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Retouradres: secretaris@d66zuidholland.nl 

Aan de leden van de D66 Zuid-Holland 

 

Datum 

1 juni 2018 

     

 

Onderwerp 

Uitnodiging Algemene Regiovergadering 9 juni 2018 

 

 
 

 

 

 

 

 

Democraten, 

 

Hierbij nodig ik u namens de voorzitter van het regiobestuur D66 Zuid-Holland uit voor de 

Algemene Regiovergadering (ARV), die tijdens het regiocongres gehouden zal worden op 

zaterdag 9 juni 2018 in het Haags HipHop Centrum, Van der Kunstraat 12, Den Haag.  

 

De zaal is geopend om 12.30 uur. De vergadering zal om 13.00 uur aanvangen. Onderstaand is 

de conceptagenda opgenomen. Op de vervolgpagina’s staat de toelichting op de 

agendaonderwerpen. 

 
1. Opening 

2. Vaststellen agenda 

3. Vaststellen verslag ARV 13 januari 2018 

4. Verkiezing algemeen bestuurslid 

5. Jaarrekening 2017 

6. Regionale kenniseconomie 

7. Actualiteiten uit de Statenfractie 

8. Actualiteiten uit de voorbereiding PS2019 

9. Uitslag verkiezing algemeen bestuurslid 

10. Sluiting  

 

Graag tot dan. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Wouter Voshol 

Algemeen secretaris regiobestuur 



15 

 

Datum 

1 juni 2018 

Pagina 

2 van 15 

  

 

 

 
 

 

 

 

Toelichting op de agenda 

 

Ad 2 Vaststellen agenda 

 

Bijlage:   geen 

Gevraagd besluit: 1. vaststellen agenda Algemene Regiovergadering 9 juni 2018 

 

Ad 3 Vaststellen verslag ARV 13 januari 2018 

 

Bijlage:   1. conceptverslag ARV 13 januari 2018 

Gevraagd besluit: 2. vaststellen verslag Algemene Regiovergadering 13 januari 2018 

 

Ad 4 Verkiezing algemeen bestuurslid 

Na de verkiezing van Monique Bonsen als voorzitter van het regiobestuur is de 

portefeuilleverdeling gewijzigd en is een vacature voor algemeen bestuurslid met het profiel 

Ledenactiviteiten en evenementen ontstaan. Er hebben zich drie kandidaten gemeld. De 

kandidaten krijgen ieder 4 minuten de tijd om zich te presenteren, waarna tijd is voor vragen van 

de leden. Na de presentatie worden de stemformulieren ingenomen.  

 

Bijlage:   2. overzicht kandidaten algemeen bestuurslid 

Gevraagd besluit: 3. verkiezing algemeen bestuurslid 

 

Ad 5 Jaarrekening 2017 

Jaarlijks legt het regiobestuur verantwoording af over de inkomsten en uitgaven. De leden wordt 

gevraagd de jaarrekening 2017 vast te stellen en het bestuur decharge te verlenen over het 

boekjaar 2017. 

 

Bijlage: 3. jaarrekening 2017 

Gevraagd besluit: 4. vaststellen van de jaarrekening 2017 

 5. verlenen van decharge aan het regiobestuur over het boekjaar 2017 

 

Ad 6 Regionale kenniseconomie 

De permanente programmacommissie D66 Zuid-Holland heeft enkele moties over de regionale 

kenniseconomie voorbereid en zal deze presenteren.  

 

Bijlage:   4. ledenstandpunt innovatieve economie 

   5. motie innovatieve economie 

Gevraagd besluit: 6. behandelen van de moties over de regionale kenniseconomie 
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1. Conceptverslag ARV 13 januari 2018, Delft 
 

1. Opening 

De voorzitter, de heer Van de Laar, opent de Algemene Regiovergadering D66 Zuid-

Holland van 13 januari 2018 en heet de aanwezige leden hartelijk welkom. Hij meldt de 

algemeen secretaris de heer Voshol af en geeft aan dat de heer Lalta de notulen zal 

verzorgen. De afdelingsvoorzitter D66 Delft, de heer Carsten, heet ook iedereen welkom, 

vertelt iets over de locatie en de activiteiten daarin en wenst iedereen een fijne 

regiovergadering toe.  

 

De regiovoorzitter memoreert aan het overlijden van mevrouw Eeuwijk (Rotterdam) en de 

heer Stokman (Cromstrijen). Hij roemt beide overledenen voor hun persoonlijkheid en 

inzet voor de partij.  

 

2. Vaststellen agenda 

De conceptagenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

3. Vaststellen verslag ARV 28 oktober 2017 

Het verslag van 13 mei 2017 is ongewijzigd vastgesteld. 

