Terugkoppeling voor wethouders Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt uit het
triple helixoverleg d.d. 7 december 2017
Namens de voorzitter van het Bestuurlijk Overleg Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt
Midden-Holland hierbij de bestuurlijke terugkoppeling om colleges en raden te informeren over
de bespreking in de vergadering van 7 december 2017.
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Terugblik op samenwerking in 2017
Er is kort stilgestaan bij het belang en de plezierige samenwerking tussen het bedrijfsleven, het
onderwijs en de gemeenten (triple helix) in 2017. Niet alleen voor het uitwisselen van informatie, maar
ook en vooral bij het formuleren van een gezamenlijke inbreng bij onderzoeken en gemeenteoverstijgende vraagstukken. Bij een veelheid en uiteenlopende onderwerpen en opgaven weten de
partijen elkaar succesvol en gemakkelijk te vinden. Een belangrijk voorbeeld van die samenwerking op
het gebied van onderwijs-arbeidsmarkt is het project ‘Kom Binnen Bij Bedrijven’
(https://www.regiomiddenholland.nl/Nieuws/828057.aspx).
Koopstromenonderzoek 2016 en lobby provinciaal detailhandelsbeleid
Voor de werkfunctie ‘ detailhandel’ hebben de leden van het overleg zich gezamenlijk gebogen over de
uitkomsten van het Koopstromenonderzoek 2016 (http://kso2016.nl/). Mede naar aanleiding van die
resultaten was er de lobby vanuit Midden-Holland, geadresseerd aan de provincie Zuid-Holland over de
beleidskeuzes voor de detailhandel in deze provincie. De lobby bij de provincie resulteerde in meer tijd
om een serieuze inbreng in het belangrijke strategische provinciale detailhandelsbeleid te kunnen
leveren. De inhoudelijke inbreng betrof onder andere een pleidooi voor maatwerk, ruimte voor nieuwe
ontwikkelingen, behoud van koopkracht in goedlopende dorpscentra en het benutten van unieke
kwaliteiten.
Holland Outlet Mall Zoetermeer
Tijdens het overleg op 7 december bedankte de voorzitter de leden van het triple helixoverleg voor de
intensieve en constructieve samenwerking toen de plannen voor de ontwikkeling van de Holland Outlet
Mall in Zoetermeer in beeld kwamen. Samen met onder andere winkeliers- en
ondernemersverenigingen uit omliggende gemeenten zoals Alphen aan den Rijn, Boskoop en de Leidse
regio kon snel geschakeld worden, steeds vanuit het belang van een goed functionerende detailhandel
in de gehele provincie. Voor een impressie van de lobby zie de berichtgeving op de website van de
regio Midden-Holland, te vinden via de volgende links:
(https://www.regiomiddenholland.nl/Nieuws/836598.aspx; en
https://www.regiomiddenholland.nl/Nieuws/703667.aspx
Provinciale behoefteraming bedrijventerreinen
Het triple helixoverleg heeft dit jaar uitgebreid inhoudelijk inbreng geleverd bij de provinciale
behoefteraming bedrijventerreinen. Een belangrijk onderzoek voor de regio: Midden-Holland kent een
sterke MKB-sector (bouw- en handelsbedrijven, logistiek en industrie). Er moet dus voldoende ruimte
zijn, nu en in de toekomst, voor behoud en uitbreiding van bedrijvigheid in de regio. Rekening houdend
met de spin-off van bedrijvigheid hangt meer dan 50% van alle arbeidsplaatsen en toegevoegde waarde
in Midden-Holland samen met activiteiten op bedrijventerreinen. Rond de van oudsher goed
vertegenwoordigde MKB-bedrijven ontwikkelt zich een steeds grotere schil van innovatieve industrie.
Juist voor die ontwikkelingen is voldoende en geschikte ruimte nodig.
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Afspraken in het triple helixoverleg van 7 december 2017
Achtereenvolgens zijn de volgende punten besproken: Ontwerp Partiële Herziening Visie Ruimte en
Mobiliteit, Programma Ruimte en Verordening Ruimte, concept-bestuursopdracht regionale
bedrijventerreinenstrategie, concept-bestuursopdracht regionale detailhandelsvisie en de conceptwinkelvisie van Gouda. Namens de provincie Zuid-Holland (opdrachtgever) zijn de voorlopige

Pagina 2

uitkomsten van de behoefteraming kantoren gepresenteerd. Tenslotte hebben de portefeuillehouders
namens de gemeenten zich uitgesproken over het aan hen voorgelegde conceptUitvoeringsprogramma Economie Onderwijs Arbeidsmarkt Midden-Holland.
