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Geachte bestuurders van de MRDH,
Het afgelopen jaar heeft het traject Investeren in de Regio meerdere malen op de
bestuurlijke agenda van de MRDH gestaan, ook bij beide adviescommissies van
raadsleden. Het MRDH-bestuurlijk kernteam Investeren in de Regio doet u graag – mede
namens de voorzitter van de Economic Board Zuid-Holland tevens Commissaris van de
Koning Zuid-Holland – het verzoek om vanaf de week van 28 september aanstaande via
uw college uw gemeenteraad te informeren over het traject Investeren in de Regio.
Deze stap in de informatievoorziening naar de volksvertegenwoordigers was in het voorjaar
reeds in het MRDH-bestuur en binnen de triple helix coalitie Zuid-Holland afgesproken, maar
destijds uitgesteld omdat de lancering van het verwachte Rijksinvesteringsfonds vertraging
had opgelopen als gevolg van COVID-19. Nu het nationaal Groeifonds, voorheen
Rijksinvesteringsfonds, op 7 september jl. door het kabinet is gepresenteerd, is de
basisinformatie beschikbaar en is het opportuun geworden om deze stap te zetten. De
andere publieke partijen in de coalitie zetten daarom nu ook deze stap. Op 7 oktober
aanstaande is er binnen de MRDH een vergadering van de beide adviescommissies van
raadsleden, waarbij de leden over dezelfde basisinformatie zullen beschikken.
Om uw college in de informatievoorziening richting uw gemeenteraad te faciliteren treft u
bijgaand een basisinformatiepakket over het nationaal groeifonds, de Groeiagenda ZuidHolland en het vervolgproces, dat door de triple helix coalitie Zuid-Holland, waaraan de
MRDH deelneemt, is samengesteld. Dit pakket bestaat uit:
1. Een factsheet;
2. De Groeiagenda Zuid-Holland Light;
3. De kamerbrief nationaal Groeifonds.
Het pakket wordt vergezeld van een brief aan het MRDH-bestuur van de voorzitter van de
Economic Board Zuid-Holland tevens Commissaris van de Koning Zuid-Holland.
Bij het aanbieden van het basisinformatiepakket aan uw gemeenteraad heeft u nadrukkelijk
de mogelijkheid om uw couleur locale in uw begeleidend schrijven aan te brengen. Daarvoor
kunt u tevens de achtergrondinformatie in dit oplegmemo van de MRDH en de brief van de
CdK benutten.
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Korte duiding Investeren in de Regio
Met de aankondiging van het Rijksinvesteringsfonds tijdens Prinsjesdag 2019 is binnen de
MRDH in het najaar van 2019 het traject Investeren in de Regio gestart. Dit traject heeft tot
doel om bestaande en uitgewerkte plannen in de metropoolregio, die passen bij het
Rijksinvesteringsfonds, (in) samen(hang) te brengen en voor het fonds in aanmerking te
laten komen. Ook dient het traject om een sterke regionale triple helix-coalitie in de regio te
vormen die deze plannen ondersteunen. Tot slot is het doel om voor deze plannen van de
regio ook breder dan dit fonds bij het Rijk te lobbyen, bijv. via het jaarlijkse MIRT en een
volgend kabinet in 2021. Daarmee komt realisatie van deze projecten dichterbij.
Mede op initiatief van de MRDH heeft dit begin 2020 geleid tot de vorming van een brede
coalitie van kennisinstellingen, bedrijven en overheden in Zuid-Holland o.l.v. Jaap Smit, de
voorzitter van de Economic Board Zuid-Holland tevens Commissaris van de Koning ZuidHolland. De MRDH neemt deel aan deze coalitie vanuit de kerntaken economie en
bereikbaarheid en is daarin bestuurlijk vertegenwoordigd door MRDH-bestuurders van Delft,
Rotterdam en Den Haag. Binnen de MRDH is er een bestuurlijk kernteam gevormd van
leden van de bestuurscommissies en het algemeen bestuur – MRDH-bestuurders van Delft,
Nissewaard, Zoetermeer, Rijswijk, Rotterdam en Den Haag – om goed de verbinding te
leggen met de 23 gemeenten binnen de MRDH en met de triple helix coalitie Zuid-Holland.
