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Over EBZ
Wat er in Zuid-Holland gebeurt, heeft nationale en zelfs
Europese impact. Daarom is het vernieuwen van onze
economie, met de grote transities waar we als samenleving
voor staan, een cruciale opgave. De Economic Board
Zuid-Holland (EBZ) zet zich in voor het vernieuwen van
de Zuid-Hollandse economie en het realiseren van een
excellent vestigingsklimaat. De EBZ bestaat uit 30 van de
belangrijkste spelers uit bedrijfsleven, kennisinstellingen
als overheid. Met alle boardleden en hun achterban werken
we aan een concurrerend Zuid-Holland in de next economy.
Samen zetten we een economische strategie uit voor de
regio en mobiliseren we denkkracht, netwerkkracht en
lobbykracht om onze ambities te realiseren.
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Samenvatting

Zuid-Holland heeft sleutelpositie
in mondiale waardeketens
Wat er in de regio Zuid-Holland gebeurt, heeft

digitalisering, de energietransitie, het goed en

nationale en zelfs Europese en mondiale impact.

betaalbaar houden van de gezondheidszorg en de

Zuid-Holland is een van de grootste motoren van

overgang naar een circulaire economie. Maar liefst

de Nederlandse economie en is goed voor bijna een

een derde van de nationale CO₂-uitstoot komt uit

kwart van het nationale inkomen. Daarmee heeft

Zuid-Holland. Het vernieuwen van onze regionale

Zuid-Holland een sleutelrol in de grote missies en

economie is daarom een cruciale opgave. Voor

transities waar we als samenleving voor staan:

Zuid-Holland, voor Nederland en voor Europa.

Aanjager van
de next economy
Het Zuid-Hollandse bedrijfsleven, onderwijs en

In de Economic Board Zuid-Holland werken

de overheden hebben in potentie alles in huis

bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden

om een topregio te zijn in de next economy. De

samen om de krachten van Zuid-Holland met elkaar

kennisdichtheid is enorm met toonaangevende

te verbinden en de regio toekomstbestendig te

kennisinstellingen en Zuid-Holland is koploper

maken. Samen zetten de boardleden een op feiten

op het gebied van publieke en private research &

gebaseerde economische strategie uit voor de regio:

development. Bovendien heeft Zuid-Holland niet

het vernieuwen van de economie en het creëren van

één, maar vele sectoren op topniveau in huis.

een excellent vestigingsklimaat. Zo wordt en blijft

Die diversiteit is een voedingsbodem voor cross-

Zuid-Holland een aantrekkelijke plek om te wonen,

sectorale innovatie.

werken, ondernemen en onderzoek te doen.
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Zuid-Holland real-life testing
ground voor innovatie
Zuid-Hollandse bedrijven, kennisinstellingen

op campussen en fieldlabs. Zo is Zuid-Holland

en overheden zetten via publiek-private

een real-life testing ground voor innovatie. Op deze

samenwerkingen gezamenlijk in op het bouwen van

manier bedenken, testen, maken en verkopen we

regionale ecosystemen rond de maatschappelijke

schaalbare oplossingen voor de maatschappelijke

missies. Zo kunnen ondernemers uit de regio het

opgaven. Daaraan koppelen we vanuit het Human

verschil maken met hulp van kennisinstellingen,

Capital Akkoord Zuid-Holland ook scholing en een

onderwijs en overheden. Dat jagen we aan via

leven lang ontwikkelen zodat innoveren, leren en

regionale innovatieprogramma’s, onder andere

werken hand in hand gaan.

Versnel innovatie door
excellente randvoorwaarden
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De concurrentie roert zich, met vormen van

wereldwijd een grote toegevoegde waarde hebben.

industriepolitiek en directe staatssteun. Die

Missie-gedreven innovatiebeleid geeft heldere

industriepolitiek vraagt om een modern Nederlands

maatschappelijke doelen voor innovatie. Nu is het

antwoord: bestendig en duurzaam innovatiebeleid,

belangrijk de juiste randvoorwaarden te bieden om

gericht op unieke, lastig te kopiëren producten die

die maatschappelijke missies te realiseren.

Om in Zuid-Holland en de rest van Nederland effectief te
ondernemen, innoveren én de maatschappelijke missies te
behalen is op vier punten actie nodig vanuit het Rijk en de regio:

1
Investeer direct in prioriteiten.
Er is behoefte aan direct kapitaal voor de keuzes die zijn gemaakt in het missiegedreven innovatiebeleid. Innovatie en onderzoeksinfrastructuur op thema’s als
Quantum en het opschalen van pilots -voor bijvoorbeeld de elektrificatie van de
chemie- vragen om meer directe middelen, naast de fiscale instrumenten. Van
alle westerse landen heeft Nederland het meest gefiscaliseerde innovatiebeleid.
Daardoor ontbreekt het aan nationale middelen om excellente regionale
initiatieven te helpen opschalen.

2
Investeer in fysieke ruimte
en infrastructuur.
Er zijn investeringen nodig in de infrastructuur om innovatieknooppunten goed
bereikbaar te houden en innovaties uit te rollen. Het Leiden Bio Science Park,
de campus van de TU Delft, incubators als Yes!Delft en campussen en fieldlabs
als de Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht zijn cruciale knooppunten, waar
MKB, start-ups, grote bedrijven en kennisinstellingen samen innoveren en
dure onderzoeksinfrastructuur efficiënt gebruiken. Het gaat om verbetering
van de bereikbaarheid via wegen en het openbaar vervoer, maar ook over
toekomstbestendige digitale infrastructuur en energie-infrastructuur.
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3

Koppel talentontwikkeling
aan innovatie.
Het tekort aan goed opgeleide vakmensen remt economische groei. Een
leven lang ontwikkelen en arbeidsmobiliteit tussen sectoren maakt mensen
duurzaam inzetbaar én productiever. Daarom ondertekenden meer dan 65
partijen het Human Capital Akkoord Zuid-Holland. We pleiten voor nationale
actie op de ontwikkeling van een GPS voor de arbeidsmarkt, een persoonlijke
leer- en ontwikkelingsrekening, en beleid om regionaal op de doelgroep
toegesneden cursussen en gezamenlijke scholingstrajecten voor werkenden
te ontwikkelen.

4
Stabiel beleid en regelgeving.
Bedrijven en kennisinstellingen hebben een voorspelbare, betrouwbare overheid
en passende regelgeving nodig om te kunnen investeren en innoveren. Juist
op de grote transitieopgaven als energietransitie is dat langjarige perspectief
nodig. Er is behoefte aan beleid en regelgeving dat aansluit op de regionale en
nationale ambities zodat bedrijven zicht hebben op hun verdienmodel als ze
waterstof produceren, warmte distribueren of oplossingen bedenken voor het
circulair maken van productieprocessen.

Zuid-Holland heeft alles in zich om op de thema’s waarin de regio sterk is,
internationaal schaalbare oplossingen voor maatschappelijke problemen te bieden.
Door de juiste randvoorwaarden te creëren en stimulansen te geven, kunnen
we de maatschappelijke missies behalen én een schaalbare toekomstbestendige
economie ontwikkelen. Dit betekent keuzes maken en flink investeren.
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De Erasmusbrug in Rotterdam is een icoon van

Het oplossen van de maatschappelijke uitdagingen

de stad en bekend tot ver buiten de grenzen van

vraagt om échte samenwerking. Daarom maakt

Zuid-Holland. Dit infrastructurele kunstwerk is een

Zuid-Holland zich hard voor de samenwerking

belangrijk symbool voor verbinding, veerkracht,

tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid.

vernieuwing en ondernemerschap. Een brug brengt
welvaart en vormt ook het hart van de samenleving.

Dat doen we niet voor niks. De economie van

Het is een verbinding die gemeenschappen

Zuid-Holland hapert en kampt met knelpunten

samenbrengt en kloven tussen bevolkingsgroepen

rondom talent, financiering, ruimte en

verkleint. Daar denk je niet aan, als je er argeloos

bereikbaarheid. Het vernieuwen van onze regionale

overheen wandelt.

economie is daarom een cruciale opgave. Dat is
een nationale uitdaging. Zuid-Holland is goed

Ook in de economie gaat het steeds meer om het

voor 21% van het bruto nationaal product. Als

verkleinen van kloven. In plaats van ‘Wat bedraagt

Zuid-Holland niest, dan is Nederland verkouden.

ons bbp’ vragen we ons af ‘Gaat het goed met
ons land?’. We merken dat de taal verandert, van

Graag tonen we u de uitdagingen rondom missie-

‘shareholders value’ naar woorden als ‘impact’,

gedreven innovatie in Zuid-Holland, maar bovenal

‘verbinding’ en ‘inclusiviteit’.

de kansen en oplossingen die er liggen in deze regio.
Vanuit verschillende sectoren geven we voorbeelden

De ontwikkeling naar waarde(n) in plaats van louter

van innovatieve ontwikkelingen. Daarmee schetsen

‘winst’ zien we ook in Zuid-Holland. Bedrijven,

we de kracht van het Zuid-Hollandse innovatie-

kennisinstellingen en overheden zetten hier al

ecosysteem.

in op missie-gedreven innovatie. Een verstandige
keuze. Onze maatschappelijke uitdagingen bieden

Nu inzetten op het vernieuwen van de economie

namelijk grote economische kansen. Samen willen

is nodig om in 2050 te kunnen zeggen: het gaat

we gezond ouder worden, zuinigere omgang

goed met ons land. Zo vinden we antwoorden op

met onze grondstoffen, voldoende gezond voedsel

de maatschappelijke uitdagingen en hebben we

en een veilige wereld om in te wonen en werken.

ons toekomstige verdienvermogen veiliggesteld.

Stuk voor stuk maatschappelijke uitdagingen
die vragen om ondernemende, creatieve,

Graag pakken wij de handschoen samen met u op!

innovatieve oplossingen. Deze oplossingen
wereldwijd vermarkten zal grotendeels bijdragen
aan ons toekomstige verdienvermogen.
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Jan Kees de Jager

Jaap Smit
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Commissaris van de Koning in Zuid-Holland
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uitdagingen
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Zuid-Holland als economische motor
Als Zuid-Holland bloeit, dan plukken we allemaal
de vruchten. Een mooie metafoor om aan te geven:
wat er in onze regio gebeurt, heeft nationale en
zelfs Europese impact. Zuid-Holland is een van de
grootste motoren van de Nederlandse economie
en goed voor bijna een kwart van het nationale
inkomen.
De kennisdichtheid is enorm in Zuid-Holland.
Neem alleen al onze drie topuniversiteiten in Delft,
Leiden en Rotterdam. En vergeet daarbij vooral
niet TNO, de universitair medisch centra en tal van
(onderzoeksgerichte) bedrijven. Dit maakt ons tot

Zoals gezegd, als Zuid-Holland niest, dan is

de meest kennisintensieve regio van Nederland.

