Terugkoppeling voor wethouders Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt uit het
triple helixoverleg d.d. 8 februari 2018
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 8 februari 2018.
1
Consultatie van provincie over nieuwe kaders kantorenbeleid
Tijdens de provinciale consultatie over de nieuwe kaders voor het provinciale kantorenbeleid hebben de
vertegenwoordigers van onderwijs, bedrijfsleven en gemeenten (‘triple helix’) aan de provincie hun
inbreng geformuleerd. De kantorenmarkt is sterk in ontwikkeling en is grillig te voorspellen. Wel zijn er
een aantal trends waarmee rekening moet worden gehouden. In de achterliggende behoefteraming,
uitgevoerd door de Stec Groep in opdracht van de provincie, zijn de trends uitgebreid beschreven. Denk
aan de doorontwikkeling van het Nieuwe Werken, de opkomst van flexkantoren en business centers
met flexibele verhuur van kleinschalige units en de opkomst van niches zoals creatieve industrie,
zorgeconomie en kennisintensieve zzp-ers.
Aan de provincie hebben wij nadrukkelijk meegegeven dat lokale/kleine kantoren (< 1.000 m2) geen
provinciaal belang is. Gemeenten moeten hier eigen bewegingsruimte in hebben. Voor de
kantorenmarkt in Midden-Holland is het belangrijk om een balans te vinden tussen het benutten en
aantrekkelijk houden van bestaande kantoren(locaties) en waar nodig nieuwbouw voor kantoren te
realiseren. Afgesproken is om aansluitend aan deze bespreking ook een schriftelijke reactie vanuit de
regio aan de provincie aan te bieden.
2
Verkenning gezamenlijke zienswijze tegen mogelijke opheffing toerit A 12 Gouda
Regionale afstemming vond plaats over het indienen van een zienswijze door verschillende partijen
voor het in stand houden van de volledige toerit 11 vanuit Gouda richting Rotterdam Den Haag.
De aanleiding daartoe is een onderzoek naar drie alternatieven om de doorstroming op de A 20 te
verbeteren (MIRT Verkenning A 20 Nieuwerkerk a.d. IJssel – Gouda). Een belangrijk bezwaar tegen de
opheffing van die toerit is dat een dergelijke afsluiting grote gevolgen kan hebben voor het onderliggend
wegennet waarmee de bereikbaarheid van de hele regio Midden-Holland onder druk komt te staan. De
economische betekenis van bedrijven(terreinen) voor de economie in Midden-Holland is groot en de
terreinen en bedrijven moeten dus bereikbaar zijn en blijven.
3
Leerwerkbedrijf Krimpenerwaard
Het initiatief van het Leerwerkbedrijf Krimpenerwaard is gepresenteerd. Het doel hiervan is om een
onderwijs-/leerwerkomgeving te realiseren voor diverse doelgroepen.
Er waren verschillende aanleidingen om dit initiatief te starten waaronder vergrijzing van het
personeelsbestand bij bedrijven en certificeren en perspectief bieden op werk voor vroegtijdig
schoolverlaters.
Een uitgebreide toelichting op dit initiatief vindt u in de presentatie op
https://www.regiomiddenholland.nl/Naslag/Naslag+Economie+Onderwijs+Arbeidsmarkt/978154.aspx?t=
Presentatie+leerwerkbedrijf+Krimpenerwaard
Voor een volgend triple helixoverleg zal het MBO Rijnland worden gevraagd om stil te staan bij
onderwijsontwikkelingen in de regio.
4

Presentatie initiatief ter ondersteuning van innovatie midden- en kleinbedrijf in ZuidHolland
De provincie Zuid-Holland heeft de leden van het overleg geïnformeerd over het project Smart
Manufacturing Industriële Toepassing in Zuid-Holland (SMITZH). Het doel van dit project is om
innovatie in het midden- en kleinbedrijf (MKB) te ondersteunen, bijvoorbeeld met vragen en toepassing
van automatisering en digitalisering.
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De provincie Zuid-Holland is een van de initiatiefnemers en werkt samen met onder andere TNO, de
Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), Innovation Quarter en TNO.
De presentatie kunt u inzien via de link
https://www.regiomiddenholland.nl/Naslag/Naslag+Economie+Onderwijs+Arbeidsmarkt/978153.aspx?t=
Presentatie+SMITZH
Voor meer algemene informatie over dit project: https://www.zuid-holland.nl/@19286/smitzh-nieuwloket/
De leden van het overleg waarderen het initiatief van de provincie. Geadviseerd is om de doelstelling
van het project bij ondernemers voor het voetlicht te brengen. Verder is stilgestaan bij de rol die
gemeenten en provincie bij een dergelijk initiatief zouden moeten spelen en hoe dit initiatief effectief bij
bedrijven te introduceren.
Een eerste kennismakingsbijeenkomst zal georganiseerd worden met een aantal bedrijven uit het MKB,
indien daar vanuit bedrijven interesse voor is. Via de vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en uit de
contacten met de gemeenten zal gepolst worden welke bedrijven in een dergelijke bijeenkomst
geïnteresseerd zijn.
5
Stand van zaken diverse projecten
Over diverse projecten is de stand van zaken besproken.
De Goudse Winkelvisie is inmiddels behandeld in de gemeenteraad.
Er is stilgestaan bij de stand van zaken rond een bestuursovereenkomst voor regionale
samenwerking voor de A 12-corridor, een project waarin Lansingerland, Zoetermeer, Waddinxveen,
Zuidplas, de provincie Zuid-Holland en VNO NCW West samenwerken om de economische kracht van
de A 12 – corridor te versterken. De gemeenten Waddinxveen en Zuidplas behartigen daarbij de
regionale belangen van Midden-Holland.
Met de regionale bedrijventerreinenstrategie geven de gemeenten in Midden-Holland een
kwalitatieve verdieping aan de cijfers uit de provinciale behoefteraming bedrijventerreinen. Met de
strategie willen de gemeenten grip op de locatie-eisen en wensen van economische sectoren in de
regio. Naast de al besproken kwalitatieve benadering, is in de vergadering van 8 februari ingestemd met
het verzoek van Krimpenerwaard (bestuurlijk trekker van dit project) om ook de cijfers van de raming
voor Midden-Holland nog eens te bezien. .
Er wordt voortvarend gewerkt aan de opdracht tot het opstellen van een regionale detailhandelsvisie.
Onder leiding van Bodegraven-Reeuwijk vindt een inventarisatie van lokale visies en onderzoeken
plaats.
‘Kom binnen bij bedrijven’: in de week van 9 tot en met 14 april 2018 openen bedrijven, gemeenten
en instellingen in het Groene Hart hun deuren voor mensen die een baan zoeken, een stageplek, een
leerwerkplek, een werkervaringsplaats of vrijwilligerswerk. Meedoen is gratis
Er is een nieuwe website. Meer informatie? Zie http://www.groenehartwerkt.nl/project/kom-binnen-bijbedrijven-2018/
Volgens afspraak in het vorige triple helixoverleg is de regionale zienswijze op de Ontwerp Partiële
Herziening Visie Ruimte en Mobiliteit gedeeld met de leden van het triple helixoverleg. U kunt de
zienswijze raadplegen op
https://www.regiomiddenholland.nl/Naslag/Naslag+Economie+Onderwijs+Arbeidsmarkt/978155.aspx?t=
Regionale+zienswijze+ontwerp+wijziging+2018+Visie+Ruimte+en+Mobiliteit%2c+Programma+Ruimte+
en+Verorden

