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1. Inleiding
1.1

Vraagstelling

Naar aanleiding van het op 26 januari jl. ingediende initiatiefvoorstel van de Raad, en het rapport “Haalbaarheidsonderzoek
Duurzaamheid Maatschappij Teylingen”, opgeleverd op 29 juli jl. door CREM en Squarewise, heeft de gemeente Teylingen
uitgesproken positief te staan tegenover de oprichting van een DMT. Deze organisatie zal dienen als schakel tussen lokale
(innovatieve) duurzame initiatieven aangedragen door inwoners, bedrijven en de gemeentelijke duurzaamheidsagenda én de
daadwerkelijke uitvoering daarvan. Uit het haalbaarheidsonderzoek kwam naar voren dat ‘de oprichting van DMT financieel en
juridisch gezien haalbaar [is]’.
Het rapport en haar conclusies en aanbevelingen zijn op 12 september jl. in de Commissie ruimte besproken en onderschreven.
Naast de variant om een eigen DMT op te richten werd ook de aanbeveling uit het rapport om te overwegen aan te sluiten bij een
reeds bestaande entiteit, door de aanwezigen partijen als een interessante suggestie gezien. Dit zou de tijd tot impact en (hogere)
overhead kunnen verkleinen. Geconcludeerd werd dat de voor- en nadelen van beide opties nader uitgewerkt dienden te worden
om de Gemeenteraad in staat te stellen een keuze te maken voor de voorkeursroute voor de realisatie van een DMT. De gemeente
Teylingen heeft Squarewise gevraagd de Raad te voorzien van een onderbouwd advies hiertoe.
Dit rapport is bedoeld om het College en de Gemeenteraad te ondersteunen in het maken van een keuze voor een
voorkeurscenario voor het vervolg. De consequenties van de twee scenario’s – zelf oprichten of aansluiten – zijn ingeschat op basis
van informatie opgehaald uit de afdelingen van de gemeente Teylingen, inwoners en bedrijven in de gemeente en enkele partijen
daarbuiten. Tevens heeft het eerder opgeleverde rapport ter informatie gediend. Op basis hiervan presenteren we een advies ten
aanzien van de route die de gemeente Teylingen aangeraden wordt in het najagen van hun ambitie om als duurzaamheidsaanjager
in de regio te fungeren.

1.2

Onderzoek aanpak

Om tot een gedegen en gedragen advies te komen, moeten de twee scenario’s zo beschreven worden, dat duidelijk is waarin zij
verschillen, en wat zij kunnen betekenen voor de gemeente Teylingen. Vervolgens kunnen de scenario’s, en vooral het
(ingeschatte) effect dat zij zullen hebben, getoetst worden op een set criteria. Deze criteria zijn in overleg met de projectgroep
opgesteld op basis van drie invalshoeken. Allereerst is gekeken naar onderdelen uit een ondernemingsplan en onderwerpen uit de
jaarplannen van bestaande duurzaamheidsaanjagers. Daarnaast is getoetst of de criteria een antwoord geven op de overwegingen
geuit tijdens de bespreking van de Commissie ruimte op 12 september jl. Dit heeft geleid tot de volgende vergelijkingscriteria:
Duurzaamheidsimpact;
Aansluiting op de wensen van de doelgroep;
Kosten;
Mate van overlap met andere, lokale initiatieven;
Lokale en regionale, economische impact;
Mate van sturing.
Voor de operationalisering van de criteria en de uitwerking van de twee scenario’s hebben gesprekken met inhoudelijk betrokken
medewerkers van HLT Samen en Andrea van de Graaf (Meermaker) plaatsgevonden. De scenario’s en de criteria zijn getoetst bij de
projectgroep en de klankbordgroep. De betrokkenen waren het er over eens dat alle criteria belangrijk zijn, maar dat een
prioritering recht zou doen aan het gevoelde belang van de verschillende criteria. Er is dan ook gesteld dat de
duurzaamheidsambities als ‘Heel erg belangrijk voor Teylingen’ worden gezien (weging 3), de kosten en aansluiting op de wensen
van de doelgroep als ‘Belangrijk voor Teylingen’ (weging 2) en de overige criteria even zwaar ten opzichte van elkaar wegen, maar
minder zwaar dan de eerder genoemde criteria (weging 1). Voornoemde criteria worden voor beide scenario’s beoordeeld met een
zeer negatieve impact op de gemeente Teylingen (- -), negatieve impact (-), geen impact (0), positieve impact (+) of zeer positieve
impact (+ +). Deze worden in het laatste hoofdstuk omgezet naar scores, respectievelijk -2, -1, 0, 1 of 2 en vermenigvuldigd met de
weging. De sommatie van de score bepaalt welk scenario als voorkeursvariant wordt benoemd.
Voor de beantwoording van de criteria is gebruik gemaakt van de opgedane kennis uit het vorige onderzoek en rapport, en hebben
gesprekken plaatsgevonden met medewerkers van HLT Samen, werkzaam voor de gemeente Teylingen, de bestuurder van
Meermaker, ondernemers uit Teylingen en is er een online enquête opgesteld voor het burgerpanel van Teylingen (zie bijlage 1
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voor personen betrokken bij dit onderzoek). Deze laatste kan pas begin december verstuurd worden. De resultaten hiervan zullen
later toegevoegd worden en de impact hiervan staat beschreven in paragraaf 3.2. Met alle verzamelde informatie is de centrale
onderzoeksvraag beantwoord; de aanbevolen route voor het realiseren van een Duurzaamheid Maatschappij Teylingen.

1.3

Verschillen DMT t.o.v. voorkeursscenario in
Haalbaarheidsonderzoek

Beide scenario’s bouwen voort op de kenmerken beschreven in het Haalbaarheidsonderzoek. Op enkele punten is het beeld van
een DMT, zoals dat in het genoemde onderzoek gehanteerd wordt, voor dit rapport aangepast bij uitspraken van de Commissie
Ruimte1. Het uitgangspunt dat wij hanteren voor de DMT – in beide scenario’s gelijk – is daarmee als volgt:

1.3.1 Hoofdactiviteiten en doelgroepen
De entiteit vervult drie hoofdactiviteiten:
a) het aanjagen van duurzame innovaties;
b) het zijn van een kennisplatform voor lokale, duurzame initiatieven;
c) het uitvoeren van projecten uit de gemeentelijke duurzaamheidsagenda.
In de commissievergadering is door de partijen het hoge ambitieniveau onderschreven. Het steunen van duurzame ondernemers
met leningen (a) stond niet ter discussie. De in het onderzoek opgenomen kanttekening (paragraaf 3.2) dat een aanjaagfunctie om
lokale ondernemers in beweging te krijgen, gewenst was, is daarmee ook overeind gebleven. Activiteit a) is daarmee zowel
proactief als reactief (op binnenkomende verzoeken om financiering).
Tijdens de commissie werd aandacht gevraagd voor meer projectgerichte uitvoeringscapaciteit. Na de duurzaamheidsagenda en de
uitvoeringsagenda is het tijd “werk [te] maken van duurzaamheid”, werd gezegd. Het gaat (b) om “burgers en bedrijven te laten
meedenken en meedoen aan innovatieve manieren van duurzaamheid”. De doelgroep wordt in deze iets uitgebreid; zowel
ondernemers, als inwoners (en instellingen) die innovatieve lokale initiatieven willen starten.
Ten aanzien van activiteit c wordt de afbakening in paragraaf 2.2.1 uit het haalbaarheidsonderzoek gevolgd; “daar waar de
uitvoering van een project genoemd in het uitvoeringsprogramma duurzaamheid de betrokkenheid van meerdere
stakeholdergroepen uit de gemeente vraagt, dan is het de intentie deze projecten over te dragen aan de DMT”. Bovendien blijft de
wens tot een ‘platform’ voor inwoners staan; “de werking van een duurzaamheidsplatform is belangrijk om burgers en
ondernemers mee te krijgen in de duurzaamheidsambities van de gemeente” (paragraaf 3.2 haalbaarheidsonderzoek). Dit zou, in
navolging van het onderzoeksrapport, een automatisch gevolg moeten zijn van het invullen van de ‘scenario 3’-rol met de DMT. Als
doelgroep verdient ‘de inwoner’ daarmee echter wel specifieke aandacht. Doel is om “lokale duurzame initiatieven die nu nog
vastlopen door de DMT vooruit geholpen worden met kortdurende (niet vergoede) sparring, of introducties bij de juiste personen.”
(paragraaf 3.2.1). De voornaamste doelgroep van de DMT is echter (aanstaande) ondernemers die hun innovatieve
duurzaamheidsproject niet zonder hulp van de grond konden krijgen (paragraaf 2.2.2 Haalbaarheidsonderzoek).

1.3.2 Financiering, capaciteit en structuur
Voor de financiering van activiteit a), het verstrekken van leningen, was in het Haalbaarheidsonderzoek verondersteld dat deze
overhead gedekt moest worden uit de middelen van het fonds en dat de inspanningen voor de overige twee activiteiten apart
begroot en voor drie jaren overeengekomen zouden worden. Om de omvang van het fonds en de overhead niet noodzakelijkerwijs
aan elkaar te hoeven verbinden en vanuit de wens om deze kosten direct inzichtelijk te hebben, gaan we in dit document – op
verzoek van de afdeling financiën – uit van het feit dat de DMT jaarlijks begroot welke overheadkosten zij verwacht te maken voor
de drie activiteiten gezamenlijk, dat deze ingediend wordt bij de gemeente en er een voorschot wordt overgemaakt. Na het
boekjaar wordt op basis van een jaarrekening de eindafrekening opgesteld. 2
De omvang van het fonds is daarmee niet meer noodzakelijkerwijs 3,5 miljoen Euro, maar voor dit rapport is het niet nodig dit
bedrag ter discussie te stellen. Het bedrag wordt door middel van een reservering ter beschikking gesteld aan de

1

Zie transcriptie commissie Ruimte, Teylingen, 12 september 2017, agendapunt 13.
Dit brengt vraagstukken over aanbestedingsplicht van de gemeente voor deze functie en het vraagstuk van ‘steun’ weer terug op
tafel.
2
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duurzaamheidsaanjager. Het fonds richt zich op relatief kleine bedragen, tegen een laag rentetarief, aan ondernemers die te
risicovol geacht worden door traditionele geldverstrekkers. De genoemde voorwaarden bij de leningen die vanuit het fonds
verstrekt worden, veranderen niet:
Minimaal 60% cofinanciering (door de ondernemer zelf, of door een andere financier;
Gemiddelde lening rond € 150.000,- tegen 3 à 4 % rente;
Looptijd lening minimaal 10 jaar.
In het vorige rapport werd geschetst dat er geen duidelijke voorkeur bestond voor een rechtsvorm, maar dat de BV het best
passend bleek. Vanuit die analyse wordt verder gewerkt. Echter, de positionering en eigendomsverhoudingen verschillen enigszins
in beide scenario’s. Deze structuur is op hoofdlijnen bekeken door de afdeling juridische zaken, maar zal in een vervolgfase, in
samenspraak met hen, getoetst en nader gedetailleerd moeten worden.