 

4. Verkiezing regiovoorzitter 

Volgens artikel 6.2 lid 1 van de statuten en het huishoudelijk reglement zijn bestuursleden 

voor maximaal twee termijnen van drie jaar verkiesbaar. Van de heer Van de Laar, 

voorzitter van het regiobestuur, eindigt zijn twee termijn. Volgens artikel 5.3 lid 9 wordt de 

voorzitter in functie verkozen. Er heeft zich één kandidaat gemeld. Mevrouw Bonsen 

presenteert zich als kandidaat voor de functie van voorzitter van het regiobestuur, zij is 

reeds actief als algemeen bestuurslid met de portefeuille Vereniging en afdelingen.  

 

5. Benoeming lid kascontrolecommissie 

De penningmeester, de heer Lalta, geeft aan dat hij de heer Reinders (lid 

kascontrolecommissie), de heer Blijlevens (voormalig penningmeester afdeling Den Haag) 

en de heer Kostwinder (lid kascontrolecommissie afdeling Den Haag) bereid heeft 

gevonden om de kascontrolecommissie voor de regio Zuid-Holland te vormen. 

 

Deze voordracht wordt bij acclamatie door de aanwezige leden goedgekeurd.  

 

6. Deelnamebesluiten PS2019 

Het regiobestuur heeft, op basis van de statuten en het huishoudelijk reglement, enkele 

deelnamebesluiten voorbereid. Hierover is als volgt besloten: 

 

1. dat D66 in Zuid-Holland zelfstandig deelneemt aan de verkiezingen voor Provinciale 

Staten, onder de naam Democraten 66 (D66); akkoord 

2. het profiel van de lijsttrekker en de overige kandidaten vast te stellen; akkoord 

3. het aantal ondersteuningsverklaringen voor kandidaatstelling voor het lijsttrekkerschap 

vast te stellen op 50; akkoord 

4. het aanvangs- en sluitingstijdstip van aanmelding voor kandidaatstelling voor het 

lijsttrekkerschap vast te stellen op 12 april 2018 respectievelijk 25 mei 2018; akkoord 

5. het aanvangs- en sluitingstijdstip van de stemming voor het lijsttrekkerschap vast te 

stellen op 1 juni 2018 respectievelijk 15 juni 2018; akkoord 
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6. de bekendmaking van de lijsttrekker vast te stellen op 22 juni 2018; akkoord 

7. het aanvangs- en sluitingstijdstip van aanmelding voor de overige kandidaten vast te 

stellen op 6 juli 2018 respectievelijk 1 september 2018; akkoord 

8. het aanvangs- en sluitingstijdstip van de stemming voor de overige kandidaten vast te 

stellen op 12 oktober 2018 respectievelijk 26 oktober 2018; akkoord 

9. de publicatie van het lijstadvies vast te stellen op 12 oktober 2018; akkoord 

10. de bekendmaking van de definitieve kandidatenlijst vast te stellen op 5 november 

2018; akkoord 

11. het minimaal te behalen percentage vermeldingen bij de stemming voor de overige 

kandidaten voor plaatsing op de definitieve kandidatenlijst vast te stellen op 10%; 

akkoord 

12. het maximaal aantal kandidaten dat geplaatst wordt op een kandidatenlijst vast  

te stellen op 50; akkoord 

13. de lijstadviescommissie te laten bestaan uit een regiobestuurslid en twee leden 

benoemd door de Algemene Regiovergadering waarbij er bij voorkeur één lid van 

buiten de regio Zuid-Holland komt. De lijsttrekker vervult een adviesrol; akkoord  

14. dat de lijstadviescommissie een lijstadvies uitbrengt dat recht doet aan de fractie die 

als team functioneert, waarbij gestreefd wordt naar een diverse samenstelling en dat 

is opgebouwd met individuele keuzes. akkoord 

15. in tegenstelling tot artikel 6:14 lid 2 sub a HHR, de samenstelling van de 

gedeputeerden-commissie en het profiel van de gedeputeerde vast te stellen tijdens 

het regiocongres in juni 2018; akkoord met aanpassing naar ‘tweede helft 2018’ 

16. dat de geïnteresseerden voor de functie van gedeputeerden zich per e-mail kunnen 

melden bij de ambtelijk secretaris van de gedeputeerdencommissie via het mailadres 

gedcie@d66zuidholland.nl; akkoord 

17. dat de gedeputeerdencommissie na gesprekken met de kandidaten komt met een 

schriftelijk advies aan de fractie geldend na de verkiezingen, waarin is opgenomen of 

de kandidaat zeer geschikt, geschikt of minder geschikt is en welke mogelijke 

portefeuilles passend zijn in het profiel van de kandidaat; akkoord 

18. de hoogte van de afdrachtregeling voor politiek vertegenwoordigers vast te stellen op 

