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Uitnodiging van de Raad van de gemeente Westland voor het symposium “Economie in een veranderend bestuurlijk landschap” 
van 7 februari 2014 
  
Westland, 22 januari 2014 
  
  
  
Graag nodigt de Raad van Westland u uit voor het symposium “Economie in een veranderend bestuurlijk 
landschap”  op 7 februari 2014 in zijn raadszaal te ’s Gravenzande. Versterking van de economische slagkracht 
in onze regio is een belangrijk thema voor de nieuw samengestelde raden in de komende bestuursperiode. 
Nationaal zien we een trend van decentralisatie en opschaling. Internationaal zijn de onderhandelingen over de 
nieuwe budgetperiode van het Europese regionale beleid volop gaande.  De actualiteit van de economische 
vraagstukken, het opmaken van de stand van zaken op het snijvlak van economie en bestuur is de aanleiding 
hierover het symposium op 7 februari te organiseren. 
U ziet het programma in de bijlage en kunt daarin lezen dat ook de actuele ontwikkelingen in onderzoek en 
innovatie aan de orde komen. Economische innovatie is ook lange termijn denken en beleid maken op 
duurzaamheid,  omdat dat over het algemeen zaken zijn die na enige tijd door de praktijk worden over 
genomen. Daarnaast is in samenwerking met de ROM-Zuidvleugel en de WUR ook de organisatie van 
ontwikkeling en valorisatie van kennis en innovatie een belangrijk thema. 
De afgelopen jaren is de samenwerking met gemeenten en provincie sterk toegenomen. Denk aan IDC's -
Innovatie en Demonstratie Centra- en Greenport Horti Campus. Tevens heeft het bedrijfsleven een grotere 
invloed gekregen op besteding van nationale R&D middelen. Versterken in dat verband het topsectorenbeleid en 
het economisch beleid van de Europese Commissie elkaar wel voldoende? Of is er sprake van divergentie? Hoe 
haken wij als gemeenten en regio’s voldoende in op de kansen in Europa, zoals Horizon 2020 en de smart 
specialization strategy van de Europese Commissie? 
  
Voor de verdere inhoud van ons symposium verwijzen wij naar bijgaand programma. 
Namens de Raad van de gemeente Westland nodigen wij u van harte uit onze gast te zijn en deel te nemen aan het symposium 
dat begint om 11.00 uur (ontvangst vanaf half elf). 
Uw deelname stellen wij zeer op prijs. Aanmelding kan door te mailen aan griffie@gemeentewestland.nl. 
  
Namens de Raad van de gemeente Westland, 
  
Frank Rijneveen, presidiumvoorzitter                                        Nico Broekema, griffier 
  
  

Van:    "Alsemgeest, JPAC (Coby)" <JPACAlsemgeest@GemeenteWestland.nl>
Datum:    1/22/2014 11:13
Onderwerp:   Programma voor het Symposium Economie in een veranderend bestuurlijk landschap
Bijlagen:    Programma voor het SymposiumEconomie in een veranderende bestuurlijk landschap, versie 22-01.pdf
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UITNODIGING 

 

Symposium  vrijdag 7 februari 2014 

"Economie in een veranderend bestuurlijk landschap” 
 
10.30  uur – Inloop  
 
11.00 uur  Symposium van de raad van Westland 
 o.l.v. de voorzitter van de raadscommissie economie, Theo Spanbroek 
 

• Henri de Groot, hoogleraar Regionale Economische Dynamiek aan de VU  
            Over: Versterking regionale economische slagkracht in een groter wordend  
            bestuurlijk speelveld, nationaal en internationaal 
 

• Rinke Zonneveld, algemeen directeur, InnovationQuarter (ROM-Zuidvleugel)  
Over: Het economisch perspectief van de Zuidvleugel – Innovatie en 
versterking van de regionale economie en onze Europese positie 
 

• Eric Poot, WUR Wageningen, Crop Production and Physiology Wageningen UR 
Glastuinbouw. 
Over: Ontwikkelingen in kennis en innovatie in de glastuinbouw en de kansen 
voor de Greenport 

 
12.30  uur – 13.00 uur Lunch 
      

• Sjaak van der Tak, burgemeester van Westland 
Over: De economische positie van Westland 
 

• Agnes van Ardenne, voorzitter productschap Tuinbouw 
Over: Internationale dimensie glastuinbouw voor Westland in het kader van de 
tuinbouwbrief van kabinet-Rutte 
 

• Rogier van der Sande, gedeputeerde van de PZH (portefeuille: onder meer 
Europa en internationaal beleid) 
Over: De innovatieve kracht van onze regio. Perspectief en kansen voor de 
regionale economie, de Mainport en de Greenport 

 
• Karin Zwinkels, lid van de raad van Westland. 