Nederland verkouden. Als Nederlands grootste
economische motor hapert, dan hebben we

Onze regio heeft bovendien niet één, maar vele

uiteindelijk allemaal een probleem.

sectoren op wereldniveau in huis: de grootste haven
van Europa, een wereldbefaamd tuinbouwcluster,

Verschillende rapporten wijzen vier oorzaken aan

een krachtige Life Sciences-sector, een vermaard

voor deze achterblijvende groei:

Aero-space cluster, een security-cluster en van

Talent: Meer dan één op de vijf bedrijven in

Dordrecht tot aan Noordwijk een innovatieve en

Zuid-Holland heeft een tekort aan goed opgeleid

diverse technologische industrie. Die diversiteit

personeel. Dit tekort remt de groei van de econo-

biedt een voedingsbodem voor cross-sectorale

mie en werkgelegenheid. Ook wordt het lastiger

innovatie.

om de transitie van de economie in Zuid-Holland
vorm te geven zonder voldoende vakmensen.

Bovengenoemde elementen maken Zuid-Holland

Financiering en bekostiging: Financiering

tot de grootste economische motor van Nederland.

ontbreekt met name voor opschaling, projecten,
innovatieprogramma’s en bedrijven in de vroege

De motor hapert – vier oorzaken

fase. Beschikbare instrumenten en regelingen

Ondanks de kracht en het potentieel van Zuid-

passen vaak niet bij de innovatieve plannen

Holland, zien we dat de motor hapert. Bedrijven

die nodig zijn om de grote transities te realiseren.

hebben last van grote tekorten op de arbeidsmarkt,

Ofwel omdat het risicoprofiel niet aansluit bij

lopen veelal niet voorop in digitaliseren en moeten

de appetijt van financiers of omdat rendementen

hun CO₂-uitstoot drastisch verminderen. De groei

onzeker of pas in de verre toekomst te voorzien

van steden, reizigersaantallen en transport zet de

zijn.

bereikbaarheid onder druk. Het resultaat is dat de

Samenwerking: De diversiteit van het Zuid-

economie in Zuid-Holland minder hard groeit dan in

Hollandse bedrijfsleven kent een enorme

andere vergelijkbare regio’s.

potentie, maar die wordt belemmerd doordat er
in silo’s wordt gedacht en gewerkt. Innovaties en

De afgelopen tien jaar zijn Noord-Hollandse en Noord-Brabantse economie 10-15%
meer gegroeid dan Zuid-Holland. Europese concurrerende regio’s zoals Antwerpen,
München en Stockholm groeiden zelfs drie keer harder dan Zuid-Holland.
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technologieën worden nog nauwelijks gedeeld
tussen verschillende sectoren. Ook de samen-

Missie: Vernieuwen economie en excellent
vestigingsklimaat

werking tussen bedrijven, kennisinstellingen en

Als regio maken we ons hard voor een Zuid-Holland

onderwijs blijft achter bij de potentie.

dat concurrerend is in de next economy. Zodat

Ruimte en bereikbaarheid vormen een andere

Zuid-Holland een motor wordt van duurzame

grote uitdaging in Zuid-Holland. Steeds meer

economische groei en welvaart in Nederland en

mensen en bedrijven komen naar de regio en

de wereld. Hiermee stellen we ons toekomstige

daardoor wordt de ruimte om te wonen en wer-

verdienvermogen veilig en leveren we een essentiële

ken steeds schaarser. De bestaande infrastruc-

bijdrage aan mondiale vraagstukken zoals verwoord

tuur is onvoldoende toegerust op verdere groei

in de Sustainable Development Goals. Bedrijven,

en de modernisering van de economie. Nodig zijn

kennisinstellingen en regionale overheden verenigd

investeringen in openbaar vervoer en fietspaden,

in de Economic Board Zuid-Holland (EBZ) zetten

veel intensiever gebruik van deelauto’s en fietsen

gezamenlijk een economische strategie uit voor

en betere bereikbaarheid van campussen en be-

de regio, gericht op de sterktes. Die strategie loopt

drijventerreinen. Ook de digitale infrastructuur

langs twee lijnen:

vraagt investeringen.
We vernieuwen de economie door in te zetten
Zuid-Hollandse uitdagingen
van nationaal belang

op digitalisering, energietransitie, circulair en

Het havenindustrieel complex, het

We werken aan een excellent vestigings-

glastuinbouwcluster, de maakindustrie en het Life

klimaat, om te zorgen dat Zuid-Holland een

Sciences-cluster in Zuid-Holland zijn omvangrijk

aantrekkelijke plek is om te wonen, werken,

en hebben sleutelposities in internationale

ondernemen en onderzoek te doen.

voeding en gezondheid.

waardeketens. Hierdoor verschillen de uitdagingen
en kansen in Zuid-Holland van andere regio’s: het

Innovatie is noodzakelijk om de Zuid-Hollandse

digitaliseren en verduurzamen van sectoren die

economie te vernieuwen en verduurzamen. Dat

sterk waren in de fossiele economie. Dit vergt grote

gaat niet vanzelf. Nieuwe producten, diensten en

investeringen met potentieel grote impact die tot

processen moeten bedacht, ontwikkeld en getoetst

ver voorbij de regiogrenzen reikt.

worden. Ook moeten ze in de praktijk toepasbaar
zijn. Dit bereiken we door ondernemers, grote
bedrijven, universiteiten en kennisinstellingen in
regionale ecosystemen samen te brengen.

Denkkracht én uitvoeringskracht
Het structurele gesprek met elkaar voeren tekent ons als Economic Board
Zuid-Holland. Als enige board in Nederland is het secretariaat van de
board belegd bij de regionale ontwikkelingsmaatschappij in onze regio,
InnovationQuarter. Het secretariaat zit dus in hetzelfde kantoor als de business
developers en transitiemanagers van InnovationQuarter. De kennisdeling en
uitvoeringscapaciteit die daaruit voortvloeit, brengt ons veel extra slagkracht.
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Strategie: verbind de sterktes en benut
zo de unieke kracht van Zuid-Holland
Zuid-Holland vernieuwt de economie door de
aanwezige sterktes onderling te verbinden. De
maakindustrie heeft hierbij een sleutelrol. Grote
sectoren als de haven (logistiek), tuinbouw en de
maritieme industrie kunnen alleen hun toppositie
op de wereldmarkt behouden en uitbouwen
als ze op slimme en veilige wijze digitaliseren
en verduurzamen. De maakindustrie en het
securitycluster kunnen hiervoor de technologie en
oplossingen leveren.
Deze bedrijven kunnen ook floreren door de kracht
te benutten van het excellente woon- en leefklimaat
van de regio met Rotterdam en Den Haag als
sterke magneten voor internationaal talent,
topinstellingen en hoofdkantoren van bedrijven.
Zuid-Holland heeft alles in zich om internationaal
schaalbare oplossingen voor maatschappelijke
problemen te bieden. Door de juiste
randvoorwaarden te creëren en stimulansen te
geven, kunnen we de maatschappelijke missies
behalen én een schaalbare toekomstbestendige
economie ontwikkelen. Dit betekent keuzes maken
en flink investeren.
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Hoofdstuk 1

Zet in op
innovatie
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Wereldwijd wordt er vol ingezet op innovatie,

Een ecosysteem moet niet alleen ondernemers

onderzoek en het steunen van de eigen industrie.

kundig en robuust ondersteunen, het moet dat

Dit gebeurt door middel van industriepolitiek,

vooral uiterst snel doen. Want een van de sleutels

soms protectionisme en directe staatssteun. In

tot succesvol innoveren is snelheid, een korte

een globaliserende wereld concurreren bedrijven

time-to-market. In de globaliserende wereld kan de

uit andere landen steeds feller met Nederlandse

omzet voor een nieuw product inmiddels in minder

ondernemers en kennisinstellingen.

dan twee jaar tot een miljard dollar stijgen. Het is
steeds vaker: ‘the winner takes all’, ofwel: degene die

Deze buitenlandse industriepolitiek
vraagt om een modern Nederlands

als eerste de markt bereikt met een nieuw product,
wint (nagenoeg) de hele markt.

antwoord. In onze ogen is bestendig

Onderstaande figuur visualiseert de kernelementen

en duurzaam innovatiebeleid, gericht

van een ecosysteem die op orde moeten zijn.

op unieke, lastig te kopiëren producten
die wereldwijd een grote toegevoegde
waarde hebben, hierop het beste
antwoord. Met andere woorden:
innovatie is nodig om de benodigde
vernieuwing van onze economie, zoals

In Zuid-Holland bouwen we aan ecosystemen
die innovatie robuust en snel aanjagen. Dat doen
we in publiek-private samenwerkingsverbanden.
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Ecosystemen: aanjagers van innovatie

g

de energietransitie, te realiseren.

Innovatie is het op de markt brengen van
nieuwe producten, diensten of processen die
met vernieuwende technologie tot stand zijn
gebracht. Dat doen ondernemers en bedrijven.
Die kunnen dat echter niet alleen, zeker als het

De missie staat centraal in de regionale ecosysteem-

om geavanceerde en complexe producten gaat.

aanpak. Een duidelijke missie voor het ecosysteem

Daarvoor zijn ecosystemen nodig. Bij voorkeur

die energie mobiliseert en richt, is cruciaal voor

ecosystemen die ook maatschappelijke impact

slagkracht en snelheid. De maatschappelijke missies

hebben. De kracht hiervan is dat economisch succes

bieden heldere doelstellingen, op basis waarvan

en maatschappelijke impact hand in hand gaan.

de ondernemende ecosystemen in Zuid-Holland
kunnen investeren en innoveren.
Ondernemers zorgen voor de kassa maar hebben
kennis en kunde nodig om de kassa te kunnen
genereren. Kennis om producten en diensten te
ontwikkelen. Kunde om die te bouwen, installeren
en onderhouden of de (bijbehorende) diensten vorm
te geven en te vermarkten.
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ecosystemen van Zuid-Holland up-to-speed te

Beleidsinterventies: excellente
randvoorwaarden als groeiversnellers

krijgen. Vier randvoorwaarden zijn essentieel voor

Om ondernemers samen met collega-bedrijven

succesvolle missie-gedreven innovatie:

en kennisinstellingen snel en succesvol te laten

De randvoorwaarden zijn essentieel om de

innoveren op maatschappelijke uitdagingen zet
1. Kapitaal en financiering: Er is behoefte aan

Zuid-Holland in op excellente randvoorwaarden.

kapitaal voor de keuzes die zijn gemaakt in het

Die inzet rendeert dubbel als landelijk beleid en

missiegedreven innovatiebeleid. Onderzoek en

nationale instrumenten hier goed op aansluiten.

ontwikkeling op thema’s als Quantum, regionale

Rijk en regio werken in toenemende mate samen

innovatieprogramma’s, vroege fase financiering

aan een gezamenlijke agenda en instrumenten,

en de opschaling van pilots vraagt om meer

maar versterking van die samenwerking is

directe middelen, naast de fiscale instrumenten.

noodzakelijk. Hieronder schetsen we hoe Zuid-

2. Fysieke ruimte en infrastructuur: Campussen

Holland op succesvolle missie-gedreven innovatie

en fieldlabs en de regionale bundeling van speci-

inzet en geven aan hoe nationaal beleid dat kan

alistische bedrijven zijn cruciaal als knooppunten

versterken. In de volgende hoofdstukken is dat per

waar MKB, start-ups, grote bedrijven en ken-

maatschappelijke missie verder uitgewerkt.

nisinstellingen samen innoveren en dure onderzoeksinfrastructuur efficiënt gebruiken. Tegelijk

1. Kapitaal en financiering

is de fysieke-, digitale- en energie-infrastructuur

De beschikbaarheid van groeikapitaal voor

cruciaal om deze knooppunten goed bereikbaar

bedrijven in Zuid-Holland is fors verbeterd.

te houden en innovaties uit te rollen.

