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Geachte Raad,
Bijgaand treft u ter informatie verschillende documenten die betrekking hebben op de
concrete investeringsvoorstellen en acties uit de Groeiagenda Zuid-Holland (zijnde onderdeel van het
traject “Investeren in de regio”) die zijn ingediend voor de eerste tranche van het nationaal
Groeifonds.
In het traject Investeren in de regio werkt een brede coalitie van bedrijven, kennisinstellingen en
overheden in Zuid-Holland samen om nieuwe verdienmodellen en werkgelegenheid te ontwikkelen op
basis van een gezamenlijke Groeiagenda.
De gecoördineerde initiatieven met betrekking tot het Groeifonds en het traject Investeren in de
Regio, staan niet op zichzelf, maar hangen sterk samen met de realisatie van andere bestaande en
uitgewerkte plannen in de metropoolregio die op dit moment nog niet passen bij het nationaal
Groeifonds en/of in de Groeiagenda Zuid Holland zijn opgenomen.
Zoals voor Wassenaar, het verder onderzoeken van de nieuwe denkrichting voor de N44.
De realisatie van deze plannen zijn onderdeel van een investeringsoffensief in de metropoolregio.
Daarvoor is in de zomer 2020 de AB-commissie regionale projecten en initiatieven opgestart, met
daarin MRDH bestuurders van Hellevoetsluis, Schiedam, Nissewaard, Westland, Krimpen a/d IJssel,
Wassenaar, Maassluis en Vlaardingen. Wassenaar speelt hierin een actieve rol en zet in op nauwe
samenwerking om te komen tot regionale oplossingen die de opgaven voor de leefbaarheid in de regio
versterken.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

drs. H.I.P. Oppatja,
gemeentesecretaris

drs. L.A. de Lange,
Burgemeester

Deze brief is digitaal vastgesteld. Hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief.
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