Terugkoppeling voor wethouders Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt uit het
bestuurlijk overleg EOA Midden-Holland d.d. 7 maart 2019
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 vergaderingen van 7 maart 2019
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Human Capital Agenda: meewerken aan structurele oplossingen versterking keten
onderwijs – arbeidsmarkt
De leden van het overleg zijn geïnformeerd over de belangrijkste uitkomsten van een onderzoek naar
de knelpunten op de arbeidsmarkt in de provincie Zuid-Holland en mogelijkheden om daarin
verbeteringen aan te brengen. In een korte presentatie, verzorgd door de projectleider, de heer Ferrie
Forster, is inzichtelijk gemaakt met welke knelpunten de arbeidsmarkt in Zuid-Holland te maken heeft
en welke mogelijkheden er zijn om daarvoor in actie te komen. Het eerste knelpunt dat uit het
onderzoek naar voren kwam, is dat Zuid-Holland te maken heeft met grote arbeidstekorten: 1 op de 5
bedrijven in deze provincie kan geen geschikt personeel vinden. Het tweede knelpunt heeft te maken
met versnippering op de arbeidsmarkt in Zuid-Holland. Tenslotte liggen er opgaven en kansen in het
activeren van onbenut arbeidspotentieel. Deze knelpunten belemmeren de economische groei.
Het onderzoeksrapport is in te zien via de link:
https://www.birch.nl/referenties/onderzoek-naar-human-capital-zuid-holland/. Desgewenst kunt u voor
vragen over het project contact opnemen met de projectleider via het emailadres van de heer Forster,
namelijk ferrie.forster@economicboardzuidholland.nl
De presentatie van het onderzoek in het triple helixoverleg beschrijft een en ander op hoofdlijnen
volgens het beeld van maart 2019.
De leden van het overleg hebben hun waardering uitgesproken voor het initiatief om samen te werken
aan de gesignaleerde knelpunten. Zij hebben het belang onderstreept om als regio Midden-Holland
hierbij aangesloten te zijn en gaan graag in op de uitnodiging om bij dit traject betrokken te zijn. Als
eerste aandachtspunten in de verdere voorbereiding van het ‘Human Capital akkoord’ is aandacht
gevraagd voor een zorgvuldige aanpak die aansluit bij de behoeften van ondernemers, bijvoorbeeld
door in overleg met lokale ondernemersverenigingen na te gaan welke projecten voor de economie in
Midden-Holland aangedragen kunnen worden. Nadrukkelijk is daarbij gevraagd om praktische
ondersteuning vanuit het project van de Human Capital Agenda. Het belang van certificering van
competenties is een belangrijk aspect dat volgens de leden van het overleg aandacht moet krijgen,
evenals de focus op kansen en mogelijkheden. In Midden-Holland wordt hier al aan gewerkt met een
project als Kom Binnen Bij Bedrijven.
Namens het triple helixoverleg EOA MH zal een inventarisatie bij lokale ondernemersverenigingen in de
gemeenten in Midden-Holland plaatsvinden om na te gaan welke projecten vanuit Midden-Holland
kunnen worden ingediend in het plan van aanpak.
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Duurzaamheid
De voorzitter van het Bestuurlijk Overleg Duurzaamheid Midden-Holland, wethouder mw. G. Atzema
(Waddinxveen) heeft de leden van het overleg verkennend geïnformeerd over de eerste uitkomsten van
ambtelijk voorgestelde suggesties die in het regionale programma Duurzaamheid een plek zouden
kunnen krijgen. Dit als onderdeel van een consultatieronde die ook bij de andere regionale bestuurlijke
overleggen zal plaatsvinden.
De leden van het overleg hebben hun waardering uitgesproken voor het initiatief en de inzet om al in
een vroeg stadium van de totstandkoming van het programma Duurzaamheid verbinding met andere
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programma’s te leggen. In veel gemeenten gebeurt al veel op dit gebied, ook vanuit het bedrijfsleven.
Daarom is gevraagd om vooral ook rekening te houden met lokale initiatieven.
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Vervolgonderzoek containeroverslagterminal Midden-Holland
Al enkele jaren speelt de vraag binnen de regio Midden-Holland naar nut en noodzaak van
containeroverslagpunt in de regio en waar zo’n overslagpunt ruimtelijk is in te passen. Om een
antwoord te geven op deze vraag hebben de gemeenten en ondernemersverenigingen in de regio met
steun van de provincie Zuid-Holland door onderzoeksbureau Panteia opdracht gegeven onderzoek te
doen naar maatschappelijk nut en noodzaak van een containeroverslagpunt in de regio MiddenHolland. In dat onderzoek zijn vijf locaties bekeken. De locaties bevinden zich in de gemeenten Gouda
en Zuidplas. Voor alle locaties is gekeken naar onder meer de maatschappelijke kosten en baten, de
potentiële vraag naar vervoer over water en de business case.
