
Wat doen we al samen?
Zuid-Holland staat voor grote opgaven op het gebied 
van energietransitie, digitalisering en de overgang 
naar een circulaire economie. Aan deze uitdagingen 
voegt de coronacrisis een nieuwe dimensie toe. 
Het vermogen om op deze ontwikkelingen in te 
spelen is bepalend voor onze welvaart. 
Intensieve samenwerking tussen de talrijke 
excellente Zuid-Hollandse kennis- en onderzoeks-
instellingen, overheden en bedrijven is nodig 
om deze vernieuwingsopgaven te realiseren. 
De provincie speelt hierin graag een 
verbindende rol.
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1  Samenwerking via de Economic Board Zuid-Holland 
 De board bestaat uit 30 van de belangrijkste spelers uit de   
 Zuid-Hollandse economie. Zowel uit bedrijfsleven, 
 kennisinstellingen als overheden. De EBZ richt zich op het   
 vernieuwen van de economie en het creëren van een 
 excellent vestigingsklimaat. De EBZ heeft bijvoorbeeld de 
 taskforce Human Capital opgericht. Vanuit het werk van 
 de taskforce tekenden ruim 65 partijen uit bedrijfsleven, 
 onderwijs en overheid het Human Capital Akkoord 
 Zuid-Holland. Met het Human Capital Akkoord wil 
 Zuid-Holland nationaal en internationaal concurrerend 
 worden dankzij een arbeidsmarkt die het talent van 
 werkenden optimaal benut.

2  Regionale Groeiagenda
 Bedrijven, kennisinstellingen en overheden in Zuid-Holland 
 investeren samen fors in nieuwe verdienmodellen, werk
 gelegenheid en samenleving op basis van een gezamenlijke
  Groeiagenda. Dit concrete pakket met investeringen en   
 acties uit Zuid-Holland biedt het Nationaal Groeifonds 
 concrete handvatten en proposities. De regio heeft het   
 potentieel om in 10 jaar tijd 10% extra economische groei   
 voor Nederland te realiseren. Daarvoor heeft de regio een   
 concrete Groeiagenda, die Zuid-Holland samen met het Rijk  
 willen realiseren. Het vraagt om samenhangende
 investeringen in kennis- en innovatie, scholing, metro-
 politaan OV, energie-infrastructuur en de maakindustrie.
 
3  SRON: Samenwerking voor komst naar ZH
 SRON Netherlands Institute for Space Research is het 
 Nederlands instituut voor ruimte-onderzoek. 
 De universiteiten van Leiden en Delft hebben nauw 
 samengewerkt met onder meer SRON, NWO, de provincie   
 Zuid-Holland en de gemeente Leiden om de 
 verhuizing naar Zuid-Holland mogelijk te maken. 

4 Samenwerkingsovereenkomst Accelerating 
 Circular Economy Zuid-Holland (ACCEZ)
 De provincie Zuid-Holland wil de overgang naar een 
 circulaire economie versnellen. Daarom heeft de provincie in  
 samenwerking met Delft University of Technoloy, Erasmus   
 Universiteit Rotterdam, Universiteit Leiden, Wageningen 
 University & Stichting Wageningen Research en VNO-NCW   
 West het kennis- en innovatieprogramma ACCEZ: 
 Accelerating Circular Economy Zuid-Holland gelanceerd.   
 ACCEZ heeft als doel meegekregen om de circulaire 

 economie in Zuid-Holland te versnellen door concrete 
 antwoorden te formuleren op complexe vraagstukken van 
 ondernemers (en over ondernemerschap). ACCEZ levert  
 zowel de financiële ruimte om het onderzoek en kennis 
 ontwikkeling en -deling gezamenlijk uit te voeren als de  
 procesbegeleiding bij de projecten.

5 Valorisatieprogramma Deltatechnologie & Water
 In het Valorisatieprogramma Deltatechnologie & Water  
 werken de TU Delft en de regionale ontwikkelingsmaat- 
 schappij InnovationQuarter samen met verschillende   
 partners uit het deltacluster. De provincie is hierin samen  
 met onder meer de gemeente Delft, Rotterdam, 
 Deltares, TNO en een aantal waterschappen partner. 

