
 

Sfeerimpressie adviescommissie Economisch Vestigingsklimaat MRDH 

Vergaderstukken: zie MRDH.nl  
 
Op 23 november 2022 heeft de laatste vergadering van de adviescommissie Economisch 
Vestigingsklimaat van 2023 plaatsgevonden. Hierbij waren er 20 leden aanwezig. 
 
De vergadering bestond uit 2 delen. Het reguliere deel en het thematische deel waarin samen met de 
Adviescommissie Va een reflectie is gegeven op de Strategische Agenda MRDH.  
 
Het eerste deel begon met een korte herhaling van de introductiebijeenkomst waarin werd 
teruggekeken op de afgelopen periode, de werking van de adviescommissie werd uitgelegd en een 
vooruitblik werd gegeven op de komende periode. Hiernaast is er gekeken naar de werkwijze in de 
komende periode. De adviescommissie kan zich vinden in het voorstel om iedere vergadering een 
uur te reserveren voor de bespreking van grotere thema’s.  Ook is er afgesproken om een extra 
uurtje adviescommissie EV te plannen in februari om het Rekenkameronderzoek te bespreken en 
advies uit te brengen aan de bestuurscommissie EV. De presentatie vindt u bijgevoegd.  
 
Het tweede deel van de vergadering stond in het kader van de Strategische Agenda MRDH. De 
adviescommissies EV en Va hebben hierin gezamenlijk een reflectie geformuleerd. Hierbij gingen de 
commissieleden uiteen in vier groepen en hebben zij gereflecteerd op het proces, de koers & de vier 
opgaven, de zes opdrachten en de werkwijze/uitvoeringskracht van de Strategische Agenda. 
Vervolgens zijn deze reflecties samengevoegd tot een advies. Dit advies wordt, samen met de 
reflecties van de bestuurscommissies, verstuurd naar het algemeen bestuur. Hieronder in het kort de 
aandachtspunten van de adviescommissies m.b.t. de Strategische Agenda MRDH: 
Het proces 
-Geef een terugkoppeling over hoe de opgehaalde input wordt meegenomen in het proces. 
-Blijf de omliggende gemeenten en regio’s betrekken bij de opgaven van de MRDH. 
-Blijf nadenken over de verbetering van de samenwerking binnen de MRDH. 
 
De koers & de vier opgaven 
-Blijf de inhoudelijke visie toetsen, verrijken en zo nodig bijstellen, zodat nu al kan worden gewerkt 
aan de opgaven van de komende decennia. 
-De basis van de MRDH, zoals aangeven in het OESO-rapport, geldt nog steeds voor de regio, maar 
daarbij is het belangrijk om dit frequent tegen het licht te houden en te kijken naar de actuele 
thema’s, zoals brede welvaart en energietransitie.  
 
De zes opdrachten 
-Kijk breder naar bereikbaarheid binnen en buiten de regio en qua invulling. Binnen de regio is het 
belangrijk om breder te kijken dan de 11 economische toplocaties. Daarnaast zijn verbindingen met 
gemeenten en regio’s buiten de MRDH van belang. Ook is het belangrijk om vernieuwend en 
innovatief te zijn in mobiliteit.  
-De inzet van MRDH is gericht op duurzame vormen van mobiliteit boven minder duurzame vormen. 
Dat wordt onderschreven. Daarnaast wordt de oproep gedaan hier de komende periode ook 
nadrukkelijk op te blijven acteren en dit expliciet te maken in programma’s, projecten en 
communicatie.  
-De bereikbaarheid van Groenblauwe gebieden is een taak voor de MRDH. Een goede aansluiting 
tussen de agenda van de provincie Zuid-Holland en de MRDH is daarbij belangrijk (ieder vanuit zijn 
eigen rol).  
 
De werkwijze/uitvoeringskracht 
-Er wordt aandacht gevraagd voor het optimaal benutten van de verschillende gremia voor goede 
inhoud en breed draagvlak.  

https://mrdh.notubiz.nl/vergadering/1048782/Adviescommissie%20Ev%2023%20november%202022%2023-11-2022


-Zorg ervoor dat monitoring transparant is.  
-Er is behoefte om op thema’s, bijvoorbeeld zoals deelmobiliteit, inhoudelijke sessies  te 
organiseren, zodat kennisdeling en onderlinge inspiratie kan plaatsvinden.  


