
Adviescommissie Ev 17 februari 2021
Agenda

Datum 17-02-2021
Aanvang 18:00
Locatie Digitale vergadering
Voorzitter K.J. Kayadoe
Eindtijd 20:00

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij h.vanrijn@mrdh.nl om de link naar de vergadering
te ontvangen. 

1 Opening en mededelingen

• Ongevraagd advies ACEV inzake startende ondernemers Het ongevraagd advies wordt
in de bestuurscommissie EV van 3 februari besproken. Ter vergadering wordt u over de
uitkomst geïnformeerd.

Bijlage: 1 Adviesbrief ACEV aan de bestuurscommissie EV

• Investeren in de Regio/Groeiagenda Zuid-Holland Op dit moment wordt gewerkt aan
een Raden- en Statenbrief, waarmee de colleges van de publieke partijen in de triple
helix coalitie Zuid-Holland hun volksvertegenwoordigers gaan informeren over de actuele
stand van zaken rond het nationaal Groeifonds en de Groeiagenda Zuid-Holland. De
verwachting is dat de Raden- en Statenbrief in de week van 16 februari aanstaande door
de colleges van de 23 MRDH-gemeenten aan de Raden zal worden aangeboden. De
MRDH zal de colleges hierbij faciliteren. Kortheidshalve verwijzen we voor nu graag naar
de verwachte brief, waarmee ook de leden van de adviescommissie volledig op de
hoogte zullen worden gebracht. In de vergadering van april aanstaande zal Investeren in
de Regio/Groeiagenda Zuid-Holland weer uitgebreid op de agenda van de
adviescommissie staan.

0.0 AGENDA ACEV 17 februari 2021
0.1 Ongevraagd advies ACEV aan BCEV over ondernemers

2 Kadernota MRDH begroting 2022 (informerend)
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U wordt geïnformeerd over de Kadernota 2022, ter voorbereiding op de MRDH begroting
2022 die zienswijze plichtig is. De begroting wordt op 16 juni a.s. in de adviescommissie
behandeld.

Bijlagen: 2

-Agendapost

-Kadernota

Toelichting: In de Financiële verordening MRDH 2015 is opgenomen dat het algemeen
bestuur, voorafgaand aan het voor zienswijze bij de gemeenten indienen van de concept
begroting, een uitgangspuntennota vaststelt voor de kaders van het volgende
begrotingsjaar. De Kadernota MRDH begroting 2022 is deze bedoelde
uitgangspuntennota en dient voor het opstellen van de begroting 2022 van de
Metropoolregio Rotterdam Den Haag. In de Kadernota staan uitgangspunten voor de
MRDH begroting 2022 opgenomen voor onder meer strategisch kader, programma-
indeling, indexering inwonerbijdrage, inhoud paragrafen en planning. Het algemeen
bestuur besluit op 5 maart over deze kadernota. De heer Oosterwijk, bestuurlijk
aanspreekpunt Middelen, is aanwezig om een toelichting te geven.

2.0 Agendapost ACEV 17feb 2021 - Kadernota MRDH begroting 2022
2.1 Kadernota MRDH begroting 2022 versie 20-1-2021

3 Inhoudelijke jaarplanning EV MRDH 2021 (informerend)

U wordt gevraagd het gesprek te voeren over de jaarplanning MRDH
economisch vestigingsklimaat 2021.

Bijlagen: 2

-Agendapost

-Jaarplanning EV MRDH 2021

Toelichting: In de vergadering wordt de concept jaarplanning besproken. De
Commissieleden kunnen ook zelf onderwerpen aandragen die zij in de Adviescommissie
EV willen bespreken. Marjolein Steinebach, manager EV, is aanwezig om een toelichting
te geven.

3.1 Jaarplanning EV 2021
3.0 AC EV Agendapost jaarplanning EV 2021

4 Innovatieprogramma’s en innovatieprogramma Zorgtech (informerend en adviserend)
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U wordt gevraagd om: Kennis te nemen van de memo ‘stand van zaken
innovatieprogramma’s Advies te geven op de volgende vragen: a. Welke rol kunnen
gemeenten spelen om nog sterker in te zetten op innovatieprojecten in het sociaal
domein? (Denk daarbij aan het zijn van bijv. de eerste afnemer (“launching customer”) of
proeftuin en/of het beschikbaar stellen van budget voor innovatie). b. Kent u projecten
binnen uw gemeente waar technologie als oplossing voor een ‘opgave’ in het sociaal
domein heeft gewerkt of opgaven waarvoor u technologie als oplossing ziet?

Bijlagen: 2

-Agendapost

-Memo Stand van zaken innovatieprogramma's en verdieping innovatieprogramma
Zorgtech

Toelichting: De afgelopen drie jaar heeft de MRDH in samenwerking met Innovation
Quarter, Provincie Zuid-Holland en TNO vier innovatieprogramma’s opgezet. In deze
adviescommissie wordt u kort bijgepraat over de stand van zaken van de programma’s
SMITZH, Energie en Klimaat en Agritech. U krijgt een verdiepende presentatie op het
programma Zorgtech en we vragen graag uw advies op bovenstaande vragen ten
behoeve van dit programma. De heer Vollebregt, bestuurlijk trekker, is aanwezig om een
toelichting te geven.

4.1 Memo ACEV over innovatieprogramma's
4.0 Agendapost ACEV over innovatieprogramma's

5 Vaststellen verslag adviescommissie EV 18 november 2020

U wordt gevraagd om het beknopte verslag vast te stellen.

Bij het verslag zijn de volgende bijlagen toegevoegd:

a. Presentatie Investeren in de Regio (groeiagenda Zuid-Holland)

b. Adviesbrief van de ACEV en ACVa aan het algemeen bestuur inzake de groeiagenda
(in december 2020 per mail verstuurd) c. Reactie algemeen bestuur inzake de
groeiagenda

d. Adviesbrief van de ACEV aan het algemeen bestuur inzake informatievoorziening
richting gemeenteraden (in december 2020 per mail verstuurd)

e. Reactie algemeen bestuur inzake informatievoorziening richting gemeenteraden

f. Adviesbrief van de ACEV aan de Bestuurscommissie EV inzake regionale
campusontwikkeling (in december 2020 per mail verstuurd)

5.0 Conceptverslag ACEV 18 november 2020
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5.1 Presentatie Investeren in de Regio Groeiagenda Zuid-Holland adviescommissies
november
5.2 Adviesbrief ACEV en ACVA inzake Groeiagenda aan AB-getekend
5.3 Reactie AB op advies inzake groeiagenda Zuid-Holland
5.4 Advies Adviescommsies informatievoorziening adviescommissies en raden
5.5 Reactie AB op brief informatievoorziening naar raden
5.6 Adviesbrief ACEV over regionale campusontwikkeling 4-12-2020

6 Rondvraag en sluiting

Korte evaluatie over de kwaliteit van de informatievoorziening en de aangeleverde
stukken. In de vorige Adviescommissie EV is aangegeven dat er behoefte is om na elke
vergadering kort met elkaar te delen hoe men de kwaliteit van de informatievoorziening
en de aangeleverde stukken vond. 
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AGENDA 

1 

Adviescommissie Economisch Vestigingsklimaat  

woensdag 17 februari 2021, 18.00 – 20.00 uur 
Digitale vergadering via Microsoft teams 

Vanaf 17.50 uur kunt u zich melden. 

Geïnteresseerden, buiten de leden van de ACEV zelf, kunnen zich aanmelden via h.vanrijn@mrdh.nl

om de link naar de vergadering te ontvangen. 

1. Opening en Mededelingen 18.00 

 Ongevraagd advies ACEV inzake startende ondernemers  
Het ongevraagd advies wordt in de bestuurscommissie EV van 3 februari besproken. Ter 
vergadering wordt u over de uitkomst geïnformeerd. 
Bijlage: 1

- Adviesbrief ACEV aan de bestuurscommissie EV 

 Investeren in de Regio/Groeiagenda Zuid-Holland 

Op dit moment wordt gewerkt aan een Raden- en Statenbrief, waarmee de colleges van de 

publieke partijen in de triple helix coalitie Zuid-Holland hun volksvertegenwoordigers gaan 

informeren over de actuele stand van zaken rond het nationaal Groeifonds en de 

Groeiagenda Zuid-Holland. De verwachting is dat de Raden- en Statenbrief in de week van 

16 februari aanstaande door de colleges van de 23 MRDH-gemeenten aan de Raden zal 

worden aangeboden. De MRDH zal de colleges hierbij faciliteren. Kortheidshalve verwijzen 

we voor nu graag naar de verwachte brief, waarmee ook de leden van de adviescommissie 

volledig op de hoogte zullen worden gebracht. In de vergadering van april aanstaande zal 

Investeren in de Regio/Groeiagenda Zuid-Holland weer uitgebreid op de agenda van de 

adviescommissie staan.  