Over: Een vitale en duurzame Glastuinbouwsektor in Westland 
 

SYMPOSIUM Economie 

Datum: vrijdag 7 februari 2014 

Inloop: 10.30 uur 

Aanvang en duur programma: 11.00 uur tot ca. 16.00 uur 

Locatie: Raadzaal Gemeentekantoor  

Van Geeststraat 1, 2691BE ‘s-Gravenzande                   

                         



• Ulbe Spaans, voorzitter redactiecommissie metropool en woordvoerder 
regionale samenwerking van de raad van Westland. 
Over: Bestuurlijke schaal, economie en innovatieve slagkracht 
 

• Frank Rijneveen, presidiumvoorzitter raad Westland, lid redactiecommissie 
metropool 
Over:  de betekenis van en de economische kracht van de initiatieven in de 
Zuidvleugel 
 

• John Witkamp, lid redactiecommissie metropool van de raad van Westland 
Over: De relatieve waarde van bestuurlijke ambities voor de economie en wat 
nodig is voor de verdere versterking van onze economische positie regionaal 
en internationaal 
 

• Peter Duijsens, fractievoorzitter 
      Over: Wat is het beste voor de economische positie van Westland 

 
• Slotpanel met gedeputeerde Rogier van der Sande, Frank Rijneveen, Ulbe 

Spaans, John Witkamp 
Over:  Hoe verzilveren we de kansen? 
 
 
Versterking van de regionale economische slagkracht is een belangrijk thema 
in de huidige bestuurlijk veranderlijke tijden. Dit geldt zeker voor de 
gemeenteraden, die na 19 maart in vernieuwde samenstelling  aantreden voor 
de bestuursperiode 2014-2018.  
 
De komende maanden staan in het teken van zowel gemeentelijke als Europese 
verkiezingen. Deze verkiezingen vinden plaats in het alsmaar sterker wordende 
besef dat de rol van de regio belangrijker is dan ooit. Beleidsmakers trachten 
daar op verschillende manieren op in te spelen. Nationaal zien we een trend van 
decentralisatie en ook opschaling. Internationaal zijn de onderhandelingen over 
de nieuwe budgetperiode van het Europese regionale beleid volop bezig. De 
visie op de invulling van dat beleid is de afgelopen jaren aan verandering 
onderhevig geweest. Zowel de ontwikkelingen op nationaal als Europees 
niveau roepen vragen op voor het lokale bedrijfsleven en de lokale overheden, 
maar brengen ook kansen met zich mee om met hernieuwd elan invulling te 
geven aan regionale ontwikkelingsambities. In zijn bijdrage als eerste inleider 
zal Henri de Groot de belangrijkste ontwikkelingen trachten te beschrijven en 
duiden en een aanzet geven voor een discussie over een zinvolle en kansrijke 
invulling van regionaal beleid. 
 
Aan de hand van de actuele ontwikkelingen schetsen de inleiders de 
mogelijkheden en behoeften voor de verdere versterking van de economie. 
Daarbij wordt aandacht geschonken aan het belang van innovaties in het 
economisch beleid en het leggen van verbindingen tussen economie en 
overheidsbeleid waarin innovaties van betekenis zijn. Zoals het koppelen van 
innovatieve bedrijfsprocessen in de glastuinbouw, de logistieke sector en de 
verbetering van de waterkwaliteit alsmede het binnenhalen van EU-subsidies. 
 
Aan de inleiders is gevraagd om vanuit hun regionale en lokale positie in te 
gaan op de mogelijkheden die zij op basis van de geschetste mogelijkheden 
concreet zien voor de gemeente, zowel in regionaal als internationaal verband. 
Welke bestuurlijke arrangementen dragen daadwerkelijk bij aan de versterking 
van onze regionale economie en welke visie en voornemens hebben zij om hier 
uitwerking aan te geven in de komende bestuursperiode 2014-2018. 

 
 

16.00 uur – Sluiting en netwerken  
 
Onder voorbehoud van aanvullingen in het programma. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. 
U kunt zich aanmelden via de raadsgriffie (griffie@gemeentewestland.nl) van de gemeente Westland. 
Meer informatie over het programma, de locatie, route en parkeergelegenheden kunt u opvragen via 
bovengenoemde mailadres.. 


