Terugkoppeling uit het triple helixoverleg EOA Midden-Holland d.d. 14 oktober
2021
Namens de voorzitter van het Bestuurlijk Overleg Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt
Midden-Holland hierbij de bestuurlijke terugkoppeling van de vergadering van 14 oktober 2021
ter informatie voor de colleges van b. en w., raden en achterban van de vertegenwoordigers van
onderwijs en bedrijfsleven in het triple helixoverleg.
Convenant detailhandel Midden-Holland
Er zijn afspraken gemaakt voor de gezamenlijke uitwerking van de regionale detailhandelsstructuurvisie
Midden-Holland. Het daartoe opgestelde convenant zal worden ondertekend zodra de vijf colleges van
burgemeester en wethouders met het voorstel tot ondertekening hebben ingestemd. Deze visie vindt u
op de website van Regio Midden-Holland.
Het belang van bedrijventerreinen voor Midden-Holland
De provincie Zuid-Holland is bezig met de uitwerking van haar bedrijventerreinenstrategie. Dat gebeurt
onder andere met de provinciale behoefteraming bedrijventerreinen.
Voldoende bedrijventerreinen zijn belangrijk voor een aantrekkelijk vestigings- en werkklimaat. Er moet
voldoende ruimte zijn voor bedrijvigheid. Naast de kwantiteit gaat het ook om de kwaliteit van de
bedrijventerreinen.
Het triple helixoverleg Economie, Onderwijs, Arbeidsmarkt waardeert de samenwerking van de
provincie met, onder andere, de regio’s bij het opstellen van die raming. De gevolgde werkwijze bood
de ruimte om op diverse momenten met het triple helixoverleg het gesprek aan te gaan, vanaf het begin
constructief kritisch het gesprek aan te gaan en de behoefte aan ruimte voor bedrijvigheid in de regio
voor het voetlicht te brengen. Zoals ook uit de regionale bedrijventerreinenstrategie Midden-Holland
(‘Kwantitatieve verdieping van de regionale bedrijventerreinen, Stec, 2020) naar voren kwam, is er een
groot tekort aan ruimte voor bedrijventerreinen in Midden-Holland. Die regionale strategie vormde een
belangrijk vertrekpunt bij de reactie van het triple helixoverleg op de concept-uitkomsten van de
provinciale behoefteraming. De details van die reactie zijn te vinden in de brief aan de provincie.
De leden van het overleg Economie, Onderwijs, Arbeidsmarkt zien het definitieve rapport over de
provinciale raming met belangstelling tegemoet. Die uitkomsten zijn zeker ook van belang als kader
voor de op te stellen kwalitatieve regionale bedrijventerreinenstrategie Midden-Holland.
Kwalitatieve regionale bedrijventerreinenstrategie
Als vervolg op de kwantitatieve regionale bedrijventerreinenstrategie (Stec, 2020) heeft het triple
helixoverleg Economie, Onderwijs, Arbeidsmarkt afgesproken om een meer kwalitatief georiënteerde
regionale bedrijventerreinenstrategie te gaan opstellen. De druk op de beschikbare ruimte is groot. Zo
laat de genoemde kwantitatieve strategie zien dat alleen al vanuit de al binnen de regio gevestigde
bedrijven met groeipotenties er vraag is naar ongeveer 80 – 90 hectare. Los van de vraag naar ruimte
voor de uitbreiding van bestaande bedrijven is er een vraag naar bedrijventerreinen vanuit de
vervangingsvraag. Bijvoorbeeld als gevolg van transformatie van bedrijventerreinen naar
woningbouwlocatie.
In onze regio is het de uitdaging om de opgave voor bedrijventerreinen integraal te bezien en zorgvuldig
met de ruimte om te gaan. De ontwikkeldruk is hoog. Vanuit de provinciale ‘verstedelijkingsopgave’
groeit de woningbehoefte en de druk op (transformatie van) binnenstedelijke bedrijventerreinen. En het
is van belang om een gezonde balans tussen wonen en werken te realiseren.
Met de kwalitatieve regionale bedrijventerreinenstrategie als vervolg op de kwantitatieve strategie, wil
het triple helixoverleg meer zicht krijgen op onder andere de kwaliteit van bedrijventerreinen. Ook om te
bekijken welke bijdragen geleverd kunnen worden aan de aanpak van ruimte voor bedrijvigheid in de
regio.
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Werkbezoek gedeputeerde De Zoete aan Midden-Holland op 5 november
De gemeenschappelijke regionale opgaven voor voldoende en kwalitatief passende bedrijventerreinen
zullen belicht worden tijdens het voorgenomen werkbezoek van gedeputeerde mw. De Zoete aan de
gemeente Krimpenerwaard op 5 november a.s. Namens het th-overleg zullen de voorzitter wethouder
Vente en wethouder Schuurman de gemeenten vertegenwoordigen, samen met enkele
vertegenwoordigers uit het georganiseerd bedrijfsleven in de regio.
Werkbezoek gedeputeerde De Zoete MKB-deal ‘Ondernemend Midden-Holland’: 12 november
2021
Samen met onder andere vertegenwoordigers van ondernemersplatforms zoals Gouda Onderneemt,
Ondernemerskring Krimpenerwaard, Ondernemersplatform Waddinxveen, Federatie
Ondernemerskringen Zuidplas en het Ondernemersplatform Bodegraven-Reeuwijk en de provincie
Zuid-Holland hebben de vijf gemeenten in Midden-Holland met succes gebruik gemaakt van de
mogelijkheid om bij de provincie een aanvraag voor een MKB-deal in te dienen.
Het triple helixoverleg is blij met de door de provincie toegekende aanvraag voor de MKB-deal. De
toekenning betekent een grote steun in de rug om de samenwerking in het triple helixoverleg een
stevige impuls te geven, vooral op de thema’s Techniek/Modern vakmanschap en
Logistiek/Stadsdistributie. Met de MKB-deal willen de partijen ook de andere speerpunten uit de
regionale economische visie versneld gaan uitwerken door middel van projecten. De MKB-deal draagt
zo bij aan verbetering van het innovatief vestigingsklimaat in de regio.
Het werkbezoek van gedeputeerde mw. De Zoete aan de regio Midden-Holland op 12 november is een
mooie gelegenheid om de diverse projecten uit de regionale innovatieagenda en samenwerkingen in de
praktijk te laten zien.
Presentatie digitale strategie gemeenten
Aan de hand van de presentatie van de provincie Zuid-Holland over mogelijkheden voor het (verder)
ontwikkelen van een digitale strategie voor gemeenten is stilgestaan bij de noodzaak van goede digitale
randvoorwaarden voor een digitale transitie van de economie. Gekeken is naar het promoten van
kansen, behoeften vanuit het midden-en kleinbedrijf en het aanbod van praktische ondersteuning bij het
opzetten van bijvoorbeeld gemeentelijk antennebeleid.

