Terugkoppeling voor wethouders Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt uit het
triple helixoverleg EOA Midden-Holland d.d. 17 april en 25 juni 2020.
Namens de voorzitter van het Bestuurlijk Overleg Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt
Midden-Holland hierbij de bestuurlijke terugkoppeling van de vergadering van 17 april en 25 juni
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
Na het triple helixoverleg van 5 maart vond een extra inhoudelijke ronde plaats waarin de
ondernemersverenigingen zich gezamenlijk hebben gebogen over de visie en de projectenagenda. De
extra ronde is benut voor onder andere het leggen van verbindingen tussen lokale economische
agenda’s en regionale projecten zonder lopende samenwerkingsprojecten zoals Cheese Valley,
Greenport en de logistieke Corridor A 12 uit het oog te verliezen voor de op te stellen regionale visie en
de gezamenlijke projectenagenda. Het resultaat van die extra ronde is tijdens een extra vergadering
van het triple helixoverleg op 17 april besproken. Onder voorbehoud van eindredactie en met de
afspraak dat transport en logistiek als speerpunt wordt toegevoegd, is de regionale visie EOA met
waardering voor de inzet en grote betrokkenheid van alle partijen tijdens het extra overleg op 17 april
geaccordeerd
De speerpunten luiden:
1.
Techniek: Midden-Holland als het centrum van modern vakmanschap in de Randstad
2.
Zorgtechnologie: ontwikkelen van toepassingen voor domotica en langer thuis wonen
3.
Midden-Holland als innovatiecentrum voor bouwen in moeilijke bodemomstandigheden
4.
Midden-Holland als ‘best practice’ in transport, logistiek en distributie.
Met deze speerpunten is aangesloten bij bestaande kwaliteiten en economische kansen, zoals het
sterke industriële midden- en kleinbedrijf in Midden-Holland. De moderne maakindustrie kent veel
interregionale en internationale ketens van kennis en toelevering. Met deze speerpunten sluiten we aan
bij bestaande speerpunten in het beroepsonderwijs. Verder is een belangrijke motivatie dat techniek en
technologie een sleutelfactor vormen bij belangrijke maatschappelijke vraagstukken zoals
energietransitie, zorg, mobiliteit en bodem.
Vervolgstappen
Bij de uitwerking van speerpunten in projecten is vooral ook gekeken naar inhoudelijke dwarsverbanden
met andere regionale thema’s. Daarom is de economische visie, inclusief de daarvan onderdeel
uitmakende projectenagenda, ter informatie voorgelegd aan de andere regionale bestuurlijke
overleggen waaronder het Bestuurlijk Platform Slappe Bodem en aan het combi-overleg van
burgemeesters en gemeentesecretarissen van de Midden-Holland-gemeenten
Het voornemen is om in het najaar van 2020 een regionale raadsledenbijeenkomst te organiseren om
de raadsleden over de economische visie te informeren.
Een kleine voorbereidingsgroep buigt zich over een plan ter uitvoering van de economische visie. Doel
is onder andere om de projecten uit de visie te verrijken zodat organisatie en funding van de projecten
kan plaatsvinden en aan het bestuur van de regio kan worden voorgelegd. Vooruitlopend op bespreking
in het volgend triple helixoverleg van 8 oktober zal afstemming met de daartoe ingestelde bestuurlijke
trekkersgroep plaatsvinden. De uitvoering begint niet vanaf 0. Er zijn al veel goede projecten en
initiatieven ter versterking van de samenwerking tussen bijvoorbeeld het technisch bedrijfsleven en het
onderwijs. Die zijn onderdeel van de uitvoering. Een impressie daarvan: binnen Sterk Techniek
Onderwijs Gouda werken 4 vmbo- en 2 mbo-scholen samen met gemeente en bedrijfsleven om op
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doelmatige en duurzame wijze voldoende jongeren op te leiden voor de technische en technologische
beroepen binnen o.a. het basis- en middelbaar/gespecialiseerd vakmanschap. Bouwacademie
Waddinxveen Praktijkopleiding Bouw Gouwe & Rijnstreek (SPB) leidt jongeren op die werken en
leren combineren in een BBL-opleiding timmeren of metselen op mbo-niveau 2 of 3. Dit gebeurt in
samenwerking met het MBO-Rijnland en het Coenecoop College. Het Leerwerkbedrijf Krimpenerwaard
en Sterk Techniek Onderwijs Krimpenerwaard met het Schoonhovens College streven naar
doorlopende leerlijnen in de metaalopleiding door de combinatie met MBO-2 niveau opleidingen direct
aansluitend op het vmbo.