2. Kadernota MRDH begroting 2022 (informerend)  18.10 

U wordt geïnformeerd over de Kadernota 2022, ter voorbereiding op de MRDH begroting 2022 

die zienswijze plichtig is. De begroting wordt op 16 juni a.s. in de adviescommissie behandeld. 

Bijlagen: 2 

- Agendapost  
- Kadernota 

Toelichting: In de Financiële verordening MRDH 2015 is opgenomen dat het algemeen bestuur, 

voorafgaand aan het voor zienswijze bij de gemeenten indienen van de concept begroting, een 

uitgangspuntennota vaststelt voor de kaders van het volgende begrotingsjaar. De Kadernota 

MRDH begroting 2022 is deze bedoelde uitgangspuntennota en dient voor het opstellen van de 

begroting 2022 van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. In de Kadernota staan 

uitgangspunten voor de MRDH begroting 2022 opgenomen voor onder meer strategisch kader, 

programma-indeling, indexering inwonerbijdrage, inhoud paragrafen en planning. Het algemeen 

bestuur besluit op 5 maart over deze kadernota.  

De heer Oosterwijk, bestuurlijk aanspreekpunt Middelen, is aanwezig om een toelichting te 

geven.  
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3. Inhoudelijke jaarplanning EV MRDH 2021 (informerend)` 18.25 

U wordt gevraagd het gesprek te voeren over de jaarplanning MRDH economisch 
vestigingsklimaat 2021.

Bijlagen: 2
- Agendapost  
- Jaarplanning EV MRDH 2021 

Toelichting: In de vergadering wordt de concept jaarplanning besproken. De Commissieleden 
kunnen ook zelf onderwerpen aandragen die zij in de Adviescommissie EV willen bespreken. 

Marjolein Steinebach, manager EV, is aanwezig om een toelichting te geven. 

-- 10 minuten pauze --   18.50 

4. Innovatieprogramma’s en innovatieprogramma Zorgtech  19.00 

(informerend en adviserend) 

U wordt gevraagd om:  

1. Kennis te nemen van de memo ‘stand van zaken innovatieprogramma’s 
2. Advies te geven op de volgende vragen: 

a. Welke rol kunnen gemeenten spelen om nog sterker in te zetten op innovatieprojecten in 

het sociaal domein? 

(Denk daarbij aan het zijn van bijv. de eerste afnemer (“launching customer”) of proeftuin 

en/of het beschikbaar stellen van budget voor innovatie). 

b. Kent u projecten binnen uw gemeente waar technologie als oplossing voor een ‘opgave’ 
in het sociaal domein heeft gewerkt of opgaven waarvoor u technologie als oplossing 
ziet?  

Bijlagen: 2 

- Agendapost  
- Memo Stand van zaken innovatieprogramma's en verdieping innovatieprogramma 

Zorgtech 

Toelichting: De afgelopen drie jaar heeft de MRDH in samenwerking met Innovation Quarter, 

Provincie Zuid-Holland en TNO vier innovatieprogramma’s opgezet. In deze adviescommissie 

wordt u kort bijgepraat over de stand van zaken van de programma’s SMITZH, Energie en 

Klimaat en Agritech. U krijgt een verdiepende presentatie op het programma Zorgtech en we 

vragen graag uw advies op bovenstaande vragen ten behoeve van dit programma.  

De heer Vollebregt, bestuurlijk trekker, is aanwezig om een toelichting te geven. 

5. Vaststellen verslag adviescommissie EV 18 november 2020  19.45 

U wordt gevraagd om het beknopte verslag vast te stellen.  

Bij het verslag zijn de volgende bijlagen toegevoegd: 

a. Presentatie Investeren in de Regio (groeiagenda Zuid-Holland) 

b. Adviesbrief van de ACEV en ACVa aan het algemeen bestuur inzake de groeiagenda (in 

december 2020 per mail verstuurd) 

c. Reactie algemeen bestuur inzake de groeiagenda 
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d. Adviesbrief van de ACEV aan het algemeen bestuur inzake informatievoorziening richting 

gemeenteraden (in december 2020 per mail verstuurd) 

e. Reactie algemeen bestuur inzake informatievoorziening richting gemeenteraden 

f. Adviesbrief van de ACEV aan de Bestuurscommissie EV inzake regionale 

campusontwikkeling (in december 2020 per mail verstuurd) 

6. Rondvraag en sluiting   19.50 

- Korte evaluatie over de kwaliteit van de informatievoorziening en de aangeleverde stukken.  

In de vorige Adviescommissie EV is aangegeven dat er behoefte is om na elke vergadering 

kort met elkaar te delen hoe men de kwaliteit van de informatievoorziening en de 

aangeleverde stukken vond.  

U kunt uw eventuele inhoudelijke vragen die u bij de rondvraag wilt stellen van te voren mailen 

aan h.vanrijn@mrdh.nl. 

Volgende vergadering ACEV:

woensdag 7 april 2021 

Onderwerpen voor de volgende vergadering: 

* Investeren in de regio / groeiagenda Zuid-Holland 

* Digitalisering: regionale uitgangspunten antennebeleid (actielijn 4) en digitale strategie (actielijn 1)  

* Next Economy Bedrijventerreinen  

Spreekrecht: 
Belangstellenden die gebruik willen maken van het spreekrecht dienen dit tenminste 24 uur voor de aanvang van 

de vergadering kenbaar te maken (via h.vanrijn@mrdh.nl) onder vermelding van hun naam en het onderwerp 

waarover gesproken zal worden en het belang dat daarbij aan de orde is. Het spreekrecht heeft uitsluitend 

betrekking op de in de agenda vermelde onderwerpen. Bij opening van de vergadering, wordt aan 

belanghebbende het recht verleend in te spreken. Iedere spreker krijgt maximaal vijf minuten spreektijd. Indien er 

meerdere sprekers zijn bepaalt de voorzitter in overleg met de commissie de totale voor belanghebbende 

beschikbare spreektijd en de volgorde van sprekers. 



 

 
 
Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Capelle aan den IJssel, Delft, Den Haag, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Leidschendam-Voorburg, Maassluis,  
Midden-Delfland, Nissewaard, Pijnacker-Nootdorp, Ridderkerk, Rijswijk, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Wassenaar, Westland, Westvoorne, Zoetermeer. 

 
 
 
 
Geachte leden van de Bestuurscommissie EV, 
 
Op 17 december 2020 heeft u aan de minister-president een brief gestuurd met het verzoek om 
steun te geven aan de horeca. Daarin gaf u aan dat: 
- de extra maatregelen voor compensatie niet toereikend zijn; 
- ingewikkelde aanvraag- en verantwoordingsprocedures drempels opwerpen en; 
-  de horeca geen concreet perspectief heeft.  
 
De adviescommissie EV is positief dat u deze brief verstuurd heeft. Wij zien in onze gemeenten 
tal van voorbeelden van ondernemers die het momenteel erg zwaar hebben.  
Wij hebben echter nog wel een aanvulling op de brief. Graag zouden wij u willen adviseren om 
ook kenbaar te maken richting het Rijk dat ondernemers die in 2020 met een onderneming zijn 
gestart buiten de boot vallen. Ondernemers dienen namelijk jaarcijfers van 2019 te kunnen 
overleggen om aanspraak te kunnen maken op steunpakketten. Deze ondernemers hebben 
deze cijfers niet, omdat ze pas in 2020 zijn gestart.  
 
Wij hopen dat u ons advies ter harte neemt en opnieuw actie onderneemt richting het Rijk.  
 
