Terugkoppeling uit het triple helixoverleg EOA Midden-Holland d.d. 10 maart 2022
Namens de voorzitter van het Bestuurlijk Overleg Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt Midden-Holland
hierbij de bestuurlijke terugkoppeling van de vergadering van 10 maart 2022 ter informatie voor de
colleges van b. en w., raden en achterban van de vertegenwoordigers van onderwijs en bedrijfsleven in
het triple helixoverleg.
Innovatieve projectenagenda
Voor de begeleiding en advisering over de innovatieve projectenagenda werkt het triple helixoverleg met een
stuurgroep die – evenals het triple helixoverleg – een tripartite samenstelling kent.
Tijdens het th-overleg van 10 maart is kennis gemaakt met de nieuwe voorzitter van de stuurgroep: de heer Arjan
van der Hoorn, directeur onderwijs mboRijnland. Met de inmiddels gerealiseerde ambtelijke ondersteuning van de
stuurgroep en de tijdelijke advisering van bureau Blaauwberg is de stuurgroep nu op sterkte om te sturen op
speerpunten van de economische agenda en op het aanjagen van goede ideeën. De stuurgroep wil hiermee ook
zorgen voor een goede link met het triple helix.
Het triple helix wil graag op de hoogte blijven van de uitvoering van diverse projecten en geboekte resultaten.
Afgesproken is om de projecten te belichten tijdens een speciale bijeenkomst van het triple helix.
Kwalitatieve regionale bedrijventerreinenstrategie
Onderzoeksbureau Stec heeft op hoofdlijnen de resultaten belicht van de kwalitatieve inventarisatie en
beschrijving van bedrijventerreinen in deze regio.
Bij afronding van deze eerste inhoudelijke bespreking heeft het triple helix het belang van gezamenlijkheid
benadrukt, tot uitdrukking komend in een gezamenlijke verkenning van de te ontwikkelen strategie op 31 maart
a.s. De verkenning vindt plaats op basis van het inventarisatierapport.
Een regiobreed rondetafelgesprek hierover staat gepland voor 19 mei 2022.
Detailhandel
De regionale visie en het convenant zijn namens het th-overleg aangeboden aan de colleges van b. en w. en aan
het college van gedeputeerde staten.
De resultaten van het koopstromenonderzoek zijn gepresenteerd tijdens een online-symposium op 17 februari
2022. Via de link https://kso2021.nl/symposium/ is het symposium terug te kijken.
Meer regionaal georiënteerde aanbevelingen volgen op een later moment. Daartoe gaat onderzoeksbureau
DTNP in opdracht van onder andere de provincie Zuid-Holland eerst in gesprek met de diverse regio’s. Het
onderzoek was voor het triple helix aanleiding om stil te staan bij de kwetsbaarheid van de detailhandel als
gevolg van corona, het personeelstekort in de detailhandel en het belang om in centrumgebieden te investeren.
Overdracht en terugblik
Voor een goede overdracht aan het triple helix in de nieuwe samenstelling na de raadsverkiezingen van maart
2022 heeft het triple helix een overdrachtsdocument opgesteld. De regionale koers voor de tafel Economie
Onderwijs Arbeidsmarkt wordt vooral bepaald door de ambities en doelstellingen in de regionale strategische
agenda Midden-Holland en in de strategische economische visie zoals het triple helix die heeft afgesproken.
Regio’s zijn veelal een doorslaggevend speelveld bij onderhandelingen en investeringen. De kracht en
toegevoegde waarde van de samenwerking in het triple helix heeft daarbij de afgelopen bestuursperiode haar nut
bewezen. Voor de volgende bestuursperiode wil het triple helix de succesvolle strategie continueren met een
sterk inhoudelijk verhaal en een actieve en actuele agenda. Dat vraagt ook om cross-overs met de regionale
tafels Ruimte Wonen en Verkeer en Vervoer.
In zijn terugblik heeft de voorzitter van het triple helix de leden bedankt voor hun inzet, betrokkenheid en de
constructieve samenwerking. Er zijn belangrijke resultaten geboekt. Een impressie: de regionale strategische
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visie, Campus Gouda, de innovatieve projectenagenda, gelden uit de MKB-deal met de provincie Zuid-Holland ter
versterking van het midden- en kleinbedrijf in de regio, een regionaal budget dat de uitvoering van de innovatieve
projectenagenda en de MKB-deal mogelijk maakt. Lange termijn ruimtelijk-economische visies zoals de
detailhandel, de regionale kantorenstrategie Midden-Holland. De in 2019 afgeronde kwantitatieve
bedrijventerreinenstrategie gaat gecompleteerd worden met de kwalitatieve regionale bedrijventerreinenstrategie
(in ontwikkeling).
Eensgezind optreden van deze tafel in het gesprek met de provincie bij de provinciale kwantitatieve
behoefteraming heeft eens te meer de kracht van de samenwerking duidelijk gemaakt. De behoefte aan ruimte
voor bedrijvigheid is inmiddels duidelijk neergelegd in de provinciale raming.

