanten een hoogkwalitatieve 
omgeving hebben. Dat draagt bij aan de aantrekkelijkheid voor bedrijven en hun werknemers 
en het functioneren van het lokale bedrijfsleven. Dat betekent goede bereikbaarheid, moderne 
voorzieningen en een functionele maar ook attractieve inrichting. Het is nodig hieraan 
continue aandacht te schenken en verbeteringen door te voeren, want stilstand betekent al 
gauw achteruitgang. 
 
5. Toerisme en recreatie 

Westland heeft veel te bieden aan zijn bewoners en aan bezoekers van buiten. Denk aan de 
innovatieve tuinbouw en zijn producten, de stranden, de dorpskernen, fiets- en wandelroutes, 
musea, evenementen, horecazaken, campings en vakantieparken. Voor bezoekers van buiten, 
maar ook de eigen bewoners vaak nog onbekend. Het is nodig daar wat aan te doen en ook te 
zorgen dat het aanbod kwantitatief en kwalitatief wordt verbeterd, zodat de aantrekkelijkheid 
wordt vergroot. 
 
6. Agrologistiek 
Binnen het tuinbouwcluster speelt agrologistiek een sleutelrol. Een sleutelrol in logistics, in 
‘value added’ activiteiten, in internationale marketing & sales en in de ‘besturing’ van 
(mondiale) vers-stromen. Grote uitdagingen voor de toekomst zijn de verwachte groei, de 
wens van vlugger-vaker-verser, de ontkoppeling van transacties en logistieke stromen door 
digitalisering, etc. Kortom, er moet ingespeeld worden op deze ontwikkelingen om de 
concurrentiekracht in stand te houden en marktaandeel te vergroten. Dat gaat uiteraard niet 
vanzelf. Maatregelen zijn nodig. Deze hebben betrekking op bereikbaarheid, ruimte, 
duurzaamheid en innovatie. 

 

4. Communicatie 

De doelstellingen van de Westland Agenda III, de wijze van realisatie daarvan en de voortgang 
zullen actief worden gecommuniceerd door de gemeente en het georganiseerde bedrijfsleven 
in Westland via de hun ter beschikking staande kanalen.  
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5. Financiën 
 

Op voorstel van het college van B&W is door de Raad een bedrag van € 3 miljoen beschikbaar 
gesteld voor de Westland Agenda III onder voorwaarde dat vanuit het bedrijfsleven een 
minstens even groot bedrag wordt ingezet. In de begroting wordt rekening gehouden met een 
inzet van deze gelden in 2021 en 2022, waarbij een uitloop naar 2023 mogelijk is. 
 
De cofinanciering door het bedrijfsleven moet dus minimaal 50% bedragen op 
programmaniveau. Per project/activiteit of per thema kan dat anders liggen, zolang de 
optelsom maar voldoet. Deze optelsom zal dus worden gemonitord gedurende de uitvoering 
van de Westland Agenda III. 
 
Met het bedrijfsleven is in overleg een verdeling van de inzet van deze gemeentegelden over 
thema’s afgesproken. Deze is indicatief en geeft richting bij het plaatsen van projecten en 
activiteiten op de projectenlijst. Als daar aanleiding toe is kan de Stuurgroep de verdeling over 
de thema’s gedurende de uitvoering van de Westland Agenda III aanpassen. 
 

Thema Bedrag (x € 1000) 

1. Innovatie en ontwikkeling   500 

2. Duurzaamheid en gezondheid 1000 

3. Arbeidsmarkt en onderwijs   200 

4. Werklocaties en dorpscentra    500 

5. Toerisme en Recreatie   200 

6. Agrologistiek   400 

 
Een bedrag van € 200.000 wordt gereserveerd voor algemene activiteiten en voor onvoorziene 
onderwerpen die niet goed in één van de thema’s passen.  
 
De gemeentelijke gelden zullen door de gemeente zelf worden uitgegeven wanneer de 
gemeente de enige betrokkene is om een project of activiteit te realiseren, bijvoorbeeld door 
middel van opdrachtverstrekking (directe inzet).  
 
In de overige gevallen, waar de uitvoerig bij derden ligt en gemeente medefinancier is, zal de 
gemeentelijke bijdrage via een subsidie worden gerealiseerd. Hiervoor komt een specifieke 
regeling (indirecte inzet). In de regeling en bij de subsidiebeschikking zal rekening moeten 
worden gehouden met staatssteun. Dit kan betekenen dat het gemeentelijk aandeel in de 
kosten van een individueel project in bepaalde gevallen beperkt kan zijn tot minder dan 50%. 
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Bijlage 1: Samenstelling Stuurgroep 

 

 

• Mart Valstar (VNO-NCW), lid 

• Eric de Winter (MKB), lid 

• Jan Valstar (Glastuinbouw Nederland), lid  

• Maurice Dame (Rabobank), lid 

• Inge Vermeulen (Patijnenburg), lid 

• Richard Hartensveld (ondernemer), lid 

• Pieter Eenhoorn, lid, co-secretaris 

• Chris van Voorden (ROM Innovation Quarter), lid  

• Albert Abee (Wethouder Economie gem. Westland), voorzitter  

• Frans Pijls (Programmamanager Westland Agenda III), secretaris 