3%. akkoord 

 

Verkiezingsprogramma 

Het kernteam voor het schrijven van het verkiezingsprogramma PS2019 bestaat uit 

mevrouw Veltman, de heer Knüppe, de heer Verkade, de heer Van de Tillaart en mevrouw 

Bade. De politiek secretaris, de heer Winkel, ondersteunt het kernteam. Het vervolgproces 

wordt door mevrouw Veltman gepresenteerd. De verkiezingsprogrammacommissie (VPC) 

wil de ambitie op het gebied van duurzaamheid en goed bestuur, meer richting. Informatie 

en contact met de VPC via programma@d66zuidholland.nl.  

 

mailto:gedcie@d66zuidholland.nl
mailto:programma@d66zuidholland.nl
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7. Uitslag verkiezing regiovoorzitter 

Bij de verkiezing zijn 45 geldige stemmen uitgebracht, waarvan 44 voor verkiezing van 

mevrouw Bonsen als regiovoorzitter en één stem tegen. Mevrouw Bonsen is door de 

algemene regiovergadering verkozen tot voorzitter van het regiobestuur. 

 

Mevrouw Bonsen roemt de heer Van de Laar om zijn kwaliteiten: zijn enthousiasme, 

integriteit, inzet, vertrouwen in mensen, verbindingskracht en inzet bij de campagne. Ook 

zijn politiek-bestuurlijke kwaliteit wordt hierin genoemd. Namens het regiobestuur 

overhandigt mevrouw Bonsen bloemen en een afscheidscadeau.  

 
8. Sluiting  

 

De heer Van de Laar dankt alle aanwezigen voor hun bijdrage en sluit de vergadering.  
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2. Overzicht kandidaten algemeen bestuurslid 

 

Er hebben zich drie leden kandidaat gesteld voor de functie van algemeen bestuurslid. In 

willekeurige volgorde: 

 

de heer M.A.A. (Marc) Gaulaard (Leiden) 

 

Marc licht zijn kandidaatstelling als volgt toe: 

 
“Ik was al jaren slapend lid toen ik in 2006 actief ben geworden voor D66. Ik genoot van 
de energie en de fantastische sfeer en maakte de groei van D66 zo van dichtbij mee. 
Sinds begin 2013 maak ik deel uit van de Leidse gemeenteraad. Ik werd na de 
verkiezingen van 2014 vicefractievoorzitter. In 2018 ben ik opnieuw als raadslid in Leiden 
herkozen.  

Vanaf 2010 tot 2013 zat ik in het bestuur van D66 in Leiden als bestuurlid Activiteiten en 
Ledenbinding en werkte ook mee aan de permanente campagne. De afgelopen jaren heb 
ik in verschillende locale functies zelf ervaren dat er grote stappen zijn gezet in het 
versterken van de kracht van D66 afdelingen in de regio Zuid-Holland.  

Betrokken en actieve leden maken de afdeling. Dat uit zich niet alleen in een goede 
zichtbaarheid door een betere organisatie, kennisoverdracht en campagne maar bepaalt 
ook de mate van voldoening en ambitie die individuele leden uit hun lidmaatschap kunnen 
halen. Daaraan een bijdrage kunnen leveren is de rode lijn die onze leden bindt. Dat mede 
kunnen faciliteren en versterken in de regio Zuid-Holland lijkt mij een prachtige taak.” 
 
mevrouw D.R. (Debora) Douma 
 
Debora licht haar kandidaatstelling als volgt toe: 
 

“Met veel overtuiging en plezier stel ik mij kandidaat als Algemeen Bestuurslid. 

 

Helaas kan ik niet zelf bij de vergadering aanwezig zijn. Daarom ter introductie:  

 

Ik ben 31 jaar maar een oudgediende, en met deze kandidaatstelling herintreder in de 

partijorganisatie. Na 7 jaar slapend lidmaatschap ben ik tussen 2009 en 2014 in Delft 

campagneleider en bestuurslid geweest. Dit was een periode waarin we groeiden van 1 zetel en een 

handjevol bevlogen mensen naar een grote afdeling met veel actieve leden en commissies, die met 

8 zetels twee keer zo groot was als de 2
e
 partij. Ik heb het heel leuk gevonden om die groei mede te 

mogen faciliteren.  

 

Naast mijn “formele” partij-cv ben ik o.a. betrokken geweest bij de opstart van de roei-, hardloop- en 

wijnafdeling van de vereniging, het billboard naast de A4 in 2010, en meerdere persoonlijke en 

landelijke campagnes. 