Via regionale ontwikkelingsmaatschappij

3. Toegang tot talent: Het tekort aan goed

InnovationQuarter    –    zes jaar geleden door het

opgeleide vakmensen remt economische groei.

Rijk, regionale overheden en kennisinstellingen

Arbeidsmobiliteit tussen sectoren en een leven

opgericht    –    is meer dan 130 mln. aan groeikapitaal

lang ontwikkelen maakt mensen duurzaam

beschikbaar. Daarnaast weten andere investeerders

inzetbaar én productiever.

Zuid-Hollandse bedrijven steeds beter te vinden.

4. Stabiel beleid en passende regelgeving:

Het resultaat: vergeleken met 5 jaar geleden vonden

Bedrijven en kennisinstellingen hebben een

er in 2018 twee keer zoveel investeringen plaats,

voorspelbare, betrouwbare overheid en passende

waarbij er vier keer zoveel geld werd geïnvesteerd.

regelgeving nodig om te kunnen investeren en

Met de komst van Invest-NL komt er ook meer

innoveren.

kapitaal beschikbaar voor het opschalen van
oplossingen op maatschappelijke uitdagingen als de

Als deze kernelementen van een ecosysteem op

energietransitie.

orde zijn, zijn we in staat om schaalbare oplossingen
voor de maatschappelijke opgaven te bedenken,
maken, testen en verkopen.
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Aanbeveling: stel middelen beschikbaar

Aanbeveling: stel middelen beschikbaar voor

voor het opschalen van transitieprojecten.

prioriteiten. De EBZ pleit ervoor om meer direct

Momenteel ontbreekt het aan middelen voor de

geld vrij te maken voor investeringen in de gekozen

opschaling van transitieprojecten. Deze projecten

prioriteiten. Nationale middelen zijn nodig om

zijn maatschappelijk zeer gewenst maar de

innovatie te financieren. Sleuteltechnologieën

opbrengst is te laag of te onzeker om die nu al te

als Quantum, ruimtevaart en regeneratieve

financieren met risicodragend kapitaal. De nieuwe

geneeskunde hebben een prominente plek in

ronde EFRO Kansen voor West kan hiervoor wellicht

het missie-gedreven innovatiebeleid. Dit vraagt

worden ingezet en een deel oplossen. Maar de

echter ook om meer gerichte steun als antwoord

omvang van de uitdagingen vraagt robuustere inzet

op het industriebeleid van omliggende landen.

en mee-investeren vanuit nationale middelen.

Concreet is er behoefte aan directe financiering
voor technologie en (de opschaling van) innovatie.

De regio investeert ook in innovatieprogramma’s

Het huidige beleid biedt hiervoor weinig ruimte:

rond de maatschappelijke opgaven. Na het

van alle OECD-landen heeft Nederland het meest

succesvolle lopende SMITZH-programma voor

gefiscaliseerde innovatiebeleid, zie onderstaande

de hightech maakindustrie ontwikkelden

figuur: 90% de overheidssteun aan onderzoek en

InnovationQuarter, TNO, Provincie Zuid-Holland en

ontwikkeling van bedrijven is fiscaal, tegenover 40%

MRDH met regionale partners een programma op

gemiddeld in de OECD.

Leefklimaat en energie. Momenteel wordt gewerkt
aan een innovatieprogramma Zorgtechnologie en
het innovatieprogramma Voeding.
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Overheidsuitgaven en belastingfaciliteiten ter bevordering van private R&D, bron: OECD 2016

2. Fysieke ruimte en infrastructuur

In Zuid-Holland wordt met ondersteuning

Campussen en fieldlabs spelen een sleutelrol in het

vanuit het Ministerie van Economische Zaken

Zuid-Hollandse innovatie-ecosysteem. Daarom

en Klimaat succesvol geëxperimenteerd met

heeft de regio afgelopen jaren fors geïnvesteerd

deze aanpak. Startfinanciering is geleverd door

in de doorontwikkeling van het Leiden Bio Science

regionale overheden en het Europese Kansen voor

Park en de campus van de TU Delft, de twee

West-programma. In samenwerkingsverbanden

toplocaties voor innovatie in de regio. Daaromheen

als Vanguard Initiative wordt ook steeds meer

vinden investeringen plaats in plekken als Space

ingezet op de ontwikkeling van interregionale

Campus Noordwijk, de RDM campus en het Leerpark

waardeketens. De fieldlabs vervullen een belangrijke

in Dordrecht. Fieldlabs vormen vaak het hart van

rol als ankerpunt voor de koppeling van het

deze plekken: hier werken mensen van bedrijven,

regionale cluster/ecosysteem in Zuid-Holland aan

kennisinstellingen en onderwijs aan nieuwe

de regionale ecosystemen in andere Europese

technologieën, producten en innovaties. Deze

regio’s met complementaire competenties, om

worden hier ontwikkeld, getest, gedemonstreerd en

zo samen op de wereldmarkt te concurreren. Hier

gevalideerd. Deze fieldlabs vormen de ankerpunten

zullen de Europese fondsen in de volgende periode

voor de regionale innovatieprogramma’s.

waarschijnlijk ook meer op ingezet worden.

Door deze fieldlabs samen te brengen in een
fieldlabinfrastructuur ontstaat een krachtig
netwerk dat bedrijven met uiteenlopende
innovatievragen kan helpen.
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De fieldlab infrastructuur die Zuid-Holland heeft ontwikkeld

Aanbeveling: geef campussen en fieldlabs een

Aanbeveling: investeer in de fysieke-,

positie in het nationale innovatiebeleid. Het is

digitale- en energie-infrastructuur.

belangrijk om campussen en fieldlabs een positie

Investeringen zijn nodig in de fysieke-, digitale-

te geven in het nationale innovatiebeleid, ze met

en energie-infrastructuur om knooppunten

nieuwe instrumenten verder te ontwikkelen,

goed bereikbaar te houden en innovaties op

en de fieldlabs te positioneren in het Europese

te schalen. Het is dan ook positief dat de campussen

innovatie-netwerk. Belangrijke instrumenten

als toplocaties zijn opgenomen in de Nationale

hiervoor zijn het nationale innovatiebeleid, het

Omgevingsvisie (NOVI). Het vraagt nog een stevige

nieuwe Kansen voor West-programma en de

vertaalslag om investeringsvoorstellen gericht op

Europese Interreg-fondsen. Toegang van Zuid-

deze toplocaties voorrang te geven.

Holland tot het Interreg-programma NederlandVlaanderen draagt daaraan bij.
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3. Toegang tot talent

4. Stabiel beleid en regelgeving

Het tekort aan goed opgeleide vakmensen remt

Bedrijven en kennisinstellingen hebben een

economische groei. EBZ en Provincie Zuid-Holland

voorspelbare, betrouwbare overheid en passende

hebben daarom het initiatief genomen een Zuid-

regelgeving nodig om te kunnen investeren en

Hollands Human Capital akkoord op te stellen.

innoveren. Juist op de grote transitieopgaven als

Daarin committeren meer dan 65 partijen zich

is dat langjarige perspectief nodig zodat bedrijven

aan harde doelstellingen omtrent (om)scholing

zicht hebben op hun verdienmodel. Denk aan de

van personeel, het aan het werk helpen van niet-

wijze van CO₂ beprijzing, de markt voor warmte en

werkenden en het aantrekken van internationaal

waterstof en de vergoeding van medische kosten

talent (zie de samenvattende infographic). Hierbij

gericht op vroege diagnose, preventie van ziektes en

maken we volop gebruik van de campussen en

voedsel als medicijn.

fieldlabs waar bedrijven en kennisinstellingen
samen innoveren combineren met samen leren.

Aanbeveling: maak landelijk beleid voor de
ambities op de arbeidsmarkt. Naast regionale
inzet is er ook landelijk beleid nodig om de ambities
op de arbeidsmarkt te realiseren. We pleiten voor
een GPS voor de arbeidsmarkt zodat mensen
kunnen zien waar ze staan, waar ze naartoe willen
en welke leerroute daar naartoe leidt. Dit vraagt
een combinatie van online tools en persoonlijk
advies. Ook zijn we voor een persoonlijke leeren ontwikkelingsrekening om die scholing te
kunnen financieren, en beleid om ook regionaal
op de doelgroep toegesneden cursussen en
gezamenlijke (her- en bij-) scholingstrajecten te
ontwikkelen. Voor veel mensen is de oriëntatie op
de arbeidsmarkt regionaal. Ook bedrijven werken
steeds vaker sector-overstijgend. Daarom moet de
inzet van middelen voor onderwijs en ontwikkeling
van medewerkers regionaal worden afgestemd en
niet (alleen) sectoraal.
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Aanbeveling: biedt een langjarig perspectief

Aanbeveling: biedt ruimte om te

voor beleid en regelgeving. Bedrijven hebben

experimenteren. Wettelijke kaders kunnen

behoefte aan een langjarig perspectief op de

innovatie in de weg zitten. Er is behoefte aan

grote transitieopgaven. Denk aan de wijze van

ruimte om te kunnen experimenteren, bijvoorbeeld

CO₂-beprijzing, de markt voor warmte en waterstof

door regelvrije zones te introduceren. Succesvolle

en de vergoeding van medische kosten gericht op

voorbeelden waarbij knellende regels weggenomen

vroege diagnose, preventie van ziektes en voedsel

zijn voor onderzoekers en ondernemers vinden we

als medicijn.

op The Green Village en op vliegveld Valkenburg,
waar drones getest kunnen worden.

