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Op woensdag 18 november jl. hebben de adviescommissies Economisch Vestigingsklimaat en 
Vervoersautoriteit , separaat, de Groeiagenda Zuid-Holland besproken. Namens het MRDH 
bestuurlijk kernteam Investeren in de Regio was wethouder Van der Laar (Rijswijk) aanwezig 
bij de adviescommissie EV en wethouder Fortuyn (Lansingerland) bij de adviescommissie VA. 
 
Vanwege het integrale karakter van de groeiagenda hebben de beide adviescommissies 
besloten om hun adviezen gebundeld aan u te doen komen.   
Deze adviezen omvatten het volgende: 
 

1. Maak duidelijk hoe de Groeiagenda bijdraagt aan de regionale economie en wat de 
inwoners en bedrijven daarvan merken (EV).  

2. Maak duidelijk dat naast de Groeiagenda inzet wordt gepleegd op projecten in de 
gehele regio, het gaat om de samenhang en de balans (EV). 

3. Leg uit wat met bepaalde termen in de Groeiagenda bedoeld wordt, bijvoorbeeld door 
toevoeging van een begrippenlijst (EV). 

4. Laat zien op welke plekken in de regio de onderdelen van de Groeiagenda neerslaan, 
bijvoorbeeld door toevoeging van een kaart (EV). 

5. Communiceer periodiek over de resultaten die op de ingediende proposities geboekt 
worden en maak duidelijk wanneer en hoe er weer proposities ingediend kunnen gaan 
worden en waaraan zij dan moeten voldoen (EV).  

6. Investeer met voorrang in toekomstbestendig OV (VA).  
7. Benader weg en OV als één systeem en blijf daarbij oog houden voor de quick wins 

(VA).  
8. Wees steeds standvastig en helder in de (lobby)boodschap van de regio: investeren in 

de (potentieel) sterke industrieën in de regio én investeren in bereikbaarheid. 
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Wij hopen dat ons advies een bijdrage levert aan het verdere traject rondom de Groeiagenda 
Zuid-Holland. Wij ontvangen daarom graag een reactie op deze brief. 
 
Namens de adviescommissies Economisch Vestigingsklimaat en Vervoersautoriteit,  
 
Karin Kayadoe      Jan Pieter Blonk 
 
 
 
 
 
 
 
Voorzitter Adviescommissie      Voorzitter Adviescommissie 
Economisch Vestigingsklimaat    Vervoersautoriteit 
 
 
 
 