Ik heb zelf (voorlopig) geen politieke ambities, maar voel me wel sterk verbonden met het 

gedachtegoed en de mensen van D66. Daarom wil ik graag weer een functie vervullen waarin ik het 

verschil kan maken voor de partijorganisatie, en kan bijdragen aan de groei van D66. Dat kan ik het 

best in een ondersteunende en initiërende rol, zoals gewenst voor deze vacature.  

 

In topsport heb ik geleerd dat je nooit moet denken dat je ergens bent of iets hebt. Maar vooral ook: 

dat plezier en prestatie hand in hand gaan.  

Ik zou het dan ook vooral als mijn verantwoordelijkheid zien om een bruisende aanloop naar 

PS2019 te faciliteren, naast wat er allemaal aan praktische zaken geregeld moet worden voor een 

goed resultaat.  
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Momenteel ben ik tevens lid van de Haagse campagne-evaluatiecommissie.  

Naast politiek houd ik van sport, natuur, zeilen, Noorwegen, racefietsen in deze prachtige provincie 

en live muziek.  

 
Bij vragen vooraf: bel/mail me vooral even! 

 
de heer K.H. (Hin) Oey 

 
Hin licht zijn kandidaatstelling als volgt toe: 
 

“Al 40 jaar lid van onze partij. Een periode heel actief geweest, waaronder gemeenteraad. 
Nu al meer dan 10 jaar minder actief. 
Vind het een uitdaging om nog een periode wat actiever zijn. 
De zorg is wel, nu D66 weer regeringsverantwoordelijkheid heeft, dat de D66-invalshoek 
zichtbaar blijft en dat we niet te makkelijk in een bestuurscultuur/bestuursmentaliteit 
(bestuurspluche) ‘wegzakken’. In het verleden hebben we immers ook de nodige downs 
en (gelukkig ook, met hard werken) ups gehad.” 
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3. Jaarrekening 2017 
 

Jaarcijfers 2017 

  

Activa 31-12-2017 31-12-2016 Passiva 31-12-2017 31-12-2016

Materiële vaste activa Algemene reserve 9.000,00           9.000,00           

Vordering Landelijk Bureau 1.584,00           Reserve verkiezingen 33.329,99         19.567,28         

Liquide middelen (bank) 42.956,05         27.918,58         Overige reserves

Nog te ontvangen afdrachten 837,90               1.264,70           Leningen (> € 25.000) -                                                 -   

Overige activa & vorderingen Overige passiva & schulden 1.463,96           2.200,00           

43.793,95         30.767,28         43.793,95         30.767,28         

Controle (moet "0" zijn) -                         -                         

Balans (na resultaatbestemming)

 
 

begroting realisatie realisatie

2018 2017 2016

Bijdrage politiek vertegenwoordigers 6.500,00           6.449,91            6.312,91           

Bijdrage landelijk (bureau / bestuur) 11.700,00         11.725,20          11.292,00         

Giften, schenkingen etc. 500,00               85,35                  627,93               

Overig 900,00               725,86                309,27               

Totale baten 19.600,00         18.986,32          18.542,11         

Personeel

Huisvesting

Afschrijvingen

Bestuur 950,00               797,81                793,57               

Campagne 2.500,00           -                           2.086,10           

Ledenactiviteiten 4.400,00           4.502,07            4.003,97           

Opleidingen 1.500,00           76,27-                2.051,40           

Overig 50,00                 

Totale lasten 9.400,00           5.223,61            8.935,04           

Resultaat 10.200,00         13.762,71          9.607,07           

Controle: resultaat = mutatie eigen vermogen (moet "0" zijn) -                          

Staat van baten en lasten
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saldo

Naam bank Rekeningnummer 31-12-2017

Rabobank NL02RABO0130922374 3.983,27  €       

Rabobank NL38RABO3461802301 38.972,78  €    

42.956,05  €    

Overzicht bankrekeningen

 
 

Naam Adres Woonplaats datum bedrag

-  €                      

Overzicht schulden/leningen > € 25.000 per 31-12-2017

 
 

ja nee

Heeft u personeel in dienst? *

Heeft uw afdeling/regio een juridische entiteit naast de vereniging? *

Bent u langlopende verplichtingen aangegaan (huur, lease etc.)? *

Heeft de kascommissie de bovenstaande cijfers reeds geaccordeerd?

* aankruisen wat van toepassing is

Checklist

*

 
 

Vragen / opmerkingen: 

Overige opmerkingen
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Toelichting op de jaarcijfers 2017 

 

Algemeen 

Onderaan de streep is het beeld dat we ten opzichte van de begroting een voordeel hebben 

behaald van bijna € 4.000. Het voordeel is opgebouwd uit € 200 aan extra inkomsten en € 3.800 

aan lagere lasten. 