Aanbeveling: maak duidelijk hoe lang
instrumenten en faciliteiten gebruikt kunnen
worden. Onzekerheid over de toepassing en
beschikbaarheid van instrumenten en faciliteiten
moet voorkomen worden. Als duidelijk is hoe lang
instrumenten en faciliteiten gebruikt kunnen
worden dan kunnen bedrijven daarop anticiperen.
Dat voorkomt onduidelijkheid en onrust over het
aanpassen van geldende regelingen, zoals dat
bijvoorbeeld gebeurde bij de 30%-regeling voor
kenniswerkers.
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↓

↓
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↓

1 op de 5 werkgevers wordt

Werknemers

Een deel van het

belemmerd in de groei door
tekort aan personeel

vinden niet de
geschikte baan

arbeidspotentieel
is nog onbenut

Deze knelpunten op de arbeidsmarkt:
→ belemmeren economische groei Zuid-Holland
→ kosten de regio € 6 mrd.
→ Oplossen van de knelpunten levert de regio 3,7 % extra groei op

Route 1

Binnen bedrijveN

↘

Route 2 Tussen bedrijveN

↘

Route 3

↘

naar bedrijveN

Route 4

naar bedrijveN

↘

Zuid-Holland wordt koploper

Zuid-Holland wordt de meest

Zuid-Holland activeert het

Zuid-Holland trekt en

Leven Lang Ontwikkelen

veerkrachtige arbeidsmarkt

onbenut arbeidspotentieel

behoudt internationaal talent

1

SMITZH leven lang ontwikkelen:
2.000 werknemers ontwikkelperspectief bieden, 100 werkgevers

Werk-naar-werkproject Greenport:
5,750 werkenden en werkzoekenden
ontwikkelperspectief bieden,

3

500 werkgevers ondersteunen

in de maakindustrie ondersteunen

2

IT-project Zuid-Holland: 1.500 mensen
omscholen richting IT, 6.250 werkenden
en flexwerkers ontwikkelperspectief
bieden, 100 werkgevers ondersteunen

40.000 werknemers in staat

55.000 mensen maken de

25.000 werklozen en

1.000 mensen internationale

stellen zich te ontwikkelen

stap van werk-naar-werk, over

niet-werkenden aan het werk

werknemers behouden

1.000 werkgevers helpen

sector- en regiogrenzen heen

20.000 onderbenutte

menselijk kapitaal beter

3.000 mbo-vakkrachten

deeltijdwerkers gaan

te gebruiken

aan passende functie helpen

meer werken

of aantrekken

45.000 flexwerkers
ontwikkelperspectief bieden

Ambitie 2024
Programmateam
→ Bouwt coalities van werkgevers,
onderwijsinstellingen,
overheden en netwerken
→ ondersteunt en begeleidt
realisatie van projectplannen
EBZ taskforce human capital
→ Inhoudelijke aansturing
Programmateam
→ Mobiliseren regionaal
bestuurlijk netwerk
→ Bestuurlijke lobby

Verkeersregels
→ We werken bottom-up
→ We focussen op de speerpunten van de regio
→ We dragen als partners allemaal bij
→ We kiezen voor een regionale aanpak
→ We zetten in op samenwerking tussen bedrijven
en publiek en privaat onderwijs
→ We werken met deelakkoorden
→ We experimenteren met systeemdoorbraken
→ We monitoren en evalueren
→ We investeren

Human Capital Akkoord Zuid-Holland
Op weg naar een wendbare arbeidsmarkt

Zuid-Holland is concurrerend
dankzij een arbeidsmarkt
die talent van werkenden
optimaal benut

andere
jven en
65 be dri
o lland
-H
in Zuid
partijen
h aan
ic
z
n
re
te
co m mit
doel
d it eind
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Hoofdstuk 2

Energie en
duurzaamheid

30

Klimaatverandering is één van de grootste uitdagingen van dit moment. Onze
zomers worden heter, extreme droogte en hevige regen volgen elkaar steeds
sneller op. Wereldwijd neemt het aantal overstromingen toe, maar ook de
voedsel- en drinkwatertekorten. Ook in Nederland zal klimaatverandering grote
impact hebben.

Nederland heeft daarom het Parijs-akkoord

brandstoffen en grondstoffen kunnen straks

getekend en de ambitie omarmd om de

duurzamere producten worden geproduceerd, kan

uitstoot van broeikasgassen in 2050 met 95% te

de warmte voor productieprocessen duurzaam

reduceren. Deze afspraken zijn vastgelegd in het

worden geproduceerd en kan elektriciteit

nationaal Klimaatakkoord. Ook zijn belangrijke

opgeslagen worden in bijvoorbeeld waterstof.

afspraken voor deze transitie opgenomen in het
Grondstoffenakkoord, waarmee we streven naar

Zuid-Holland huisvest een uitstekend netwerk van

een volledig circulaire economie in 2050.

kennisinstellingen en bedrijven om deze transitie
vorm te geven. Bij de TU Delft en TNO werken

Zuid-Holland heeft bij deze ambities een sleutelrol:

onderzoekers aan kennisontwikkeling en innovatie

bijna een derde deel van de nationale CO₂-uitstoot

op thema’s als:

komt uit Zuid-Holland vanwege de sterk op fossiele
brandstoffen gebaseerde industrie.

Elektrificatie van de industrie
Windenergie

Grote uitdagingen gaan hand in hand met grote

Energie in de gebouwde omgeving

kansen: inzet op schone technologieën levert

Geothermie

een concurrerende, CO₂-neutrale delta op met

Het elektriciteitsnet van de toekomst

de Rotterdamse haven als hub voor duurzame
chemische grondstoffen. Daarmee worden we

De fieldlabs in de regio Zuid-Holland bieden

een uitstekende vestigingsplaats voor energie-

testruimte aan voor bedrijven op deze thema’s.

intensieve bedrijven en een grote banenmotor voor

En binnen het kennis- en innovatieprogramma

Nederland. Zuid-Holland heeft alles in huis om

Accelerating Circular Economy Zuid-Holland

een leidende positie in de wereld te veroveren met

(ACCEZ) werken de universiteiten met bedrijven aan

betrekking tot de energietransitie en een circulaire

kennisintensieve vraagstukken die bijdragen aan de

economie.

transitie naar een circulaire economie. De ligging
aan de Noordzee biedt daarnaast volop kansen. Met

Het Zuid-Hollandse Klimaat en Energieecosysteem voor innovatie

de ‘Proeftuin op de Noordzee’, voor de kust van Den

De transitie naar een duurzame en circulaire

slimme technologische oplossingen testen die

economie in Zuid-Holland kan niet zonder innovatie.

inspelen op maatschappelijke vraagstukken

In het Havenindustrieel Complex is de ontwikkeling

rondom veiligheid, duurzaamheid, energie, sport en

van nieuwe energiedragers en grondstoffen

consumentenbeleving.

Haag, kunnen ondernemers en wetenschappers

nodig op basis van groene elektriciteit, waterstof,
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biomassa en warmte. Industriële elektrificatie, het

In Zuid-Holland bevinden zich hiernaast tal van

vervangen van fossiel gedreven processen door

energie-intensieve bedrijven – Shell, Nouryon

elektrisch gedreven processen in de industrie,

en LyondellBasell – die voortdurend werken aan

is hierbij essentieel. Dankzij hernieuwbare

innovatie en de opgave hebben om klimaatneutraal

te opereren. Deze bedrijven werken nauw samen
met kennisinstellingen en in de regio gevestigde
grote toeleveranciers als Siemens en Engie, MKBbedrijven en energieproducenten en -distributeurs
als Eneco en Stedin.
Sterke clusters in de regio bieden oplossingen
voor het energie- en duurzaamheidsvraagstuk.
Zo speelt de offshore sector in Zuid-Holland,
met toonaangevende bedrijven als Van Oord, Sif
en Boskalis, een belangrijke rol bij het bouwen
en onderhouden van windparken op zee. De
ruimtevaartsector stelt ons in staat om lucht- en
waterkwaliteit waar te nemen en te monitoren.
Dankzij het sterke Aero-space cluster speelt onze
regio een belangrijke rol bij het verduurzamen van
de luchtvaart.

CO₂-opslag en benutting
Om de klimaatdoelstellingen daadwerkelijk te

van een project waarbij CO₂ van de industrie uit de

halen moet in de industrie CO₂ afgevangen en

Rotterdamse haven wordt verzameld en opgeslagen

vervolgens gebruikt of ondergronds opgeslagen

in gasvelden diep onder de Noordzeebodem. Een

worden (Carbon Capture Utilisation and Storage,

deel van de CO₂ kan gebruikt worden in de kassen in

kortweg CCUS). Havenbedrijf Rotterdam, Gasunie

Zuid-Holland, om planten sneller te laten groeien.

en EBN werken daarom samen aan de voorbereiding
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Innovatieprogramma Energie & Klimaat
Het regionale innovatieprogramma Energie

The Green Village in Delft en het geothermie-lab

& Klimaat is opgezet om duurzame innovatie te

van TNO in Rijswijk zijn voorbeelden van belangrijke

stimuleren en realiseren. In dit programma wordt

fieldlabs waar onderzoekers samen met bedrijven

de regionale fieldlab-infrastructuur versterkt

innovaties uitproberen voordat ze verder getest

en worden ondernemers actief betrokken bij de

worden op proeflocaties in de regio en vervolgens

fieldlabs. Zij kunnen er nieuwe technologieën testen

worden opgeschaald. Het programma is een

en hun innovaties ontwikkelen en marktrijp maken.

doorvertaling van het landelijke Klimaatakkoord

Dit zijn onder andere innovaties op het gebied van

en de transitieopgaven uit de regionale agenda

opslag van energie, geothermie, elektrificatie van

‘Roadmap Next Economy’.

de chemie en waterstof. Testomgevingen als
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Facts and figures Klimaat en Energie

Vanuit Zuid-Holland wordt 28% van de
CO ₂  -emissie van Nederland uitgestoten.
De sector industrie en energie is
verantwoordelijk voor bijna 70% van
de totale CO ₂  -uitstoot in de provincie
Zuid-Holland en landelijk gezien voor
ruim 30% van totale uitstoot van industrie
in Nederland.

28%

Bij kennisinstellingen als de TU Delft en TNO
werken ruim 1500 onderzoekers en ontwikkelaars
aan kennisontwikkeling en innovatie op het
gebied van de energietransitie. TU Delft is
nummer 1 in Nederland op Future Energy Systems.

De haven van Rotterdam huisvest ’s
werelds grootste industriële cluster
dat biomassa als grondstof gebruikt.
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Beleidsinterventies
In hoofdstuk 1 zijn de vier belangrijkste randvoorwaarden voor succesvolle missie-gedreven
innovatie aangeduid. Om onze maatschappelijke missies op Klimaat en Energie te
realiseren zijn naast die randvoorwaarden de volgende beleidsinterventies nodig:

Investeer in nieuwe energie-infrastructuur. Het kunnen gebruiken van duurzame
energiebronnen vraagt om een nieuwe en aanvullende infrastructuur voor het
vervoeren, opslaan en delen van energie. Deze infrastructuur vormt de basis voor de
energietransitie. Investeer daarom samen met de regio in een infrastructuur voor
duurzame energiebronnen en grondstoffen zoals warmte, waterstof, stoom en een
infrastructuur voor CO₂-opslag.

Stel eenduidige Europese spelregels op. Veel businesscases voor duurzame
energie-innovaties kunnen niet uit omdat innovatie hogere kosten met zich
meebrengt dan het gebruik van fossiele brand- en grondstoffen. Er is behoefte
aan een langjarig, zeker, helder en doelversnellend spelregelkader dat duidelijkheid
biedt over haalbare businessmodellen voor energie-innovaties. Een gelijk speelveld
in Europa is daarbij cruciaal.

Ontwikkel instrumentarium voor opschaling. Het bekostigen van opschaling
van innovaties, van laboratorium naar pilot-plants, is noodzakelijk maar ingewikkeld.
Het traditionele innovatie-instrumentarium is hiervoor niet geschikt. Opschaling
vraagt om een nieuw financieel, fiscaal en juridisch instrumentarium, waarmee
Nederland sneller en beter kan innoveren en economische activiteiten kan verbinden
aan de energietransitie. Ook moet het bestaande instrumentarium, zoals Invest-NL,
verbonden worden aan de opschaling van energie- en circulaire innovaties in de regio.