1.4

Leeswijzer

In het hierna volgend hoofdstuk worden de twee scenario’s beschreven. Beide worden aan de hand van dezelfde ‘bouwstenen’
geduid: het juridische en financiële perspectief, de mogelijkheden tot aansturing, doelstelling, bemensing, en de verwachtte tijd tot
impact, en de verwachtte mate van lokale verbondenheid.
Hoofdstuk drie beschrijft per criterium hoe deze geoperationaliseerd is, hoe elk van de scenario’s hierop scoort en wat de conclusie
is van het vergelijk van de twee scenario’s op het desbetreffende criterium. In bijlage 2 staat de argumentatie nader uitgewerkt.
In het laatste hoofdstuk worden de uitkomsten gewogen en wordt de conclusie getrokken voor de voorkeursroute, verwoord in
een advies. Ook worden hier enkele kanttekeningen en aanbevelingen gegeven voor het vervolgtraject.
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2. De twee scenario’s
2.1

Zelf DMT oprichten

In dit eerste scenario neemt de gemeente Teylingen als regionale voorloper het initiatief om zelf een duurzaamheidsaanjager op te
richten. De Duurzaamheid maatschappij Teylingen (hierna de DMT) heeft de rechtsvorm van een BV, waarbij de wethouder
financiën optreedt als aandeelhouder en de wethouder duurzaamheid als toezichthouder op de entiteit. De gemeente Teylingen is
de enige aandeelhouder van de DMT.
De gemeente werft een manager, die geselecteerd wordt op basis van zijn of haar lokale netwerk, duurzaamheidskennis (inclusief
subsidiemogelijkheden) en vermogen om ondernemerskansen goed in te schatten. Bij voorkeur is het een persoon met sterke
verbindende eigenschappen, die kan schakelen tussen verschillende doelgroepen en mensen enthousiasmeert en ondersteunt hun
eigen initiatieven en ideeën te realiseren en ondernemers inspireert duurzame stappen te zetten in hun eigen bedrijf. De manager
zal naar verwachting qua ervarings- en opleidingsniveau minimaal ‘schaal 12’ (CAR-UWO) zijn.
De manager geeft de DMT verder vorm in samenwerking met medewerkers van HLT Samen werkzaam voor de gemeente
Teylingen, om goed aan te sluiten bij het (duurzaamheids-)beleid van de gemeente. Er wordt een business plan ontwikkeld, waarin
de eerste kansen voor leningen van DMT staan en het verwachte tempo waarin het fonds gevuld wordt, prioritering ten aanzien
van de projecten uit de duurzaamheidsagenda en de capaciteitsverdeling in de DMT; hoe wordt de tijd verdeeld over de drie
hoofdactiviteiten? Tenslotte wordt bepaald hoe de positionering van de DMT zal zijn; logo, naamgeving en marketinguitingen
moeten ontwikkeld worden en de lancering van DMT voorbereid.
Qua financiering leunt de DMT volledig op de gemeente Teylingen. De aanloopkosten – werving, oprichting en schrijven van het
business plan – komen voor rekening van de gemeente in het eerste jaar. Vervolgens worden afspraken gemaakt over het
gefaseerd beschikbaar maken van de middelen voor leningen, het inrichten van een eventuele subsidiemogelijkheid voor het
ondersteunen van de haalbaarheidsfase van nieuwe ondernemingen en de - jaarlijks te begroten - overhead die doorbelast wordt
aan de gemeente.
Inhoudelijke sturing gebeurt op basis van een projectopdracht, af te geven door de gemeente Teylingen, met een aangenomen
doorlooptijd van (ten minste) 3 jaar. Daarin staat aan welke criteria de geworven projecten voor het fonds moeten voldoen, welke
doelstellingen de gemeente meegeeft t.a.v. de rol van kennisplatform en uitvoerder van het duurzaamheidsprogramma en voor
welke zaken en in welke mate een beroep gedaan kan worden op medewerkers van HLT Samen (in verband met beschikbare
capaciteit).
Op basis van het eigen netwerk gaat de manager van de DMT op zoek naar potentiele projecten binnen de gemeentegrenzen.
Aangenomen dat de geworven manager goede lokale contacten heeft, zullen vermoedelijk 1,5 jaar na de opstart van de DMT de
eerste projecten voor het fonds gecontracteerd worden. Na deze eerste projecten – laaghangend fruit, projecten die reeds op zoek
zijn naar ondersteuning – zal een tijdelijke pauze vallen in de aanvragen, terwijl de manager zelf bedrijven gaat inspireren tot
projecten. Het zal enige tijd duren voordat hier de overtuigingskracht en reputatie voor opgebouwd is om bedrijven daadwerkelijk
aan te jagen.
Door de verkennende gesprekken die de manager voert, ontstaat kruisbestuiving tussen ondernemers, inwoners, instellingen en de
gemeente op het gebied van duurzaamheid en ondervinden de eerste initiatieven een versnellende impuls (platformfunctie).
Wederom circa anderhalf jaar na oprichting, heeft de DMT de opstartfase achter de rug en is zij een bekend fenomeen in de
gemeente, dat gevonden wordt door partijen die ondersteuning nodig hebben op het gebied van verduurzaming.
Jaarlijks wordt de voortgang en behaalde impact op de doelstellingen geëvalueerd. De gemeente heeft dan de mogelijkheid bij te
sturen in de projectopdracht. Gaandeweg kan ook nagedacht worden over het laten aanhaken van andere gemeenten. Naar
verwachting is dit pas opportuun als de DMT de opstartfase achter zich heeft gelaten en binnen Teylingen haar werkzaamheden op
orde heeft. Na drie jaar is een logisch moment om te beslissen over continuering van de ondersteuning vanuit de gemeente op
basis van de behaalde resultaten.

2.2

Aansluiten bij een bestaande, regionale entiteit

Voor de invulling van dit scenario is gekeken naar een aantal bestaande entiteiten in de regio van de gemeente Teylingen. ‘De
regio’ is allereerst al een rekbaar begrip. Gemeente Teylingen werkt op vele verschillende voor de DMT relevante terreinen samen
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met andere gemeenten (zie figuur 1). Allereerst als ambtelijke fusie als ‘HLT Samen’ met Hillegom en Lisse, maar ook in de GOM
(Greenport Ontwikkelmaatschappij) met Hillegom, Lisse, Katwijk, Noordwijk en Noordwijkerhout om door middel van actieve
gebieds(her)ontwikkeling een economisch en ruimtelijk vitale Duin- en Bollenstreek tot stand te brengen3 te bereiken. Recent is de
Energieakkoord Holland Rijnland 2017 – 20254 getekend om op het gebied van de energietransitie samen stappen te zetten en in
het Ondernemershuis in de Economische Agenda Duin- en Bollenstreek wordt gezocht naar meer slagkracht door gemeentelijke
samenwerking met 5 a 6 gemeenten op economisch gebied. Al deze voorbeelden zijn regionale samenwerking die zich richten op
zuidwestelijk liggende gemeenten. Haarlemmermeer, ten noordoosten van Teylingen, heeft als enige een daadwerkelijke
duurzaamheidsaanjager operationeel, maar doet in geen van de eerdergenoemde samenwerkingen mee.

Hillegom

Haarlemmerme
er

Lisse

HLT Samen

Teylingen

Duin & Bollenstreek
Holland Rijnland

Figuur 1: samenwerkingsverbanden gemeente Teylingen

In het scenario van regionale samenwerking is het voor de hand liggend actief te onderzoeken of Lisse en Hillegom snel na
Teylingen willen aansluiten bij dezelfde entiteit. Dan is samenwerking met Haarlemmermeer al voor de hand liggender; beide
genoemde gemeenten zijn onder meer voor vraagstukken omtrent de regionale economie en ruimtelijke ontwikkeling in hogere
mate samenwerkingspartner van Haarlemmermeer.
Aangezien er geen andere duurzaamheidsaanjager binnen de regio bestaat buiten Meermaker (Haarlemmermeer), behelst dit
scenario het aansluiten bij Meermaker. De hierboven geschetste aandachtspunten worden verder uitgediept in paragraaf 3.4 (mate
van overlap met andere initiatieven).
In het scenario waarin de gemeente Teylingen aansluiting zoekt bij een bestaande entiteit, biedt de gemeente Teylingen de kans
om de succesvolle werkwijze van Haarlemmermeer ook richting HLT en de Duin- en Bollenstreek te halen.
Juridisch gezien zijn twee vormen mogelijk. De eerste is dat gemeente Teylingen toetreedt tot de bestaande rechtsvorm en een
geoormerkt budget stort in de bestaande BV. Gemeente Teylingen wordt daarmee voor een deel aandeelhouder in Meermaker. De
wethouder financiën is op die manier betrokken en de wethouder duurzaamheid kan een tweede toezichthouder zijn over de BV,
naast de reeds zittende wethouder uit Haarlemmermeer. Een alternatief is dat er een nieuwe BV opgericht wordt die zich richt op
de activiteiten in Teylingen. Deze BV gaat een joint venture aan met Meermaker. De nieuwe BV kent dezelfde toezichthoudende
structuur als de zelfstandige BV in het scenario ‘zelf oprichten’, maar in de Joint Venture, is de gemeente Teylingen voor een
bepaald percentage aandeelhouder, naast de gemeente Haarlemmermeer. Het bestuur van de Joint Venture wordt gevoerd door
de bestuurder van Meermaker; Andrea van de Graaf.
We gaan in dit scenario uit van het tweede alternatief; een Joint Venture met Meermaker. Dit omdat de controle die de gemeente
heeft over de activiteiten uitgevoerd met haar eigen middelen groter is. Daarnaast is toetreding van andere gemeenten in deze

3
4

http://www.gomdb.nl/
https://hollandrijnland.nl/wp-content/uploads/2016/06/20170927-Energieakkoord-Holland-Rijnland-2017-2025-definitief.pdf
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structuur op termijn eenvoudiger (bestaande aandeelhouders- en toezichthoudende rollen hoeven minder ingrijpend herzien te
worden). Vanuit Meermaker zijn geen bezwaren geuit tegen deze vorm, al moet in een vervolgtraject uiteraard in meer detail
gekeken worden hoe deze vorm ingericht wordt om de belangen van beide gemeenten goed te borgen.
De DMT vervult in dit scenario dezelfde hoofdactiviteiten als in het eerste scenario; het aanjagen van duurzame innovaties, het zijn
van een kennisplatform voor lokale, duurzame initiatieven, en het uitvoeren van projecten uit de gemeentelijke
duurzaamheidsagenda. Deze activiteiten worden contractueel vastgelegd tussen de Gemeente Teylingen en Meermaker
Haarlemmermeer. Hierin worden de doelstellingen van de DMT en wensen van gemeente Teylingen helder omschreven, alsmede
afspraken over financiering, sturing en mogelijkheden tot ontvlechting op termijn.
Andrea van de Graaf kan bestuurder zijn van de Joint Venture en op deze manier haar inzet en kennis ten goede laten komen aan
zowel Meermaker Haarlemmermeer als ‘Meermaker Teylingen’. Zij heeft echter wel extra capaciteit nodig om activiteiten in beide
entiteiten te kunnen vervullen. Ze heeft de wens uitgesproken daarvoor meer junior capaciteit aan te willen nemen die zij zelf kan
opleiden en eventueel een uitbreiding van het aantal uren dat de zittende administratieve ondersteuning nu levert. Zij kan zich dan
in beide entiteiten focussen op het verkennen van ondernemerskansen, het leggen van verbindingen en beoordeling van business
plannen en wordt ondersteund bij de opvolging en uitwerking daarvan en het proactief communiceren over kansen voor
verduurzaming, ook naar andere doelgroepen. Deze capaciteitsuitbreiding kan binnen twee maanden na sluiting van het contract
gerealiseerd zijn.
De gemeenten Teylingen en Haarlemmermeer maken afspraken over de financiering van de inzet van Meermaker voor Teylingen.
De gemeente Teylingen stelt vast hoeveel middelen zij ter beschikking stelt voor de leningen aan innovatieve ondernemers en het
tempo waarin deze vrijkomen voor Meermaker Teylingen. Met Meermaker en/of gemeente Haarlemmermeer worden afspraken
gemaakt over de bijdrage aan de inzet van de manager en de overheadkosten. De aanloopkosten zullen voor rekening komen van
de gemeente Teylingen, maar de doorlooptijd van deze voorfase zal naar alle waarschijnlijkheid korter zijn, net als de benodigde
inspanningen, daar gebruik gemaakt wordt van de ervaringen van Andrea van de Graaf in de oprichting van Meermaker
Haarlemmermeer.
De projectopdracht voor Meermaker Teylingen wordt in samenwerking met medewerkers van HLT Samen geformuleerd, op basis
van de beleidsuitgangspunten van Teylingen. Deze geeft de kaders aan voor Meermaker Teylingen, zoals de criteria waaraan de
geworven projecten voor het fonds moeten voldoen, de doelstellingen voor de rol van kennisplatform en uitvoerder van het
duurzaamheidsprogramma en samenwerkingsafspraken met de medewerkers van HLT Samen.
Er wordt een business plan ontwikkeld, identiek aan die in scenario 1, waarin de eerste kansen voor investeringen voor de DMT
staan en het verwachte tempo waarin het fonds gevuld wordt, prioritering ten aanzien van de projecten uit de
duurzaamheidsagenda en de capaciteitsverdeling in Meermaker Teylingen. In deze fase wordt ook besloten of Meermaker
Teylingen onder de naam Meermaker zal opereren, of een volledig eigen identiteit krijgt. In dit laatste geval zal deze nieuwe
positionering ontworpen moeten worden. In beide gevallen zal de lancering gebruik kunnen maken van het bestaande bereik van
Meermaker, aangevuld met de contacten in Teylingen en de regio er omheen. De verwachting is dat het proces van oprichting,
aantrekken van nieuwe capaciteit en operationeel zijn van de Teylingse afdeling in 6 tot 9 maanden georganiseerd moet kunnen
zijn.
Op basis van de ervaring en gevestigde reputatie van Meermaker, de publiciteit over Meermaker Teylingen, het netwerk en de
bestaande ideeën binnen de portefeuille van Meermaker zal Meermaker Teylingen zelf snel kansen kunnen spotten voor
succesvolle projecten en komen ondernemers sneller naar Meermaker Teylingen toe, om te profiteren van de ervaring en
ondersteuning. Naar verwachting kunnen de eerste projecten na een jaar gecontracteerd worden en zal vooral het vinden van
projecten na ‘laaghangend fruit’, sneller gaan in dit tweede scenario.
Meermaker Haarlemmermeer heeft op dit moment geen expliciete rol in het realiseren van projecten uit de gemeentelijke
duurzaamheidsagenda van de gemeenten Haarlemmermeer en geen expliciete rol als kennisplatform aldaar. Zijdelings hebben de
werkzaamheden van het huidige Meermaker wel enig effect (zie alinea 3.2.2). In de Joint Venture worden deze activiteiten nieuw
aan Meermaker toegevoegd op verzoek van de gemeente Teylingen.
Jaarlijks wordt de voortgang en behaalde impact op de doelstellingen geëvalueerd. De gemeente heeft dan de mogelijkheid bij te
sturen in de projectopdracht. In navolging van het proces dat de gemeente Teylingen heeft gevolgd met Haarlemmermeer en
Meermaker, kunnen meer gemeenten in de regio om Teylingen aanhaken bij Meermaker. In de keuze over de inrichting van
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Meermaker Teylingen kan hier alvast rekening mee gehouden worden. De naamgeving en juridische structuur kan zo ingericht
worden dat deze eenvoudig ruimte geeft aan toetreding van Hillegom en Lisse en de andere partners binnen de Economische
agenda Duin- en Bollenstreek. Gesprekken hiertoe kunnen eventueel zelfs al gestart worden tijdens de opstartperiode van
Meermaker Teylingen, maar kunnen ook bij gebleken succes pas geeffectueerd worden. Na 3 jaar is een logisch moment om te
beslissen over continuering van de samenwerking op basis van de behaalde resultaten.