 

Inkomsten (€ 200 Voordeel) 

Leden hebben in 2017 ruim €700 aan vrijwillige bijdragen geleverd in het kader van het bezoeken 

van een regiobijeenkomst. Met deze inkomsten was geen rekening gehouden waardoor dit direct 

een voordeel oplevert. Verder is de landelijke afdracht en die van onze politieke 

vertegenwoordigers voor bijna € 400 hoger dan begroot. Daar tegenover staat wel dat we € 900 

minder aan giften hebben gerealiseerd. In 2017 heeft hier geen extra inspanning op 

plaatsgevonden middels bijvoorbeeld een belactie, die in een eerder jaar wel is gehouden. Alle 

elementen meenemend zijn de inkomsten € 200 hoger dan waar rekening mee was gehouden. 

 

Uitgaven (€ 3.800 Voordeel) 

In het kader van Opleidingen is er in 2017 € 700 uitgegeven. Het is echter zo dat we ook een 

bijdrage van bijna € 800 hebben ontvangen, waardoor we netto € 100 aan inkomsten hebben 

gehad. Aangezien we hadden verwacht € 1.500 uit te geven, ontstaat op dit onderdeel een 

voordeel van € 1.600.  

Op de post Ledenactiviteiten (Regiobijeenkomsten en Verenigingsopbouw) is in 2017 € 500 meer 

uitgegeven dan begroot. De overschrijding houdt verband met de huur van de verschillende 

locaties voor de bijeenkomsten. Het nadeel is beperkt doordat diverse bijeenkomsten in 

samenwerking met andere organisatieonderdelen zijn uitgevoerd (afdeling Zoetermeer, fractie en 

bestuurdersvereniging).  

 

De bestuurskosten zijn in 2017 € 200 lager dan begroot. Op de post Secretariaat en bankkosten 

zijn helemaal geen kosten gerealiseerd. 

 

In verband met de Tweede Kamerverkiezingen is een bijdrage van € 2.000 geleverd. Deze kosten 

waren echter al in 2016 genomen, waardoor in 2017 niets aan campagneactiviteiten is uitgegeven. 

Doordat de kosten al in een eerder jaar waren genomen, is er op het campagnebudget een 

voordeel van € 2.500. 
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4. Ledenstandpunt innovatieve economie 
 

1. Inleiding 

De provincie Zuid-Holland kent een grote verscheidenheid: de Alblasserwaard, de kassen in het 

Westland, het groene hart, ambtelijk en internationaal Den Haag, de duin- en bollenstreek, de 

haven van Rotterdam, maritiem Sliedrecht en Papendrecht en de universiteiten van Leiden en 

Delft hebben elk hun eigen economische kracht en cultuur. Zij geven elk op hun eigen wijze een 

bijdrage aan de sterke Zuid-Hollandse economie. Van de Nederlandse bevolking is 21,3% 

inwoners van Zuid-Holland. Zij verdienen met elkaar bijna een kwart van het bruto binnenlands 

product.  

 

Tegelijkertijd staat de provincie Zuid-Holland aan de vooravond van ongekend grote 

veranderingen. De klimaatafspraken van Parijs – waar D66 een groot voorstander van is – houden 

onder meer in dat de Zuid-Hollandse energievoorziening in 2050 klimaat neutraal moet zijn, van 

huishouden tot raffinaderij. En dat terwijl onze grootste haven van Europa vrijwel geheel 

afhankelijk is van fossiele brandstoffen en dat de beste tuinbouwsector ter wereld enorm energie-

intensief is. De belangrijkste economische activiteiten in Zuid-Holland zijn daarmee niet duurzaam 

en onvoldoende toekomstbestendig. En alsof dat niet voldoende is, is de economie in hoog tempo 

aan het veranderen door digitalisering, internationalisering en robotisering. 

 

Door deze ontwikkelingen verandert de toegevoegde waarde van de huidige bedrijven en 

betreden nieuwe bedrijven de markt. Deze dynamiek leidt tot een hogere productiviteit en brengt 

oplossingen voor grote maatschappelijke uitdagingen dichterbij. Tegelijk is de impact op 

werkenden groot. De ongekende klimaattransitie die onze provincie moet doormaken gaat banen 

kosten en nieuwe banen opleveren. De energiesystemen en brandstoffen die we nu ontwikkelen 

(liquefied natural gas, biobrandstoffen, windmolens op zee) worden gezien als ‘tussenvormen’ 

voor de komende twintig jaar. De brandstof van het jaar 2050 moet waarschijnlijk nog ontwikkeld 

worden. Werknemers hebben nieuwe vaardigheden nodig en sommige beroepen en zelfs 

bedrijfstakken zullen gaan verdwijnen. Kennis en vaardigheden verouderen sneller dan vroeger. 

