Terugkoppeling voor wethouders Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt uit het
triple helixoverleg EOA Midden-Holland d.d. 5 maart 2020
Namens de voorzitter van het triple helixoverleg Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt MiddenHolland hierbij de bestuurlijke terugkoppeling van de vergadering van 5 maart 2020, ter
informatie voor de colleges van b. en w., raden en achterban van de vertegenwoordigers van
onderwijs en bedrijfsleven in het triple helixoverleg.

1
Regionale visie Economie Onderwijs Arbeidsmarkt Midden-Holland; projectenagenda
Op verzoek van de ondernemersverenigingen uit alle vijf gemeenten is het vaststellen van de regionale
Economische Visie opgeschort tot 17 april. Ter voorbereiding op het overleg hebben de
ondernemersverenigingen zich gezamenlijk gebogen over de visie en de hen voorgelegde
projectenagenda. Ten aanzien van de visie hebben zij geconstateerd dat zij graag meer expliciet in de
gelegenheid gesteld waren om na het overleg van 5 december 2019 nog een inhoudelijke reactie te
geven. Daarbij telt zwaar mee dat een goede herkenbaarheid van de visie, met herkenbare
speerpunten en handvatten voor ondernemers vereisten zijn om zich achter de visie te kunnen
opstellen. Ook voor het opstellen van de projectenagenda met regionale projecten die voortvloeien uit
de visie, vragen de ondernemers meer tijd, en informatie over voorbeelden van inrichting van een
projectenbureau en financieringsaspecten. Die extra tijd is te benutten voor het leggen van verbindingen
tussen lokale economische agenda’s en regionale projecten. De extra slag zal gebruikt worden om
daarin te voorzien. Lopende samenwerkingsprojecten zoals Cheese Valley, Greenport en de logistieke
corridor A 12 moeten bij de focus op de nader te laten projectenagenda in zicht blijven.
De visie en de projectenagenda moeten het resultaat zijn van gezamenlijke inspanning en op ieders
instemming kunnen rekenen.
De leden van het overleg hebben ermee ingestemd dat adviesbureau Blaauwberg de ondernemers
ondersteunt in het opleveren van een goed document, passend in de regionale visie.
De datum van 17 april is gekozen omdat gemeenten de definitieve tekst nodig hebben om na te kunnen
denken over begrotingsconsequenties. Ook de snel vorderende gesprekken over de HBO Campus in
Gouda zijn gebaat bij een officieel vastgestelde visie.
2
HBO Campus Gouda
Wethouder Van Vugt (Gouda) heeft de leden van het overleg geïnformeerd over de stand van zaken.
Op basis van het bidbook Campus Gouda hebben er in januari gesprekken met de hogescholen van
Rotterdam, Utrecht en Den Haag plaatsgevonden. Verkend wordt welke kansen er liggen voor
samenwerking op het gebied van opleidingen en onderzoek.
Het bidbook is bedoeld om hogescholen te laten zien wat de regio Midden-Holland en de stad Gouda
allemaal te bieden hebben en is de eerste stap naar meer samenwerking met hoger onderwijs.
De inzet om de kansen en kwaliteiten van dit gebied bij de hogescholen onder de aandacht te brengen,
is succesvol. Hogescholen zien kansen voor meer samenwerking bij maatschappelijke vraagstukken.
Zij onderschrijven het belang van een ecosysteem zoals de beoogde Campus Gouda, om goed aan de
slag te kunnen met een duurzame samenwerking en hebben de hogescholen het belang van een
scherpe vraagarticulatie benadrukt.
In de ingestelde Adviesraad HBO Campus Gouda zijn functionarissen met een sleutelpositie in hun
sector vertegenwoordigd.
De leden van het triple helixoverleg nemen met waardering kennis van de stand van zaken. Enkele
suggesties die worden aangedragen zijn aandacht voor ‘een leven lang leren’ waaronder de ‘Associate
Degree’ en het scherp blijven op de regionale kernpunten.
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Regionale visie detailhandel Midden-Holland
Wethouder mw. Nieuwenhuizen (Bodegraven-Reeuwijk) informeert de leden van het overleg over de
opzet en het doel van de ronde tafelbijeenkomst (9 maart 2020). In aanvulling op de eerder
toegezonden uitnodiging nodigt zij alle leden van het overleg uit om de bijeenkomst bij te wonen en van
gedachten te wisselen over verbindende thema’s op het gebied van detailhandel in Midden-Holland.
4
Regionale bedrijventerreinenstrategie Midden-Holland
Het rapport ‘Naar een regionale bedrijventerreinenstrategie voor Midden-Holland. Kwantitatieve
verdieping van vraag en aanbod’ wordt vastgesteld.
Het rapport aanbieden aan de colleges van burgemeester en wethouders met het verzoek het rapport
vast te stellen.
Vanwege het uit de analyse gebleken ruimtetekort voor minimaal behoud van voldoende en passende
bedrijvigheid in Midden-Holland zal het ook aan het college van gedeputeerde staten worden
aangeboden met het verzoek om bij het opstellen van die nieuwe visie, de resultaten van het rapport
‘Naar een bedrijventerreinenstrategie voor Midden-Holland’ deze analyse als basis te hanteren waar het
gaat om de voor de visieontwikkeling van bedrijventerreinen in Midden-Holland.
Wethouder Schuurman (Zuidplas) stelt zich beschikbaar als bestuurlijk aanspreekpunt voor het vervolg
op deze kwantitatieve analyse van de bedrijventerreinen in Midden-Holland. In de vervolgstap zal een
kwalitatieve benadering van de ontwikkeling van bedrijventerreinen in de regio centraal staan.
5
Consultatie Provinciale bedrijventerreinenvisie
De provincie Zuid-Holland werkt momenteel aan een nieuwe bedrijventerreinenvisie, onder andere
vanwege de toenemende druk op de beschikbare ruimte voor werklocaties. Naast ruimtebehoefte voor
bedrijvigheid zijn er ruimteclaims om te voorzien in de behoefte aan vanuit de behoefte aan woningen
en kantoren. In het triple helixoverleg heeft de provincie Zuid-Holland de doelstellingen van de nieuwe
visie, de aanpak en de planning toegelicht.
De leden van het overleg hebben hun zorgen uitgesproken met betrekking tot de door provincie
voorgestelde terughoudendheid als het gaat om nieuwe plannen. Met verwijzing naar de uitkomsten van
de regionale bedrijventerreinenvisie signaleren zij dat er veel vraag is naar ruimte voor bedrijvigheid,
maar onvoldoende ruimte. Enkele andere punten die zijn ingebracht in deze provinciale
consultatieronde: kijk meer naar mogelijkheden van transformatie en beperk dat niet tot oude
bedrijventerreinen. Bekijk mogelijke juridisch, beleidsmatig en financieel instrumentarium in het kader
van beter benutten.
6
Consultatie concept-Agenda Verstedelijking en Mobiliteit
In opdracht van het Bestuurlijk Overleg Ruimte Wonen werken de gemeenten aan de Strategische
Agenda Verstedelijking en Mobiliteit MH. Het betreft een lobbydocument. De 90%-versie wordt nu in
opdracht van het BO RW ter consultatie aangeboden aan de leden van het triple helixoverleg.
Naast de eerste reacties tijdens de vergadering kunnen de leden inhoudelijke reacties geven en zich
uitspreken over voorkeuren voor prioritaire speerpunten.