Anticiperend op het Rijksinvesteringsfonds is de triple helix coalitie Zuid-Holland begin 2020
gestart met het ontwikkelen van een Groeiagenda-Zuid-Holland. Dit, op basis van bestaande
en uitgewerkte plannen in Zuid-Holland, die passen bij het Rijksinvesteringsfonds, op het
gebied van infrastructuur, kennis & innovatie en human capital. De MRDH heeft daaraan
een bijdrage geleverd vanuit haar kerntaken. Dit heeft in eerste instantie geleid tot de
binnenzaknotitie Groeiagenda Zuid-Holland Light, bedoeld voor de eerste lobby richting het
Rijk. De plannen van het kabinet om lange termijn investeringen te doen in de Nederlandse
economie via het nationaal Groeifonds – uiteengezet in de Kamerbrief – sluiten goed aan op
de inspannen van de triple helix-coalitie Zuid-Holland, waaronder de MRDH.
Op dit moment werkt de coalitie, op basis van de Groeiagenda Zuid-Holland Light, aan het
verder in samenhang beschrijven van de diverse bestaande en uitgewerkte plannen in ZuidHolland, een nadere onderbouwing én een nadere doorrekening van het totaaleffect van de
agenda op de economie en de werkgelegenheid. Ook wordt de lobby richting het Rijk verder
vormgegeven. Voor de eerste tranche van het nationaal Groeifonds betreft dat bijvoorbeeld
grote projecten vanuit kennisinstellingen en bedrijven op het gebied van energietransitie in
de haven, de medische sector en sleuteltechnologieën, zoals Artificial lntelligence en
Quantum. En voor mobiliteit en verstedelijking sluit de inzet aan op projecten uit het
programma Metropolitaan OV en Verstedelijking, waarover de regio al met het Rijk in
gesprek is in het verlengde van het MIRT. Voor volgende tranches van het nationaal
Groeifonds kunnen ook andere voorstellen worden aangedragen die passen bij de
Groeiagenda. De verwachting is dat de concept-versie van de Groeiagenda Zuid-Holland
eind oktober aanstaande ambtelijk gereed is en begin 2021 door de coalitie Zuid-Holland
gepresenteerd kan worden.
Uiteraard staat het traject Investeren in de Regio niet op zichzelf, maar hangt dit sterk
samen met de realisatie van andere bestaande en uitgewerkte plannen in de metropoolregio
die op dit moment niet passen bij het nationaal Groeifonds en/of in de Groeiagenda ZuidHolland zijn opgenomen. Ook de realisatie van deze plannen moet dichterbij komen als
onderdeel van een investeringsoffensief in onze metropoolregio. Daarvoor is voor de zomer
2020 de AB-commissie regionale projecten en initiatieven opgestart, met daarin MRDHbestuurders van Hellevoetsluis, Schiedam, Nissewaard, Westland, Krimpen a/d IJssel,
Wassenaar, Maassluis en Vlaardingen. De eerste resultaten worden in het najaar verwacht.
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Vervolgproces MRDH
In oktober aanstaande worden de bestuurscommissies en het algemeen bestuur door de
leden van het bestuurlijk kernteam MRDH uitgebreid bijgepraat over de stand van zaken
rond Investeren in de Regio. Dan kan ook verder gesproken worden over de werking van het
nationaal Groeifonds. Het is de planning dat het MRDH-bestuur zich in het najaar kan
buigen over het ambtelijk concept van de Groeiagenda Zuid-Holland, tegelijkertijd met
andere publieke partners in de triple-coalitie Zuid-Holland. Doel is dan om draagvlak te
organiseren op de inhoud, zodat de coalitie begin 2021 de uitgewerkte Groeiagenda kan
lanceren, ruim voor de verkiezingen 2021. In oktober en in november aanstaande zullen ook
de beide adviescommissies van raadsleden opnieuw betrokken worden.
Betrokkenheid volksvertegenwoordigers
Informatievoorziening en afstemming over het nationaal Groeifonds, de Groeiagenda ZuidHolland en het vervolgproces met de volksvertegenwoordigers in Zuid-Holland verloopt via
de colleges van de publieke partijen die in de triple helix coalitie Zuid-Holland deelnemen.
Omdat de MRDH deelneemt als regiobestuur wordt er voor gezorgd dat de MRDHbestuurders van de 23 MRDH-gemeenten goed betrokken zijn, ten behoeve van het verkeer
van hun college met de volksvertegenwoordiging, bijvoorbeeld via het bijgaande
informatiepakket. In november aanstaande zullen door de triple helix coalitie Zuid-Holland
daarnaast een aantal informatiebijeenkomsten worden georganiseerd voor leden van de
gemeenteraden en staten in Zuid-Holland gezamenlijk.
Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u uiteraard contact opnemen met
het MRDH-bureau, contactpersonen zijn Victor Dobbe, manager strategie & bestuur, en
Wim Hoogendoorn, secretaris-algemeen directeur.
Met vriendelijke groet,
Namens het MRDH-bestuurlijk kernteam Investeren in de Regio,

Marja van Bijsterveldt
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