Na kennisname van de terugkoppeling door de gemeenten Gouda en Zuidplas over het bestuurlijk
standpunt van hun gemeente over de uitkomsten van het onderzoek en bespreking hiervan in het triple
helixoverleg, is de regio van mening dat de voordelen voor vijf onderzochte locaties voor een
containeroverslagpunt in Midden-Holland niet opwegen tegen de nadelen. Onder meer de
maatschappelijke gevolgen zoals overschrijding van geluidsnormen, de financiële effecten en het
vastlopen van doorgaande routes wegen niet op tegen de voordelen
Het namens de regio verzonden persbericht is te vinden via de link
https://www.regiomiddenholland.nl/Nieuws/1290079.aspx
Het definitieve rapport van Panteia vindt u hier
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Regionale kantorenstrategie Midden-Holland
De regio Midden-Holland wil met een goede kantorenmarkt bijdragen aan behoud en versteviging van
de reputatie van een prettig werkgebied met een gevarieerd economisch profiel. In lijn met de
speerpunten uit de regionale Strategische Agenda Midden-Holland wil de regio voldoende ruimte
bieden voor ontwikkeling van kantoren en transformatie van leegstaande, incourante kantoorpanden
stimuleren. Daarnaast zet de regio in op het schrappen van overcapaciteit aan planmeters voor
kantoren zodat vraag en (plan)aanbod kwantitatief en kwalitatief in balans zijn. Dat versterkt MiddenHolland als vestigingslocatie voor bedrijven en instellingen.
Om in te spelen op veranderingen in de kantorenmarkt en in antwoord op het verzoek van het college
van gedeputeerde staten om een geactualiseerde regionale kantorenvisie, hebben de gemeenten in het
afgelopen half jaar gewerkt aan een nieuwe regionale kantorenstrategie Midden-Holland.
Het concept van de regionale kantorenstrategie Midden-Holland 2019 – 2024 is geaccordeerd in de
vergadering van 7 maart 2019.
De visie is het resultaat van een zorgvuldig en transparant proces van samenwerking en afstemming
met onder andere vertegenwoordigers van de provincie Zuid-Holland en de leden van dit regionaal
bestuurlijk overleg. Met deze visie zullen de gemeenten in Midden-Holland zich blijven inzetten voor een
goede kantorenmarkt waarin aandacht is voor onder andere transformatie en verduurzaming van de
bestaande voorraad en voor gecontroleerde ontwikkeling van nieuwe kantoren. Dit versterkt de regio
Midden-Holland als vestigingslocatie voor bedrijven en instellingen.
In verband met de door Gedeputeerde Staten gestelde termijn voor het aanleveren van de visie, is deze
visie - onder voorbehoud van bestuurlijke goedkeuring door de colleges van burgemeester en
wethouders van de gemeenten ter accordering aan Gedeputeerde Staten aangeboden.
De begeleidende brief vindt u hier en de regionale kantorenvisie vindt u hier.
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Actualisering strategische agenda Economie Onderwijs Arbeidsmarkt Midden-Holland
Voor de actualisering van de strategische agenda van het programma Economie Onderwijs
Arbeidsmarkt hebben de leden van het triple helixoverleg EOA eerder besloten dat zij een overzicht
willen hebben van de economische structuur van Midden-Holland. Een dergelijk onderzoek is eerder
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uitgevoerd (Region Building, bureau Blaauwberg, 2010). Een herijking is nodig. Want inmiddels zijn de
tijden grondig veranderd. De toenmalige economische recessie is omgeslagen. De economische
opgaven zijn veranderd en door gemeentelijke fusies in Midden-Holland zijn grenzen verlegd.
Aan de hand van een economisch profiel voor en van de regio willen de partijen uit het triple
helixoverleg bepalen waarmee ze zich kunnen verbinden en wat voor de regio Midden-Holland een
basis biedt voor het economisch beleid voor de komende jaren. Zij beogen ook een aansprekende en
aantrekkelijke regionale triple helix innovatieprojectenagenda.
Voor het opstellen van dat profiel en het bepalen van thema’s en projecten in zo’n agenda is bureau
Blaauwberg gevraagd om een nieuw beeld te schetsen van de economische structuur in MiddenHolland. In dat beeld moet ook worden ingegaan op bijvoorbeeld de volgende vragen: waarmee
onderscheidt de economie in Midden-Holland zich? Wat zijn belangrijke opgaves en hoe kan de
economie van Midden-Holland het beste gepositioneerd worden als samenhangend geheel tussen
grootstedelijke agglomeraties en midden in het Groene Hart?
De bestuurlijke begeleiding van dit project ligt bij wethouder Jan Willem Schuurman (Zuidplas) en
wethouder Thierry van Vugt (Gouda). Tijdens het triple helixoverleg van 7 maart hebben deze
portefeuillehouders de leden geïnformeerd over de voorgestelde aanpak en de leden van harte
uitgenodigd om mee te doen aan de startconferentie op 1 april a.s.
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Verkenning triple helix projecten
Mede in relatie tot de actualisering van de strategische agenda van het regionale programma Economie
Onderwijs Arbeidsmarkt Midden-Holland is gekeken naar projecten om in triple helixverband te doen
uitvoeren. Ter verkenning van projecten en een mogelijke aanpak in Midden-Holland, vond op initiatief
van Gouda een werkbezoek plaats aan de regio Achterhoek.