Wij ontvangen graag een reactie op deze brief. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Karin Kayadoe 
Voorzitter adviescommissie Economisch Vestigingsklimaat 
 

Retouradres: Postbus 21012 3001 AA  Rotterdam 

 
Bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat 
t.a.v. de voorzitter, wethouder Kathmann 

Datum 

19 januari 2021 

Onderwerp 

Ongevraagd advies positie ondernemers  

 

Westersingel 12 
Postbus 21012 
3001 AA  Rotterdam 
Telefoon 088 5445 100 
E-mail: informatie@mrdh.nl 
Internet: www.mrdh.nl 
KvK nummer: 62288024 
 
Bankrekeningnummer 
NL96 BNGH 0285 1651 43 
 
contactpersoon 
Hélène van Rijn 
 
uw kenmerk 
 
ons kenmerk 
77899 
 
doorkiesnummer 
088 5445 100 
 
e-mail 
h.vanrijn@mrdh.nl 
 
aantal bijlage(n) 
 



Onderwerp Kadernota MRDH begroting 2022 

Bestuurlijk 
trekker 

Bestuurlijke aanspreekpunt Middelen van de bestuurscommissie Economisch 
Vestigingsklimaat: Dhr. Oosterwijk 

Gevraagd 
advies / 
Ter informatie / 

U wordt geïnformeerd over de Kadernota 2022, ter voorbereiding op de MRDH 
begroting 2022, die zienswijzeplichtig is en die op 16 juni a.s. in de adviescommissie 
wordt behandeld.  

Korte inhoud 
van voorstel 

Waarom een kadernota MRDH begroting 2022? 
In de Financiële verordening MRDH 2015 is opgenomen dat het algemeen bestuur, 
voorafgaand aan het voor zienswijze bij de gemeenten indienen van de concept 
begroting, een uitgangspuntennota vaststelt voor de kaders van het volgende 
begrotingsjaar. De Kadernota MRDH begroting 2022 (verder: kadernota) is deze 
bedoelde uitgangspuntennota en dient voor het opstellen van de begroting 2022 van de 
Metropoolregio Rotterdam Den Haag (hierna: MRDH).  
In de Kadernota staan uitgangspunten voor de MRDH begroting 2022 opgenomen voor 
onder meer strategisch kader, programma-indeling, indexering inwonerbijdrage, inhoud 
paragrafen en planning. Het algemeen bestuur besluit op 5 maart over deze kadernota. 

Covid-19 pandemie 
Het openbaar vervoer, één van de kerntaken van de MRDH, is door de Covid-19 
pandemie hard geraakt. Afspraken tussen het Rijk, decentrale overheden en 
vervoerders hebben in 2020 geleid tot een Beschikbaarheidsvergoeding voor het jaar 
2020. Deze Beschikbaarheidsvergoeding wordt door het Rijk verlengd tot 1 juli 2021. 
Voor de periode van 1 juli tot en met 31 december 2021 biedt het Rijk perspectief op 
een aanvullende verlenging op basis van een Transitieprogramma. Uitgangspunt is het 
OV-systeem, in de sterk gewijzigde kortere termijn context, op een goed niveau voor de 
reizigers van nu te houden en om te zorgen dat het OV-systeem naar de toekomst 
(weer) een goede rol kan pakken in het mobiliteitsaanbod in relatie tot verstedelijking, 
verduurzaming en leefbaarheid. Bestuurlijke keuzes zullen noodzakelijk zijn om te 
blijven zorgen voor financieel gezonde en toekomstbestendige vervoersbedrijven. De 
kadernota gaat uit van een gelijkblijvende structurele inzet van middelen voor de 
exploitatie van het openbaar vervoer ten opzichte van de MRDH begroting 2021. 

Strategisch kader 
Het strategische kader wordt net als in de begroting 2021 gevormd door de doelen uit 
de Strategische Agenda MRDH 2022 die het algemeen bestuur op 12 juli 2019 heeft 
vastgesteld en die nog het hele jaar 2022 van kracht zal zijn. Deze doelen worden 
gekoppeld aan de begrotingsprogramma’s.  

Financieel kader programma’s verkeer en openbaar vervoer: 
Kader voor overbesteding BDU-middelen bedraagt maximaal drie achtereenvolgende 
kalenderjaren. De meest recente inzichten in de meerjarenraming op basis van de 
huidige projectenportefeuille laten zien dat er meerjarig sprake is van een positief saldo. 
Dit positieve saldo is onvoldoende om alle ambities uit de Uitvoeringsagenda 
Bereikbaarheid te kunnen realiseren. De ontwikkeling van het financiële meerjarenbeeld 
BDU tot en met 2030 - als instrument ter ondersteuning bij het nemen van 
investeringsbeslissingen - moet het gesprek in de bestuurs- en adviescommissie 
Vervoersautoriteit over de keuzemogelijkheden en de financiële consequenties voor de 
lange termijn gaan faciliteren. Voorstellen die de begroting raken worden geagendeerd 
in het algemeen bestuur. 

Adviescommissie   
Economisch Vestigingsklimaat 
17 februari 2021 
agendapunt 2 



Kaderbrief Haaglanden gemeenten 
De MRDH voldoet aan de kaders die de MRDH heeft ontvangen namens de colleges 
van negen MRDH gemeenten (bijlage 2 in de kadernota), met uitzondering van de 
planning van de zienswijzeperiode van de begroting. Vanwege de benodigde ambtelijke 
doorlooptijd en tijdige aanlevering aan de toezichthouder (provincie Zuid-Holland) wordt 
net als bij voorgaande MRDH begrotingen de start en de sluitdatum van de 
zienswijzeperiode van de begroting naar voren gehaald. De zienswijzeperiode start op 
23 maart 2021 en eindigt op 25 mei 2021.  

Kaderbrief Rotterdam-Rijnmond gemeenten 
De colleges van de overige 14 MRDH gemeenten (Rotterdam-Rijnmond gemeenten) 
hebben besloten de voorgestelde indexeringsmethode voor hun gemeenschappelijke 
regelingen te wijzigen. Voortaan geven zij net als de Haaglanden gemeenten een 
gewogen indexpercentage af. Deze methode sluit beter aan op de methode die de 
overige MRDH gemeenten hanteren maar wijkt nog wel af in de wegingsmethode. De 
gemeenten sluiten zich voor de MRDH daarom aan bij de tot nu toe gehanteerde 
indexeringsmethodiek en geven geen apart indexeringskader mee aan de MRDH 
(bijlage 3 in de kadernota).   

Indexering inwonerbijdrage Economisch vestigingsklimaat 
Op basis van de gemeentelijke kaderstelling stijgt de inwonerbijdrage voor het 
programma Economisch Vestigingsklimaat met € 0,05 van € 2,72 in de begroting 2021 
naar € 2,77 in de begroting 2022.  

De MRDH is zich bewust van de druk op de gemeentefinanciën, zoals verwoord in de 
kaderbrief van de Rotterdam-Rijnmond gemeenten. Toch bevat deze kadernota een 
indexeringsvoorstel. De jaarlijkse indexering stelt de MRDH in staat om de 
noodzakelijke stijging van de vaste apparaatslasten te dekken. Het gaat dan 
bijvoorbeeld om verplichte salarisstijgingen op grond van de cao gemeenten en overige 
verplichte contractuele kostenstijgingen zoals de huurovereenkomst van het pand aan 
de Westersingel. Zou de inwonerbijdrage niet worden geïndexeerd, dan gaan de 
apparaatslasten een steeds groter deel van de totale bestedingen voor Economisch 
Vestigingsklimaat uitmaken. Het grootste deel van het programmabudget Economisch 
Vestigingsklimaat betreft cofinanciering voor projecten in de regio, via een bijdrage aan 
gemeenten. Om jaarlijks op een gelijk investeringsniveau te kunnen blijven, rekening 
houdend met prijspeilcorrecties, is een indexering nodig. Met dit co-financieringsbudget 
kunnen we gericht en snel urgente regionale projecten ondersteunen. 

Kostenverdeling 
De verdeelsleutel van de salariskosten van de directiefunctie wordt geharmoniseerd met 
de verdeelsleutel van de overige stafkosten: 20% inwonerbijdrage Economisch 
vestigingsklimaat en 80% BDU. 

Communicatie n.v.t. 
Bijlagen Kadernota MRDH begroting 2022 

Gevolgde 
procedure

Bestuurscommissie 3 februari 2021 

Verdere 
procedure 

Bestuurscommissie 15 februari 2021 

Zienswijzetermijn n.v.t. 

