Terugkoppeling uit het triple helixoverleg EOA Midden-Holland d.d. 2 december
2021
Namens de voorzitter van het Bestuurlijk Overleg Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt
Midden-Holland hierbij de bestuurlijke terugkoppeling van de vergadering van 2 december 2021
ter informatie voor de colleges van b. en w., raden en achterban van de vertegenwoordigers van
onderwijs en bedrijfsleven in het triple helixoverleg.

Provinciale behoefteraming laat zien: tekort aan ruimte voor bedrijventerreinen in MiddenHolland
De afgelopen maanden heeft het triple helixoverleg intensief bij meerdere provinciale gremia gepleit
voor voldoende ruimte voor bedrijventerreinen in Midden-Holland. Die behoefte was vanuit de regio al
eerder aangetoond in de kwantitatieve regionale bedrijventerreinenstrategie. In de recent door
Gedeputeerde Staten vastgestelde provinciale behoefteraming bedrijventerreinen wordt het regionale
standpunt bevestigd. De raming laat zien dat er een fors tekort is aan hard planaanbod in MiddenHolland, en dus een dringende opgave om aanvullend aanbod aan bedrijventerreinen te realiseren. Het
knelt lokaal op diverse plekken. Er is een dringende opgave om aanvullend aanbod aan
bedrijventerreinen te realiseren.
Start regionale kwalitatieve bedrijventerreinenstrategie
De provinciale behoefteraming is een goede basis voor de regionale kwalitatieve
bedrijventerreinenstrategie Midden-Holland die door Stec opgesteld gaat worden. Stec bouwt voort op
die raming met de intentie om de regionale strategie succesvol ter aanvaarding door GS aan te bieden.
Ook bij het opstellen van de regionale strategie zal het th-overleg om input en reactie gevraagd worden.
Uitvoering economische visie
Campus Gouda geeft met de projecten ‘Living Lab Zorg en Technologie’ en ‘Living Lab Bodem en
Technologie’ vorm aan speerpunten uit de regionale economische visie Midden-Holland. Deze en
andere projecten van Campus Gouda hebben een brede regionale context en richten zich op studenten
uit de hele regio. Het triple helixoverleg heeft met belangstelling kennisgenomen van deze projecten en
de instemming van de stuurgroep met de voorstellen tot projectfinanciering bekrachtigd.
Werkbezoeken gedeputeerde De Zoete aan Midden-Holland op 5 en 12 november
Met dank voor de bereidwillige en gastvrije medewerking van diverse ondernemers in de regio kijkt het
triple helixoverleg terug op interessante en geslaagde werkbezoeken van de gedeputeerde Economie
mw. W. de Zoete aan de regio Midden-Holland.
Het werkbezoek op 5 november stond in het teken van het vraagstuk van voldoende ruimte voor
bedrijvigheid.
Het werkbezoek van 12 november stond in het teken van de feestelijke officiële start van de MKB-Deal.
Meer informatie over de MKB-Deal staat op de websites van Regio Midden-Holland en Provincie ZuidHolland. Het triple helixoverleg waardeert de door de provincie toegekende aanvraag en ziet de
toekenning als een belangrijke steun in de rug om de samenwerking een impuls te geven, vooral op de
regionale thema’s Techniek/Modern vakmanschap en Logistiek/Stadsdistributie. Dit werkbezoek was
een mooie gelegenheid om de diverse projecten uit de regionale innovatieagenda en samenwerkingen
in de praktijk te laten zien.