In het Centrum Innovatief Vakmanschap (CIV) Smart Technology (samenwerking van onder meer
MBO Rijnland, bedrijfsleven/Gouda wordt gewerkt aan een onderwijsvernieuwing waarbij projectmatig
onderwijs in samenwerking met het bedrijfsleven centraal staat. Techniekpunt Gouda interesseert
leerlingen uit het basis- en voortgezet onderwijs voor techniek. Zij werkt aan de inrichting van een
techniekwerkplaats ‘STEAM’ in de Chocoladefabriek in Gouda. De regionale Campus Gouda (zie ook
hierna) wil hogescholen betrekken bij actuele thema’s rondom Zorg en Bodemdaling. Er wordt hierbij
aansluiting gezocht op het aanwezige mbo-onderwijs en ingezet op hbo-stages en afstudeeropdrachten
bij bedrijven in de Regio Midden-Holland.
2

Subsidieaanvraag verkenning haalbaarheid regionale publiek-private samenwerking
onderwijs en bedrijfsleven technologische innovaties
Zoals hierboven al geschetst is, zijn er in Midden-Holland verschillende samenwerkingen tussen
onderwijs, bedrijfsleven en overheid. Door de blijvend grote vraag naar personeel in de technische
sectoren en de snel veranderende technologische ontwikkelingen, is het belang van een hechte,
duurzame samenwerking tussen onderwijs en het technische bedrijfsleven steeds groter. Kijkend naar
de ontwikkelingen in andere regio’s, is de vraag ontstaan of een zogenaamde TechnoHub MiddenHolland deze verschillende samenwerkingen sterker met elkaar zou kunnen verbinden. In een
technohub werken onderwijs en bedrijfsleven in een regionale publiek-private samenwerking (PPS) aan
kennisuitwisseling op het gebied van technologische innovaties. Een technohub maakt innovaties
regionaal toegankelijk, zodat werkenden zich een leven lang kunnen ontwikkelen. Het past heel goed in
het eerste speerpunt van de economische visie, namelijk Midden-Holland als centrum van modern
vakmanschap.
A&O Metalektro heeft een subsidieregeling beschikbaar gesteld: ‘Aanjaagsubsidie Technohubs’. Er is
bij A& O Metalelektro een aanvraag ingediend voor een subsidie om te komen tot een
haalbaarheidsstudie naar een Technohub in deze regio.
3
HBO Campus Gouda
De website www.campusgouda.nl is inmiddels gelanceerd. Tijdens de vergadering van 25 juni is de
voortgang belicht. In een uitwerkingsplan worden mogelijke coalities rond thema’s zoals zorg,
bodemdaling en mobiliteit verkend in samenwerking met hogescholen. Dat gebeurt in samenhang met
het uitvoeringsplan van de economische visie Midden-Holland. Daarbij vindt ook oriëntatie plaats op
samenwerking met de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en met de provincie Zuid-Holland,
dit vanuit het mede door Midden-Holland ondertekende Human Capital Akkoord.
Tijdens de bespreking in het triple helixoverleg is aandacht gevraagd voor een brede regionale
herkenbaarheid.
4
Consultatie Agenda Verstedelijking en Mobiliteit Midden-Holland
Op verzoek van het regionaal bestuurlijk overleg Ruimte Wonen hebben de leden van het triple
helixoverleg geadviseerd op de concept-Agenda Verstedelijking en Mobiliteit Midden-Holland (AVM):
een integraal ruimtelijk lobby-document.
Namens de leden van het triple helixoverleg is waardering uitgesproken voor deze tweede conceptAVM en de speerpunten. De leden van het th-overleg hebben geadviseerd om de AVM op enkele
punten aan te scherpen met de inmiddels afgeronde economische visie. In het bijzonder is aandacht
gevraagd voor logistiek en distributie zoals dat nu in het de economische visie vermeld is.
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5
Provinciale bedrijventerreinenstrategie
De provincie werkt aan een nieuwe bedrijventerreinenstrategie. Deze is op 11 juni aan onder meer de
regio’s in de provincie Zuid-Holland aangeboden met het verzoek om daarop te reageren in samenhang
met de portefeuille ruimtelijke ordening. . Deze versie is een vervolg op een eerdere versie.
Het triple helixoverleg heeft een aantal punten genoemd die zij in ieder geval in de regionale reactie
verwoord wil zien.
1.
Rekening houden met de uitkomsten van de regionale strategie namelijk méér behoefte aan
ruimte voor bedrijventerreinen dan wat de provincie voor Midden-Holland als uitgangspunt
hanteert. En daarbij verwijzen naar de in april 2020 aan Gedeputeerde Staten aangeboden
regionale bedrijventerreinenstrategie Midden-Holland.
2.
Instrumentarium vanuit de provincie om gebiedstransformatie te stimuleren, evenals
instrumentarium om verplaatsing van gevestigde bedrijvigheid te ondersteunen, om tot een
effectievere benutting van schaarse vierkante meters te komen.
3.
Bij de beoordeling van bestemmingsplannen behoefte aan ruimte voor lokale en regionale
initiatieven die bijdragen aan de gewenste kwaliteit en daarbij de nadruk te leggen op
samenwerking met de provincie.
Vanuit het triple helixoverleg zullen twee reacties worden ingediend bij de provincie: één van de
gezamenlijke ondernemersverenigingen en een bestuurlijke combi-reactie namens de wethouders
Economie en Ruimte.

