Terugkoppeling triple helixoverleg Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt,
Midden-Holland, vergadering d.d. 12 januari 2017
Namens de voorzitter van het Bestuurlijk Overleg hierbij de korte terugkoppeling van de
vergadering van 12 januari 2017 van het triple helixoverleg Economie, Onderwijs en
Arbeidsmarkt, te gebruiken voor het informeren van college en raad.
Tijdens het triple helixoverleg Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt Midden-Holland van 12 januari
2017 waren het onderwijs en het bedrijfsleven uit de regio ruim vertegenwoordigd. In samenspraak met
de vertegenwoordiger van de provincie Zuid-Holland is uitgebreid stilgestaan bij de ontwikkelingen rond
de Holland Outlet Mall, Zoetermeer, het provinciale investeringsprogramma Investeren in Vernieuwen,
het provinciale onderzoek behoefteraming bedrijventerreinen, en het traject om de kantorenleegstand
op Goudse Poort structureel aan te pakken. Tenslotte zijn afspraken gemaakt over een regionaal te
starten onderzoek naar economisch en maatschappelijk nut De diverse onderwerpen worden hieronder
kort toegelicht.
Holland Outlet Mall, Zoetermeer
Naar aanleiding van de besluitvorming in Zoetermeer (raad 23 januari 2017) tot verdere ontwikkeling
van een Holland Outlet Mall op 23 januari 2017, is uitgebreid gesproken over de verwachte effecten van
die plannen en de regionale inzet. De plannen voorzien in een ingrijpende toevoeging van het aantal m2
detailhandel in de aangrenzende regio. De leden van het triple helixoverleg verwachten dat de effecten
van een HOM groot zullen zijn voor de detailhandel in de omliggende gemeenten zoals meer leegstand
van detailhandel in de centra en daardoor een aantasting van de ruimtelijke kwaliteit.
Er zijn afspraken gemaakt om met de regionale lobbygroep verder te gaan en de vervolgstappen van
het bestuurlijke proces en de ruimtelijke procedure richting de provincie nauwlettend te volgen.
De leden hebben afgesproken om het college van Gedeputeerde Staten (GS) op te roepen om op korte
termijn de regie te nemen over toekomstige (grootschalige) detailhandelontwikkelingen in de provincie
Zuid-Holland en daarbij nauwe samenwerking te zoeken met de regio’s. De brief die daarover aan het
college GS is gestuurd, kunt u vinden op de website van de regio Midden-Holland.
Versnellingskamer Goudse Poort
In samenwerking met andere partijen werkt Gouda aan de structurele aanpak van de
kantorenleegstand. Daartoe is een traject gestart met de belangrijkste eigenaren, parkmanagement,
gemeente en provincie om te komen tot een duurzame toekomst van Goudse Poort. Een nieuwe
toekomst voor het gebied Goudse Poort kan ook een spinn-off betekenen voor de regio. Aan de hand
van een presentatie zijn de leden van het triple helixoverleg geïnformeerd over het proces en de stand
van zaken in het traject.
Provinciaal Investeringsprogramma Investeren in Vernieuwen
Ter versterking van de economie in de provincie Zuid-Holland werkt de provincie samen met de
Metropoolregio Rotterdam – Den Haag, de regio’s Holland Rijnland en Drechtsteden, en de
Economische Programmaraad Zuidvleugel. Het doel van dit programma ‘ Investeren in Vernieuwen’ is
om met concrete projecten extra economische groei te bereiken. De regio Midden-Holland heeft de
uitnodiging om hieraan mee te doen, enthousiast ontvangen. Inmiddels zijn diverse projecten namens
de regio ingediend. De strategische agenda Midden-Holland is daarbij steeds het vertrekpunt.
Met de leden van het triple helixoverleg is besproken hoe de projecten verder in samenwerking
geconcretiseerd kunnen worden.
Toelichting provinciale behoefteraming bedrijventerreinen
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De provinciale behoefteraming bedrijventerrein is kort toegelicht. Het doel van dit project is om in de
toekomst evenwicht te bewerkstelligen tussen vraag en aanbod naar nieuwe bedrijventerreinen en
behoud en efficiënte benutting van bestaande terreinen.
Het onderzoek is bijna afgerond. Tijdens het eerstvolgend bestuurlijk overleg EOA van 9 maart zullen
de definitieve uitkomsten met de onderzoekers en vertegenwoordigers van de provincie Zuid-Holland
worden besproken.
Op verzoek van het triple helixoverleg zal de provincie informatie over de uitkomsten van dit onderzoek beschikbaar
stellen zodat die uitkomsten met de gemeenteraden gedeeld kunnen worden.

Vervolg onderzoek containeroverleg Midden-Holland
De uitkomsten van de in opdracht van de provincie uitgevoerde verkenning van opvattingen en
aspecten naar containeroverslagpunt Sluiseiland zijn bestuurlijk gedeeld in een overleg tussen
provincie, regio en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven.
Met de afsluiting van die verkenning is afgesproken dat extra onderzoek nodig is naar economisch en
maatschappelijke nut, noodzaak en haalbaarheid over een locatie van een containeroverslagpunt in de
regio Midden-Holland. Het belang van initiatieven vanuit ondernemers is daarbij benadrukt.
Het gaat om een veelomvattend en complex vraagstuk.
Wethouder Hofstra, Waddinxveen, zal namens het economisch overleg Midden-Holland als bestuurlijk
trekker het initiatief nemen voor het vervolgonderzoek. Daarbij zal hij het advies van het triple
helixoverleg betrekken om ook te kijken naar de passende infrastructuur, het element duurzaamheid
(zoals vervoer over water), en verbinding van het onderzoek naar de verbreding van de A 20 en de
logistieke corridor A 12.
Dit onderwerp gaat zowel de regio als de provincie aan. Daarom zal de provincie bij het onderzoek
betrokken zijn op nader te bepalen wijze.