Dagelijks bestuur n.v.t. 
Algemeen bestuur 5 maart 2021 
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1. Inleiding 
In de Financiële verordening MRDH 2015 is opgenomen dat het algemeen bestuur, 
voorafgaand aan het voor zienswijze bij de gemeenten indienen van de concept begroting,  
een uitgangspuntennota vaststelt voor de kaders van het volgende begrotingsjaar. Deze 
kadernota is de bedoelde uitgangspuntennota en dient voor het opstellen van de begroting 
2022 van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (hierna: MRDH).  

2. Covid-19 pandemie 
Het openbaar vervoer, één van de kerntaken van de MRDH, is door de Covid-19 pandemie 
hard geraakt. Er is sprake van een forse daling van de reizigersinkomsten. Dit is financieel 
problematisch voor de vervoersbedrijven, omdat zij binnen de MRDH 
opbrengstverantwoordelijk zijn. Voor het jaar 2020 zijn daarover afspraken gemaakt tussen 
het Rijk, de decentrale overheden en de vervoerders. Deze afspraken hebben geleid tot de 
Regeling specifieke uitkering beschikbaarheidsvergoeding regionale OV-concessies 2020, 
de Beschikbaarheidsvergoeding, die ervoor zorgt dat 93-95% van de kosten van de 
vervoerders worden vergoed.  
 
Deze Beschikbaarheidsvergoeding voor het openbaar vervoer 2020 wordt verlengd tot 1 juli 
2021. Voor de periode van 1 juli tot en met 31 december 2021 biedt het Rijk perspectief op 
een aanvullende verlenging, waarbij sprake zal zijn van versobering. Verlenging geschiedt 
verder onder de voorwaarde dat decentrale overheden en vervoerders gezamenlijk uiterlijk 1 
april 2021 een Transitieprogramma opstellen en indienen bij het Rijk. In dit 
Transitieprogramma worden maatregelen uitgewerkt die een positief financieel effect zullen 
hebben voor de korte termijn (tweede helft 2021, of begin 2022) maar ook voor de langere 
termijn.   
Uitgangspunt is het OV-systeem, in de sterk gewijzigde kortere termijn context, op een goed 
niveau voor de reizigers van nu te houden en om te zorgen dat het OV-systeem naar de 
toekomst (weer) een goede rol kan pakken in het mobiliteitsaanbod in relatie tot 
verstedelijking, verduurzaming en leefbaarheid. Bestuurlijke keuzes zullen noodzakelijk zijn 
om te blijven zorgen voor financieel gezonde en toekomstbestendige vervoersbedrijven. 
Deze kadernota gaat uit van een gelijkblijvende structurele inzet van middelen voor de 
exploitatie van het openbaar vervoer ten opzichte van de MRDH begroting 2021. 

3. Opzet programmabegroting 
De begroting 2022 dient te voldoen aan het Besluit begroting en verantwoording (hierna: 
BBV) en de Financiële verordening MRDH.  
Autorisatie van de begroting door het algemeen bestuur vindt plaats op het niveau van de 
programma’s.  
 
Programma-indeling 
In de begroting 2022 worden evenals in de begroting 2021 de volgende programma’s 
opgenomen:  
1. Infrastructuur verkeer en openbaar vervoer 
2. Exploitatie verkeer en openbaar vervoer 
3. Economisch Vestigingsklimaat 
 
De eerste twee programma’s betreffen de wettelijke taak verkeer en vervoer. Het derde 
programma betreft de taak economisch vestigingsklimaat. 
 
De beleidstoelichtingen in de begroting 2022 zullen zoveel mogelijk compact en operationeel 
van aard zijn. Het strategisch kader vormt daarvoor de basis. 
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Conform het BBV dient een apart overzicht van de kosten van overhead te worden 
opgenomen. In de programma’s wordt alleen het deel van de apparaatslasten opgenomen 
dat betrekking heeft op het primaire proces (het uitvoeren van de taken van de MRDH).    

4. Strategisch kader 
Het strategische kader wordt net als in de begroting 2021 gevormd door de doelen uit de 
Strategische Agenda MRDH 2022 die het algemeen bestuur op 12 juli 2019 heeft 
vastgesteld en die nog het hele jaar 2022 van kracht zal zijn. Deze doelen worden gekoppeld 
aan de begrotingsprogramma’s. Vanzelfsprekend wordt daarbij ook aandacht geschonken 
aan de going concern taken, zoals deze rechtstreeks voortvloeien uit de wettelijke taken die 
de MRDH heeft op het gebied van het regionale verkeer en vervoer, bijvoorbeeld het 
aansturen van de regionale OV-concessies en het investeren in de infrastructuur. 

5. Financieel kader 
Voor de jaarschijf 2022 dient het in de begroting 2021 van de MRDH opgenomen meerjarig 
kader als uitgangspunt. Dit meerjarig kader wordt aangepast aan de hand van: 

• de verwachte realisatiecijfers 2020. De jaarrekening 2020 betreft een peilmoment van 
de meerjarige projecten en hieruit volgt een eventuele bijstelling van de jaarschijven 
binnen de projectbegroting; 

• de verwachte bijstellingen 1e begrotingswijziging 2021, voornamelijk in relatie tot de 
meerjarige projecten. Zie vorige punt; 

• de aanvullende ontwikkelingen. Het gaat dan om voorstellen vanuit de 
bestuurscommissies waarover in de begroting nog een besluit moet worden 
genomen; 

• de indexering (zie 5.1 en 5.2). 
   

Hierna wordt nader op programmaniveau aandacht besteed aan het financiële kader. 
 

 

5.1 Financieel kader programma’s verkeer en openbaar vervoer 
 
Budgettair kader 
Het budgettaire kader voor de begrotingsprogramma’s verkeer en openbaar vervoer betreft 
de beschikbare Brede doeluitkering verkeer en vervoer (BDU middelen) van het Rijk. Met 
ingang van begrotingsjaar 2018 wordt voor het ramen van de lasten de verwachte 
daadwerkelijke voortgang van de gesubsidieerde en nog te subsidiëren projecten als 
maatstaf genomen. Het bevoorschottingsritme kan hiervan afwijken. Voor de kleine 
investeringsprojecten geldt structureel een subsidieplafond van € 30 miljoen per jaar.  
 
Er mag incidenteel sprake zijn van overbesteding op de BDU middelen. Het kader voor dit 
(tijdelijke) tekort is bepaald in de begroting 2019 en sluit aan bij de wettelijke termijn voor 
structureel evenwicht. Dit houdt in dat de maximale periode voor het tijdelijke tekort drie 
achtereenvolgende kalenderjaren bedraagt. Een tekort in 2022 moet dus uiterlijk in 2025 zijn 
aangezuiverd.  
 
De meest recente inzichten in de meerjarenbegroting op basis van de huidige 
projectenportefeuille (MRDH begroting 2021 en MRDH begroting 2020 inclusief 2e 
begrotingswijziging) laten zien dat er meerjarig sprake is van een positief saldo van BDU-
middelen: 
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Dit overzicht houdt rekening met de recente besluitvorming over de MRDH bijdrage aan het 
project Instroom Nieuwe Trams Haagse Regio.  
 
Daarnaast zijn er door de bestuurscommissie Vervoersautoriteit recent besluiten genomen 
die worden geëffectueerd in de eerste bestuursrapportage 2021 en begroting 2022 

- In het BO MIRT van 2020 is besloten dat Rijk en regio samen € 150 miljoen 
investeren in de bereikbaarheid van het Central Innovation District (CID) en 
Binckhorst in Den Haag. Besloten is om als MRDH aanvullend € 26,1 mln. te 
reserveren voor het CID en de Binckhorst om de bovenstaande beslissing mogelijk te 
maken. De dekking komt uit vrijval op andere projecten en heeft dus geen effect op 
het saldo van BDU middelen. 

- Vanuit de vrijval binnen het programma kleine projecten 2020 is besloten om € 2,94 
miljoen te reserveren voor het programma prioritaire Metropolitane Fietsroutes en € 2 
miljoen voor de MRDH bijdrage aan de maatregelen openbaar vervoer en corona 
2021. De dekking komt uit vrijval en heeft dus geen effect op het totale financiële 
beeld. 

- Tevens is besloten eenmalig een bedrag van € 6,4 miljoen uit de BDU middelen 
beschikbaar te stellen om de gevolgen van corona voor het openbaar vervoer te 
verminderen. De dekking komt vanuit ruimte binnen de bestaande begroting en heeft 
dus geen effect op het totale financiële beeld. 