2.3

Schematisch overzicht van de twee scenario’s

Gecombineerd leveren de twee hierboven beschreven scenario’s het volgende schematische overzicht (zie tabel 1):

Ontstaan

Activiteiten

Bemensing

Doelstelling

Positionering

Financiering

Aansturing
Tijd tot impact

Evaluatie

DMT zelf oprichten
Gemeente Teylingen start een nieuwe
rechtsvorm (BV) en is 100% aandeelhouder

Aanjagen van duurzame innovaties;
kennisplatform voor lokale, duurzame
initiatieven; uitvoeren van projecten uit de
gemeentelijke duurzaamheidsagenda
Werven en aanstellen van een manager,
inrichten van een backoffice

In samenspraak met medewerkers van HLT
Samen ontwikkelt de manager een business
plan: eerste kansen voor investeringen,
verwachte tempo waarin het fonds gevuld
wordt, prioritering en de capaciteitsverdeling
Logo, naamgeving en marketinguitingen
ontwikkelen

De aanloop-, personeels- en bedrijfskosten
wordt aan de gemeente Teylingen
gefactureerd. Er komen middelen ter
beschikking van de DMT voor een fonds voor
duurzame innovaties.
Wethouders worden benoemd op
controlerende posten
1,5 jaar na oprichting van de DMT eerste
projecten gecontracteerd en lokale
naamsbekendheid
Jaarlijks op basis van voortgang en impact op
doelstellingen. Na 3 jaar besluit over
continuering

Tabel 1: schematisch overzicht scenario's
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Meermaker Teylingen
Gemeente Teylingen sluit contract met
bestaand initiatief. Er wordt een nieuwe BV
opgericht die een Joint Venture aangaat met
Meermaker (gedeeld aandeelhouderschap
gemeente Teylingen en gemeente
Haarlemmermeer)
Aanjagen van duurzame innovaties;
kennisplatform voor lokale, duurzame
initiatieven; uitvoeren van projecten uit de
gemeentelijke duurzaamheidsagenda
Andrea van de Graaf kan bestuurder zijn van
de Joint Venture; aanvullend wordt jongere
projectmanager aangetrokken en opgeleid,
administratieve ondersteuning wordt iets
uitgebreid
In samenspraak met medewerkers van HLT
Samen ontwikkelt de bestuurder een business
plan: eerste kansen voor investeringen,
verwachte tempo waarin het fonds gevuld
wordt, prioritering en de capaciteitsverdeling
Bij handhaving van naam Meermaker wordt
gebruik gemaakt van bestaande positionering.
Bij besluit tot eigen identiteit dient logo,
naamgeving en marketinguitingen ontwikkeld
te worden, maar kan content gebruikt worden
van Meermaker
De aanloopkosten komen grotendeels voor
rekening van de gemeente Teylingen. Geld
voor het fonds wordt beschikbaar gemaakt.
Over de financiering van de inzet van
Meermaker worden afspraken gemaakt
Wethouders worden benoemd op
controlerende posten
6-9 maanden na oprichting Meermaker
Teylingen volledig operationeel
Jaarlijks op basis van voortgang en impact op
doelstellingen. Na 3 jaar besluit over
continuering samenwerking

3. Beoordeling criteria
Onderstaande paragrafen beoordelen beide scenario’s op elk van de zes in paragraaf 1.2 gestelde criteria.

3.1

Duurzaamheidsimpact

3.1.1 Toelichting criterium
Om haar duurzaamheidsambities en resultaten te bepalen, maakt de gemeente Teylingen gebruik van de Nationale Monitor
Duurzame Gemeenten van Telos. In deze monitor scoort Telos een gemeente op verschillende categorieën van duurzaamheid
(sociaal-cultureel kapitaal, ecologisch kapitaal en economisch kapitaal). Telos vat duurzame ontwikkeling op als een evenwichtige
balans van het lichamelijke en geestelijk welzijn van mensen (sociaal-cultureel kapitaal), de veerkracht en kwaliteit van de natuur
(ecologisch kapitaal) en de houdbaarheid van de economische productie en consumptie (economisch kapitaal). Voor dit onderzoek
is in overleg met de duurzaamheidscoördinator van Teylingen besloten het sociaal-cultureel kapitaal buiten beschouwing te laten,
daar de DMT hier geen rechtstreekse invloed op heeft. Ook op het economische kapitaal heeft de DMT slechts zijdelings impact;
hoewel het ondersteunen van duurzame innovaties die anders niet van de grond komen een van de hoofddoelen van de DMT is en
dit zeker tot een economische impuls zal leiden, betreft dit geen directe impact. De DMT stuurt dus in eerste instantie op impact op
‘ecologisch kapitaal’. Ook de andere twee activiteiten van de DMT, uitvoering van projecten uit de gemeentelijke
duurzaamheidsagenda en het kennisplatform voor duurzame initiatieven, richten zich vooral op ‘ecologisch kapitaal. We toetsen de
scenario’s voor de DMT onder de noemer ‘duurzaamheidsimpact’ daarom alleen aan criteria die onder die categorie vallen.
Er wordt onder deze categorie gekeken naar criteria die binnen de directe gemeentelijke invloedssfeer vallen, dus waarop door de
activiteiten van de DMT een direct effect gemeten zou kunnen worden. Deze criteria zijn:
Bodemkwaliteit
Waterkwaliteit
Energie
Afval en grondstoffen

3.1.2 Essentiele verschillen en conclusie
De doelstellingen ten aanzien van de duurzaamheidsambities van beide scenario’s wijken niet van elkaar af. In beide gevallen
worden deze in de projectopdracht door de gemeente Teylingen opgesteld. De hoge ambities zorgen voor een goede
voedingsbodem voor de DMT (in welke vorm dan ook), omdat er veel resultaat en impact te winnen is. Op welke van de
bovenstaande criteria de scenario’s impact hebben, wordt door een aantal factoren bepaald:
Allereerst door het type ondernemingen (en hun werkzaamheden) dat zich nu in Teylingen bevindt. Meer dan 10% van de
ondernemingen bevindt zich binnen de sector landbouw. De verwachting is dat vanuit deze sector innovaties met een
positieve impact op de kwaliteit van bodem en water bereikt worden. Hierin verschillende twee scenario’s niet van
elkaar.
Ten tweede is de mate van duurzaamheidskennis en kwaliteiten van de manager (het spreken van ondernemerstaal,
toegankelijk, verbindend en met een goed netwerk in Teylingen) van invloed op de duurzaamheidsimpact. Ook het
gedragen krijgen van projecten uit de duurzaamheidsagenda van de gemeente Teylingen, en het creëren van een
kennisplatform is afhankelijk van de duurzaamheidskennis, het netwerk en de gedrevenheid van de manager om de
maatschappij te verbinden achter de ambities van de gemeente.
De geëngageerdheid van de betrokken medewerkers van HLT Samen is in beide scenario’s van even groot belang.
In scenario 1 is de uiteindelijke impact niet te voorspellen, aangezien de manager van de DMT nog geworven moet worden. De
ondervraagde personen gaven aan nu niet direct een passende persoon in de gemeente Teylingen te kennen, dus deze kennis moet
verworven worden. Daar is tijd voor nodig en maakt de uitkomst van dit scenario onzeker. In scenario 2 zorgen de kennis en
ervaring van de manager van Meermaker ervoor dat Meermaker Teylingen niet alleen sneller operationeel is, maar ook beter kans
inschatten welke ondernemersideeën kansrijk zijn. Meermaker geniet een sterk en positief imago en bezit het een groot netwerk in
duurzaamheid en ondernemerschap. Ten aanzien van scenario 2 draagt dit bij aan het sneller creëren van bekendheid en draagvlak
van Meermaker Teylingen in de regio en zorgt dit ervoor dat Teylingen de juiste ingangen heeft om haar duurzaamheidsambities
ten aanzien van het Teylingse bedrijfsleven, de gemeente en haar inwoners, uit te dragen en uit te voeren. Dit geldt voor alle drie
de activiteiten, maar vooral voor het aanjagen van duurzame innovaties.
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Gecombineerd zorgt dit ervoor dat scenario 2 een snellere en grotere impact op de duurzaamheidsambities van de gemeente
Teylingen heeft (zie tabel 2).

Duurzaamheidsambities

DMT zelf oprichten
+

Meermaker Teylingen
++

Tabel 2: score op criterium 'duurzaamheidsambities'

3.2

Aansluiting op de wensen van de doelgroepen

3.2.1 Toelichting criterium
Een belangrijke voorwaarde voor het succes van de DMT is de aansluiting op de wensen van de doelgroepen. Gezien de drie
hoofdactiviteiten zijn er verschillende doelgroepen voor de DMT (zie tabel 3):

1

2
3

Hoofdactiviteit
Aanjagen van duurzame innovaties

Kennisplatform voor lokale duurzame
initiatieven
Uitvoering van projecten uit de
gemeentelijke duurzaamheidsagenda

Doelgroep
Ondernemers met een innovatieve duurzaamheidsdienst of
product (gevestigd in Teylingen of bereid zich in Teylingen te
vestigen)
Bewoners, bedrijven die een lokaal duurzaamheidsproject
willen realiseren
Bewoners, lokale bedrijven en instellingen die samen een
lokaal duurzaamheidsproject willen realiseren

Tabel 3: Doelgroepen van de DMT

Zoals in paragraaf 1.3.1 gesteld, is de voornaamste doelgroep van de DMT (aanstaande) ondernemers die hun innovatieve
duurzaamheidsproject niet zonder hulp van de grond kunnen krijgen. Vanuit gesprekken met ondernemers binnen gemeente
Teylingen komt het beeld naar voren dat er zeker draagvlak is voor een duurzaamheidsaanjager. Het verkrijgen van financiering
voor risicovollere projecten is zeer moeilijk, zeker voor kleine en middelgrote bedrijven. Enkele bedrijven hebben reeds bij de
gemeente geïnformeerd naar mogelijkheden tot cofinanciering van duurzame projecten. Op dit moment is er binnen de gemeente
geen structurele mogelijkheid om aan dergelijke verzoeken te voldoen. De verzoeken worden per geval behandeld en per geval is
een voorstel naar de Raad nodig. Doordat deze rol niet duidelijk belegd is, is de doorlooptijd lang en de kans dat een initiatief
voortijdig afhaakt, bovendien reëel. Er lijkt in die zin zeker toegevoegde waarde voor een DMT. Ondernemers geven wel aan dat
financiering alleen niet voldoende is. De voorwaarden waaronder deze leningen verstrekt worden zijn belangrijk, maar ook de
mogelijkheid om knellende regels en procedures te agenderen. Wel financiële ondersteuning ontvangen en ellenlange
vergunningstrajecten moeten doorlopen, maakt een duurzaamheidsinitiatief nog steeds niet haalbaar. DMT zou wat hen betreft
een schakel kunnen zijn tussen bedrijven met duurzaamheidsambities en de (lokale) overheid.
Een tweede belangrijke doelgroep zijn inwoners van Teylingen. Zij hebben op dit moment nog geen contact met een entiteit als een
DMT, dus ook voor hen is de meerwaarde moeilijk te duiden. Een korte enquête, uitgezet bij het burgerpanel, zal eind december
resultaten opleveren die hopelijk inzicht geven in de gedragenheid onder inwoners (buiten ondernemers). In de tussentijd is bij
Meermaker achterhaald hoe inwoners van Haarlemmermeer reageren op de duurzaamheidsaanjager aldaar. Vooropgesteld;
Meermaker richt zich vooral op contacten met bedrijven. Het hoofddoel van Meermaker in Haarlemmermeer is het verstrekken
van leningen aan duurzame initiatieven van ondernemingen, niet het rechtstreeks verschaffen van kennis aan inwoners van
Haarlemmermeer. Wel wordt op publiciteit rondom projecten zeer positief gereageerd. Een enkel project (Tegenstroom voor
Ymere) heeft er zelfs voor gezorgd dat bewoners de wethouder hierover zeer positief aanspraken.
Meermaker ziet meerwaarde in een verbindende rol naar bewoners, maar de huidige capaciteit laat dat niet toe. Het Centrum voor
duurzaamheid in Haarlemmermeer (NMCX) creëert kruisbestuiving tussen doelgroepen, mede door een uitnodigende locatie.
Synergie tussen doelgroepen door middel van een duurzaamheidsaanjager is dus zeker mogelijk.