Een leven lang leren is noodzakelijk om de economie gezond te houden. 

 

Wat D66 betreft moeten de ongekende uitdagingen waarvoor wij staan aangegrepen worden om 

van de provincie Zuid-Holland niet alleen de meest innovatieve provincie, maar ook de meest 

duurzame provincie te maken. Om te garanderen dat de provincie ook in de toekomst economisch 

vitaal blijft, moeten we duurzame keuzes maken ten aanzien van de inzet van arbeid, het gebruik 

van energie en de inzet van onderwijs en wetenschap. Innovatief denken is daarbij 

onontkoombaar. Naast technische innovatie, speelt ook sociale innovatie een cruciale rol. Voor 

D66 is innovatie geen doel op zich, maar wel een middel om nieuwe oplossingen voor de 

toekomst tot stand te brengen, welvaart te behouden en te groeien voor zoveel mogelijk inwoners 

van Zuid-Holland. 

 

2. Rol van de overheid 

D66 vertrouwt op de eigen kracht van mensen. Daarin past geen leidende rol van de overheid – 

en dus ook niet van de provincie Zuid-Holland – om een leidende rol te spelen om innovatie van 

de grond te krijgen. Dat is ook niet nodig. Kijk naar het Havenbedrijf Rotterdam, dat stelt: “Wij 

nemen graag een regierol in de transitie en willen aanjager zijn van de technologische en 

economische vernieuwing die nodig is om een duurzame, vitale en toekomstbestendige haven te 

bouwen. Zo kunnen we (…) van de haven van Rotterdam een sprekend voorbeeld maken in de 

mondiale energietransitie.” 

 

De provincie kan wel een belangrijke initiërende en inspirerende rol spelen om het beste uit 

bedrijven, overheden èn burgers te halen. Dat vereist een overheid die faciliteert en soms 

regisseert. D66 is voorstander van een overheid die kansen biedt. Dat betekent dat de provincie 

Zuid-Holland een actievere rol moet aannemen een nieuwe energie-infrastructuur op te kunnen 
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bouwen en een transitieagenda op te stellen rond maatschappelijke vraagstukken. Daarbij past 

een actieve overheid die partijen bij elkaar brengt. Innoverende bedrijven hebben behoefte aan 

opdrachten. D66 is daarom voorstander van provinciale investeringen in initiatieven die 

financiering van innovatieve bedrijven mogelijk maken, zoals bijvoorbeeld UNIIQ.   

 

3. Innovatie in Zuid-Holland: op weg naar een transitie-agenda 

De provincie Zuid-Holland heeft in de afgelopen jaren een grote stap gemaakt: stond de provincie 

in 2014 onderaan wat betreft benutting van het innovatiepotentieel van de provincie, volgens een 

nieuwe meting eind 2017 staat de provincie inmiddels op de 2e plaats, na Noord-Brabant. Dit is te 

danken aan meer aandacht (onder meer door oprichting van het InnovationQuarter) en 

aanzienlijke investeringen. 

 

Bevorderen van innovatie en economische groei staat sinds 2015 nadrukkelijk op de agenda in de 

provincie. Een voorbeeld van innovatie in Zuid-Holland is de zogenaamde Warmterotonde. Door 

samenwerking tussen industrie en verschillende overheden wordt op een slimme manier gebruik 

gemaakt van industriële restwarmte voor de verwarming van huishoudens. Een andere innovatie 

is De Zandmotor, waarbij aan kustbescherming wordt gedaan door het tactisch deponeren van 

zand waarna getijdestroming vervolgens haar werk doet om het zand naar de juiste plaatsen te 

transporteren. Vliegveld Valkenburg heeft een nieuwe bestemming gekregen in de vorm van 

Unmanned Valley Valkenburg, waar met drones wordt gevolgen en nieuwe bedrijvigheid de kans 

krijgt zich te ontwikkelen. De provincie Zuid-Holland biedt tevens onderdak aan startups die 

slimme en creatieve oplossingen kunnen bedenken voor de maatschappelijke opgaven van Zuid-

Holland. Met het Startup in Residence-programma (2018) koppelt de provincie de innovatieve 

denkkracht én de concrete oplossingen van startups aan de uitdagingen die voortkomen uit de 

provinciale ambities. 

 

Het succes van deze projecten wordt gekenmerkt door samenwerking tussen verschillende 

bestuurslagen in combinatie met ondernemerschap en met behulp van kennisinstellingen. 

