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Felicitaties met uw (her)benoeming

Geacht College,
De ondernemers, bedrijven, kennisinstellingen en overheden verenigd in de Economic Board ZuidHolland feliciteren u van harte met uw (her)benoeming tot het college van Gedeputeerde Staten én
het gesloten coalitieakkoord. Graag werken we ook komende vier jaren weer met u samen om onze
regionale economie te vernieuwen en zo Zuid-Holland iedere dag beter te maken.
De in het coalitieakkoord genoemde prioriteiten en ambities onderschrijven we vanuit de EBZ. De
aangekondigde investeringen in innovatie, bereikbaarheid, schone energie en het versterken van de
stedelijke omgeving zien wij als noodzakelijk.
In het bijzonder zijn we verheugd met de ambities omtrent een versnelde transitie van de ZuidHollandse economie en een beroepsbevolking met de juiste ervaring en kennis. De aangekondigde
inzet en middelen voor de uitvoering van het Human Capital akkoord dat op initiatief van Provincie
Zuid-Holland en EBZ is opgesteld juichen we dan ook toe. Verder stelt u voor om samen met EBZ een
regioakkoord op te stellen om onze digitale concurrentiekracht te versterken. Daarover gaan we
graag met u in gesprek.
Het vernieuwen van de Zuid-Hollandse economie zal een van de grote opgaven zijn voor de komende
periode. De omvang van onze economie en de sterkte in de fossiele sectoren maakt dit een
uitdaging, maar geeft ons ook een sleutelpositie op het gebied van energie, digitalisering,
duurzaamheid en circulariteit. Door bij het uitwerken van het coalitieakkoord en het toekennen van
het budget vol in te zetten op deze transitie worden we niet alleen een schone regio, maar stellen we
ook ons toekomstige verdienvermogen veilig.
Uiteraard zijn wij altijd bereid om mee te denken over –en mee te helpen bij- de uitvoering van het
coalitieakkoord. De kennis en expertise binnen de board stellen we graag ter beschikking zodat u de
EBZ kunt benutten als hét coördinatieplatform voor overleg en afstemming met de triple helix
partners.
Met vriendelijke groet,

Jan Kees de Jager
Voorzitter Economic Board Zuid-Holland
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