3.2.2 Essentiele verschillen en conclusie
Vanuit gesprekken met ondernemers binnen de gemeente Teylingen komt het beeld naar voren dat er draagvlak is voor een
duurzaamheidsaanjager. Tijdens het onderzoek zijn voorbeelden van projecten ter tafel gekomen die in aanmerking kunnen komen
als project voor een DMT. Beide scenario’s sluiten grotendeels aan bij de wensen van de doelgroep ondernemers, waarbij de
kanttekening gemaakt moet worden dat de gesproken ondernemers veelal regionaal georiënteerd zijn en dat in hun ogen een
lokale (Teylingse) duurzaamheidsaanjager regionale slagkracht mist. Daarbij wordt wel gewaarschuwd dat als een tijdelijke Joint
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Venture gestart wordt, vanaf het begin duidelijkheid gegeven moet worden over die tijdelijkheid, aangezien ondernemers hun
samenwerkings- en toeleverende partners hierop zullen inrichten. In beide scenario’s mist de ervaring met het zijn van een
kennisplatform voor burgers. De gemeente heeft hier, zelf of in samenwerking, zoals via het duurzaam bouwloket, wel ervaring
mee. In beide scenario’s zal dan ook, in sterke samenspraak met de gemeente en hieraan gelieerde organisaties, aandacht voor de
uitwerking en operationalisering van deze doelstelling moeten zijn.
Het lokale karakter en de (gewenste) lokale manager van scenario 1 brengt als voordeel met zich mee dat er weinig
cultuurverschillen tussen de DMT en de lokale ondernemers zullen zijn. Vanuit dit perspectief is ook het verwezenlijken van de
wens om (uiteindelijk) een regio brede duurzaamheidsaanjager te stichten voor de hand liggend. In het geval van scenario 2 kan
wel enige afstand gevoeld worden tussen Meermaker en lokale ondernemers en inwoners. Hoewel de manager van Meermaker
ervaring in en met de regio Bollenstreek heeft, is de organisatie nu in Haarlemmermeer gevestigd, en er is momenteel weinig
samenwerking met de Haarlemmermeer vanuit Teylingen. Daarnaast zullen opschalingsmogelijkheden bij aanvang besproken
moeten worden, evenals mogelijkheden om op termijn eventueel te ontvlechten van Meermaker Haarlemmermeer.
Scenario 2 biedt gerichte kennis en ervaring om de ondernemers doelgroep op een effectieve en efficiënte manier te benaderen.
Een gerichte en proactieve manier van benaderen zal een aanjagende en aanzuigende werking ten aanzien van
duurzaamheidsinitiatieven in Teylingen bewerkstelligen. Tevens brengt de manager van Meermaker Haarlemmermeer bewezen
ervaring met projectaanvragen over de hele breedte van het concept ‘duurzaamheid’ mee naar Teylingen hetgeen zorgt voor een
veel bredere range aan mogelijke projecten. De DMT zal zich (in eerste instantie) richten op laaghangend fruit.
Gecombineerd zorgt dit ervoor dat beide scenario’s op verschillende punten aansluiten op de wensen van de doelgroepen, hetgeen
leidt tot het volgende overzicht (zie tabel 4):
DMT zelf oprichten

Meermaker Teylingen

+

++

Aansluiten op wensen van de
doelgroepen
Tabel 4: score op criterium aansluiting op wensen van de doelgroep

3.3

Kosten

3.3.1 Toelichting criterium
De twee scenario’s zullen van elkaar verschillen ten aanzien van de kosten en baten die zij elk met zich meebrengen. De nietfinanciële baten worden in paragraaf 3.1 en 3.5 besproken, financiële baten verwachten we nagenoeg niet. Beide vormen zullen
niet op winst gericht zijn en derhalve niet dusdanig baten met zich meebrengen die van doorslaggevend belang zijn voor de
vergelijking van de twee scenario’s.
De afweging op het criterium financiën richt zich daarom op de kosten. We onderscheiden aanloopkosten, de kosten die gemaakt
worden in de opstartfase van de DMT, voordat het bedrijf daadwerkelijk operationeel is, en exploitatielasten, de jaarlijkse kosten
om het bedrijf draaiende te houden. Deze laatste delen we op in personeelskosten en bedrijfskosten. Voor de personeelskosten in
scenario 2 gaan we uit van een gelijke verdeling van de beschikbare capaciteit over beide entiteiten. Waar relevant, benoemen we
ook effecten op de capaciteit van de werkorganisatie HLT Samen, zonder deze te specificeren.
Qua financiering worden geen verschillen verwacht tussen de scenario’s. Beide zullen voor de middelen in het fonds een
reservering leggen op middelen van de gemeente, die geleidelijk over de jaren vrijkomen, als zij toegewezen worden aan een
leningnemer. Voor de andere twee hoofdactiviteiten, en de inspanningen voor het toewijzen van middelen uit het fonds, wordt
additioneel (half-)jaarlijks bepaald welke overheadkosten in rekening gebracht kunnen worden. Deze worden periodiek aan de
gemeente gefactureerd. Voor de kwantificering van de kosten is gebruik gemaakt van de aannames in het voorgaande rapport,
aangepast bij het commentaar van de financiële afdeling van de gemeente Teylingen (zie ook paragraaf 1.3.2).

3.3.2 Essentiele verschillen en conclusie
Beide scenario’s vragen in de opstartfase een investering van de gemeente Teylingen in geld en in uren van medewerkers van HLT
Samen (zie tabel 5). In scenario 1 is de gemeente Teylingen meer geld kwijt zijn aan ‘leergeld’. Zowel de medewerkers van HLT
Samen, als de aangetrokken manager moeten uitvinden hoe de DMT het beste vorm kan krijgen. Scenario 2 maakt gebruik van de
ervaringen die in Haarlemmermeer zijn opgedaan. Dat vindt zijn weerslag in de efficiëntere ontwikkeling van een business- en
marketingplan. De onderhandelingen met Haarlemmermeer zullen meer tijd kosten dan het werven van een zelfstandige manager,
maar deze uren worden ‘terugverdiend’ in een efficiëntere uitwerking van de plannen. Het verschil in kosten in de aanloopfase
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tussen de twee scenario’s is geschat op 32.500 Euro. De additionele uren die gevraagd worden voor het opstarten en begeleiden
van de DMT (in beide scenario’s), zullen voorgelegd moeten worden aan de gemeenschappelijke regeling werkorganisatie HLT
samen, daar deze op verzoek van de gemeente Teylingen en in eerste instantie ook alleen ten faveure van de gemeente Teylingen
gemaakt worden.
Omschrijving
Voorbereiding en uitvoering
werving/uitvoering onderhandelingen
Opdracht aan manager voor schrijven
business plan
Ambtelijke ondersteuning bij schrijven
business plan
Juridische ondersteuning uitwerking
juridische vorm
Ontwikkelen marketing aanpak
Aanschaffen en inrichten back office
systemen
Totaal

Scenario 1: DMT
60 uur

Scenario 2: Meermaker Teylingen
80 uur

25.000 Euro

15.000 Euro

80 uur

60 uur

15.000 Euro

10.000 Euro

25.000 Euro
5.000 Euro

12.500 Euro
n.v.t.

70.000 Euro + 140 uur

37.500 Euro + 140 uur

Tabel 5: Kosten voorfase beide scenario's

Onder de exploitatielasten vallen bij scenario 1 een manager (1 FTE, schaal 12), administratieve ondersteuning (0,2 FTE, schaal 8)
en bedrijfskosten5 (zie tabel 6). In het geval van scenario 2 wordt gebruik gemaakt van de bestaande infrastructuur van
Haarlemmermeer. De capaciteit van Meermaker zal moeten worden uitgebreid om de taken in zowel Teylingen als
Haarlemmermeer op een goede manier te vervullen, maar door dit slim te organiseren, kan dit op beide locaties met minder senior
capaciteit worden ingevuld. Bovendien is er enige mogelijkheid tot synergie in de administratie mogelijk. Dit resulteert jaarlijks in
een besparing van 12.000 Euro.

Omschrijving
Personeelskosten manager

Scenario 1: DMT
93.300 Euro/jr (1 FTE schaal 12)

Personeelskosten (administratieve)
ondersteuning / junior projectmanager
Bedrijfskosten
Totaal

10.200 Euro/jr (0,2 FTE, schaal 8)
10.000 Euro/jr
113.500 Euro/jr

Scenario 2: Meermaker Teylingen
55.000 Euro/jr6 (helft van huidige
personeelslasten)
31.500 Euro/jr (0,5 FTE, schaal 10)
+ 5000 Euro extra administratie
10.000 Euro/jr
101.500 Euro/jr

Tabel 6: Kosten exploitatiefase beide scenario's

De uitbreiding van de capaciteit van Meermaker brengt grotere stabiliteit van de organisatie, iets wat op dit moment door de
gemeente Haarlemmermeer als een risico gezien wordt. Het vergroten van het team maakt dat de kennis en het netwerk ook
verspreid raakt over meerdere personen. De organisatie is daarmee minder kwetsbaar. Deze kwetsbaarheid bestaat wel in het
scenario van een zelfstandige DMT.
De kosten die de activiteiten voor het kennisplatform en het uitvoeren van projecten uit de duurzaamheidsagenda met zich
meebrengen, zijn in deze berekeningen niet meegenomen. Gesteld wordt dat in beide scenario’s de geïnvesteerde kosten voor
deze doelstelling gelijk zijn, aangezien beide scenario’s geen ervaring hebben in het vervullen van deze functie.
Ter overweging: de gemeente Teylingen is in dezen de koploper die de ervaring van Meermaker richting de Duin- en Bollenstreek
trekt. De uren die in de onderhandelingen met de gemeente Haarlemmermeer worden geïnvesteerd, kunnen de inspanningen voor
latere gemeenten aanzienlijk verlagen, als zij hetzelfde proces willen doorlopen. Maatschappelijk gezien worden deze uren dan in
zekere zin terugverdiend.
5

Marketing- en verkoopkosten en kantoorbenodigdheden (geen huisvesting, als in gemeentehuis gevestigd wordt).
Voor het berekenen van de exploitatielasten is uitgegaan van een 50/50 inzet van de huidige manager van Meermaker. Echter,
zoals in paragraaf 2.2 gesteld, zal de uiteindelijke invulling van deze positie in de onderhandelingen meegenomen moeten worden.
Jaarrekening 2016 Meermaker spreekt van ca 110.000 Euro personeelslasten. We nemen 10.000 Euro/jaar extra op aan
administratieve lasten voor beide bedrijven samen (dus 50% voor rekening van Meermaker Teylingen).
6
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We concluderen dat de kosten iets positiever uitvallen in het scenario ‘aansluiten bij Meermaker’ (zie tabel 7), maar gezien de
geringe verschillen, beoordelen we de scenario’s op dit criterium als gelijkwaardig:

Kosten

DMT zelf oprichten

Meermaker Teylingen

-

-

Tabel 7: score op criterium kosten

3.4

Mate van overlap met andere initiatieven

3.4.1 Toelichting criterium
Een goede duurzaamheidsaanjager sluit goed aan bij reeds bestaande initiatieven en instrumenten, zonder te overlappen in
doelstelling of activiteiten. Als zowel de DMT als een ander initiatief dezelfde doelgroep aanspreken met een enigszins
vergelijkbare doelstelling, kan verwarring ontstaan bij de doelgroep en de effectiviteit van de ondersteuning ondermijnen.
Daarnaast kan een slimme combinatie met een instrument dat een aanpalende doelstelling heeft, juist ook versterkend werken. De
DMT zou zo ingericht moeten worden dat het niet concurreert met andere goed lopende initiatieven gericht op dezelfde
doelstelling of doelgroep, en wel versterkend werkt op gemeentelijke of regionale doelstellingen. De geoperationaliseerde criteria
hiervoor zijn:
Qua doelstellingen en activiteiten geen directe overlap met andere initiatieven
Kans op synergie met aanpalende initiatieven of instrumenten
Kans voor opschaling van de toegevoegde waarde van de DMT
De gemeente Teylingen kent het Jacoba van Beierenfonds Teylingen 7 dat investeert in burgerinitiatieven die de leefbaarheid en
kwaliteit van de samenleving verbeteren in de gemeente Teylingen. Deze zou enige overlap kunnen hebben met de ambitie om
lokale initiatieven op het gebied van duurzaamheid te stimuleren. Overleg met het fonds kan zorgen dat de criteria zo gedefinieerd
worden dat initiatieven niet bij beide fondsen aankloppen.
Binnen Teylingen bestond tot op heden tevens een ondernemersfonds ter stimulering van nieuw startende bedrijven en
gezamenlijke faciliteiten. Het fonds werd betaald uit verhoogde OZB voor niet-woningen en aangevuld met gemeentegelden. Na
een proefperiode van twee jaar is kortgeleden besloten dat het fonds echter niet wordt voortgezet. De gelden die zich op dit
moment in het fonds bevinden (ca €300.000,-) blijven beschikbaar voor plannen die de samenwerking en economie versterken,
maar zullen niet verder aangevuld worden.
De gemeente Teylingen voert met andere gemeenten uit de Duin- en Bollenstreek een gezamenlijke Economische Agenda8. In het
uitvoeringprogramma van deze agenda wordt in relatie tot het Ondernemershuis gesproken over een revolverend fonds ter
beschikking van startende en innoverende ondernemers. Voor vier jaar is €631.000 ter beschikking gesteld door 5 gemeenten
(Teylingen, Hillegom, Lisse, Noordwijk en Noordwijkerhout) om ondernemers te voorzien van leningen en garanties. De Economic
Board (nog in te richten, maar zal bestaan uit 5-7 bestuursleden, benoemd door de gezamenlijke gemeenten) is verantwoordelijk
voor dit fonds. Het Ondernemershuis vervult de rol van loket. De verdere invulling van het fonds is nog niet definitief. Qua
instrumentarium lijkt er overlap te zijn, de inhoudelijke focus ligt bij de DMT op ‘duurzaamheid’, terwijl bij het fonds binnen de
Economische Agenda de focus breder is.
Het lijkt wellicht een logische stap om de DMT onder het Ondernemershuis te scharen, maar er zijn ook diverse redenen om dit af
te raden. De focus en omvang van beide fondsen is verschillend, wat moeilijk uit te leggen is richting ondernemers. Bovendien is de
mogelijkheid tot sturing veel beperkter als meerdere gemeenten in het bestuur plaats nemen. Door DMT onder de Economic Board
te hangen, hebben in zekere zin alle vijf gemeenten zeggenschap over het fonds en de activiteiten, wat alleen logisch lijkt als de
andere gemeenten ook bijdragen en daar is vooralsnog geen sprake van. Voor de tweede taak van DMT, het uitvoeren van
projecten uit de gemeentelijke duurzaamheidsagenda, geldt dit nog sterker; de andere gemeenten hebben niet de keuze gemaakt
hun duurzaamheidsagenda onder te brengen onder de Economic board en het Ondernemershuis. Op korte termijn wordt het
derhalve niet als een goede optie gezien. Op de lange termijn, bij bewezen succes met de DMT en opschaling binnen de regio Duin-

7
8

http://www.jacobavanbeierenfondsteylingen.nl/
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en Bollenstreek, zou het aanhaken bij de Economische Agenda wel degelijk een optie kunnen zijn. Het (nog in te richten) fonds
binnen het Ondernemershuis zou wel versterkend kunnen werken ten opzichte van de DMT, als cofinancieringspartij.
Een privaat initiatief in de Duin- en Bollenstreek is het Innovatiefonds Duin- en Bollenstreek van de regionale Rabobank. Het fonds
richt zich op vernieuwing, kennisoverdracht en duurzaamheid van: bollenteelt en –handel, toerisme en recreatie, efficiënt gebruik
van gewassen en biomassa, ruimtevaarttechnologie en precisielandbouw. Zij financieren maximaal 25% van een onderneming, tot
100.000 Euro en geven aan een tweede financier te kunnen zijn van leningnemers van de DMT.
Tenslotte is op 27 september jl. het Energieakkoord Holland-Rijnland 2017-20259 getekend. Hierin is voor diverse
duurzaamheidsonderwerpen samenwerking en budget toegezegd door 15 samenwerkende gemeenten, waaronder Hillegom, Lisse
en Teylingen. Deze laatsten zijn trekker van het onderwerp mobiliteit en energietransitie.

3.4.2 Essentiele verschillen en conclusie
Binnen de regionale context van de gemeente Teylingen en de provincie Zuid-Holland zijn er geen initiatieven die een bedreiging
zijn voor scenario 1. De initiatieven en fondsen die er zijn, kunnen vanwege hun doelen en grootte goed naast elkaar bestaan en
elkaar versterken. Meermaker in Haarlemmermeer kent wel overlap qua doelen en activiteiten met de DMT. Hoewel het over de
‘grens’ met Noord-Holland ligt, liggen de gemeenten zo dicht bij elkaar dat ondernemers de keuze kunnen maken zich in de ene of
andere gemeente te vestigen. De aanzienlijk grotere omvang van Haarlemmermeer en de ervaring van Meermaker, maakt dat er
een sterke aanzuigende werking uitgaat van Meermaker. De DMT realiseert deze niet zelfstandig. Meermaker kan in die zin gezien
worden als een bedreiging voor de impact van de DMT. In het geval van scenario 2, waarbij wordt aangesloten bij Meermaker,
wordt deze bedreiging afgevangen. Het biedt bovendien kansen om de ervaringen uit Noord-Holland, naar Zuid-Holland te halen.
Het imago van Teylingen als duurzaamheidstrekker in de Duin- en Bollenstreek wordt in beide scenario’s versterkt. Daar dient bij te
worden vermeld dat het voeren van een geheel eigen identiteit wenselijk is (in het geval van scenario 2), om partner-gemeenten in
de Duin- en Bollenstreek niet te vervreemden van dit initiatief. In het geval van scenario 2, wordt een juridische constructie
gevormd waarin de Zuid-Hollandse activiteiten in een aparte BV gevoerd worden. Dit zorgt dat de mogelijkheden tot opschaling
naar andere Zuid-Hollandse gemeenten eenvoudig is en er geen probleem hoeft te ontstaan bij het verwerven van Zuid-Hollandse
ondersteuning voor Meermaker Teylingen, of projecten daarbinnen. Op het gebied van inwoners gerichte duurzaamheidsdiensten
bestaan geen entiteiten die een bedreiging zijn. Alle initiatieven op dit vlak kunnen elkaar alleen maar versterken. Ook t.a.v. het
uitvoeren van de duurzaamheidsagenda wordt geen concurrentie verwacht. Als dit een rendabele business case was geweest, zou
het bedrijfsleven het wel oppakken, in beide scenario’s.
Het grootste verschil op het gebied van overlappende initiatieven zit daarmee in de concurrentie die van Meermaker uitgaat, als
Teylingen besluit zelfstandig een DMT op te richten. Door aan te sluiten, wordt deze bedreiging omgezet in een kans. Meermaker
scoort daarmee op dit criterium aanzienlijk beter (zie tabel 8):

Mate van overlap met andere
initiatieven

DMT zelf oprichten

Meermaker Teylingen

-

+

Tabel 8: score op criterium overlap met andere alternatieven

3.5

Lokale en regionale economische impact

3.5.1 Toelichting criterium
Om de lokale en regionale economische impact van de twee scenario’s te duiden, wordt uitgegaan van de criteria die in de
Economische Agenda Duin- en Bollenstreek worden gehanteerd. De programma’s in deze agenda kennen elk hun eigen
speerpunten en criteria. Voor de DMT wordt gekeken naar de criteria voor het programma ‘Ondernemershuis’. Het
Ondernemershuis heeft als doel een centraal aanspreekpunt voor bedrijven in de omgeving te zijn. Binnen dit programma gaat een
revolverend fonds opgericht worden voor ‘startende en innovatieve ondernemers’, die direct onder de Economic Board valt.
Aangezien ook de DMT zich specifiek op startende en bestaande ondernemers richt, kunnen deze criteria ook voor de twee
scenario’s gelden. De criteria zijn:
Meer starters in de Duin- en Bollenstreek;
9
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15

Meer arbeidsplaatsen in de Duin- en Bollenstreek;
Versterking van vernieuwing van de economisch clusters in de Duin- en Bollenstreek;
Verhoging van tevredenheid onder ondernemers over de dienstverlening van de 5 gemeenten;
Stimulering van innovatie en economische groei in de streek;
Stimulering van effectief en efficiënt zaken doen en duurzaam ondernemen.

3.5.2 Essentiele verschillen en conclusie
Scenario 1, een volledig lokale DMT, verzekert dat het geïnvesteerde kapitaal binnen de gemeentegrenzen blijft. Echter ook bij een
Joint Venture met Meermaker, kan worden vastgelegd gewaarborgd dat de middelen en capaciteit beschikbaar voor de gemeente
Teylingen binnen de gemeentegrenzen worden besteed. Daarmee komt alle economische impact, in de vorm van startende
ondernemingen en arbeidsplaatsen binnen Teylingen terecht. Het positieve effect op duurzaam ondernemen is onmiskenbaar en
ook is het waarschijnlijk dat het innovatievermogen in de streek zal toenemen. Ondernemers die nu om co-financiering voor
duurzame initiatieven vragen, kunnen niet eenvoudig geholpen worden. Het is daarom aannemelijk dat in beide scenario’s ten
minste een deel van de ondernemers tevredener zal zijn over de dienstverlening van de gemeente. Het dient aangemerkt te
worden dat Teylingen een woonregio is, die tot op heden niet een sterke startersmarkt heeft weten te creëren. Hiermee moet
rekening gehouden worden bij het aan- en najagen van potentiele investeringen.
De voornaamste vraag is of een Teylingse duurzaamheidsaanjager voldoende schaal weet te behalen om het totale beschikbare
vermogen nuttig aan te wenden. Het aantal ondernemers buiten de zakelijke dienstverlening is beperkt. De diversiteit aan
projecten daarmee mogelijk ook. Dit geldt voor beide scenario’s. Hiermee wordt de aanzuigende werking van de organisatie van
belang. Van Meermaker is bekend dat een groot deel van de gefinancierde projecten naar Haarlemmermeer zijn gekomen door de
dienstverlening van Meermaker. De relatief kleine schaal van de gemeente Teylingen, zeker in concurrentie met Haarlemmermeer,
heeft een mindere aanzuigende werking tot gevolg. In het geval van scenario 2 wordt juist gebruik gemaakt van de aanzuigende
kracht van Meermaker. Dit, in combinatie met de snellere operationalisering van Meermaker Teylingen ten opzichte van de DMT,
zal ertoe bijdragen dat scenario 2 een snellere, en naar alle waarschijnlijkheid grotere, lokale economische impact heeft.
Goede aansluiting op de Economische Agenda Duin- en Bollenstreek vergroot regionale economische impact door instroom van
projecten uit die richting. Ook wordt het eenvoudiger duurzame innovaties uit de regio op te schalen en toe te passen in Teylingen,
als lokaal initiatief, of als onderdeel van de gemeentelijke duurzaamheidsagenda. Afstemming met de regionale economische
agenda vergroot het politieke draagvlak in omringende gemeenten voor de DMT en draagt bij aan toename van
duurzaamheidsambities in de Duin- en Bollenstreek en ook langs die weg voor regionale opschalingsmogelijkheden.
Op zowel lokale als regionale economische impact wordt scenario 2 daarom beter beoordeeld (zie tabel 9):
DMT zelf oprichten

Meermaker Teylingen

+

++

Lokale en regionale economische
impact
Tabel 9: score op criterium economische impact

3.6

Mate van sturing

3.6.1 Toelichting criterium
De mate van sturing heeft te maken met de invloed die de gemeente kan uitoefenen op de DMT, zonder de slagkracht van de
organisatie onnodig te beperken. Sturing is zowel op het beleid van de DMT als op de uitvoering. Een deel van de
sturingsmogelijkheden wordt bepaald door de gekozen structuur en zijn bij beide van toepassing:
Sturen via aandeelhouderschap en een gemeentelijke rol als toezichthouder;
Doelstellingen voor de entiteit contractueel in een opdracht vastleggen;
Bepaalde beperkingen vastleggen in de statuten van de rechtsvorm, zoals dat bij investeringen boven € 25.000, en/of met
een verhoogd risicoprofiel toestemming van de gemeente vereist is.