Ontwikkel eenduidige definities en spelregels. Er bestaan geen eenduidige
definities en spelregels voor zaken als ‘voortgezet gebruik’, ‘bijproduct’, ‘einde
afvalstadium’ en ‘afval per afvalverwerkingsproces’. Dit zorgt een diffuus speelveld,
waarin ieder zijn eigen spelregels hanteert. Het ontwikkelen van eenduidige
definities en spelregels voor het bepalen van het CO₂-gehalte van een product
en voor het gebruik van afval als grondstof is noodzakelijk om gezamenlijke
afspraken te kunnen maken richting een duurzame en circulaire economie.

Vergroot experimenteerruimte in wet- en regelgeving, bijvoorbeeld
d.m.v. tijdelijke vergunningen. Zo kunnen bedrijven ook buiten de huidige
(soms te strakke) kaders écht werken aan het ontwikkelen en testen van
innovaties voor energietransitie.
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Hoofdstuk 3

Landbouw,
water en
voedsel

36

Voedsel: Tuinbouw
Een toenemend deel van de wereldbevolking

productieproces in de regio is een concurrentie-

leeft in stedelijk gebied en het aantal steden met

en innovatievoordeel. Innovaties kunnen direct

meer dan een miljoen inwoners breidt zich uit. De

worden toegepast en de lessen hieruit leiden

snelle groei van de wereldbevolking leidt er toe dat

weer tot versnelde innovatie. De Nederlandse

voedselzekerheid en een gezonde leefomgeving

tuinbouwsector is de beste ter wereld en kan een

geen garantie zijn. In 2050 zullen we met zo’n 9

belangrijke rol spelen in het voeden en vergroenen

miljard mensen de aarde bevolken. In de toekomst

van de megasteden van de toekomst.

komen stedelijke gebieden voor steeds meer
uitdagingen te staan, bijvoorbeeld als het gaat om

De strategie voor het voeden en vergroenen van

voedsel en gezond leven, vergroening van de stad

megasteden bestaat uit drie pijlers:

voor klimaatadaptie en leefbaarheid.
Kennis en Innovatie, met name cross overs met
Deze maatschappelijke opgaven vragen om

andere sectoren: de Nederlandse tuinbouw moet

innovatieve oplossingen en slimme specialisaties.

voortdurend blijven innoveren in verduurzamen

Het efficiënt en duurzaam produceren van

om haar nummer 1 positie in de wereld te

voedsel en sierteelt op kleinere oppervlaktes is

behouden

hiervoor een van de oplossingen. Het Nederlandse

Feeding mega city Europa: de tuinbouw zal zich

tuinbouwcluster kan hiervoor met haar kennis,

voor een groot deel van de handelsstromen

producten en processen een grote bijdrage leveren,

focussen op handel in Europa. Europa is

tegelijkertijd de mondiale voedselvoorziening verder

daarmee de lokale markt voor de Zuid-Hollandse

verduurzamen én in de toekomst geld verdienen.

tuinbouw. Om te kunnen concurreren met
andere landen zullen bedrijven moeten blijven

Het Zuid-Hollandse glastuinbouwecosysteem

investeren om minder grondstoffen te gebruiken.

Het Zuid-Hollandse tuinbouwcluster heeft een

uitstoot en het gebruik van bestrijdingsmiddelen.

internationale toppositie. De Glastuinbouw- en

Er zal ook geïnvesteerd moeten worden in een

De consument wordt steeds kritischer op de CO₂

sierteeltsector in Zuid-Holland is omvangrijk en

duurzaam, efficiënt transportnetwerk.

heeft een groot economisch belang. Het is één

Verkoop het concept: het tuinbouwcluster

van de weinige sectoren in Nederland die ook in

verkoopt in plaats van primaire producten,

de crisis is blijven groeien, onder andere door meer

haar kennis en kennisintensieve producten en

te exporteren. De sector is volwassen en goed

diensten en het systeem van ketensamenwerking

georganiseerd. Er wordt nauw samengewerkt door

aan de megasteden in het buitenland. Het

kennis- en onderwijsinstellingen, ondernemers

gaat niet alleen om het bouwen van de kassen

en overheden. De centrale plek voor deze

en de apparatuur in een kas regelen. Ook de

samenwerking zijn de Greenports: Greenport West-

watervoorziening, energievoorziening en de

Holland, Duin- en Bollenstreek, Greenport Boskoop

logistiek moeten worden aangelegd. Daarnaast

en Greenport Aalsmeer.

wordt de Zuid-Hollandse teeltkennis ingebracht.
Dit vraagt samenwerking in de hele keten,

In Zuid-Holland zijn toonaangevende bedrijven
gevestigd uit alle delen van de sector. Denk aan
toeleveranciers op het gebied van klimaat en
techniek, veredelaars, telers en handelaren.
De aanwezigheid van alle fasen van het
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consortiavorming en markttoegang.

De digitale Greenport
Digitale technologie biedt ook voor de tuinbouw
volop innovatieve mogelijkheden. Binnen
het netwerk van de Greenport West-Holland
onderzoeken bedrijven en kennisinstellingen hoe
digitalisering een plek in de kas kan krijgen. De
gezamenlijke innovaties zijn gericht op onder andere
teeltsystemen, post-harvest, datamanagement,
robotisering, watermanagement en groeimedia.
Daarmee kan voedselproductie nog slimmer, sneller
en duurzamer plaatsvinden.
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Voedsel als medicijn
Dat het eten van groenten en fruit gezond
is, is algemeen bekend. Voor producenten
is het echter lastig aan te tonen welke
inhoudsstoffen versproducten precies bevatten
en daardoor ontbreekt een onderbouwing van de
gezondheidseffecten. In Stichting VERS+ werken
Koppert Cress en Best Fresh Group samen met
InnovationQuarter aan een dataplatform waar de
inhoudsstoffen van groenten en fruit per ras staan
opgeslagen en gezondheidseffecten van bepaalde
inhoudsstoffen worden bijgehouden. Hierdoor zijn
voedingsdeskundigen in staat om voor iedereen
de juiste producten te selecteren op basis van
de inhoudsstoffen. Dat maakt de tuinbouw de
apotheek van de toekomst.
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Facts and figures glastuinbouw

€28,4

De totale exportwaarde in
2018 was 28,4 miljard euro

mld.

De tuinbouwsector levert
130.000 banen op in de
provincie Zuid-Holland

75%

50%

130.000
banen

75% van alle toeleveranciersbedrijven en 50% van alle
teeltbedrijven bevinden zich
in Zuid-Holland

De twee grootste tuinbouw gemeenten
liggen in Zuid-Holland: Westland (2385 ha)
en Lansingerland (763 ha)
40

Beleidsinterventies
In hoofdstuk 1 zijn de vier belangrijkste randvoorwaarden voor succesvolle missie-gedreven
innovatie aangeduid. Om onze maatschappelijke missies op Voedsel te realiseren zijn naast
die randvoorwaarden de volgende beleidsinterventies nodig:

Voorzie in aanvullende investeringen vanuit de nationale overheid.
Regionale partijen investeren fors in de ontwikkeling van de Nederlandse tuinbouw.
Ook vanuit de nationale overheid zijn aanvullende investeringen noodzakelijk.

Zorg voor opschaling van fundamentele innovaties. De transitie van
de glastuinbouw vraagt om een aantal fundamentele innovaties op het gebied
van energietransitie, digitalisering en circulariteit. Dit vraagt om de nodige
investeringen in de energietransitie, digitalisering, circulariteit en in de toepassing
en opschaling ervan.

Verbeter de logistieke bereikbaarheid van tuinbouwgebieden, met name in
het Westland. Er zijn investeringen nodig om de logistieke bereikbaarheid van de
tuinbouwgebieden te verbeteren, met name in het Westland en langs de corridors.

Investeer in opleiding, omscholing en promotie van de sector. Er is een
groot tekort aan arbeidskrachten in de tuinbouw, wat de groei en innovatie
in de sector belemmert. Gerichte investeringen in opleiding, omscholing en
promotie van de tuinbouwsector als interessante werkomgeving zijn nodig.

Ontwikkel een nationale database van inhoudsstoffen in groente en fruit.
Groenten en fruit zijn een belangrijke bron van vitaminen, mineralen en vezels.
Daarnaast bevatten ze relatief weinig zout en verzadigd vet. Het is echter lastig
om aan te tonen welke inhoudsstoffen er in groenten en fruit zitten. Hierdoor
kunnen de gezondheidseffecten minder goed onderbouwd worden. Inzicht
in de inhoudsstoffen van groenten en fruit stelt ons in staat de preventieve
gezondheidswaarde van versproducten aan te tonen. Zuid-Holland werkt
aan het in kaart brengen van de inhoudsstoffen via de Extractenbibliotheek
voor plant-inhoudsstoffen. Dit is een goede basis voor een nationale database.
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Water- & Klimaatadaptatie
Het klimaat verandert. We krijgen vaker te maken

De aanwezige kennis in Zuid-Holland is wereldwijd

met weersextremen zoals hoosbuien, hitte en

befaamd, met kennisinstellingen als de TU Delft en

droogte. Ook de effecten van zeespiegelstijging

Deltares en een netwerk van tientallen start-ups,

en bodemdaling worden groter. Als laag gelegen,

ondernemers en innovatieve mkb’ers, in diverse

dichtbevolkte delta is Zuid-Holland extra kwetsbaar

clusters. De innovaties die uit deze samenwerking

voor klimaatverandering. Zuid-Holland staat als

ontstaan zijn onontbeerlijk om in te spelen op de

Deltaprovincie voor grote uitdagingen op het

toekomstige uitdagingen. De stevige inzet van

gebied van de fysieke leefomgeving en wil dan

Zuid-Holland op dit thema is niet onopgemerkt

ook actief inspelen op de verandering van het

gebleven. Zuid-Holland wordt gezien als koploper in

klimaat, bodemdaling, en de transitie richting een

het concreet invulling geven aan samenwerking en

koolstofarme economie.

versnelling.

Nederland heeft reeds een rijke historie op het
gebied van watermanagement en daardoor
een internationaal befaamde Water- &
Deltatechnologiesector. Als Nederland haar eigen
waterbeheer betaalbaar wil houden en wereldwijd
haar deltakennis en oplossingen wil verkopen,
dan is ‘blijven vernieuwen’, en vooral een sterkere
oriëntatie op de bijdrage aan klimaatadaptatie van
stedelijke delta’s, het adagium. Alleen dán blijft
ons land verzekerd van nieuwe (inter)nationale
bedrijvigheid en de daarmee samenhangende,
groeiende werkgelegenheid.