Daarnaast speelt het bieden van ruimte aan innovatie een rol: Het is de overheid die vergunningen 

moet verlenen om innovatie concepten in de publieke ruimte de kans te kunnen geven. 

 

Binnen Zuid-Holland is er een enorm innovatief potentieel. D66 wil dit potentieel nog beter 

benutten. Innovatie is een subtiel spel waarbij de kracht van bedrijven, studenten en burgers 

optimaal benut moet worden. Anders dan bijvoorbeeld HighTech campus in Eindhoven of 

Amsterdam met z’n grote aantal ICT-bedrijven staat Zuid-Holland niet bekend als innovatief 

centrum. Dit terwijl de investeringen in Zuid-Holland de hoogste waren van alle provincies. De 

aanwezigheid van Greenports, de Rotterdamse haven, de petrochemische en maritieme industrie 

en life sciences in combinatie met universiteiten en hogescholen bieden voldoende ingrediënten 

om Zuid-Holland te ontwikkelen tot een innovatie-hotspot. Zuid-Holland wil een regio zijn die 

vooroploopt bij de transformatie naar een nieuwe economie. Het bedrijfsleven, wetenschap en 

overheid slagen er steeds beter in om samen te werken en zo het innovatiepotentieel te 

verzilveren.  

 

De afgelopen jaren is een start gemaakt met ‘hubs’: aanbod gedreven samenwerkingen waarbij 

innovatie dikwijls een belangrijke rol speelt. De hub ‘security delta’ is hier een voorbeeld van. Niet 

de vraag vanuit de markt of de samenleving bepaalt de samenwerking in een ‘hub’, maar het 

aanbod. En dat blijkt niet altijd succesvol. Wat betreft investeringen in innovaties ziet D66 vooral 

een rol weggelegd voor innovaties die ‘vraag gestuurd’ zijn vanuit de samenleving èn waarvan 

vaststaat dat deze met maatschappelijke transities te maken hebben. Om sturing aan dit proces te 

geven kan de provincie werk maken van het feitelijk inventariseren van deze transities. Op het 

gebied van de energietransitie zien we de contouren van dit beleid al, zie de Energy Innovation 

Board (2016) en een Zuid-Holland Energiefonds (Energiiq).  
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Zuid Holland heeft hiervoor € 35 miljoen beschikbaar gesteld, onder o.a. de voorwaarde dat de 

bewezen energie-innovatie dient te leiden tot reductie van CO2  uitstoot en/of banencreatie in de 

provincie Zuid Holland. Om onze doelstellingen voor de lange termijn te kunnen halen is een 

versnelling en verdieping van de inspanningen geboden.  

 

4. Bevordering innovatie in Zuid-Holland: aanbevelingen 

 

Om innovatie in Zuid-Holland te bevorderen doet D66 een aantal aanbevelingen. 

 

Aanbeveling 1: Innovatie richten op maatschappelijke uitdagingen 

D66 vindt dat het innovatiebeleid meer dan nu het geval is, zich moet richten op maatschappelijke 

uitdagingen, zoals klimaatverandering, circulariteit en digitalisering.  

Een betere aansluiting van start-ups en scale-ups bij maatschappelijke opgaven is dan ook zeer 

gewenst. Transitieagenda’s rondom de thema’s energie, circulair, digitaal en bereikbaarheid 

moeten dan ook de komende periode (2019-2023) vorm krijgen in overleg met partners.  

 

Aanbeveling 2: Leiderschap tonen 

De provincie Zuid Holland moet nagaan hoe zij zelf als goede voorbeeld kan dienen. Leiderschap 

tonen begint met het geven van het goede voorbeeld. De verbouwing van het Provinciehuis beidt 

mogelijkheden voor verduurzaming. Dat geldt ook voor het wagenpark van de provincie.  

De provincie dient samenwerkingen te faciliteren en richting te geven. Bijvoorbeeld door een bio-

based/circulaire economie te stimuleren of door de logistieke agri-functie in het Groene Hart e 

ontwikkelen. 

De provincie kan ook andere bestuurslagen stimuleren om de leefomgeving klimaatbestendig te 

maken, bijvoorbeeld door woningen te verduurzamen. D66 wil daar bij waken voor 

desinvesteringen: een juiste communicatieve èn bedrijfseconomische afweging laat zien dat de 

provincie graag vooroploopt. 