6 Innovatieprogramma mobiele stad 
 (experiment)
 Het Innovatieprogramma Mobiele Stad voert praktijk-
 experimenten uit, gericht op het ontwikkelen 
 en testen van innovaties voor deintegratie van mobiliteit,  
 technologie en ruimte in steden en stedelijke regio’s. 
 Deze praktijkexperimenten worden georganiseerd met  
 direct betrokken publieke, private en particuliere 
 stakeholders, gestimuleerd door vijf provincies 
 (waaronder Zuid-Holland. De betrokken universiteiten  
 zijn de Universiteit van Amsterdam, de Universiteit Twente  
 en de Radboud Universiteit.

7 RegMed XB 
 In het samenwerkingsverband RegMed XB (REGenerative  
 MEDicine crossing Borders) bundelen verschillende 
 universiteiten en medische  centra, gezondheids-
 organisaties, bedrijfsleven, de Rijksoverheid en   
 vier provincies, waaronder de provincie Zuid-Holland, de  
 krachten op het gebied van regeneratieve geneeskunde. 

8 Regionale netwerken voor innovatie 
 (zoals Medical Delta)
 De provincie ondersteunt met subsidie regionale 
 netwerken voor innovatie van het MKB en de kennis-
 instellingen. Zo ondersteunt de provincie bijvoorbeeld  
 Medical Delta, het samenwerkingsverband van  de drie  
 universiteiten, twee universitair medische centra, vier 
 hogescholen, bedrijven en  zorginstellingen. Een ander  
 voorbeeld is Smart Port, het samenwerkingsverband van 
 Erasmus Universiteit, TU Delft, Deltalinqs, Havenbedrijf  
 Rotterdam en gemeente Rotterdam.  

9 Financiering leerstoel geothermie van de 
 universiteit Delft
 De provincie Zuid-Holland betaalt samen met o.a. de BNG  
 Bank en Eneco mee aan een leerstoel geothermie aan de  
 TU Delft. De hoogleraar gaat samen met tientallen 
 promovendi, postdocs en studenten antwoorden zoeken  
 op wetenschappelijke vragen rondom aardwarmte.

10 Subsidieregeling voor de ontwikkeling van 
 campussen in Zuid-Holland
 Met de subsidieregeling Campussen Zuid-Holland wil de  
 provincie bijdragen aan de versterking en doorontwikke 
 -ling van campussen. De Subsidieregeling is beschikbaar  
 voor de campussen Leiden Bio Science Park, TU Delft 
 Campus en Space Campus Noordwijk. 
 Subsidiabele activiteiten in de subsidieregeling zijn het 
 realiseren van onderzoeksinfrastructuur en de bouw, het  
 upgraden en de exploitatie van innovatieclusters op de  
 campussen.

11 Groene Cirkels
 Een klimaatneutrale Heineken brouwerij in een 
 klimaatneutrale keten, een duurzame economie, een 
 aangename leefomgeving en het ontwikkelen van kennis  
 voor een klimaatneutrale maatschappij. Dit zijn de doel 
 stellingen van het initiatief Groene Cirkel. Multinational  
 Heineken, de provincie Zuid-Holland, het Hoogheemraad 
 schap Rijnland en kennispartners Wageningen Environ 
 mental Research en Naturalis Biodiversity Center werken  
 hier samen aan. 

12 Fieldlabs 
 De provincie maakt zich hard voor ontwikkeling van de  
 regionale fieldlabs. Bijvoorbeeld via het Investerings-
 -programma Investeren in vernieuwen. De provincie   
 werkt daarbij onder meer samen met de 
 Metropoolregio Rotterdam-Den Haag en Innovation   
 Quarter. De 15 fieldlabs in Zuid-Holland helpen daarbij.  
 In deze ‘labs’ worden nieuwe technologieën, producten  
 en innovaties ontwikkeld, getest, gedemonstreerd en 
 gevalideerd. Onmisbaar voor een sterke- regionale 
 economie.  In een fieldlab werkt het regionale 
 bedrijfsleven intensief samen met kennisinstellingen. 
 Bijvoorbeeld aan toepassingen van technologie als 
 robotisering, 3D-printing en Big Data.
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