Het Zuid-Hollandse ecosysteem
voor Water- & Klimaatadaptatie
Klimaatadaptatie is per definitie een gezamenlijke
opgave van vele partijen. Iedere partij levert
vanuit eigen mogelijkheden, taken en
verantwoordelijkheden een bijdrage. Daarom
werken overheden, bedrijven en kennisinstellingen
in Zuid-Holland nauw aan het beperken van schade
en overlast door weersextremen en bodemdaling.
Bijvoorbeeld voor het gezamenlijk uitvoeren van
stresstesten of risicodialogen op voor hen relevante
thema’s. Of voor het maken van afspraken rondom
nieuwbouw, transformatie of renovatie van de
gebouwde omgeving.
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Valorisatieprogramma Deltatechnologie
In het Valorisatieprogramma Deltatechnologie

In binnen- en buitenlandse proeftuinen testen,

(VPdelta) werken overheden, kennisinstellingen

ontwikkelen en etaleren partners in de publieke

en verschillende partners uit het deltacluster

sector oplossingen voor deltavraagstukken. Zij

samen. VPdelta creëert proeftuinen waarin

geven circa 100 start-ups en mkb-bedrijven ruimte,

start-ups, scale-ups, mkb’ers, studenten,

kennis en middelen om te kunnen werken aan

wetenschappers en gebiedsbeheerders innovatieve

nieuwe, betaalbare, schaalbare producten en

concepten testen, verbeteren en demonstreren.

diensten voor eigentijds deltabeheer, onder andere

Op deze manier stimuleert en versnelt VPdelta

op het gebied van waterkeringen, water als bron

innovatie en toepassing in de Nederlandse water-

van energie en slim meten en monitoren.

en deltatechnologiesector en brengt nieuwe
oplossingen wereldwijd onder de aandacht.
VPdelta stimuleert innovatie op drie thema's:
Safe Delta, Urban Delta en Smart Delta.
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Facts and figures Water- & Klimaatadaptatie

Zuid-Holland is de internationale bakermat
van kennis en bedrijvigheid op het
gebied van water- en deltatechnologie,
en daarmee koploper op het gebied van
deltatechnologie en waterbeheer door
inzet van smart technologieën

De regio huisvest meer dan 100 start-ups
en grown-ups die nieuwe, betaalbare
en opschaalbare oplossingen leveren
voor effectief waterbeheer wereldwijd

100+

start-ups en
grown-ups

Zuid-Holland huisvest 11 proeftuinen
waarin door bedrijven, kennisinstellingen
en overheden wordt samengewerkt aan
nieuwe innovaties en technologieën op
het gebied van water- en deltatechnologie

De wereldmarkt voor
klimaatadaptatie
is groot en groeiende
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Beleidsinterventies
In hoofdstuk 1 zijn de vier belangrijkste randvoorwaarden voor succesvolle missie-gedreven
innovatie aangeduid. Om onze maatschappelijke missies op Water- en Deltatechnologie
te realiseren zijn naast die randvoorwaarden de volgende beleidsinterventies nodig:

Faciliteer het testen van innovatie via wet- en regelgeving en financiering.
Water & Klimaatadaptatie is een sterk overheidsgeoriënteerde sector. Dat
zorgt voor knelpunten in het innovatie-ecosysteem. Wettelijke vereisten rond
volksgezondheid belemmeren het testen van innovaties. Bovendien hebben
innovaties snel een hoog risico- en kostenprofiel. Nauwe betrokkenheid en
ondersteuning van het Rijk bij ontwikkeling van een geschikt instrumentarium
om innovaties tóch te kunnen testen is dan ook noodzakelijk om innovaties verder
te krijgen. Zowel met betrekking tot (flexibele) wet- & regelgeving, als financiële
investeringen.

Ondersteun bij internationalisering. Om de exportkansen in de watersector
te grijpen is inzet vanuit de bedrijven zelf en de regio nodig, maar ook de inzet van
de rijksoverheid. Zowel van internationaal samenwerkende departementen als
ondersteunende diensten als RVO. De rijksoverheid kan bedrijven in de watersector
ondersteunen bij het internationaal zaken doen, door de verbinding met overheden
wereldwijd te faciliteren en sectorspecifieke missies te organiseren.
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Hoofdstuk 4

Gezondheid
en zorg

Foto: LUMC
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Een gezonde samenleving, waarin iedereen in

Het Zuid-Hollandse Life Sciences & Health

goede gezondheid meedoet: wie wil dat niet? Die

ecosysteem is omvangrijk. Dit ecosysteem omvat

goede gezondheid is echter niet voor iedereen

3 universiteiten, 2 universitair medische centra en

vanzelfsprekend. Om zo lang mogelijk gezond te

meer dan 400 start-ups, scale-ups en volwassen

blijven en de zorg toegankelijk en betaalbaar te

bedrijven. De sector bevat veel verschillende typen

houden staan we voor grote uitdagingen:

bedrijven en instellingen. Ook de diversiteit van de
verschillende afzetmarkten is groot.

Overgewicht, obesitas en roken vormen een
belangrijke oorzaak van ziekten zoals hart- en

Het ecosysteem concentreert zich met name rond

vaatziekten, kanker of diabetes.

de universiteiten en universitair medische centra

Mensen met een lage sociaaleconomische status

in Leiden, Delft en Rotterdam. Ondernemers en

leven gemiddeld ruim zes jaar korter dan mensen

onderzoekers vinden elkaar hier op campussen en in

met een hoge sociaaleconomische status en de

living labs. Het Leiden Bio Science Park is verreweg

gezonde levensverwachting is nog ongunstiger

het grootste Bio Science Park van Nederland, het

verdeeld.

op een na grootste bedrijvencluster en de op een

Om Nederland nog gezonder te maken zullen we

na grootste campus van Nederland. Het Erasmus

de leefstijl en voeding ook als medicijn moeten

Medisch Centrum is het grootste universitair

zien.

medisch centrum van Nederland. Op de TU Delft
Campus en de Biotech Campus Delft zijn bedrijven

Om deze uitdagingen aan te pakken kunnen we

aanwezig op het gebied van bioreactoren, medtech,

de zorg niet houden zoals deze was. Er is veel

e-health, medical devices en robotics.

nieuws nodig: innovatieve (vroeg)diagnostiek,
prognostiek en preventie, genezing van ziekten,

Fieldlabs zoals Medical Delta Living Labs en

ziektelastvermindering en gezondheidsbevordering.

het Netherlands e-health Living Lab (NeLL) zijn

De transitie van de zorg moet leiden tot meer

innovatielabs waar ziekenhuizen, bedrijven en

‘gezondheid’ en met name ook bijdragen aan het

zorgorganisaties samen experimenteren met

‘meedoen’ van mensen.

de implementatie van zorg-innovatie. Met het
regionale innovatieprogramma Zorgtechnologie

Zuid-Holland is met een sterk voedselcluster en een

werken de provincie Zuid-Holland, MRDH,

omvangrijk Life Sciences & Health-cluster dé plek

InnovationQuarter en TNO samen aan het

om een gezondere samenleving te realiseren. Hier

versterken van de regionale infrastructuur

vinden medische professionals, onderzoekers en

van Fieldlabs en Living Labs op het gebied van

bedrijven elkaar en komen betere medicijnen en

zorgtechnologie om ondernemerschap in de sector

behandelwijzen tot stand.

te stimuleren. Het Innovatieprogramma zet in
op technologisch gedreven innovatie in de zorg

Het Zuid-Hollandse Life Sciences
& Health-ecosysteem

en heeft tot doel de bestaande infrastructuur van

Zuid-Holland heeft een sterke positie op het gebied

voor het MKB.

van Life Sciences & Health. Het is een innovatieve
en technologie-gedreven sector, die tot de
wereldtop behoort op wetenschappelijk gebied én
een sterk groeiend bedrijfsleven kent. De sector is
volwassen en goed georganiseerd. Er wordt nauw
samengewerkt door universiteiten, universitaire
medische centra, start-ups en bedrijven.
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Fieldlabs te verbinden, en beschikbaar te maken

Foto: LUMC

Innovatieve Diagnostiek
De diagnostiek die in Zuid-Holland wordt ontwikkeld

De zorg zal een transitie gaan doormaken van

is technologisch en inhoudelijk sterk. Nieuwe typen

generieke oplossingen voor iedereen naar specifieke

imaging vervangen fysiek invasieve metingen. Cel

interventies voor één persoon. Om te bepalen

en ‘organ on a chip’ bedrijven maken op dit moment

welke interventie zal gaan werken bij welke

al nieuwe therapieontwikkeling mogelijk en

groep patiënten is het nodig om patiënten goed

ontwikkelen in de toekomst persoonlijke therapie.

te kunnen diagnosticeren. Voor Zuid-Holland

In Zuid-Holland zitten veel bedrijven die binnen

liggen hier kansen omdat de aanwezige (MKB)

hun niche wereldleider zijn. Dit is ook essentieel,

bedrijven zowel technologisch als markttechnisch

want steeds meer gepersonaliseerde geneeskunde

de farmaceutische industrie kunnen faciliteren bij

zal duur zijn. Voor de betaalbaarheid van de zorg

de overschakeling van “enkele blockbusters voor de

is het dus van groot belang op voorhand zeker te

hele wereld” naar “vele persoonlijke geneesmiddelen

weten of een behandeling gaat werken of niet. De

gekoppeld aan relevante diagnostiek”.

aanwezigheid van bedrijven die zich toeleggen op
deze nieuwe werkelijkheid, stelt de zorg in staat zich
hier al vroegtijdig op voor te bereiden.
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Foto: LUMC

Regeneratieve geneeskunde
Regeneratieve geneeskunde is erop gericht nieuwe

In het samenwerkingsverband RegMed XB

behandelingen te ontwikkelen die erop gericht

(Regenerative Medicine crossing Borders) bundelt

zijn om cellen, weefsels en orgaanfuncties te

het LUMC samen met verschillende universiteiten

repareren, vervangen of herstellen. Deze vorm van

en medische centra, gezondheidsorganisaties,

geneeskunde richt zich op enkele van de meest

bedrijfsleven, de Rijksoverheid en vier provincies,

ingrijpende en kostbare aandoeningen, zoals hart-

waaronder provincie Zuid-Holland, de krachten op

en vaatziekten, orthopedische aandoeningen, nier-

het gebied van regeneratieve geneeskunde. Het

en leverfalen, erfelijke en weesziekten. Ook zorgt

LUMC leidt de projecten rond ‘Diabetes’ en ‘Nier’

het voor versnelde revalidatie en het overbodig

binnen RegMed XB.

maken van orgaandonatie en vervangt het zware
en dure therapieën als dialyse. De markt voor
regeneratieve geneeskunde groeit snel en wordt nu
al geschat op miljarden euro’s.
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Facts and figures Life Sciences & Health

In het Life Sciences & Health cluster in
Zuid-Holland werken 217.000 mensen
in bijna 18.000 vestigingen.

400
Life Sciences
bedrijven

217.000
mensen

18.000
vestigingen

Zuid-Holland heeft in Leiden het grootste
Bio Science Park van Nederland met meer
dan 400 innovatieve Life Sciences bedrijven.

Nederland behoort tot de top 5 van de
wereld in het onderzoeksveld regeneratieve
geneeskunde en is nummer 1 als het gaat om
de impact van de gepubliceerde artikelen.

Top

5

Wereldwijd bekende bedrijven zoals Janssen,
Astellas en Galapagos zijn in Zuid-Holland
gevestigd.

Het Erasmus Medisch Centrum is het grootste
universitair medisch centrum van Nederland.

