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Wonen, Economie, Onderwijs, Arbeidsmarkt en Duurzaamheid t.b.v.
terugkoppeling aan colleges en raden
Gecombineerd bestuurlijk overleg Ruimte en Wonen en Economie, Onderwijs, Arbeidsmarkt
Energiestrategie Midden-Holland
De heer Van den Heuvel (Bodegraven-Reeuwijk) spreekt zijn teleurstelling uit over het ontbreken van
voortgang in de opzet en ondersteuning van het bestuurlijk overleg duurzaamheid. Tot het opzetten van
deze tafel is al een jaar geleden besloten. Behandeling in een gecombineerd overleg was dan volgens
hem niet nodig geweest.
De voorzitter (mevr. Blok, Krimpenerwaard) stelt dat het BO Ruimte Wonen zelf heeft gevraagd om dit
overleg om geïnformeerd te worden over de ruimtelijke impact van de Energiestrategie. Het gaat om
een integraal thema. Daarom zal het toch worden behandeld.
De ondersteuning van het bestuurlijk overleg duurzaamheid zal in het regionaal secretarissenoverleg
(RSO) aan bod komen.
De heer Oskam (Bodegraven-Reeuwijk) geeft een toelichting op het ontstaan van de Energiestrategie,
als voorzitter van het bestuurlijke overleg Duurzaamheid. Midden-Holland is een van de pilotregio’s in
Nederland. De huidige stand van zaken is dat de opgave in beeld is gebracht op basis waarvan keuzes
kunnen worden gemaakt, die vaak ruimtelijke consequenties hebben, maar ook economische. De
energietransitie is een grotere opgave dan de transitie van het sociaal domein is geweest.
Mevr. Noorduyn (ODMH) presenteert de Energiestrategie Midden-Holland en legt hierbij een aantal
vragen voor.
Het gecombineerde BO adviseert in het vervolg van de Energiestrategie in te zetten op een
overzichtelijk korte- en lange termijn handelingsperspectief met rollen voor inwoners, bedrijven en
overheden en te beginnen met het nemen van maatregelen op logische plekken waar winst geboekt
kan worden. Het BO blijft hierbij graag betrokken.
Behoefteraming bedrijventerreinen
Mevr. Bergman (voorzitter BO Economie, Onderwijs, Arbeidsmarkt, Gouda) licht toe dat de uitkomsten
van de provinciale behoefteraming bedrijventerreinen aanleiding geven voor afstemming tussen
economische doelen en ruimtelijke keuzes. Om als regio sterk te staan is het aan te raden hierop een
strategie te hebben. Behoud van bestaande bedrijvigheid in de regio is een van de doelstellingen. Dat
vraagt ruimte, regelmatige en tijdige afstemming.
De uitkomsten van de behoefteraming zijn toegelicht door de Stec-groep, opsteller van de
behoefteraming. In het bijzonder wordt ingegaan op de uitkomsten van de raming voor de gemeenten in
de regio Midden-Holland.
Het gecombineerde overleg concludeert dat het omwille van de concurrentiepositie van Midden-Holland
met de sterke MKB-sector noodzakelijk is om voldoende ruimte voor bedrijventerreinen beschikbaar te
houden. Het verkleuren van bestaande terreinen (functiewijziging van bedrijven naar wonen
bijvoorbeeld) staat hiermee mogelijk op gespannen voet. Dit vergt regionale afweging.
Uitgebreide inhoudelijke informatie over het belang van de bedrijventerreinen voor de economie en de
werkgelegenheid in de regio Midden-Holland kunt u vinden op
https://www.regiomiddenholland.nl/Vergaderingen/terugkoppeling+bestuurlijke+vergadering+voor+rade
n/800653.aspx?t=2017-05-15+Raadsledenbijeenkomst+Economie-Onderwijs-Arbeidsmarkt