 

Aanbeveling 3: De provincie als eerste afnemer 

En ook de provincie slim in te zetten als eerste afnemer (‘launching customer’). Bij de ontwikkeling 

van nieuwe producten en diensten is het van levensbelang dat er een eerste afnemer is. Dat wekt 

vertrouwen en is van groot belang voor de verdere ontwikkeling, financiering en 

vervolgopdrachten. Om innovatie te bevorderen, kan ook de overheid deze rol vervullen. Als 

opdrachtgever kan de provincie niet-risicodragend stimulator zijn voor innovaties door in 

aanbestedingen in te zetten op en ruimte te bieden aan innovaties. Zuid-Holland geeft in 2018 

ruim 687 miljoen Euro uit aan diverse programma’s. D66 is er voorstander van dat tenminste 2,5% 

van het inkoopbudget wordt besteed aan innovatieve producten en diensten. Niet als 

inspanningsverplichting, maar als een concreet resultaat van gericht (inkoop-) beleid. 

 

Aanbeveling 4: Aandacht voor sociale innovatie 

Volgens Henk Volberda (hoogleraar Erasmus Universiteit) is het succes van een innovatie voor 

75% afhankelijk van sociale innovatie en voor 25% van technologische innovatie. Door meer in te 

zetten op sociale innovatie (nieuwe wijzen van samenwerking), wil D66 ervoor zorgen dat de 

samenwerking tussen innovatieve ondernemers, kennisinstellingen en de overheid een impuls 

krijgt. In 2016 heeft de OESO in een onderzoek benadrukt dat in Zuid-Holland schaalvoordelen te 

behalen zijn tussen kennisinstituten, onderwijsinstellingen, bedrijven en overheden door in de 

provincie en in afzonderlijke regio’s intensiever samen te werken. Onderwerpen als robotica, 

blockchain, nanotechnologie, kunstmatige intelligentie en kwantumcomputers vragen om 

regionale, nationale en internationale samenwerking waarbij grenzen vervagen. 
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Aanbeveling 5: Kennisdeling 

Niet in iedere (kleinere) gemeente of bij ieder (klein of middelgroot) bedrijf is up-to-date en 

innovatieve kennis aanwezig. D66 wil dat de provincie voor zowel overheden als startende 

ondernemingen nadrukkelijker een verbindende en adviserende rol kan spelen. Dat kan door de 

bij de provincie aanwezige kennis en expertise, bijvoorbeeld die bij provincieambtenaren of binnen 

het InnovationQuarter, beter in beeld te brengen en beschikbaar te maken. Dergelijke 

ondersteuning kan ook de toegankelijkheid van subsidiabele projecten voor klein MKB en startups 

vergroten. 

 

Den Haag, 9 juni 2018 
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5. Motie innovatieve economie 
 

De Algemene Regiovergadering van D66 Zuid-Holland, bijeen op 9 juni 2018 te Den Haag, 

 

constaterende dat 

 

- bijna een kwart van het nationale bruto binnenlands product in Zuid-Holland wordt verdiend; 

- de Rotterdamse haven en de tuinbouwsector energie-intensief zijn en grotendeels afhankelijk 

van fossiele brandstoffen; 

- de klimaatafspraken van Parijs, digitalisering, internationalisering en robotisering leiden tot 

ongekende economische uitdagingen; 

- het bevorderen van innovatie en economische groei sinds 2015 uitdrukkelijk de op agenda van 

de provincie staat; 

 

overwegende dat: 

- sociale en technische innovatie noodzakelijk zijn voor de economische uitdagingen van de 

provincie Zuid-Holland; 

- deze uitdagingen aangegrepen kunnen worden om van de provincie Zuid-Holland de meest 

innovatieve en meest duurzake provincie te maken; 

- het succes van innovatie wordt gekenmerkt door samenwerking tussen verschillende 

bestuurslagen in combinatie met ondernemerschap en met behulp van kennisinstellingen; 

 

spreekt uit dat:  
1. innovatie zich zou moeten richten op maatschappelijke uitdagingen, zoals klimaatverandering, 

circulariteit en digitalisering; 

2. de provincie Zuid-Holland leiderschap moet tonen door zelf het goede voorbeeld te geven, 

samenwerkingen te faciliteren, richting te geven en andere bestuurslagen te stimuleren; 

3. de provincie Zuid-Holland – om innovatie te bevorderen – zich positioneert als ‘eerste afnemer’ 

en een quotum van bijvoorbeeld 2,5% van het inkoopbudget vaststelt en inzet voor innovatieve 

producten en diensten; 

4. naast technische innovatie ook sociale innovatie aandacht moet krijgen, o.a. door 

kennisinstituten, onderwijsinstellingen, bedrijven en overheden intensiever samen te laten 

werken; 

5. de bij de provincie aanwezige kennis en expertise beter in beeld gebracht en beschikbaar 

gemaakt dienen te worden, met name voor kleinere gemeenten en kleine of middelgrote 

ondernemingen; 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

 