1
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Beleidsinterventies
In hoofdstuk 1 zijn de vier belangrijkste randvoorwaarden voor succesvolle missie-gedreven
innovatie aangeduid. Om onze maatschappelijke missies op Gezondheid en Zorg
te realiseren zijn naast die randvoorwaarden de volgende beleidsinterventies nodig:

Aandacht voor nieuwe bekostigingsstructuur zorg. In de financiering
van de zorg moet de aandacht voor de diagnose toenemen zodat door
vroegtijdige signalering van problemen dure behandelingen in een latere fase
voorkomen worden. Anders wordt de zorg onbetaalbaar en blijft persoonlijke
geneeskunde fictie.

Bied toegang tot financiering. Financiering richt zich met name op
biotechnologie en medische technologie. Voor onderzoek en experimenten op
het gebied van de zorgmissies zijn extra financieringsinstrumenten nodig.

Moderniseer beleid en regelgeving. Clinical trials voor nieuwe geneesmiddelen
komen in Nederland traag op gang. Het is belangrijk om de juiste
randvoorwaarden te bieden voor snel en goed klinisch onderzoek. De clinical
trial-periode moet in lijn gebracht worden met buurlanden zoals België.

Breng regelgeving in lijn. Breng de te strikte nationale implementatie van
Europese regelgeving rondom levende organismen (gen- en celtherapie) in lijn
met andere EU-lidstaten.
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Hoofdstuk 5

Veiligheid

52

Nederland moet voor zijn burgers een veilig land

Daarnaast dragen instellingen als de Universiteit

blijven om te wonen, werken en leven. Een veilige

Leiden, Universiteit Delft, TNO, Haagse Hogeschool

samenleving is echter niet vanzelfsprekend.

en de Cyber Security Academy (CSA) bij aan een

Nederland staat de komende decennia voor

sterke onderwijs- en kennisbasis op het gebied van

complexe uitdagingen. Onze maatschappij en

(cyber) security.

economie zijn volledig afhankelijk geworden van
digitale middelen, terwijl de omvang en ernst van

Start-ups, scale-ups en vooraanstaande private

digitale dreiging groeit. De gevolgen van een aanval

partijen werken samen met de kennisinstellingen

op onze digitale netwerken kunnen groot en zelfs

en internationale organisaties aan technologische

maatschappij-ontwrichtend zijn.

innovaties die zorgen voor een veiliger Nederland.
Dit zorgt ook voor economisch rendement in

Het thema Veiligheid heeft een brede reikwijdte.

termen van omzet en werkgelegenheid. Binnen

Hierbij gaat het onder andere om het verdedigen

deze constellatie fungeert de The Hague Security

tegen dreigingen van buiten, het voorkomen van

Delta (HSD) als regionaal knooppunt om het totaal

georganiseerde criminaliteit, het beschermen van

aan bedrijven, overheden en kennisinstellingen

kritieke infrastructuren tot veiligheid op straat.

(het ecosysteem) met elkaar te verbinden en

Een veilige samenleving vraagt een proactieve

hoogwaardig te laten renderen.

houding en een innovatieve aanpak om potentiële
dreigingen tegen te gaan. Hierbij moeten we

Het verwezenlijken van cross-sectorale

gebruikmaken van de nieuwste wetenschappelijke

samenwerking tussen de verschillende clusters

inzichten, (sleutel)technologieën en toepassingen.

rondom cybersecurity is een belangrijke prioriteit.
Momenteel is het regionale cybersecurity landschap

Veiligheid is voor Nederland niet alleen een risico,

grotendeels versnipperd. Door de kennis en kracht

maar ook een economische kans om ons land te

van de verschillende initiatieven te bundelen,

positioneren als leverancier van veilige producten

werken we aan een sterk(er) cybersecurity-cluster.

en diensten. Deze kennis en vaardigheden kunnen
vervolgens de cyberweerbaarheid in onze andere
sterke sectoren verhogen.

Het Zuid-Hollandse Veiligheidsecosysteem
Het Nederlandse veiligheidscluster is één van de
grootste van Europa. De regio Rotterdam-Den Haag
is daarbinnen een belangrijke locatie. In de regio zijn
internationaal leidende bedrijven gevestigd, is een
sterke kennispositie aanwezig en is een proeftuin
voor cross-sectorale toepassingen.
Op het gebied van veiligheid heeft Zuid-Holland
een internationaal onderscheidende en kansrijke
positie. Dit dankt de regio onder meer aan de
aanwezigheid van toonaangevende (inter)nationale
organisaties. Denk hierbij aan Europol’s European
Cyber Crime Center (EC3), NATO Communications
and Information Agency (NCIA) en de aanwezigheid
van ministeries als Defensie en Justitie & Veiligheid.
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The Hague Security Delta (HSD)
Binnen het veiligheidscluster in Zuid-Holland is de

Regionale samenwerking/aanpak om kennis &

HSD het knooppunt waar regionale initiatieven

innovatievragen in kaart te brengen, te bundelen

samenkomen en waar wordt (samen)gewerkt

en de vorming van innovatieprojecten/consortia

aan -innovatieve- oplossingen voor -sector

te stimuleren.

overstijgende- securityvraagstukken. Dit doet de

Het EBZ Human Capital Akkoord uit te voeren

HSD door op nationaal en regionaal niveau met de

gericht op het opleiden, omscholen, aantrekken

relevante partners de samenwerking te zoeken.

en behouden van (internationaal) IT-talent.

Met name in de samenwerking tussen overheid,

Valorisatieprogramma’s op te zetten waarmee

bedrijfsleven en kennisinstellingen kan HSD een

onderzoekers de mogelijkheid wordt geboden om

belangrijke bijdrage leveren. Zo spant de HSD zich

hun onderzoek uit te werken naar een product en

onder andere in om:

bedrijf.
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IoT Forensic Lab
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Door de opkomst van Internet of Things (IoT),

onderzoek met een focus op Internet of Things

augmented reality en artificiële intelligentie zullen

(IoT). De aanleiding hiervoor is de revolutionaire

cyberspace en de fysieke wereld steeds meer

verandering van digitaal bewijs die ons de komende

samensmelten. Het forensisch onderzoek naar

tien jaar te wachten staat. Het IoT Lab beschikt over

digitale sporen vraagt om nieuwe technieken

gespecialiseerde apparatuur, kennis en software,

waar gespecialiseerde apparatuur, kennis en

denk hierbij aan chip-off, een speciale hardware

software voor nodig zijn. Op de campus van The

techniek om geheugens uit te lezen als een apparaat

Hague Security Delta (HSD) in Den Haag is een

beveiligd of zwaar beschadigd is, bijvoorbeeld door

laboratorium ingericht voor digitaal forensisch

brand of water.

Facts and figures Veiligheid

The Hague Security Delta (HSD) in Den Haag is
het grootste security cluster van Europa.

14,5 %

groei p/j

De sector groeit jaarlijks in Nederland met 14,5%.
De economische impact van het cluster blijft
toenemen en de groei in Zuid-Holland is structureel
hoger dan de landelijke groeipercentages.

Alleen al in Den Haag telt de branche 15.200
banen binnen de deelsectoren National Security,
Cyber Security, Critical Infrastructure, Urban Security,
Forensics en Education & Research. Dit is 25%
van de totale werkgelegenheid binnen het
Nederlandse veiligheidsdomein.

€2,3

mld.

25%

De totale omzet van het veiligheidscluster in
de regio is 2,3 miljard euro. Dat is 32% van de
landelijke omzet, die 7,2 miljard euro bedraagt.

In de schil rondom de genoemde deelsectoren bevinden
zich nog eens 13.250 banen bij veiligheidsdiensten,
zoals politie en brandweer, en veiligheid gerelateerde
onderdelen van ministeries. In totaal betreft de
werkgelegenheid in beide schillen 28.450 banen.

28.450
banen
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Beleidsinterventies
In hoofdstuk 1 zijn de vier belangrijkste randvoorwaarden voor succesvol missie-gedreven
innovatie beschreven. Naast het op orde brengen van deze randvoorwaarden zijn de
volgende beleidsinterventies noodzakelijk om de maatschappelijke missies op het gebied
van Veiligheid te realiseren:

Investeer in en ondersteun financieringsinstrumentarium voor
veiligheid. Onderzoek en innovatie voor onze veiligheid vraagt om passende
financieringsinstrumenten. Er is met name behoefte aan onderzoeks- en
innovatiesubsidies voor kennisinstellingen en bedrijven. Daarnaast is er
vraag naar investeerders en fondsen met groeikapitaal voor innovatieve
veiligheidsbedrijven.

Investeer in en ondersteun het aantrekken, behouden en ontwikkelen van
talent. Het gebrek aan talent is, zowel in kwalitatief als kwantitatief opzicht,
een grote bedreiging voor de ontwikkeling van de Nederlandse veiligheidssector.
Dit geldt met name binnen het cybersecurity domein. Om aan de behoefte vanuit
de veiligheidssector te voldoen moeten er meer mensen worden opgeleid.
Hierbij moet ook gekeken worden naar de bestaande beroepsbevolking en
internationaal talent.

Versterk de innovatiesamenwerking. Om veiligheidsvraagstukken
effectief op te pakken is het van belang dat onderzoekers, ondernemers,
kennisinstellingen en overheden samenwerken. Dit kan het beste gerealiseerd
worden door regionale ecosystemen en fieldlabs te bevorderen en gezamenlijk
een cross-sectoraal cybersecurity testbed te realiseren. Dit betekent dat in alle
sectoren getest en geëxperimenteerd kan worden met cybersecurity en deze
sectoren van elkaar kunnen leren. Door gebruik te maken van een uniek testbed
kan IoT-apparatuur voor zowel industrie als eindgebruikers getest worden.

Zet in op internationalisering van bedrijven in de veiligheidssector. De
veiligheidssector is zeer internationaal georiënteerd. Voor het versterken van
de sector en het vergroten van de toegang van bedrijven tot internationale
groeimarkten moet worden ingezet op internationalisering. Het is belangrijk om
nieuwe bedrijven te blijven aantrekken en bestaande bedrijven te steunen bij het
internationaal zakendoen.
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Hoofdstuk 6

Sleutel
technologieën
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Sleuteltechnologieën kunnen de manier waarop

Hightech ecosysteem in Zuid-Holland

we leven, leren, innoveren, werken en produceren

Binnen de topsector High Tech Systemen en

ingrijpend veranderen en bieden kansen om

Materialen (HTSM) werken ca. 105.000 mensen

problemen in de samenleving op te lossen.

bij Zuid-Hollandse bedrijven en kennisinstellingen,

Sleuteltechnologieën zijn daarom essentieel bij

23% van het totaal in Nederland. Daarmee is Zuid-

het oplossen van maatschappelijke uitdagingen.

Holland dé hightech regio van Nederland.