3.6.2 Essentiele verschillen en conclusie
In het geval van scenario 1 richt de gemeente zelf de BV op, en heeft daarmee de volledige controle over de koers van de DMT en
de juridische kaders die ze daarbij meegeeft. In het geval van scenario 2 zal de gemeente Teylingen een eigen BV oprichten,
waarmee een Joint Venture gesloten wordt met Meermaker. Toezichthoudende en besturende rollen worden overeengekomen
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met de gemeente Haarlemmermeer. Beide gemeenten zullen aandeelhouder zijn. Dat maakt dat de gemeenten samen moeten
beslissen over bepaalde strategische uitgangspunten. Tevens is de ervaring van de bestuurder van Meermaker op veel aspecten
een voordeel, echter, inhoudelijk zal zij een stevige stem hebben, als de ambtenaren van HLT Samen een andere koers wensen dan
waar de bestuurder van Meermaker op basis van haar ervaring in gelooft, zal op informeel niveau de mogelijkheid tot sturing
wellicht beperkter zijn. DMT zelf oprichten scoort derhalve op dit criterium beter (zie tabel 10).

Mate van sturing

DMT zelf oprichten
++

Tabel 10: score op criterium mate van sturing
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Meermaker Teylingen
+

4. Advies en vervolgstappen
Door de weging, benoemd in paragraaf 1.2, toe te voegen op de criteria, blijkt dat het scenario Meermaker Teylingen als
voorkeursscenario uit de vergelijking komt (zie tabel 11):

Duurzaamheidsimpact
Aansluiten op wensen van de doelgroepen
Kosten
Mate van overlap met andere initiatieven
Lokale en regionale economische impact
Mate van sturing

Weging
3
2
2
1
1
1

Totaal

DMT
1
1
-1
-1
1
2

Meermaker Teylingen
2
2
-1
1
2
1

5

12

Tabel 11: scores beide scenario's

Het rapport “Haalbaarheidsonderzoek Duurzaamheid Maatschappij Teylingen”, opgeleverd aan de gemeente Teylingen op 29 juli jl.
toonde de financiële en juridische haalbaarheid van de DMT aan. Daarnaast werd in het rapport de overweging geopperd om niet
zelf een DMT op te richten, maar om aan te sluiten bij een reeds bestaande, regionale entiteit. In navolging op dit rapport en haar
conclusies werd tijdens het overleg van de Commissie ruimte, op 12 september j.l., geconcludeerd dat de voor- en nadelen van de
twee scenario’s (zelf DMT oprichten en aansluiten bij een bestaande entiteit) nader uitgewerkt moeten worden om de
Gemeenteraad in staat te stellen een keuze te maken voor de voorkeursroute voor de realisatie van een DMT.
Op basis van het in dit rapport gepresenteerde onderzoek concluderen wij dat scenario 2, het aansluiten bij een bestaande entiteit,
specifiek Meermaker te Haarlemmermeer, een duidelijke voorkeur geniet. De drie belangrijkste criteria waarop de twee scenario’s
zijn onderzocht (duurzaamheidsimpact, aansluiting op de wensen van de doelgroep en de te maken kosten) zijn allen in het
voordeel van scenario 2 beoordeeld. De meegegeven weging (zoals gepresenteerd is bovenstaande tabel) maakt het verschil tussen
de twee scenario’s nog duidelijker en daarmee het advies scenario 2 als voorkeursroute te nemen in de realisatie van een DMT.
Belangrijke kanttekening is dat het gedane onderzoek een weging is geweest van de mogelijke consequenties van een keuze.
Subjectiviteit in de meting is daarmee een gegeven. Om de invloed van deze subjectiviteit op het eindresultaat te beperken, is
tijdens het onderzoek gesproken met mensen met verschillende perspectieven en percepties ten aanzien van een DMT (hoorwederhoor). Het verschil tussen de twee scenario’s is bovendien dusdanig groot dat het advies zonder terughoudendheid gegeven
wordt.
Scenario 2 kent meerdere sterktes. De bestaande kennis, ervaring en het netwerk van Meermaker Haarlemmermeer dragen ertoe
bij dat de opstart van Meermaker Teylingen sneller, gerichter en effectiever zal verlopen dan wanneer de gemeente Teylingen
ertoe besluit DMT zelf op te richten. Deze aanzienlijk kortere aanlooptijd in de opstartfase zorgt dat impact op de
duurzaamheidsambities van de gemeente sneller bereikt wordt. Ook het positieve imago en de sterke naamsbekendheid van
Meermaker dragen bij aan een verkorte tijd tussen de initiëring van de samenwerking en de eerste gestarte projecten.
De doorgerekende kosten laten zien dan scenario 2 in zowel de aanloop- als exploitatiekosten de meest voordelige optie is,
aangezien er gebruik wordt gemaakt van bestaande kennis en ervaring, infrastructuur en de huidige manager van Meermaker haar
tijd verdeelt over beide vestigingen. De uren die in de onderhandelingen met de gemeente Haarlemmermeer worden geïnvesteerd,
kunnen de inspanningen voor latere gemeenten aanzienlijk verlagen, als zij hetzelfde proces willen doorlopen om opschaling te
bereiken. Maatschappelijk gezien worden deze uren dan in zekere zin terugverdiend.
Als laatste kan Meermaker Haarlemmermeer gezien worden als de grootste (regionale) concurrent van DMT. Door aan te sluiten bij
Meermaker maak je van deze potentiele bedreiging juist een kans, en een sterktepunt. De joint venture kan zowel in Noord- als in
Zuid-Holland lessen leren en opschalen en daarmee impact halen op versnelde verduurzaming. Dat kan deuren openen om mee te
denken over toonaangevende duurzaamheidsvraagstukken in beide provincies.
Scenario 2 bezit ook enkele zwaktes die benoemd dienen te worden. De sturingsmogelijkheden van Meermaker Teylingen zijn,
gezien de ervaring en koers van de huidige manager van Meermaker Haarlemmermeer kleiner zijn dan in het geval van scenario 1,
waarbij de geworven manager de koers van DMT, in samenspraak met de gemeente Teylingen, nog dient te bepalen. Als oplossing
hiervoor dienen in het te sluiten contract afspraken over te halen targets en doelstellen gemaakt te worden. Onder andere hoe de
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manager van Meermaker Haarlemmermeer haar tijd verdeelt over biede entiteiten en daarbij een jongere projectmanager (bij
voorkeur uit Teylingen) opleidt en inzet ter ondersteuning in beide entiteiten. Maar ook dat de breedte van het thema
‘duurzaamheid’ gewaarborgd wordt.
Verder leidt scenario 2 tot een vervlochtenheid met Meermaker en daarmee Haarlemmermeer en Noord-Holland. Dit kan
afgevangen worden door aan de achterkant van de organisatie gebruik te maken van elkaars krachten en kennis, maar aan de
voorkant een duidelijk eigen identiteit te ontwikkelen, voorzien van een eigen naam, logo en marketinguitingen. Tevens ligt in deze
verbinding een kans om de ervaringen van Haarlemmermeer via de gemeente Teylingen naar de Duin- en Bollenstreek op te
schalen. Bij het voeren van (contract-) besprekingen met Meermaker dient een eventuele toetreding gewaarborgd te worden in de
toekomstige juridische en financiële constructie.
Als laatste een overweging vanuit de Teylingse gelederen. Een aantal leden van de projectgroep vatte de toekomst van de DMT
samen als ‘lef hebben’. Het initiatief nemen tot een duurzaamheidsaanjager met regionaal potentieel biedt kansen, maar geen
garanties. De keuze aan de Raad is om al dan niet vol te gaan voor de kans en vanuit de gemeentelijke duurzaamheidsambities het
maatschappelijke duurzaamheids-tij te keren.
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Bijlage 2: Scenario beschrijving per criterium
C1. Duurzaamheidsimpact
C1.1 Scenario 1: DMT
De gemeente Teylingen heeft hoge duurzaamheidsambities. Op dit terrein is echter, vooral binnen de maatschappij van Teylingen,
veel ruimte tot uitkristallisatie. Deze ontwikkelingen kunnen gezien worden als een goede voedingsbodem voor DMT, omdat er
veel resultaat en impact te winnen is, maar het kan ook een risico zijn, omdat er weinig kennis of ervaring op dit gebied is om op
terug te vallen. Op welke van de genoemde criteria DMT impact heeft, wordt vooral bepaald door het type ondernemingen (en hun
werkzaamheden) dat zich nu in Teylingen bevindt. Meer dan 10% van de ondernemingen bevindt zich binnen de sector landbouw.
De verwachting is dat vanuit deze sector innovaties met een positieve impact op de kwaliteit van bodem en water bereikt worden.
Gezien de ervaringen van Meermaker, waarbij het overgrote deel van de projecten energie gerelateerd zijn, worden ook op dat
criterium projecten, en dus impact, verwacht.
Omdat een efficiënte en effectieve werkwijze en de benodigde kennis zelf door de manager en ambtenaren van de gemeente
Teylingen verworven moet worden, leveren de beoordelingen van aanvragen in eerste instantie niet altijd de juiste afwegingen op.
Dit leidt tot meer risico. Daarnaast maakt de vermoedelijk langere doorlooptijd en eventuele onduidelijkheid in de opstartfase dat
geïnteresseerde ondernemers ‘van het eerste uur’ wellicht gaandeweg afhaken. Verder is Teylingen een gemeente met een relatief
klein aantal inwoners. Deze kleinere schaal zorgt voor een weinig aanzuigende werking en instroom van duurzame ondernemers
van buiten Teylingen, met als resultaat een beperktere impact op duurzaamheid. Deze impact kan groter zijn als de innovaties
opschaling vinden in de regio. De gekozen structuur van DMT moet echter wel ruimte bieden voor opschaling naar de
achterliggende regio.
C1.2 Scenario 2: Meermaker Teylingen
In de aansluiting bij Meermaker kan de gemeente Teylingen specifieke doelstellingen ten aanzien van de duurzaamheidsambities
van de gemeente meegeven. Het bestuur van Meermaker geeft aan geen reserveringen te hebben bij een andere koers van
Meermaker Teylingen ten opzichte van het huidige Meermaker. Het is echter wel de verwachting dat er niet ver afgeweken wordt
van de focus en haalbaarheidsinschattingen die Meermaker nu volgt. In dat geval is eenzelfde impact als bij Meermaker te
verwachten10. Als op concrete punten wordt aangegeven dat Meermaker Teylingen anders beoordeeld dient te worden, is te
verwachten dat – met goede controle hierop – wel een andere impact gehaald wordt.
Meermaker heeft een bestaande werkwijze en brengt veel kennis mee. Tevens geniet Meermaker in dit veld een positief imago en
heeft (mede daardoor) een groot bereik, en bezit de manager van Meermaker ook binnen de regio Teylingen een netwerk. Dit
zorgt ervoor dat Meermaker Teylingen sneller operationeel zal zijn en dus gevonden en benaderd wordt. Ook de beoordeling en
implementatie van projecten verloopt efficiënter en effectiever. Ultimo is een snellere en hogere impact op de
duurzaamheidsambitie van de gemeente Teylingen te verwachten.
Op dit moment zijn de activiteiten van Meermaker beperkt tot het ondersteunen van duurzame innovaties. Er is geen ervaring met
het versneller en breder gedragen krijgen van de gemeentelijke duurzaamheidsagenda en het zijn van een breed kennisplatform.
Mits de lokale verbondenheid van Meermaker Teylingen op termijn hetzelfde is als bij Meermaker Haarlemmermeer, bijvoorbeeld
door het opnemen van een lokaal duurzaamheidscentrum (zie paragraaf 3.2), zal het effect op de maatschappij en daarmee de
duurzame impact ook op deze onderdelen ten minste gelijk zijn.
Gezien de huidige reputatie van Meermaker en de schaal van de gemeente Haarlemmermeer (met ruim 140.000 inwoners 4 keer
zo groot als Teylingen), zal de zuigende werking van Meermaker ook op Meermaker Teylingen van positieve invloed zijn. Daarnaast
kan de impact op de duurzaamheidsambities van de gemeente nog groter zijn als de innovaties op regionale niveau opgeschaald
worden. Hiermee moet rekening gehouden worden in de gekozen structuur van de organisatie.

