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Aan Fractievoorzitters Zuid-Hollandse gemeenteraadsfracties 

Datum 23 mei 2022 

Betreft Felicitaties, belang regionale samenwerking en ruimtelijke uitdagingen 

 

Geachte mevrouw, heer,  

Namens alle bedrijven, kennisinstellingen en overheden in de Economic Board Zuid-Holland willen we u van harte 

feliciteren met uw benoeming in de gemeenteraad. De private en publieke sleutelspelers in de regio kijken er naar uit om 

de komende vier jaar met u samen te werken aan het vernieuwen, verduurzamen en versterken van de Zuid-Hollandse 

economie. Gezien de omvang van de uitdagingen én kansen in Zuid-Holland is een goede regionale samenwerking cruciaal.  

De komende tien jaar gaan we in deze regio 40% van de nationale CO2-reductiedoelstellingen, 25% van de nationale 

woningbouwopgave, 12% extra structurele economische groei en oplossingen voor de knelpunten op de arbeidsmarkt 

realiseren. Op deze manier werken we met elkaar aan de grote opgaven waar ook uw gemeente voor staat: 

toekomstbestendige werkgelegenheid in de regio, voldoende vakmensen, betaalbare en bereikbare woningen én een 

prettige leefomgeving.  

Een brede Zuid-Hollandse coalitie met meer dan 80 mkb-bedrijven, grote bedrijven, kennisinstellingen, scholen, regionale 

partners en overheden, werkt nauw samen om deze doelstellingen te realiseren. Dat doen we sinds maart 2021 op basis 

van de Groeiagenda Zuid-Holland. Deze gezamenlijke actie- en investeringsagenda bevat een aantal inhoudelijke thema’s 

waarop de regio collectief optrekt en zich profileert en positioneert richting nationale stakeholders. Deze aanpak is 

succesvol en heeft al geleid tot een aantal gezamenlijke proposities die middelen hebben ontvangen uit het Nationaal 

Groeifonds en Europese fondsen. Ook weten we elkaar steeds beter te vinden bij het regelen van de randvoorwaarden 

waar we als regio zelf voor aan de lat staan. Denk aan het versterken van de verschillende innovatieve ecosystemen, 

fieldlabs en campussen, het oplossen van de knelpunten op het gebied van human capital én het versterken van de 

maakindustrie. Om onze ambitieuze doelstellingen te realiseren zijn alle sleutelspelers in de regio nodig en dus ook uw 

gemeente. 

Specifiek willen we uw aandacht vragen voor de fysieke- en milieuruimte in onze regio. Zuid-Holland is de meest 

drukbevolkte regio van Nederland én de komende tien jaar zullen er ongeveer 400.000 mensen bij komen. Al deze mensen 

hebben ruimte nodig om te wonen, maar ook om te werken. Het is belangrijk dat we in deze regio verstandig omgaan met 

de schaarse beschikbare ruimte. In dat kader is het belangrijk dat we de balans tussen wonen en ruimte voor bedrijvigheid 

in beeld houden. Dit is noodzakelijk voor de huidige en toekomstige economische groei en de werkgelegenheid op alle 

niveaus in onze regio. Bedrijven, ook de maakbedrijven, tuinbouwbedrijven, industrie én ondernemingen met een hoge 

milieucategorie, zijn belangrijk voor de inwoners van onze regio.  

Tot slot willen we u en uw collega’s veel succes en wijsheid toewensen de komende jaren. 

Namens de Economic Board Zuid-Holland, 

Hartelijke groet, 

  
Martin van Gogh      Tim van der Hagen    

Directeur Batenburg/Hoogendoorn Techniek N.V.  Rector magnificus & Voorzitter CvB TU Delft  

Vicevoorzitter Economic Board Zuid-Holland   Lid dagelijks bestuur Economic Board Zuid-Holland 
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Allard Castelein      Yousef Yousef 

President-directeur Havenbedrijf Rotterdam   CEO LG Sonic 

Lid dagelijks bestuur Economic Board Zuid-Holland  Lid dagelijks bestuur Economic Board Zuid-Holland 

 

 

 

 

 

Bijlage 1. De Economic Board Zuid-Holland 

Over de Economic Board Zuid-Holland 

De Economic Board Zuid-Holland (EBZ) zet zich in voor het vernieuwen van de Zuid-Hollandse economie en het realiseren 

van een excellent vestigingsklimaat. Dit doen we om te zorgen dat onze regio concurrerend blijft in de nieuwe economie én 

om te zorgen dat Zuid-Holland een schonere, slimmere en socialere regio wordt, waar mensen en bedrijven zich graag 

vestigen. De EBZ bestaat uit de 30 belangrijkste spelers uit bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid. Samen zetten de 

boardleden de economische strategie uit voor de regio en mobiliseren denkkracht, netwerkkracht en lobbykracht om onze 

ambities te realiseren.  

Dagelijks bestuur: 

• Jaap Smit, Commissaris van de Koning in Zuid-Holland, voorzitter EBZ 

• Martin van Gogh, directeur Hoogendoorn/Batenburg Techniek N.V. 

• Allard Castelein, president-directeur Havenbedrijf Rotterdam 

• Tim van der Hagen, rector magnificus en voorzitter college van bestuur TU Delft 

• Yousef Yousef, CEO LG Sonic 

• Meindert Stolk, gedeputeerde Economie en innovatie Provincie Zuid-Holland 

• Saskia Bruines, wethouder Economie, Internationaal, Dienstverlening, gemeente Den Haag 

• Roos Vermeij, wethouder Economie gemeente Rotterdam, voorzitter commissie Economisch Vestigingsklimaat 
MRDH 

 
Bedrijfsleven: 

• Chris Figee, CFO KPN 

• Peter Goedvolk, ondernemer 

• Marjan van Loon, President-Directeur Shell Nederland 

• Michiel van der Maat, Vice President Business Development GKN-Fokker ASEA 

• Jeffrey van Meerkerk, Directeur Arbeidsmarkt en MVO ManpowerGroup 

• Fedde Sonnema, Directeur DSM Delft / Directeur Biotech Campus Delft 

• Koen Bogers, CEO Stedin Groep 

• Leo Peeters Weem, Regiodirecteur regio midden Rabobank 

• Jan van der Wel, CEO Technolution 
 
Kennisinstellingen: 

• Annetje Ottow, voorzitter college van bestuur Universiteit Leiden 

• Ed Brinksma, voorzitter college van bestuur Erasmus Universiteit Rotterdam 

• Ron Bormans, voorzitter college van bestuur Hogeschool Rotterdam 

• Pancras Hogendoorn, lid raad van bestuur Leids Universitair Medisch Centrum 

• Stefan Sleijfer, voorzitter raad van bestuur Erasmus Medisch Centrum 

• Maarten Tossings, COO TNO 

• Hans Schutte, bestuursvoorzitter ROC Mondriaan 
 
Overheid: 

• Marja van Bijsterveldt, burgemeester gemeente Delft 

• Wouter Kolff, burgemeester gemeente Dordrecht en voorzitter Drechtsteden 

• Henri Lenferink, burgemeester gemeente Leiden 

• Liesbeth Spies, burgemeester gemeente Alphen a/d Rijn, mede namens Gouda en Woerden 

• Rinke Zonneveld, Directeur InnovationQuarter 
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