Ontwerp Partiële herziening Visie Ruimte en Mobiliteit (provincie Zuid-Holland)
De hoofdlijnen van die herziening zijn namens de provincie Zuid-Holland toegelicht. In het bijzonder is
ingegaan op de uitbreiding van het provinciale ruimtelijk instrumentarium bij de ontwikkeling van een
bedrijventerreinenstrategie. Namens het triple helixoverleg is met name aandacht gevraagd voor een
tijdige en zorgvuldige afstemming tussen het provinciebestuur en de leden van het economisch overleg.
Een top-down benadering moet worden voorkomen.
Afgesproken is dat de samenwerkende gemeenten in Midden-Holland regionaal een zienswijze op dit
Ontwerp zullen indienen. De inbreng zoals besproken tijdens het triple helixoverleg van 7 december zal
daarin worden verwerkt.
Accordering conceptbestuursopdracht regionale bedrijventerreinenstrategie
In de regionale bedrijventerreinenstrategie willen de gemeenten in Midden-Holland een volgende stap
zetten en de cijfers uit de provinciale behoefteraming bedrijventerreinen kwalitatief verdiepen en
concretiseren naar de regio. De gemeenten willen grip op de locatie-eisen en wensen van sectoren in
de prognose voor Midden-Holland. Belangrijk is dat de kwaliteiten van deze terreinen goed in beeld
komen en beoordeeld worden op verschillende aspecten die voor doelgroepen in deze regio relevant
zijn. Bijvoorbeeld watergebonden bedrijven en bedrijven met een hogere milieucategorie.
De gemeente Krimpenerwaard verzorgt de bestuurlijke coördinatie en uitvoering van dit project, dit is
volgens de tussen de gemeenten in Midden-Holland afgesproken werkwijze van de
netwerksamenwerking.
Het project wordt uitgevoerd in cofinanciering tussen de provincie Zuid-Holland en het
programmabudget Economie Onderwijs Arbeidsmarkt Midden-Holland.
De conceptbestuursopdracht is tijdens de vergadering van 7 december 2017 geaccordeerd.
Accordering conceptbestuursopdracht regionale detailhandelsvisie
Het doel van de regionale detailhandelsvisie is om de ontwikkeling van de detailhandel in deze regio
aan te geven. Daarbij zal een relatie worden gelegd naar de omgeving in het Groene Hart en de grote
steden. De inzet is een voldoende winkelaanbod als belangrijk onderdeel van het voorzieningenniveau
voor de inwoners van de vijf gemeenten in Midden-Holland.
Voor dit project verzorgt de gemeente Bodegraven-Reeuwijk de bestuurlijke coördinatie.
Ook deze conceptbestuursopdracht is inclusief het financieringsvoorstel geaccordeerd in de
vergadering van 7 december.
Regionale afstemming conceptwinkelvisie Gouda
De nieuwe conceptwinkelvisie Gouda is voor regionale afstemming aan het triple helixoverleg
voorgelegd.
De leden van het overleg hebben hun waardering uitgesproken voor de visie. In antwoord op de geuite
zorgen over de in de visie vermelde uitbreiding van detailhandel op de locatie Goudse Poort heeft de
voorzitter toegelicht dat de inzet is dat het gaat om uitfasering van de perifere detailhandel uit het
(PDV)cluster Kromme Gouwe naar Go Stores/Goudse Poort en binnenstad en/of overige winkelcentra
in Gouda. Voor Goudse Poort betekent dit het opvullen van nu leegstaande m2.
Concept-uitvoeringsprogramma Economie Onderwijs Arbeidsmarkt Midden-Holland
Voor de realisering van het programma Economie Onderwijs Arbeidsmarkt Midden-Holland hebben de
portefeuillehouders van de vijf gemeenten het gelijknamige uitvoeringsprogramma vastgesteld.
Enkele belangrijke onderwerpen daaruit zijn het opstellen van een regionale detailhandelsvisie en een
regionale bedrijventerreinenstrategie.