C2. Aansluiten op de wensen van de doelgroepen
C2.1 Scenario 1: DMT

Projecten met impact op energie: energiemanagement en – opslag met buurt- en huisbatterijen; Solar Green Point’s zonneweide;
Zonnedak op Arendshoeve in Aalsmeerderbrug.
Project met impact op bodem, en afval en grondstoffen: micro wieren
Project met impact op energie, en afval en grondstoffen: the Waste Transformers, van afval naar energie
10
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Kennis van en gevoel bij de wensen en belangen van de doelgroepen (Teylingse ondernemers en bewoners) hangen sterk af van de
aangestelde manager van DMT. Deze kwaliteiten worden gewaarborgd door een persoon te selecteren die sterke verbindende
capaciteiten, en een netwerk in Teylingen, en voldoende duurzaamheidskennis en business sense beschikt. Dit resulteert in
overzicht over wat er binnen de gemeentegrenzen speelt op het gebied van duurzaamheid en waar kansen voor DMT liggen. In de
opstartfase van DMT zal de organisatie zoekende zijn in het achterhalen welke projecten en partijen goed aansluiten bij het fonds.
Dit dient in acht te worden genomen, daar het diffuse signalen kan geven aan ondernemers die daardoor (tijdelijk) terughoudend
kunnen worden in het doel van een beroep op de hulp van DMT. Daarnaast is er door enkele bevraagde ondernemers verbazing
geuit over de optie tot een lokaal DMT. Binnen verschillende domeinen bestaat samenwerking tussen gemeenten. Vaak zijn
ondernemers zelf regionaal georiënteerd. Zij verwachten niet dat een lokale entiteit voldoende slagkracht heeft. Voor de manager
van DMT is het dus van belang deze lokale verbondenheid in kaart te brengen en te gebruiken als opschalingsmogelijkheid van
DMT.
Gezien de duurzaamheidsambities van de gemeente en daarmee ook DMT is goede sturing op de breedte van het thema
‘duurzaamheid’ van belang. Daarnaast moet, voor de uitvoering van de gemeentelijke duurzaamheidsagenda, de interactie met
Teylingse ondernemers gezocht worden. Deze, ogenschijnlijke, ambtelijke sturing sluit wellicht niet aan bij de belevingswereld en
interesses van de ondernemers. Het toch geïnteresseerd krijgen van ondernemers hangt grotendeels af van de inhoudelijke kennis
en overtuigingskracht van de manager van DMT.
DMT als kennisplatform voor lokale duurzame initiatieven, en als zodanig een vraagbaak voor bewoners en bedrijven die een lokaal
duurzaamheidsproject willen realiseren wordt, naar alle waarschijnlijkheid, positief ontvangen bij de doelgroepen. Verder
inhoudelijke argumentatie op dit onderwerp is echter pas mogelijk na analyse van de uitgezette enquête.
C2.2 Scenario 2: Meermaker Teylingen
Meermaker Haarlemmermeer heeft veel ervaring met de wensen en belangen van ondernemers met duurzaamheidsambities.
Daarnaast bezit de manager van Meermaker brede kennis over duurzaamheid en business sense om een goede gesprekspartner te
zijn voor geïnteresseerde ondernemers. Zij heeft een sterk gevoel voor waar mogelijke kansen liggen, en verbindende
vaardigheden om projecten die binnen de scope van Meermaker vallen aan te jagen en te koppelen aan andere aanjagende
fondsen. Ook het netwerk van de manager van Meermaker is breed, hoewel het wellicht beperkter is dan het netwerk van iemand
uit de gemeente Teylingen. Door het aannemen van junior capaciteit vanuit de gemeente Teylingen, kan dit worden afgevangen.
De manager van Meermaker brengt vanaf de start van de samenwerking een duidelijke focus met zich mee over welke projecten
en partijen goed aansluiten bij het fonds. Deze proactieve benadering richting de ondernemers binnen Teylingen heeft een
aanjagende en aanzuigende werking op duurzaamheidsinitiatieven. Daarnaast heeft Meermaker veel ervaring met verschillende
projectaanvragen binnen het thema ‘duurzaamheid’, waardoor de breedte van het thema centraal binnen de organisatie blijft.
Meermaker heeft met de organisatie in Haarlemmermeer weinig ervaring met het zijn van een kennisplatform voor, onder andere,
inwoners van Teylingen. Wel geeft de manager van Meermaker aan dat er rondom de gehonoreerde en gestarte projecten
publiciteit wordt gezocht om burgers te informeren, en dat hier louter positieve reacties op komen. Het oprichten van een
duurzaamheidscentrum in Teylingen waar onder andere Meermaker zich vestigt zou een mogelijkheid zijn om kennis richting
burgers te brengen. Het centrum kan tevens kruisbestuiving opleveren tussen de verschillende duurzaamheidsinitiatieven, hetgeen
bijdraagt aan het creëren van draagvlak onder zowel de ondernemers als burgers van Teylingen.

C3. Kosten
C3.1 Scenario 1: DMT
Aanloopkosten
De opstartfase vraagt allereerst inspanningen van de ambtenaren van de gemeente Teylingen; zij zullen een omschrijving moeten
maken van het profiel van de gewenste manager en een opdracht aan deze manager om te starten met vormgeving van de entiteit
door het schrijven van een business plan. Vervolgens start de werving. Parallel hieraan zal een detailuitwerking gemaakt moeten
worden van de juridische vormgeving van de entiteit. Naar alle waarschijnlijkheid zal hierbij ondersteuning nodig zijn van een
accountant. Vervolgens krijgt de geworven manager de opdracht om een business plan te schrijven, met ondersteuning van
ambtenaren van de gemeente.
Omschrijving
Voorbereiding en uitvoering werving

Kosten / uren
60 uur

Toelichting
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Opdracht aan manager voor schrijven
business plan

25.000 Euro

Ambtelijke ondersteuning bij schrijven
business plan
Juridische ondersteuning uitwerking
juridische vorm
Ontwikkelen marketing aanpak
Aanschaffen en inrichten back office
systemen
Totaal

80 uur
15.000 Euro
25.000 Euro
5.000 Euro

Verdiepen in beleid Teylingen, gedachte achter DMT,
gesprekken met ondernemers, detailleren
projectopdracht, criteria en financiering.
Introduceren bij ondernemers, bijsturen, meedenken,
inrichten financieringsstroom
Implicaties t.a.v. staatsteun, aanbestedingsrecht en
aansturing
Logo, website, flyers, etc
Boekhouding, CRM, verantwoording gemeente

70.000 Euro + 140
uur

Na afronding van het business plan kan de gemeenteraad definitief beslissen om over te gaan tot oprichting van DMT. Desgewenst
wordt een kantoor geopend, de manager krijgt een overeenkomst en start met zijn/haar werkzaamheden en het inrichten van de
operatie. Dit laatste betekent ten minste het inrichten van het kantoor (in beide scenario’s gelijk, dus laten we buiten
beschouwing), het ontwikkelen van een marketingaanpak (naam, logo, marketinguitingen) en het aanschaffen en inrichten van
systemen om de dagelijkse werkzaamheden te ondersteunen.
Exploitatielasten
Als de operatie eenmaal draait, moeten de personeelskosten voor de manager en de administratieve ondersteuning betaald
worden (inclusief sociale lasten en pensioen). Daarnaast onderscheiden we binnen de bedrijfskosten de kosten voor huisvesting,
kantoorkosten, verkoopkosten en reiskosten.
Omschrijving
Personeelskosten manager (1 fte)
Personeelskosten administratieve ondersteuning (0,2 fte)
Bedrijfskosten
Totaal

Kosten
93.300 Euro/jr
10.200 Euro/jr
10.000 Euro/jr
113.500 Euro/jr

Toelichting
Schaal 12, periodiek 511
Schaal 8, periodiek 512

Aangezien werkwijze en kennis door manager en ambtenaren zelf verworven moeten worden, zal het beoordelen van aanvragen in
eerste instantie tijdrovend zijn en dus ook meer tijd vragen van de gemeentelijke organisatie.
C3.2 Scenario 2: Meermaker Teylingen
Aanloopkosten
De voornaamste inspanningen in de opstartfase zijn de onderhandelingen met de gemeente Teylingen enerzijds en Meermaker /
gemeente Haarlemmermeer anderzijds. Voordat deze kunnen starten, moeten de ambtenaren van de gemeente Teylingen helder
hebben wat hun behoefte ten aanzien van de onderhandelingen zijn. Deze voorbereidingskosten hebben we onderstaand
geraamd. Als tot overeenstemming is gekomen wordt en – met juridische ondersteuning - een nieuwe rechtsvorm opgericht is, kan
Meermaker beginnen haar Teylingse afdeling in te richten.
Net als in het voorgaande scenario zal gestart worden met het schrijven van een business plan, wederom met ondersteuning van
ambtenaren van de gemeente Teylingen. Als de Gemeenteraad op basis van het ondernemingsplan beslist over te gaan tot
oprichting van DMT, wordt de operationalisering gestart. Er is geen reden aan te nemen dat het openen van een kantoor in
Teylingen en de benodigde kantoorartikelen andere investeringen vragen dan in het voorgaande scenario. De systemen van
Meermaker kunnen echter overgenomen worden in de Teylingse afdeling en ook de marketingpositionering kan worden
overgenomen. Er kan echter ook besloten worden de entiteit een eigen merk te geven. In dat geval zal een deel van de
marketingkosten (content en vormen kan voor een groot deel overgenomen worden) wel gemaakt moeten worden.
Omschrijving
Voorbereiding en uitvoering onderhandelingen

11
12

Kosten / uren
80 uur

Toelichting

http://car-uwo.nl/files/caruwo/bijlage_6.pdf vermeerderd met vakantiegeld, pensioenkosten en 30% werkgeverslasten.
http://car-uwo.nl/files/caruwo/bijlage_6.pdf vermeerderd met vakantiegeld, pensioenkosten en 30% werkgeverslasten.
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Opdracht aan Meermaker voor schrijven
business plan

15.000 Euro

Veel van de inhoud kan overgenomen worden
van Meermaker. Input van Teylingse
ondernemers en activiteiten voor kennisplatform
en duurzaamheidsagenda worden nieuw
toegevoegd.
Andrea zal ambtenaren kunnen voeden met te
maken keuzes, proces zal daardoor iets minder
intensief zijn.
Kaders mede bepaald door gemeente
Haarlemmermeer. Accountskosten ook deels
door hen betaald.
Gebruikmakend van de content van Meermaker.
Alleen nieuwe ‘look and feel’ nodig.

Ambtelijke ondersteuning bij schrijven
business plan

60 uur

Accountantsondersteuning uitwerking
juridische vorm

10.000 Euro

Ontwikkelen marketing aanpak

12.500 Euro

Totaal

37.500 Euro + 140
uur

Exploitatielasten
Personeelskosten bestaan uit de kosten van het management van Meermaker Teylingen en de administratieve ondersteuning.
Deze eerste bestaat uit de helft van de salariskosten van Andrea van de Graaf en Andrea werkt nu 0,8 FTE voor Meermaker. De
helft van deze uren komen ter beschikking voor Teylingen. Om de werkzaamheden te kunnen vervullen wordt een jongere
projectmanager aangenomen die door Andrea wordt opgeleid. Deze zal zich ook focussen op de platformfunctie en de uitvoering
van de projecten uit de gemeentelijke duurzaamheidsagenda met inwoners van Teylingen. Deze persoon zal zijn inzet verdelen
over Teylingen en Haarlemmermeer. Tenslotte wordt voor administratieve ondersteuning een bijdrage geleverd aan de bezetting in
Haarlemmermeer.
Ten aanzien van de bedrijfskosten calculeren we dezelfde kosten voor huisvesting, kantoorkosten, verkoopkosten en reiskosten als
in het voorgaande scenario.
Omschrijving
Doorbelasting helft huidige
bezetting Meermaker

Kosten
60.00013 Euro/jr

Ondersteunende projectmanager
(0,5 fte)

31.500 Euro/jr

Bedrijfskosten
Totaal

10.000 Euro/jr
101.500 Euro/jr

Toelichting
De helft van de uren van de bestuurder en administrateur
van Meermaker komen ter beschikking en ten laste van
Teylingen
Er wordt een jongere projectmanager opgeleid door
Meermaker (schaal 10, periodiek 5), 50% ter beschikking
en ten laste van Teylingen.