 
Het beeld laat zien dat er beperkte investeringsruimte is. Deze investeringsruimte is echter 
onvoldoende om alle ambities uit de Uitvoeringsagenda Bereikbaarheid te kunnen realiseren. 
Naast projecten die al in de begroting zijn opgenomen, lopen er ook diverse studies naar 
nieuwe projecten. Grote projecten (> €10 mln. subsidiabele kosten) doorlopen de 
onderstaande fases: 
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De fase waarin een project zich bevindt bepaalt waar het wordt opgenomen, ofwel in de 
begroting, ofwel in het financiële meerjarenbeeld (MJB). Een pre verkenning leidt nog niet tot 
opname in begroting of MJB. 
 
In de bestuurscommissie Vervoersautoriteit van 5 februari 2020 is besloten om met ingang 
van het begrotingsjaar 2021, het financiële meerjarenbeeld BDU als instrument ter 
ondersteuning bij het nemen van investeringsbeslissingen, op te nemen in de begroting van 
de MRDH. Het financiële meerjarenbeeld BDU geeft inzicht in de match tussen de 
inhoudelijke opgave en de beschikbare middelen en is daarmee 
een belangrijk instrument ter ondersteuning bij het nemen van investeringsbeslissingen. 
Voor het financiële meerjarenbeeld BDU worden de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

• de vastgestelde begroting MRDH dient als basis; 

• het gehanteerde prijspeil is begrotingsjaar t-1; 

• er wordt uitgegaan van gelijkblijvende BDU-inkomsten; 

• de toekomstige indexeringen worden neutraal opgenomen aan zowel baten- als 
lastenkant; 

• de subsidies voor de exploitatie van het openbaar vervoer blijven op een gelijk niveau 
als pre-Covid-19; 

• er worden geen reserveringen opgenomen voor risico’s; 

• de toekomstige investeringsopgave is conform de Uitvoeringsagenda Bereikbaarheid 
(UAB); 

• projecten die zich in de verkennings-, planstudie-, uitwerkings- of de realisatiefase 
bevinden worden opgenomen. 

 
Rekening houdend met de investeringsopgave geeft het financiële meerjarenbeeld het 
volgende beeld van de stand van de BDU middelen per jaareinde: 
 

Realisatie
Opname Begroting

Uitwerking
Opname Begroting

Planstudie
Opname MJB

Verkenning
Opname MJB

Pre verkenning
Geen opname MJB
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Binnen het financiële meerjarenbeeld worden forse investeringen verwacht voor o.a.: 

• Investeringen in het kader van het MIRT, zoals CID Binckhorst, de oeververbinding regio 
Rotterdam en de gebiedsuitwerkingen (Voorne-Putten en Haven Rotterdam, Greenport 
3.0 Westland). 

• Metropolitane fietsroutes fase 1 en 2 

• Knooppunten 

• Versnellen van bus en tram 

• HOV Ridderkerk 
 
Projecten in de pre-verkenningsfase die mogelijk tot forse investeringen leiden zijn o.a. 

• Metropolitaan OV en Verstedelijking (MOVV). Dit bevat de doorontwikkeling van de Oude 
Lijn Leiden – Dordrecht tot (zeer) hoogfrequente Citysprinter, Hoogwaardig Openbaar 
Vervoer (HOV)-corridors, Metronet en Randstadrail (Leyenburgcorridor), 
vervolguitwerkingen Koningscorridor en 2e tranche knooppunten  

• Realisatie van het complete netwerk Metropolitane fietsroutes van 250 kilometer (fase 3) 

• P+R programma 
 
De ontwikkeling van het MJB als instrument moet het gesprek in de bestuurs- en 
adviescommissie Vervoersautoriteit over de keuzemogelijkheden en de financiële 
consequenties voor de lange termijn gaan faciliteren.  Voorstellen die de begroting raken 
worden geagendeerd in het algemeen bestuur. 
 
Financiering 
De MRDH verstrekt op een tweetal terreinen leningen: 

• aan vervoerbedrijven ten behoeve van de financiering van investeringen in 
railvoertuigen en railinfrastructuur (op grond van besluit algemeen bestuur 9 
december 2016); 

• aan vervoerbedrijven voor het aanschaffen van bussen en laadinfrastructuur (op 
grond van de Verordening bussenleningen 2017, besluit algemeen bestuur 21 
december 2017). 

 
Voor het kunnen verstrekken van de genoemde financieringen worden ook leningen 
aangetrokken. Daarnaast zullen er leningen worden aangetrokken om een mogelijk tijdelijk 
liquiditeitstekort te financieren. De hiermee samenhangende rentelasten en rentebaten 

-300

-200

-100

0

100

200

300

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

M
ilj

o
en

en
Meerjarenbeeld t/m 2030

Begroting MJB incl. investeringsopgave



 

 

Kadernota MRDH begroting 2022  Pagina 8 van 22 

 
   

(inclusief de te hanteren opslagen voor marktconformiteit) worden integraal verwerkt in de 
begroting 2022.  
 
Indexering programma’s verkeer en vervoer 
De BDU bijdrage van het Rijk en de daarmee samenhangende lasten worden op het 
verwachte prijspeil t-1 begroot. Dat wil zeggen dat in de Begroting 2022 (jaar t) volgens het 
verwachte prijspeil 2021 (jaar t-1) wordt begroot. In het begrotingsjaar zelf vindt via een 
begrotingswijziging de resterende prijspeilcorrectie naar het prijspeil 2022 plaats.  
 
 

5.2 Financieel kader programma Economisch Vestigingsklimaat  
 
Indexering programma Economisch vestigingsklimaat 
De indexering van de inwonerbijdrage Economisch Vestigingsklimaat van prijspeil 2021 naar 
prijspeil 2022 sluit aan op het indexeringskader wat de MRDH namens de colleges van 
negen MRDH gemeenten (Haaglanden gemeenten) heeft ontvangen. De gemeente 
Zoetermeer heeft deze kaderstelling gecoördineerd. Zie hiervoor bijlage 2. De afgelopen 
jaren heeft de MRDH dit kader gevolgd.  
 
De colleges van de overige 14 MRDH gemeenten (Rotterdam-Rijnmond gemeenten) hebben 
besloten de voorgestelde indexeringsmethode voor hun gemeenschappelijke regelingen voor 
de begroting 2022 te wijzigen. Voortaan geven zij net als de Haaglanden gemeenten een 
gewogen indexpercentage van loonkosten en materiële kosten af. Deze methode sluit beter 
aan op de methode die de overige MRDH gemeenten hanteren maar wijkt nog wel af in de 
wegingsmethode. De Rotterdam-Rijnmond gemeenten sluiten zich voor de MRDH daarom 
aan bij de tot nu toe gehanteerde indexeringsmethodiek en geven geen apart 
indexeringskader mee aan de MRDH (zie bijlage 3).   
 
De MRDH is zich bewust van de druk op de gemeentefinanciën zoals verwoord in de brief 
van de Rotterdam-Rijnmond gemeenten. Het beeld is dat de financiële conditie van 
gemeenten verslechtert, onder meer door de tekorten op het sociaal domein (bron: VNG 
Monitor Corona mei 2020). Ook de Covid-19 maatregelen hebben een negatieve impact op 
de financiën van de gemeenten. De gemeenten lopen enerzijds inkomsten mis, bijvoorbeeld 
vanwege het verbod op evenementen. Anderzijds hebben de gemeenten hogere kosten, 
bijvoorbeeld om te voorkomen dat culturele instellingen omvallen, wanneer 
steunmaatregelen zoals NOW en TOGS niet voldoende blijken te zijn. Toch bevat deze 
kadernota een indexeringsvoorstel, op basis van het indexeringskader van de negen MRDH 
gemeenten. De jaarlijkse indexering stelt de MRDH in staat om de noodzakelijke stijging van 
de vaste apparaatslasten te dekken. Het gaat dan bijvoorbeeld om verplichte 
salarisstijgingen op grond van de cao gemeenten en overige verplichte contractuele 
kostenstijgingen zoals de huurovereenkomst van het pand aan de Westersingel. Zou de 
inwonerbijdrage niet worden geïndexeerd, dan gaan de apparaatslasten een steeds groter 
deel van de totale bestedingen voor Economisch Vestigingsklimaat uitmaken. Het grootste 
deel van het programmabudget Economisch Vestigingsklimaat betreft cofinanciering voor 
projecten in de regio, via een bijdrage aan gemeenten. Met dit co-financieringsbudget 
kunnen we gericht en snel urgente regionale projecten ondersteunen. Om jaarlijks op een 
gelijk investeringsniveau te kunnen blijven, rekening houdend met prijspeilcorrecties, is een 
indexering nodig. 
 