Ook zijn ze cruciaal voor het ontstaan van nieuwe
bedrijvigheid en nieuwe markten, het vergroten

Hoewel de Zuid-Hollandse hightech industrie zeer

van de concurrentiekracht en het versterken van

divers is, ontwikkelen bedrijven meestal compacte

de banengroei. Ze maken baanbrekende proces-,

series van complexe producten met een combinatie

product- en diensteninnovaties mogelijk en zijn

van verschillende technologieën. Bijzonder is dat het

relevant voor de wetenschap, maatschappij en de

enerzijds vaak gaat om extreem grote producten,

markt.

zoals schepen en offshore installaties, windmolens,
vliegtuigvleugels, raketdelen en machines en

Zuid-Hollandse bedrijven en kennisinstellingen

installaties voor de voedingsmiddelenindustrie

zijn sterk in sleuteltechnologieën. De regio heeft

en petrochemie. Anderzijds maken veel bedrijven

een omvangrijk hightech ecosysteem, waarin

juist extreem kleine producten, zoals sensoren en

alle sleuteltechnologieën vertegenwoordigd

minisatellieten. Naast bedrijven in de hightech

zijn. Daarnaast is de regio koploper in een aantal

maakindustrie zijn ook IT-bedrijven en andere

specialisaties, zoals Aero-space, Maritieme

dienstenleveranciers zeer sterk vertegenwoordigd

technologie, Life Sciences technologie en Quantum

in Zuid-Holland. Ook is de regio sterk in

technologie. Daarmee heeft de regio belangrijke

sensortechnologie, wat een belangrijke bijdrage kan

aanjagers van toekomstig verdienvermogen in huis.

leveren aan innovaties in de tuinbouw, de zorg en in
aardobservatie.
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Sleutel-technologie

Typerend initiatief

Type initiatief

Doelstelling

Chemical Technologies

VoltaChem

Shared Innovation Program

Digital Technologies

Claire

Toepassing hernieuwbare energie voor
productie waterstof, warmte en chemicaliën

Confederatie van Europese

Excellence across all of AI. For all of Europe.

Onderzoeksinstellingen

With a Human-Centred Focus.

Innovatie en Implementatie-

Stimuleren van de toepassing van slimme

programma in regionaal

maaktechnologie en circulariteit in de

Technologies

samenwerkingsverband

Zuid-Holland maakindustrie, zie …

Photonics and Light

Fieldlab met

Ontwikkeling van de volgende generatie

innovatieprogramma

optische instrumenten

Fieldlabs met

Ontwikkeling van composiettechnologie

innovatieprogramma

en fabricagetechnologie daaromheen

Engineering
and Fabrication

Technologies

SMITZH

DOC

Advanced Materials

DFC en SAM|XL

Quantum Technologies

Qutech

Life Science

BioScience Park

Technologies

Leiden

Nanotechnologie

NERI

R&D Instituut
Cluster

Quantum technologie, met name technologie
voor quantum computers en sensoren
Ontwikkeling en toepassing van
nieuwe medicijnen, bijvoorbeeld RegMed.
Nano-engineering, ontwikkeling van

R&D Instituut

toepassingen en productietechnologie op
nanoschaal

In alle Zuid-Hollandse sectoren gebruiken

Het European Space Research Technology Center

bedrijven een zeer breed scala aan technologieën,

(ESTEC) van het European Space Agency (ESA) is

voor een deel in samenwerking met de vele

gevestigd in Noordwijk. Dit is de grootste locatie

kennisinstellingen in de regio. Alle acht clusters van

van het ESA. Daarmee is het technologische hart van

sleuteltechnologieën worden toegepast, maar ook

de Europese ruimtevaart in Zuid-Holland gevestigd.

ontwikkeld in de regio. Bovenstaande tabel geeft

Dit trekt veel hightech ruimtevaartbedrijven aan,

een aantal voorbeelden.

die zich clusteren in de ‘ruimtevaartruit’ NoordwijkLeiden-Den Haag-Delft.

Zuid-Holland onderscheidt zich daarnaast van
andere regio’s, met het Aero-space en maritieme

Rondom ESTEC werken provincie Zuid-Holland,

Hightech cluster.

gemeente Noordwijk in samenwerking met ESTEC,
Netherlands Space Office en InnovationQuarter

Het Aero-space cluster

aan de ontwikkeling van Space Campus Noordwijk.

Lucht- en ruimtevaart binnen Zuid-Holland beschikt

Dit gebeurt in het kader van de Regio Deal ‘ESTEC

over een wereldwijd uitzonderlijke bundeling van

en Space Campus Noordwijk’. De ontwikkeling

kennis en kunde op het gebied van ontwerpen en

van Space Campus Noordwijk stimuleert tevens

bouwen van vliegtuigen, drones en satellieten en

een sterkere wisselwerking tussen ESTEC en zijn

het inrichten van vliegvelden. Zo beschikt de regio

omgeving. Het Rijk investeert in het kader van deze

over twee universiteiten en meerdere scholen die

Regio Deal in de modernisering van ESTEC door de

nauw samenwerken met het bedrijfsleven. In Zuid-

realisatie van een Internationale Ontmoetingsplek.

Holland zijn 160 Aero-space bedrijven gevestigd.
Hier wordt onder meer gewerkt aan schonere en
stillere vliegtuigen, goedkopere lanceerstructuren,
nieuwe satellieten en slimmere drones. De sector
is verantwoordelijk voor veel directe en indirecte
hightech banen in de hele waardeketen.
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Ruimtelijke spreiding van vestigingen in de topsector HTSM –maakindustrie
Concentratiepatroon

Clustering maakindustrie Nederland
Bron: Planbureau Leefomgeving/CBS

Het maritieme hightech cluster
De maritieme sector is omvangrijk in Zuid-Holland.

zijn er in de regio ook veel toeleveranciers te vinden

Het is één van de grootste en meest veelzijdige

die wereldwijd hoogwaardige hightech producten

maritieme clusters ter wereld en vertegenwoordigt

en diensten leveren. Gerenommeerde onderwijs- en

een groot economisch belang. Van Gorinchem tot

kennisinstellingen zoals TU Delft, TNO, Marin en STC

Hoek van Holland, met Drechtsteden, Rotterdam

zijn belangrijke leveranciers van kennis en talent.

en Schiedam als belangrijke knooppunten, bevinden
zich hightech bedrijven in de scheepsbouw,
offshore, logistiek en (haven)industrie. Daarnaast
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Innovatieprogramma SMITZH
Het programma Smart Manufacturing Industriële
Toepassingen in Zuid-Holland (SMITZH) richt
zich op het ondersteunen van bedrijven bij de
omschakeling naar ‘smart industry’ oplossingen
voor productieprocessen in de maakindustrie,
gebaseerd op de toepassing van digitalisering en
automatisering in de industrie. Dit programma
is eind 2017 van start gegaan. Doelstelling van
SMITZH is nieuwe productie en reshoring van
productie, efficiëntere en dus beter concurrerende
bestaande productie en het sterk verbreden van
de inzetbaarheid van laag of niet passend opgeleid
personeel. Binnen SMITZH werken acht Smart
Industry Fieldlabs, provincie Zuid-Holland, MRDH,
InnovationQuarter, TNO en de gemeente Den Haag
samen. Via een Smart Deal is tevens het ministerie
van EZK financieel bij dit programma aangesloten.
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QuTech
QuTech is het onderzoekscentrum voor quantum

de kennisinstellingen ingezet voor de ontwikkeling

computing en quantum internet, een in 2014

van quantum-oplossingen: quantum technologie,

gestarte samenwerking tussen TU Delft en TNO.

radar technologie, optica, optomechatronica, nano

Het doel is de ontwikkeling van een inherent

instrumenten en sensorsystemen dragen bij aan

veilig Quantum internet en van schaalbare

QuTech.

prototypes van een quantum computer. Een
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dergelijke quantum computer zal in staat zijn

QuTech adresseert zowel wetenschappelijke

tegelijkertijd een exponentieel groot aantal

uitdagingen als engineering uitdagingen met

berekeningen uit te voeren. Dat geeft compleet

industriële partners als ASML, Shell, Intel, KPN en

nieuwe mogelijkheden en toepassingen in onze

Microsoft. Ook wordt met potentiële gebruikers al

maatschappij en economie. Verschillende in Zuid-

aan toepassingen gewerkt, zoals een use-case voor

Holland sterke sleuteltechnologieën worden vanuit

veilig bankieren met ABN-AMRO.

Facts and figures sleuteltechnologieën

Binnen de topsector High Tech
Systemen en Materialen (HTSM) werken
ca. 105.000 mensen bij Zuid-Hollandse
bedrijven en kennisinstellingen, 23% van
het totaal in Nederland.

105.000
mensen

Alle acht clusters van Sleuteltechnologieën
zijn sterk vertegenwoordigd in Zuid-Holland.

De toegevoegde waarde van de ZuidHollandse hightech sector is toegenomen
met meer dan 80% sinds 1996.

80%

80%

80% van de ruimtevaartactiviteiten van
Nederland bevinden zich in Zuid-Holland

43% van de werkgelegenheid in de
Maritieme sector zit in Zuid-Holland

43%

QuTech legt met KPN tussen Delft en
Den Haag het eerste quantum-internet
aan in de westerse wereld
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Beleidsinterventies
In hoofdstuk 1 zijn de vier belangrijkste randvoorwaarden voor succesvol missie-gedreven
innovatie beschreven. Naast het op orde brengen van deze randvoorwaarden zijn de
volgende beleidsinterventies noodzakelijk om de ontwikkelingen op het gebied van
Sleuteltechnologieën te stimuleren:

Investeer direct in technologische ontwikkelingen. Investeer als Nederland
niet alleen fiscaal, maar ook direct in nieuwe technologische ontwikkelingen,
zoals Quantum en Space. Juist bedrijven in de technologische sector worden
geconfronteerd met industriepolitiek die concurrenten in andere landen bevoordeelt.
Dat vraagt om een alerte nationale overheid die investeert om het marktpotentieel
van de Nederlandse technologische sectoren waar te kunnen maken. Bijvoorbeeld
door een ‘fair share’ te nemen in de ESA optionele technologieprogramma’s.

Stel middelen beschikbaar voor ecosystemen rond sleuteltechnologieën. Om
van Quantum een succes te maken zijn investeringen nodig in het hele ecosysteem.
Dit betekent het uitvoeren van de technologie-roadmaps en campusontwikkeling
waar bedrijven die starten of willen aanhaken zich kunnen vestigen.

Stimuleer samenwerking en investeer in de uitrol en innovatieve toepassingen
van 5G. De komst van 5G zorgt voor nieuwe toepassingsmogelijkheden en
nieuwe economische kansen. De ontwikkeling en opschaling van deze innovatieve
toepassingen moet echter niet versnipperd en gefragmenteerd plaatsvinden.
Daarom is regionale afstemming nodig. Het Rijk kan hieraan bijdragen door deze
samenwerkingen te stimuleren en hier financieel aan bij te dragen.

Investeer in en coördineer de digitale infrastructuur. Om de digitale
concurrentiepositie van Nederland te versterken is het van belang dat de digitale
infrastructuur op orde is. Er moet voldoende ruimte en energie zijn voor datacenters
en bedrijven dienen toegang te hebben tot een goede internetverbinding. Het Rijk kan
hier een coördinerende rol in spelen en mee investeren in de digitale infrastructuur.
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www.economicboardzuidholland.nl