Bijkomend voordeel van de uitbreiding van de capaciteit van Meermaker is grotere stabiliteit van de organisatie. Meermaker
Haarlemmermeer is nu in grote mate afhankelijk van de inzet en betrokkenheid van de huidige bestuurder. Het toevoegen van
nieuwe mensen in het team, maakt dat de kennis en het netwerk ook verspreid raken over meerdere personen. De organisatie is
daarmee minder kwetsbaar. Deze kwetsbaarheid bestaat wel in het scenario van een zelfstandig DMT.

C4. Mate van overlap met andere initiatieven
C4.1 Scenario 1: DMT
Op het gebied van duurzaamheid lijkt het Energieakkoord Holland Rijnland en de daaruit voortvloeiende projecten de meeste
overlap te kennen met een DMT. De instrumenten en aanpak die dit akkoord kent, hebben echter geen overlap met een DMT die
leningen aanbiedt aan innovatieve ondernemers en partijen bijeen brengt rondom het onderwerp duurzaamheid.

13 Jaarrekening 2016 Meermaker spreekt van ca 110.000 Euro personeelslasten (inclusief premies en pensioen). We nemen 5.000 Euro/jaar
op aan extra administratieve ondersteuning.
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Aangezien er weinig overlap lijkt in de focus en het instrumentarium in de Economische Agenda Duin- en Bollenstreek, kunnen de
DMT en Economic Board goed naast elkaar bestaan. Afstemming en aansluiting bij elkaars activiteiten kan een sterke combinatie
creëren van ondernemersdrive en duurzaamheidsdrive.
Wel enige overlap is er met het fonds binnen het Ondernemershuis. Niet qua inhoudelijke focus, maar wel qua instrumentarium.
Beide spreken van een fonds ter stimulans van innovatief ondernemerschap. Het Ondernemershuis bakent daarbij niet verder af,
waar DMT zich alleen beperkt tot duurzaamheid. Het onderbrengen van DMT onder het Ondernemershuis zou hiervoor een
mogelijke oplossing zijn. Knelpunten zitten dan in de daaruit voortvloeiende gedwongen samenwerking met meerdere gemeenten
en de verschillen in omvang van de fondsen. Ook als het fonds van DMT en het ondernemershuis naast elkaar blijven bestaan, is
door de grootte van de fondsen het Ondernemershuis geen bedreiging voor DMT, eerder een kans om duurzaamheid meer op de
kaart te krijgen bij lokale ondernemers.
Meermaker in Haarlemmermeer kent wel overlap qua doelen en activiteiten met DMT. Hoewel het over de ‘grens’ met NoordHolland ligt, is het wel een gezamenlijke regio. De aanzienlijk grotere omvang van Haarlemmermeer en de ervaring van
Meermaker, maakt dat er een sterke aanzuigende werking uitgaat van Meermaker, die DMT daarmee niet realiseert. In die zin een
bedreiging voor de impact van DMT.
De ambtelijke fusie met Hillegom en Lisse, tot HLT samen maakt een entiteit die alleen voor Teylingen werkt, niet voor de hand
liggend. Het kan ambtenaren, instellingen en ondernemers, en wellicht in mindere mate ook voor inwoners van de drie gemeenten
verwarrend werken.
C4.2 Scenario 2: Meermaker Teylingen
De aansluiting bij Meermaker Haarlemmermeer vangt de overlap in doelstellingen en activiteiten met deze organisatie af. Als
Meermaker Teylingen aan de voorkant een eigen identiteit krijgt, kan er tevens nog steeds gebruik gemaakt worden van en
aansluiting gezocht worden bij het lokale en regionale netwerk (bijvoorbeeld het fonds binnen de Economische Agenda Duin- en
Bollenstreek, en het innovatiefonds van de Rabobank Bollenstreek), als mede financieringsmogelijkheden vanuit de Provincie ZuidHolland, en is er dus kan op synergie met aanpalende initiatieven.
De combinatie van Teylingen met Haarlemmermeer zorgt voor een breed netwerk om op duurzaamheidsgebied als toonaangevend
voorbeeld gezien te worden. Dit positieve imago zorgt voor een aanzuigende werking binnen de regio. Tevens opent het deuren die
anders gesloten blijven voor enkel DMT. De combinatie zorgt ook voor meer subsidie mogelijkheden, aangezien zowel Noord- als
Zuid-Holland provinciale fondsen hebben die aangesproken kunnen worden. Dit brengt nog een positief effect op de reputatie van
de gemeente met zich mee: als koploper in Zuid-Holland kan Teylingen voor interprovinciale kruisbestuiving zorgen.
Bij het oprichten van Meermaker Teylingen als zelfstandige BV onder de holding Meermaker is tevens de weg vrijgemaakt voor
opschaling binnen de regio. Immers, gelijk aan scenario 1, de ambtelijke fusie tot HLT samen maakt dan Meermaker Teylingen
verwarrend kan zijn. Opschalingsmogelijkheden zijn dan ook gewenst, en binnen dit scenario mogelijk.

C5. Lokale en regionale economische impact
C5.1 Scenario 1: DMT
In het geval van een volledig lokaal DMT, is verzekerd dat het geïnvesteerde kapitaal binnen de gemeentegrenzen blijft. Aangezien
DMT niet meer dan 40% zal mee financieren in startende ondernemingen, ontstaat een hefboom op het geïnvesteerde kapitaal. Als
het gehele fonds a 3,5 miljoen Euro wordt uitgeleend, is in totaal minimaal 8,75 miljoen geïnvesteerd in de lokale economie. Bij een
volledig Teylingse inrichting van DMT zal alle economische impact, in de vorm van startende ondernemingen en arbeidsplaatsen
binnen Teylingen plaatsvinden. Het positieve effect op duurzaam ondernemen is onmiskenbaar en ook is het waarschijnlijk dat het
innovatievermogen in de streek zal toenemen. Gezien het langzaam, of onbeantwoord blijven van ondernemers om co-financiering
voor duurzame initiatieven op dit moment, is aannemelijk dat ten minste een deel van de ondernemers tevredener zal zijn over de
dienstverlening van de gemeente.
De voornaamste vraag is of een lokale aanjager voldoende schaal weet te behalen om het totale beschikbare vermogen nuttig aan
te wenden. Het aantal ondernemers buiten de zakelijke dienstverlening is beperkt. De diversiteit aan projecten daarmee mogelijk
ook. Meermaker geeft aan dat veel van de gefinancierde projecten naar Haarlemmermeer zijn ‘getrokken’ door de dienstverlening
van Meermaker. De relatief kleine schaal van de gemeente Teylingen zorgt voor een zeer beperkte aanzuigende werking van buiten
Teylingen. Zeker met een grotere en reeds gevestigde vergelijkbare entiteit in een naburige gemeente. De verwachte geringe
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instroom van duurzame ondernemers door de oprichting van DMT zorgt dat hier ook een beperktere impact op de economie
vandaan komt.
Als DMT goed aansluit op de Economische Agenda Duin- en Bollenstreek kan vanuit die hoek eventueel wel instroom komen. En op
zijn minst wordt het eenvoudiger duurzame innovaties uit de regio op te schalen en toe te passen in Teylingen, als lokaal initiatief,
of als onderdeel van de gemeentelijke duurzaamheidsagenda. Afstemming met de regionale economische agenda vergroot het
politieke draagvlak in omringende gemeenten voor DMT en draagt bij aan toename van duurzaamheidsambities in de Duin- en
Bollenstreek en ook langs die weg voor regionale opschalingsmogelijkheden.
C5.2 Scenario 2: Meermaker Teylingen
Oprichting van een eigen BV binnen Meermaker waarborgt dat de investeringen van de gemeente Teylingen binnen de
gemeentegrenzen worden besteed. Inzet van het bestaande netwerk en werkwijze van Meermaker zal de economische impact, in
de vorm van starters en arbeidsplaatsen, sneller zichtbaar maken.
Voor alle effecten in voorgaande scenario geldt dat de samenwerking met Meermaker zorgt dat de effecten eerder bereikt worden,
door de snellere operationalisering van de entiteit. Ook zal het effect groter zijn, doordat de bestaande reputatie van Meermaker
en de kennis en het netwerk van haar bestuurder, meer ondernemers zal aanspreken dan een puur lokale duurzaamheidsaanjager.
De link met Meermaker kan overigens ook een negatieve annotatie opleveren bij andere gemeenten binnen Duin- en Bollenstreek
en daarmee de aansluiting op de Economische Agenda belemmeren. Door Meermaker Teylingen van een duidelijke lokale,
Teylingse identiteit te voorzien kan deze negatieve annotatie afgevangen worden en de deur op een kier gezet worden naar
bredere regionale samenwerking. Gemeente Teylingen zal door de grotere reikwijdte van de gezamenlijke initiatieven van
Meermaker en Teylingen bovendien als Zuid-Hollandse koploper een grotere kans hebben haar ideeën te presenteren bij
toonaangevende duurzaamheidsgremia in de provincie.

C6. Mate van sturing
C6.1 Scenario 1: DMT
Als de gemeente zelf de BV opricht, heeft het volledig controle over de koers van DMT en de juridische kaders die ze daarbij
meegeeft. Het benoemt de bestuurders en de controlerende posten, schrijft de projectopdracht en houdt alle aandelen in handen.
De controle is daarmee optimaal. De wethouder Financiën treedt in dit soort gevallen vaak op als toezichthouder, de wethouder
Duurzaamheid zal de rol van enige toezichthouder op zich nemen.
Bij de werving van de manager zal gezocht worden naar iemand die aansluit bij de manier van denken en werken van de
gemeenten en die de uitgangspunten van het beleid van de gemeente onderschrijft. Deze persoon zal vervolgens samen met de
ambtenaren tot een projectopdracht komen die contractueel vastgelegd wordt en op basis waarvan een managementvergoeding
betaald wordt. Niet binnen de kaders van deze opdracht blijven, kan dan grond zijn voor de gemeente om het contract te
beëindigen.
In de praktijk zal de manager van de DMT investeringsvoorstellen voorleggen aan ambtenaren van de afdeling duurzaamheid en
financiën. In samenspraak komen zij tot toekenning of afkeuring van de lening of subsidie. Aansluiting bij doelen en beleid van de
gemeente is op deze manier geborgd, zelfs als deze tijdens de samenwerking ontwikkeling doormaakt. Tijdens de uitvoering van de
taken van DMT is dus ook op meerdere manieren optimale sturing gewaarborgd.
C6.2 Scenario 2: Meermaker Teylingen
In het geval van aansluiting bij Meermaker, zal de gemeente Teylingen een eigen BV oprichten, waarmee een Joint Venture
gesloten wordt met Meermaker. Toezichthoudende en besturende rollen worden overeengekomen met de gemeente
Haarlemmermeer. Uitgaande van een gelijke financiële inleg van beide partijen, zullen beide gemeenten voor 50% aandeelhouder
zijn. Dat maakt dat de gemeenten samen moeten beslissen over bepaalde strategische uitgangspunten.
In de oprichtingsfase van Meermaker Teylingen wordt ‘onderhandeld’ met Haarlemmermeer hoe de Teylingse afdeling zich
verhoudt tot de Haarlemmermeerse. Draagt de Teylingse entiteit ook de naam Meermaker? Hoe wordt de inzet van de manager en
het bureau verdeeld? Uitkomst van deze onderhandeling bepaalt in welke mate het eindresultaat sturingsmogelijkheden voor
Teylingen bevat. Ook bepaalt de toon en inzet van de onderhandelingen in hoeverre er een gedeeld beeld bestaat tussen de twee
gemeenten en in hoeverre synergie kan optreden. In de contacten met Meermaker en Haarlemmermeer tot nu toe is niet de
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verwachting dat er licht zit tussen de insteek van beide gemeenten ten aanzien van het aansluiten. De bestuurder van Meermaker
kan aparte managementcontracten aangaan met beide gemeenten. De inhoud van de projectopdrachten onder die contracten kan
verschillen. Elk van de gemeenten kan daarmee privaatrechtelijk sturen op de overeengekomen afspraken.
Ook in het geval van Meermaker Teylingen zal de manager van Meermaker Teylingen keuzes ten aanzien van leningen aan
Teylingse ambtenaren voorleggen. De ambtenaren zullen dus in theorie in dezelfde mate kunnen bijsturen als in het scenario van
een eigen DMT. Aansluiting bij Meermaker betekent echter dat gebruik gemaakt wordt van de ervaring en expertise van de
zittende manager. Deze zal zich op haar werkveld minder eenvoudig laten beïnvloeden als zij niet achter een veranderde koers
staat.
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