Werkwijze indexeringskader MRDH gemeenten 
Net voorgaande jaren is er door de gemeenten (zie bijlage 2) een splitsing aangebracht 
tussen een indexcijfer voor loonkosten en een indexcijfer voor materiële kosten. Het 
indexcijfer is verder gebaseerd op de in de macro economische verkenning 2021 (MEV 
2021) van september 2020 van het Centraal Planbureau opgenomen indexcijfers. De 
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eerdere inschattingen voor 2019, 2020 en 2021 worden geactualiseerd en betrokken bij het 
ingeschatte percentage voor 2022.   
 
Op basis van bovenstaande uitgangspunten bedraagt de indexering voor 2022 ten opzichte 
van het basisjaar 2021: 

• 2,6% voor de loonkosten en  

• 1,6% voor de materiële kosten.  
 
De werkwijze schrijft ook voor dat iedere vier jaar opnieuw onderscheid wordt gemaakt in de 
loongevoelige component van de inwonerbijdrage en de niet-loongevoelige component van 
de inwonerbijdrage. In onderstaande tabel is deze berekening opgenomen: 
 

Totale inwonerbijdrage 2021 6.501.075 
Zie begroting 2021 MRDH 
pag. 64  (100%) 

Salarislasten programma economisch 
vestigingsklimaat en overhead 2021 
(loongevoelig) 1.848.714 

Zie begroting 2021 MRDH 
pag. 53 (28,4%) 

materiële component inwonerbijdrage 
2021 (niet-loongevoelig) 4.652.361 saldo (71,6%) 

 
Het tarief uit de begroting 2021 van € 2,72 wordt op basis van bovenstaande verhoudingen 
verdeeld in een loongevoelig deel en een niet-loongevoelig deel. Deze delen vormen de 
basis voor de indexering van de loonkosten (2,6%) en de index van de materiële kosten 
(1,6%). Op basis van deze voorgeschreven indexering stijgt de inwonerbijdrage voor het 
programma Economisch Vestigingsklimaat van € 2,72 voor de begroting 2021 met € 0,05 
naar € 2,77 voor de begroting 2022. Dit is weergegeven in de volgende tabel: 
 

  percentage 

basistarief 
2021 op basis 
van herijking 
loongevoelig 
en niet-
loongevoelig 

tarief 2022 
met index Index % 

Salariscomponent (loongevoelig) 28,4% 0,77 0,79 2,6% 

materiële component (niet-
loongevoelig) 71,6% 1,95 1,98 1,6% 

    2,72 2,77   

 
Van deze inwonerbijdrage van € 2,77 zal maximaal € 1,17 worden ingezet voor de dekking 
van apparaatslasten Economisch Vestigingsklimaat. Dit is als volgt berekend: in de 
inwonerbijdrage 2021 van € 2,72 was maximaal € 1,14 bestemd voor de dekking van 
apparaatslasten (zie kadernota/ begroting 2021). Dit bedrag wordt geïndexeerd volgens de 
loongevoelige index van 2,6%. In de begroting 2021 is er feitelijk € 1,02 van de 
inwonerbijdrage ingezet voor apparaatslasten. 
 
In de bijlage is een overzicht van de inwonerbijdrage per gemeente opgenomen. 

6. Begrotingsparagrafen 
De volgende paragrafen maken deel uit van de begroting 2022: 
  

• Paragraaf Bedrijfsvoering 
In de paragraaf bedrijfsvoering wordt onder andere ingegaan op de MRDH-organisatie en de 
kostenverdeling van de apparaatslasten. De formatie van de MRDH bedraagt in 2022 - 
conform de 2e begrotingswijziging 2020 - 89,6 fte.  De directe salariskosten van de 
medewerkers Verkeer en Openbaar vervoer worden ten laste gebracht van de rijksmiddelen 
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BDU. De directe salariskosten van de medewerkers Economisch vestigingsklimaat komen 
ten laste van de inwonerbijdrage Economisch vestigingsklimaat. Voor de verdeling van de 
salariskosten van de medewerkers van de stafbureaus en de overige bedrijfsvoeringskosten 
bedraagt de verdeelsleutel 20% inwonerbijdrage Economisch vestigingsklimaat en 80% 
BDU. Deze verdeling is gebaseerd op het relatieve formatiebudget van de afdeling 
Economisch Vestigingsklimaat ten opzichte van het formatiebudget van de afdelingen 
Verkeer en Openbaar vervoer. De verdeelsleutel van de salariskosten van de secretaris-
algemeen directeur kwam tot en met de begroting 2021 voor 50% ten laste van de BDU en 
voor 50% ten laste van de inwonerbijdrage Economisch vestigingsklimaat. Inmiddels wordt 
er ruim een jaar gewerkt vanuit een nieuwe topstructuur waarbij de directies zijn komen te 
vervallen en de secretaris-algemeen directeur leiding geeft aan alle managers. Vanwege het 
vervallen van de functie directeur Vervoersautoriteit, is het zwaartepunt van de 
werkzaamheden van de secretaris-algemeen directeur verschoven naar het taakveld verkeer 
en vervoer. Daarnaast verricht de secretaris-algemeen directeur managementtaken voor een 
aantal afdelingsoverstijgende interne dienstverlening taken. Om bij deze werkelijkheid aan te 
sluiten is harmonisatie van deze verdeelsleutel nodig, aansluitend bij de verdeling van de 
salariskosten van de medewerkers van de stafbureaus en de overige bedrijfsvoeringskosten. 
Daarom zal vanaf de begroting 2022 ook voor de directiefunctie de verdeelsleutel 20% 
inwonerbijdrage Economisch vestigingsklimaat en 80% BDU worden gehanteerd. 
 
Indexering van de begrote bedrijfsvoeringslasten 
Een aantal onderdelen van de bedrijfsvoeringslasten, waaronder huisvesting en salarislasten 
zal een autonome – d.w.z. niet door de MRDH te beïnvloeden - stijging kennen. Voor de 
huisvesting is bijvoorbeeld in het huurcontract de indexeringsmethode bepaald. Voor de 
salarislasten volgt de MRDH. Voor de salarislasten volgt de MRDH de eigen Cao, die de Cao 
gemeenten volgt (inclusief uitzonderingen gemeente Rotterdam). De lastenstijging wordt 
voor het economisch vestigingsklimaat gedeelte gedekt uit de (geïndexeerde) 
inwonerbijdrage en voor het verkeer en openbaar vervoer gedeelte uit de BDU middelen. De 
BDU middelen kennen ook een jaarlijkse indexering. De hoogte hangt af van de middelen die 
het ministerie van Financiën hiervoor beschikbaar stelt.  
 

• Paragraaf Financiering 
Zoals in het BBV is voorgeschreven bevat deze paragraaf in ieder geval de 
beleidsvoornemens ten aanzien van het risicobeheer van de financieringsportefeuille en 
wordt in deze paragraaf inzicht geboden in de rentelasten, het renteresultaat en de wijze 
waarop deze rente aan de programma’s wordt toegerekend. 
 

• Paragraaf Verbonden partijen 
In deze paragraaf wordt beschreven in welke publiekrechtelijke of privaatrechtelijke 
organisaties de MRDH een bestuurlijk en een financieel belang heeft.  
 

• Paragraaf Weerstandsvermogen en risico’s 
De in de begroting 2021 onderkende risico’s en bijbehorende weerstandscapaciteit vormen 
het uitgangspunt voor de begroting 2022. Zoals ook verzocht in de kaderbrief van de MRDH-
gemeenten (bijlage 2) en in lijn met de begroting 2021, worden de geïnventariseerde risico’s 
gekwantificeerd.      
Conform het BBV dienen de volgende kengetallen aan de paragraaf weerstandsvermogen 
en risico’s te worden toegevoegd (inclusief de beoordeling van de onderlinge verhouding 
tussen de kengetallen in relatie tot de financiële positie):  
 
1a netto schuldquote; 
1b netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen; 
2 solvabiliteitsratio; 
3 grondexploitatie; 
4 structurele exploitatieruimte;  
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5 belastingcapaciteit 
 
De genoemde kengetallen worden verwerkt in de begroting 2022 met uitzondering van de 
kengetallen grondexploitatie en belastingcapaciteit, aangezien die voor de MRDH niet 
relevant zijn.  
  

• Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen 
De MRDH bezit een aantal kapitaalgoederen. Het betreft oplaadapparatuur voor OV-
chipkaarten, rechten van opstal, en abri’s. Daarnaast heeft de MRDH geïnvesteerd in 
huisvesting, meubilair en ICT faciliteiten. Tenminste de beleidsuitgangspunten rondom 
activering en afschrijving zijn onderdeel van deze paragraaf. Daarnaast worden eventuele 
nieuwe investeringsbudgetten in deze paragraaf opgenomen. 

7. Indicatoren 
De vanuit het BBV voorgeschreven indicatoren voor het taakveld bestuur/ bedrijfsvoering 
worden opgenomen in de begroting 2022. Dat zijn de indicatoren over formatie, bezetting, 
apparaatskosten, externe inhuur en overhead. 

8. BTW-compensatiefonds 
De aan de MRDH in rekening gebrachte BTW met betrekking tot de wettelijke taak verkeer 
en vervoer kan de MRDH verrekenen via het BTW-compensatiefonds. De verschuldigde 
BTW met betrekking tot het economisch vestigingsklimaat wordt verrekend via de 
zogenoemde transparantiemethode. Concreet betekent dit dat deze BTW elk jaar wordt 
doorgeschoven naar de daarvoor wel compensatiegerechtigde, aan de MRDH deelnemende, 
gemeenten, naar rato van inwoneraantal.   

9. Vennootschapsbelasting (Vpb) 
Per 1 januari 2016 is de MRDH belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting (hierna 
Vpb) voor zover zij voor een van haar activiteiten een onderneming drijft. De MRDH heeft 
hiervoor grondig onderzoek verricht (in samenwerking met het Fiscaal Team van de 
gemeente Den Haag) en heeft het standpunt ingenomen dat er geen sprake is van enige 
belastingplicht voor de MRDH. In de afgelopen jaren is er veelvuldig overleg gepleegd met 
de Rijksbelastingdienst.  
Voor wat betreft de activiteit ‘Treasury functie’1 (het aantrekken en vervolgens uitzetten van 
leningen bij de vervoerders) heeft de Rijksbelastingdienst in november 2019 per brief laten 
weten van mening te zijn dat deze activiteit voldoet aan de ondernemerscriteria en daarom in 
de Vpb-heffing wordt betrokken. Vanwege de wettelijk verplichte marktconformiteitsopslag 
(staatssteunregelgeving) laat deze activiteit een ‘plus’ zien, die op dit moment door de 
MRDH wordt toegevoegd aan de risicoreserve financieringen. Deze ‘plus’ wil de 
Rijksbelastingdienst belasten met Vpb. 
In dit verband gaat de Rijksbelastingdienst voorbij aan het feit dat de MRDH deze leningen 
verstrekt vanuit haar rol als Vervoersautoriteit. Daarnaast subsidieert de MRDH de in 
rekening gebrachte opslag weer via de concessie aan de vervoerders. De 
Rijksbelastingdienst kijkt echter niet naar de MRDH als geheel maar ziet de Treasury functie 
als aparte activiteit. Gemiddeld bedraagt de marktconformiteitsopslag ongeveer € 6 miljoen 
per jaar. De MRDH dient er rekening mee te houden dat van dit bedrag jaarlijks 25% 

 
1 Niet alleen de MRDH heeft met deze problematiek te maken, maar alle publiekrechtelijke 
organisaties (gemeenten, provincies, etc.) die externe leningen aantrekken om deze vervolgens weer 
uit te lenen met een marktconformiteitsopslag zullen met dit standpunt van de Rijksbelastingdienst te 
maken kunnen krijgen.  
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vennootschapsbelasting moet worden betaald. Tot het moment van een definitieve uitspraak 
(eventueel na een procedure bij de belastingrechter) leidt een eventuele belastingaanslag 
nog niet tot lasten voor de MRDH. Als de MRDH uiteindelijk niet in het gelijk wordt gesteld, 
betekent dit dat het opbouwen van de benodigde risicoreserve financieringen ongeveer een 
jaar langer duurt omdat de aanslagen vanaf 2016 ten laste van de opgebouwde reserve 
zullen worden gebracht (benodigde risicoreserve wordt in 2022 bereikt in plaats van in 2021) 
en dat na deze periode structureel € 1,5 miljoen minder beschikbaar is voor de verkeer- en 
vervoersopgave in onze regio. In de begroting zal een actuele stand van zaken op dit dossier 
worden opgenomen. 

10. Planning begroting 2022 
De bestuurlijke behandeling van de begroting 2022 in 2021 is als volgt: 
 

Bestuurscommissies Vervoersautoriteit en Economisch Vestigingsklimaat 17-mrt 

Dagelijks bestuur - vrijgeven voor zienswijze 22-mrt 

Start zienswijzeperiode 23-mrt 

Einde zienswijzeperiode 25-mei 

Adviescommissies Vervoersautoriteit en Economisch Vestigingsklimaat 16-jun 

Dagelijks bestuur - behandeling zienswijzen 21-jun 

Algemeen bestuur - vaststellen begroting en nota van beantwoording bij zienswijzen 9-jul 

 
Toelichting op de planning: 
 
De begroting 2022 wordt samen met de actualisatie van de MRDH beleidsnota reserves, 
voorzieningen en fondsen voor een zienswijze voorgelegd aan de MRDH gemeenten. Dit 
vanwege de wens van de MRDH-gemeenten om verzoeken voor zienswijzen zoveel mogelijk 
te bundelen. De beleidsnota dient elke vier jaar geactualiseerd te worden. 
 
De kaderbrief van de MRDH-gemeenten (bijlage 2) stelt een zienswijzeperiode voor die start 
op 15 april en eindigt op 15 juni. Vanwege de benodigde ambtelijke en bestuurlijke 
doorlooptijd en tijdige aanlevering aan de toezichthouder (provincie Zuid-Holland) wordt de 
start en de sluitdatum van de zienswijzeperiode zoals gebruikelijk drie weken vervroegd. De 
zienswijze start daarom op 23 maart 2021. Dit is ruim voor 15 april, de uiterste datum waarop 
de MRDH - op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen - de (uitgangspunten van 
de) begroting aan de raden van de deelnemende gemeenten dient te verzenden. De 
sluitdatum van de zienswijzeperiode is voor zowel de begroting 2022 als de actualisatie van 
de beleidsnota reserves, voorzieningen en fondsen in principe 18 mei 2021 (acht weken 
conform het gestelde in de Wet gemeenschappelijke regelingen). Net als voor de begroting 
2021 wordt de zienswijzeperiode met een week verlengd (einde zienswijze 25 mei 2021) 
zodat er voor de gemeenten meer ruimte ontstaat binnen hun besluitvormingsprocessen. De 
gemeenten wordt wel verzocht om de MRDH binnen de periode van acht weken (uiterlijk 18 
mei 2021) van hun ontwerpzienswijze op de hoogte te stellen.  
 
Na de zienswijzeperiode zal behandeling plaatsvinden door de adviescommissies 
Vervoersautoriteit en Economisch vestigingsklimaat (beiden op 16 juni 2021). Tijdens deze 
behandeling worden de adviescommissies meegenomen in de ‘rode draad’ van de 
ontvangen zienswijzen.   
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11. Besluit 
 
 
De Kadernota MRDH begroting 2022 vast te stellen. 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur  
van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag d.d. 5 maart 2021, 
 

 

de secretaris,     de voorzitter, 

 

 

 

 

 

Wim Hoogendoorn    Ahmed Aboutaleb   
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Bijlage 1: Inwonerbijdrage per gemeente 
 

Alle deelnemende gemeenten aan de gemeenschappelijke regeling Metropoolregio 

Rotterdam Den Haag betalen in 2022 een bijdrage in het kader van het versterken van het 

Economisch Vestigingsklimaat. 

