Toespraak van Jaap Smit, commissaris van de Koning in ZuidHolland, Statenontmoeting, De Lier/Westland, 2 oktober 2015
-------------------------------------------------------------------------------------------Mijnheer de burgemeester, dames en heren,
Een geweldige opkomst, fantastisch om zo’n grote groep mensen
hier te zien.
Dank aan burgemeester Van der Tak en Meiny Prins voor hun
enthousiaste woorden.
Graag wil ik, voordat ik inga op het thema van deze bijeenkomst - de
Next Economy - kort iets anders met u delen.
Afgelopen maandag kwamen er op mijn initiatief in het Provinciehuis
burgemeesters en wethouders bijeen van alle gemeenten van ZuidHolland om met elkaar te spreken over de opvang van de grote
stroom vluchtelingen die momenteel ons land en ook onze provincie
binnenkomt.
Mensen die echt onze hulp nodig hebben, op de vlucht voor oorlog
en geweld, op zoek naar veiligheid en rust.
We spraken over mogelijkheden en problemen van noodopvang,
AZC-vestiging en huisvesting van statushouders.
Burgemeester Wienen van Katwijk deelde zijn indrukwekkende
kennis met alle aanwezigen en datzelfde gold voor een
vertegenwoordiger van het COA.
Uiteraard is de uitkomst van de bijeenkomst niet dat we alle
problemen hebben opgelost.
Ging het maar zo eenvoudig.
Wel is op openhartige en indringende wijze over ervaringen, wensen
en knelpunten gesproken en is een afspraak gemaakt voor een
vervolg.
Ik voelde afgelopen maandag dat wij samen sterker zijn, dat we
elkaar kunnen steunen en dat we samen naar oplossingen kunnen
toewerken.
Voor mij was dit wederom een bewijs dat het bij elkaar komen als
bestuurdersnetwerk enorme meerwaarde heeft.
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Dat geldt voor de acute problematiek met de vluchtelingen, maar net
zo goed voor een economisch onderwerp, zoals wij dat vandaag aan
de orde hebben.
Zeker, wij zijn nu zo welvarend dat we mensen asiel kunnen bieden,
maar dat wil niet zeggen dat onze welvaart als vanzelf blijft bestaan.
Daar zullen we allemaal hard voor moeten werken, want niet alleen
als gevolg van migratie of - om een ander punt te noemen klimaatverandering ziet de wereld er over enige tijd heel anders uit:
ook onze economie is volop in transitie.
Ik kom daar zo op terug.
Dames en heren, dit is de elfde Statenontmoeting georganiseerd
door Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
en mijn tweede.
Ik spreek hier als voorzitter van PS en GS en ook als commissaris
Jaap Smit.
Dus, een driewerf van harte welkom bij deze belangrijkste
netwerkbijeenkomst van Zuid-Holland buiten het provinciehuis.
We zijn vandaag te gast bij Priva, een schitterend familiebedrijf dat in
de loop van meer dan 50 jaar is uitgegroeid tot een toonaangevende
onderneming in procesautomatisering en klimaatbeheersing, in de
tuinbouw en erbuiten, in Nederland en tot ver over onze grenzen.
Deze onderneming is één van de parels van Zuid-Holland, gericht op
duurzaamheid en innovatie, en gevestigd in het Westland, de regio
die wereldwijd bekend staat vanwege de gonzende ondernemingszin
en topkwaliteit in tuinbouw en agrologistiek.
Precies een week geleden was ik in Milaan op de World Expo.
Dat was een mooie ervaring, vanwege al die prachtige presentaties
en paviljoens en het Lombardische goede leven, maar zeker ook
omdat ik daar zelf heb ondervonden hoe belangrijk het is dat we
gezamenlijk onze regio voor het voetlicht hebben gebracht.
We hebben Zuid-Holland als economische topregio, waar je goed
zaken kunt doen, gepresenteerd.
Samen waren we sterk.
En met we bedoel ik al die mensen uit Rotterdam, Den Haag, Delft,
Leiden, het Westland of waar ook vandaan die hun kennis deelden,
hun enthousiasme toonden en hun netwerk hebben uitgebreid.
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In Milaan heeft Zuid-Holland laten zien waar we staan, bijvoorbeeld
op het gebied van watertechnologie en vrede en recht, hoe we
omgaan met de opgave van de energietransitie en wat onze
Greenports voor de wereld kunnen betekenen.
Het thema van Milaan 2015 was - en is nog deze hele maand ‘Feeding the World, Energy for Life’ en u begrijpt dat de Nederlandse
inbreng daar volledig op zijn plek was.
En bovendien, het was een geweldige opwarmer voor ons ‘bid’ voor
de World Expo 2025 in Rotterdam.
We hebben geleerd hoe zo’n wereldtentoonstelling in elkaar steekt en
we hebben onze kennis op het gebied van waterbeheer,
energievernieuwing en voedselvoorziening kunnen presenteren.
Dit zijn de thema’s waar wij hier in Zuid-Holland volop mee bezig zijn.
En zeker ook in de tuinbouwsector, met name - zeg ik op deze plek in de Greenport Westland-Oostland.
Het was bijzonder in internationaal verband eens aan den lijve te
ondervinden wat voor uitstekende reputatie de Nederlandse tuinbouw
heeft.
Bovendien was burgemeester Van der Tak ook in Milaan
enthousiasmerend als altijd, en dat helpt zeker mee!
Met zo’n ambassadeur in huis mag de Greenport Westland-Oostland
in zijn handjes knijpen.
