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Zoals aangekondigd in de brief van de heer Weber d.d. 18 januari 2018 heeft de 

brancheorganisatie UNETO-VNI de provincie benaderd om mee te doen met de Green Deal 

installatiebranche om bestaande installateurs om te scholen tot experts op gebied van 

duurzame energie. Concreet zoekt de branche opleidingsplaatsen om installateurs te 

trainen. Vanuit Zuid-Holland hebben we de Duurzaamheidsfabriek voorgedragen, een op het 

Leerpark in Dordrecht gelegen krachtenbundeling tussen bedrijfsleven, onderwijs en 

overheid. Een bijzonder gebouw in Europa dat duurzaamheidsonderwijs op een 

vernieuwende manier inricht. Bedrijven als Siemens, Krohne, Priva, HVC, Verkerk Groep, 

Sublean, Valk Welding, VIV en IWZH participeren in de fabriek. Zij geven onderwijs in de 

praktijk aan een nieuwe generatie technici. Deze locatie is omarmd en ook de regio 

Drechtsteden is erg blij met de keuze voor de Duurzaamheidsfabriek. De locatiekeuze sluit 

mooi aan op de gezamenlijke Groeiagenda Drechtsteden, aansluiting Onderwijs-Arbeidsmarkt.

In totaal bedragen de kosten voor het omscholen van alle installateurs bijna € 15 miljoen 

voor 5 jaar in 6 locaties in Nederland. Voor de inrichting van een opleidingslocatie voor 

installateurs in de Duurzaamheidsfabriek zal de provincie een opdracht verlenen voor de 

aanschaf van opleidingsmaterialen ter waarde van € 100.000, deze wordt bekostigd uit de 

begroting, programma 3 - aantrekkelijk en concurrerend doel 3.2.
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De mede ondertekenaars zijn: Minister van Economische Zaken en Klimaat, 

UNETO-VNI; DHPA; NVKL; NVDE; NHK i.s.m. NBKL; BodemenergieNL; NBPI; OTIB; 

N.V. Nederlandse Gasunie en Stichting Installatiewerk Nederland.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

drs. J.H. de Baas drs. J. Smit
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