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Aanleiding 

In de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) is het afgelopen jaar gewerkt aan een Roadmap 

Next Economy (RNE). Hierover heeft u het afgelopen jaar verschillende keren iets kunnen vernemen, 

onder andere in het kader van de zienswijze op het Regionaal Investeringsprogramma in het 

afgelopen najaar. De RNE is in november 2016 opgeleverd. De MRDH heeft de RNE toegestuurd aan 

de colleges met de suggestie het verder te delen en lokaal mee aan de slag te gaan. 

De RNE hebben wij u eerder toegezonden met de mededeling dat wij met een voorstel zouden komen 

over hoe we de RNE in Ridderkerk met de raad en de ondernemers kunnen bespreken. 

In de Commissie Samen Leven van 9 maart a.s. willen we met u van gedachten wisselen hoe we de 

RNE in Ridderkerk kunnen gebruiken. Deze notitie vormt hier een inleiding op. 

 

Ontstaan van de RNE 

De Amerikaanse econoom Jeremy Rifkin heeft in 2015 van de MRDH opdracht gekregen een 

Roadmap Next Economy op te stellen. Doel was het geven van richting aan de vernieuwing van de 

economie. De totstandkoming van de RNE viel samen met het opstellen van het Regionaal 

Investeringsprogramma, opgezet om de economische achterstand van de regio in te halen. 

Uiteindelijk is de RNE integraal onderdeel gaan uitmaken van het investeringsprogramma. 

 

Inhoud RNE 

Centraal in de RNE staan vijf transitiepaden waarlangs, naar verwachting, de economie zich zal 

veranderen. Dit zijn: 

- Smart Digital Delta, naar een digitale economie 

- Smart Energy Delta, inzet op hernieuwbare energie 

- Circular Economy, (her)gebruik van hulpbronnen en reststoffen 

- Enterpreneurial Region, bouwstenen voor een goed en vooruitstrevend ondernemersklimaat 

- Next Society, naar een inclusieve samenleving (o.a. met betrekking tot onderwijs en 

arbeidsmarkt). 

Aan de RNE is een aantal concrete projecten gekoppeld, die (al) laten zien hoe de nieuwe economie 

vorm kan krijgen. Deze projecten maken deel uit van het Regionaal Investeringsprogramma. 

De RNE-projecten kunnen gezien worden als het meest vernieuwende en duurzame deel van het 

investeringsprogramma. Daarnaast kan in het algemeen worden gesteld dat bij de RNE-projecten het 

bedrijfsleven ‘in the lead’ is. Bij de uitvoering van de RNE neemt daarom de Economische 



Programmaraad Zuidvleugel (een samenwerkingsverband van bedrijfsleven, overheden en 

kennisinstellingen in de regio) een centrale rol in. De sleutelpositie van het bedrijfsleven bij de RNE is 

een belangrijke reden om rond de RNE in Ridderkerk met het bedrijfsleven op te trekken. 

 

Doel bespreking 

De bespreking is niet bedoeld om uitgebreid een toelichting op de inhoud van de RNE te geven. De 

vraag die vooral centraal staat, is of de RNE een document is om in Ridderkerk mee aan de slag te 

gaan en hoe we dat kunnen doen. 

We verwachten dat de RNE in eerste instantie niet een onderwerp is waar ondernemers massaal op 

af zullen komen. Wel zouden we in Ridderkerk rond de RNE de ondernemers een centrale plaats 

willen geven, zoals ook in de regio gebeurt. 

Te denken valt aan de volgende opzet: 

1. Presentatie over de RNE, waarbij dieper op de inhoud wordt ingegaan. Voor raadsleden en 

ondernemers. Deze bijeenkomst dient als een soort ‘thermometer’. Voor welke onderdelen 

van de RNE bestaat enthousiasme en zien we mogelijkheden. 

2. Vervolgens in kleinere werkgroepen de mogelijkheden voor de RNE in Ridderkerk 

onderzoeken. Bijvoorbeeld georganiseerd langs (één of meerdere van) de vijf transitiepaden. 

Ondernemers vormen de kern van deze werkgroep(en). 

3. Met enige regelmaat terugkoppeling in de raadscommissie. 

 

Bovenstaande opzet is slechts een eerste gedachtevorming. Graag zouden we in de 

commissievergadering van 9 maart 2017 met u bespreken hoe u de RNE in Ridderkerk zou willen 

behandelen en gebruiken. 

 


