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Aan de leden van Provinciale Staten
Toelichting vragensteller
Sub thema: Een groeiende, duurzame en innovatieve economie
Inleiding
Het bedrijfsleven houdt bij het al dan niet vestigen binnen de provincie rekening met
het aanbod van goed gekwalificeerd personeel. Tegelijkertijd bevinden zich op de
Zuid-Hollandse arbeidsmarkt een grote groep mensen met achterstand tot de
arbeidsmarkt.
Door technologische ontwikkelingen dreigt dit in de toekomst nog groter te worden.
De stukken lezende zien we dat er weinig aandacht is voor de specifieke
vraagstukken op de arbeidsmarkt.
1.

Welke acties heeft de provincie genomen en welke acties is de provincie van plan om
te nemen zodat vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter aansluit en voor een
groeiende duurzame en innovatieve economie gaat zorgen?
Antwoord
Tot 2012 heeft de provincie een actief beleid gekend rond het thema (de aansluiting
tussen) Arbeidsmarkt en Onderwijs. Bij de vorming van het toenmalige college is
besloten dit beleidsthema bij de primair verantwoordelijke partijen zijnde het onderwijs,
het bedrijfsleven en de gemeentelijke overheden te beleggen en daar als provincie
niet zelf op te acteren.
Sindsdien is de provincie indirect via betrokkenheid bij de Economic Board ZuidHolland en incidenteel via een eenmalige subsidieregeling opgesteld naar aanleiding
van door de Staten beschikbaar gestelde middelen op dit beleidsterrein actief
geweest.
Eind 2017 hebben de Staten bij de begrotingsbehandeling 2018 een vijftal moties op
dit beleidsterrein ingediend. Hoewel elk van deze moties zijn specifieke
aandachtspunten kende, heeft Gedeputeerde Staten besloten deze moties in
gezamenlijkheid op te pakken. De moties hebben namelijk als overeenkomst dat ze
vragen een (specifiek) arbeidsmarktprobleem te onderzoeken, daarover met relevante
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spelers het gesprek aan te gaan, plannen of een aanpak te formuleren en Provinciale
Staten over de uitkomsten te informeren. Gedeputeerde Staten hebben besloten om
bij deze aanpak nauw op te trekken met de Economic Board Zuid-Holland (EBZ) die
op dat moment bezig was een Human Capital aanpak te ontwikkelen. Zo is
gezamenlijk de opdracht gegeven tot een onderzoek. Een onderzoek dat antwoord
moet geven op de vraag:
Hoe kan een structurele oplossing de afstemming van vraag en aanbod op de
arbeidsmarkt voor de economische speerpunten van Zuid-Holland verbeteren?
Die vraag valt uiteen in enerzijds een inhoudelijke probleemanalyse en anderszijds in
voorstellen voor (structuur)oplossingen.
Afhankelijk van de uitkomsten van dit onderzoek en naar aanleiding van de reactie
daarop van Provinciale Staten worden vervolgacties ondernomen.
Inleiding
Beleid en focus op de sectoren komen in de stukken onvoldoende uit de verf. We
willen meer verbinding zoeken met de hoofddoelen en concrete
uitvoeringsinstrumenten om op deze manier de vorderingen zichtbaar te maken.
2.

In welke sectoren verwacht u dat bedrijven niet om kunnen gaan met de
veranderingen die u noemt in de verantwoording, zoals verduurzaming, digitalisering,
3D-printing, robotisering en andere technologische ontwikkelingen?
Hoe ziet u de rol van de provincie bij de gevolgen van deze ontwikkelingen?
Antwoord
Het is lastig om nu al een beeld te hebben van bedrijven die niet goed om kunnen
gaan met veranderingen zoals verduurzaming en digitalisering. Als provincie werken
we samen met de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, gemeente Den Haag,
gemeente Rotterdam en Innovation Quarter in de ‘Roadmap Next Economy’. Hierin
worden de transities waar we in Zuid-Holland mee te maken krijgen inzichtelijk
gemaakt en wordt er een routekaart opgesteld die antwoord moet geven op deze
uitdagingen. Per transitie worden de relevante spelers (bedrijven en
kennisinstellingen) betrokken.
Een voorbeeld van een programma dat inzet op digitalisering en automatisering van
een brede groep bedrijven binnen de maakindustrie is SMITZH (Smart Manufacturing
Industriële Toepassing Zuid-Holland). Met dit programma wil de provincie juist
bedrijven bereiken die zonder ondersteuning waarschijnlijk niet goed om zouden
kunnen gaan met de nieuwe technologische ontwikkelingen. Dit programma is
opgezet vanuit de provincie in samenwerking met InnovationQuarter, de
Metropoolregio Rotterdam Den Haag en TNO en is ook ondersteund door het
ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Hier zijn acht fieldlabs vanuit de regio
bij betrokken met specialismen als 3D-printen, big data en robotica. Hiernaast
stimuleert de provincie innovaties binnen het midden- en klein bedrijf onder andere via
de MIT Zuid-Holland.
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Den Haag, 26 juni 2018
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
secretaris,
voorzitter,

drs. H.M.M. Koek

drs. J. Smit
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