En wat zullen de buitenlandse gasten die de burgemeester bezig
zagen hebben gedacht?
Wat er gebeurt in het Westland, daar krijg je tomeloze energie van!
Dames en heren, we leven in spannende tijden.
Als je vandaag denkt te weten welke kant het opgaat, kan het morgen
weer anders zijn.
Of waarschijnlijker: zal het morgen weer anders zijn.
We moeten voortdurend anticiperen op veranderingen in
maatschappij, bestuur en economie.
Ik wil graag enkele gedachten met u delen over het thema van deze
bijeenkomst: de ‘Next Economy’.
Vandaag zijn verschillende ondernemers in de zaal die al volop bezig
zijn met het vormgeven van de ‘Next Economy’.
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Sommigen van u zullen zich misschien afvragen wat het nu eigenlijk
is, die ‘Next Economy’?
Er zijn allerlei invullingen aan te geven - vraag het straks ook aan die
ondernemers -, maar wat wij er in Zuid-Holland mee bedoelen is de
transitie richting een duurzame en innovatieve economie.
Deze overgang zien we de komende jaren overal ter wereld
gebeuren en dus ook bij ons.
Wij staan daar samen voor aan de lat.
De ‘Next Economy’ leunt sterk op groene energie en wereldwijde
communicatie, via het ‘Internet of Things’, waarin informatie,
energiestromen en logistieke processen samenkomen.
De ‘Next Economy’ betekent ook: minder en minder fossiele
grondstoffen en meer en meer – in goed Nederlands – biobased
producten.
Dat gaat stap voor stap en dus blijven investeringen in energiezuinige
technologieën en energiebesparende maatregelen nodig.
De ‘Next Economy’ is er niet van vandaag op morgen, maar wie in de
toekomst concurrerend wil blijven, kan niet tot overmorgen wachten.
Wie de veranderingen negeert, doet niet meer mee.
En wie wel mee wil doen, begint vandaag en morgen.
Dit geldt in bijzondere mate voor Zuid-Holland.
Want, juist in ons gebied is de noodzaak voor innovatie groot.
Onze kracht en bijzonderheid is dat wij meerdere sterke clusters
hebben: de topsectoren haven, greenports, chemie, energie, logistiek
en maritiem.
Maar, de vraag is: blijven ze ook sterk?
Wat we zien is dat veel van deze sectoren aan de top van hun
levenscyclus zitten en op een beslissend kruispunt staan: vlakt de
groei af of komt er een doorstart?
Veel onderzoekers stellen deze wezensvraag aan de orde.
Zij zijn van mening dat sectoren die van oudsher sterk zijn, alleen
door middel van innovatie aan de top kunnen blijven.
Een visie die ik deel.
In onze provincie is veel potentie voor innovatie, juist omdat innovatie
ontstaat op de cross-overs van verschillende sterke clusters.
Samen ben je sterker.
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Zo is er bijvoorbeeld vruchtbare samenwerking tussen het Westland
en de TU Delft, met als resultaat dat er in de kassen nu ‘drones’
kunnen vliegen, die met sensoren temperatuur, vochtigheid,
lichtsterkte en CO2-concentratie meten.
Wij als provincie hebben, net als andere overheden,
kennisinstellingen en bedrijven in deze regio, de ambitie een leidende
rol te spelen bij de transitie van de economie.
Het is niet voor niets dat deze transitie nadrukkelijk terugkomt in de
plannen van Gedeputeerde Staten, zoals die bij de start van deze
collegeperiode zijn geformuleerd.
De ambities zijn uitgewerkt in meerdere integrale speerpunten.
Ik noem de overschakeling naar schone en toekomstbestendige
energie, waarvoor een energiefonds van 100 miljoen euro is
gevormd.
En de belangrijke innovatie-opgave die er voor Zuid-Holland ligt.
Wat hier onder meer voor nodig is, zo vindt het provinciaal bestuur, is
een andere bestuurlijke houding.
Ook op dit vlak zien we veranderingen.
Er is sprake van horizontalisering en netwerkend werken, een hele
andere manier van besturen.
Noem het besturen met een uitgestoken hand.
Hoe dan ook, het gaat hierbij om een integrale aanpak, het meeliften
op energie in de samenleving en bundeling van krachten.
Samen zijn we sterker.
Innovatie lukt alleen als we de handen ineen slaan.
De weg naar de ‘Next Economy’ is er ook één van meer delen en
optimaal samenwerken.
We zetten daar overal in de provincie op in, denk aan de
Economische Programmaraad Zuidvleugel en het Innovation Quarter.
Om de kansen die er zijn beter te benutten, sloten de provincie ZuidHolland en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag vorige maand
een samenwerkingsovereenkomst.
Een mijlpaal als u het mij vraagt.
Doel van de overeenkomst is een aantal icoonprojecten aan te jagen,
zoals de totstandkoming van het warmtenet, verbetering van de
bereikbaarheid en het binnenhalen van de World Expo 2025.
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Ik weet zeker: door de samenwerking tussen de provincie en de
Metropoolregio wordt Zuid-Holland sterker.
De provincie sterker maken, onze economie sterker maken en de
samenleving sterker maken, dat is waar wij allen voor staan.
En dat kunnen we niet alleen, daarvoor is het belangrijk dat we elkaar
ontmoeten.
Ik nodig u daarom uit tijdens het vervolg van deze Statenontmoeting
in De Lier met elkaar het gesprek aan te gaan.
Samen blijven we sterk.
Dank voor uw aandacht.
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