 

Gemeente 
Aantal inwoners oktober 

2020 (*) 
Bijdrage per 

inwoner 

Totaal 
inwonerbijdrage  

2022 

Albrandswaard  25.806 2,77 71.483 

Barendrecht  48.635 2,77 134.719 

Brielle  17.408 2,77 48.220 

Capelle aan den IJssel  67.204 2,77 186.155 

Delft  103.880 2,77 287.748 

Den Haag  548.076 2,77 1.518.171 

Hellevoetsluis  40.235 2,77 111.451 

Krimpen aan den IJssel  29.443 2,77 81.557 

Lansingerland  63.295 2,77 175.327 

Leidschendam-Voorburg 76.451 2,77 211.769 

Maassluis  33.557 2,77 92.953 

Midden-Delfland  19.378 2,77 53.677 

Nissewaard 85.302 2,77 236.287 

Pijnacker-Nootdorp 55.592 2,77 153.990 

Ridderkerk  46.633 2,77 129.173 

Rijswijk  55.236 2,77 153.004 

Rotterdam  652.742 2,77 1.808.095 

Schiedam 79.316 2,77 219.705 

Vlaardingen  73.950 2,77 204.842 

Wassenaar  26.845 2,77 74.361 

Westland  111.342 2,77 308.417 

Westvoorne  14.893 2,77 41.254 

Zoetermeer  125.284 2,77 347.037 

Totaal  2.400.503   6.649.395  
 
(*) bron: CBS StatLine 5-1-2021, voorlopige aantallen inwoners per 30 november 2020. Wordt in de begroting 

2022 nog aangepast naar voorlopige aantallen per 1-1-2021. 
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Bijlage 2: Kaderbrief begroting 2022 gemeenschappelijke regelingen 
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Bijlage 3: Brief begroting 2022 gemeenten regio Rotterdam-Rijnmond 
  







Jaarplanning MRDH economisch vestigingsklimaat 2021 
Versie februari 2021

Datum 
overleg

Bestuurscomissie EV Adviescommissie EV

3 FEB  BC EV 

 Jaarplanning en Budget Economisch 

Vestigingsklimaat 2021 EV  

 Sterker uit de crisis 

 Kadernota MRDH begroting 2022 

 Uitleg AB-commissie  

17 FEB AC EV

 Kadernota MRDH begroting 2022  

 Zorgtechnologie update

17 MRT BC EV

 Compensatieplannen Schiedam en 

Barendrecht

 IQ jaarafspraken & EBZ (Rinke en 

Linco)

 Next Economy Bedrijventerreinen 

 MRDH begroting 2022

 MRDH Beleidsnota reserves 

voorzieningen en fondsen 2021

 Sterker  uit de crisis; 

7 APR AC EV

 Digitalisering: regionale 

uitgangspunten antennebeleid 

(actielijn 4) en digitale strategie  

(actielijn 1) 

 Next Economy Bedrijventerreinen

19 MEI BC EV

 MRDH jaarrekening 2020

 Digitalisering: Vaststellen regionale 

uitgangspunten antennebeleid (en 

digitale strategie)

 Next Economy Bedrijventerreinen

 Innovatieprogramma Energie & 

Klimaat, wat heeft het opgeleverd

 Campusontwikkeling



 Samenwerking Greenport West-

Holland

Schriftelijke behandeling 1e bestuursrapportage 2021: tot 9 juni 2021

16 JUN AC EV

 MRDH begroting 2022 – Na zienswijze

 MRDH Beleidsnota reserves 

voorzieningen en fondsen 2021

14 JUL BC EV

 Verstedelijking 

6 OKT AC EV

 Werklocaties stand van zaken & 

vooruitblik op komende actualisering 

Strategie werklocaties (BCEV 8 dec)

 Verstedelijking 

13 OKT BC EV

 Uitkomsten behoefteraming 

bedrijventerreinen

Schriftelijke behandeling 2e bestuursrapportage 2021: tot 10 november 
2021

1 DEC AC EV

8 DEC BC EV

 Digitalisering: voortgang en plan van 

aanpak 2022 (voorlopig)

 Actualisatie Strategie Werklocaties

 Terugblik opbrengsten campusaanpak 

(projecten, onderzoeken etc)



Onderwerp Inhoudelijke jaarplanning MRDH EV 2021

Bestuurlijk 
trekker 

- 

Voorstel Kennis te nemen van de jaarplanning MRDH economisch vestigingsklimaat 2021 en 
(eventueel) de lijst met gespreksonderwerpen voor de Adviescommissie Economisch 
Vestigingsklimaat aan te vullen.  

Korte inhoud 
van voorstel 

De Adviescommissie EV (ACEV) vergadert in 2021 vijf keer. De ACEV kan gevraagd 
en ongevraagd advies geven aan de Bestuurscommissie EV en het algemeen bestuur 
van de MRDH. De jaarplanning 2021 met de onderwerpen voor de bestuurs- en 
adviescommissie is bijgevoegd. Gedurende het jaar wordt de planning verder 
aangevuld en kan deze ook worden aangepast. 

Vraag: heeft u aanvullingen op de jaarplanning? 

Toelichting op de werkwijze 
De adviescommissie vergadert één of meer weken voorafgaand aan de 
bestuurscommissie. De adviescommissie kan daardoor tijdig een advies uitbrengen. 
Aanwezigheid van een lid van de bestuurscommissie bij de vergadering van de 
adviescommissie is wenselijk. Projecten worden als daar behoefte aan is, nadat ze een 
eerste keer in de bestuurscommissie zijn besproken en voordat besluitvorming 
plaatsvindt, voorzien van een advies van de adviescommissie. De bestuurscommissie 
kan daartoe besluiten en ook de adviescommissie zelf kan bespreking van een project 
agenderen. Een schriftelijk advies van de adviescommissie aan de bestuurscommissie 
wordt voorzien van een schriftelijke reactie terug van de bestuurscommissie. De 
vergaderingen van de adviescommissie zijn openbaar en vinden voornamelijk plaats bij 
de MRDH. Soms wordt voor een themabijeenkomst de vergadering op een andere 
locatie georganiseerd. 

Toelichting op de jaarplanning 2021 
In 2021 wordt binnen de kaders van de strategische agenda en de begroting 2021 
gewerkt aan verschillende projecten op het gebied van economisch vestigingsklimaat. 
Gedurende het jaar worden voorstellen voor besteding van middelen in de 
bestuurscommissie besproken en vindt besluitvorming over toekenning 
plaats. In 2021 gaat het in ieder geval om de volgende projecten die een aanvraag voor 
financiële ondersteuning voorbereiden en in zowel de bestuurs- als adviescommissie 
worden besproken: 

 Digitalisering 
 Campusontwikkeling 
 Sterker uit de crisis 

Verder wordt onder andere gewerkt aan het realiseren van de doelstellingen uit de 
begroting 2021 op de onderwerpen: 

 vrijetijdseconomie 
 werklocaties (next economie bedrijventerreinen)

Communicatie nvt  
Bijlagen Jaarplanning Economisch Vestigingsklimaat 2021 
Gevolgde 
procedure

Bestuurscommissie 3 februari 2021 

Verdere 
procedure 

Bestuurscommissie n.v.t. 

Adviescommissie   
Economisch Vestigingsklimaat 
17 februari 2021 
Agendapunt 4 



Zienswijzetermijn n.v.t. 

Dagelijks bestuur n.v.t. 
Algemeen bestuur n.v.t. 
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M E M O

Aan De Adviescommissie EV CC n.v.t. Datum 17 februari 2021 
Van Ingrid den Heeten 
Telefoon 06-51250385 Onderwerp Stand van zaken innovatieprogramma's en verdieping 

innovatieprogramma Zorgtech 

Inleiding: 
Zoals u bekend is, lopen binnen de MRDH een viertal innovatieprogramma’s. Het doel van deze 
innovatieprogramma’s is om een impuls te geven aan duurzame innovatie in Zuid-Holland door het stimuleren 
van ondernemerschap voor maatschappelijke opgaves. De focus van de innovatieprogramma’s ligt op het 
ondersteunen van bedrijven, die op basis van (nieuwe) technologieën, innovatieve producten en systemen 
ontwikkelen en realiseren. Daarmee dragen de programma’s bij aan het versterken van de concurrentiekracht 
van bedrijven en zorgen voor een toename van werkgelegenheid op alle niveaus. Ook de aansluiting bij 
onderwijs en arbeidsmarkt bijvoorbeeld door het inzetten of opzetten van fieldlabs1 wordt door de 
innovatieprogramma’s gestimuleerd.  De MRDH werkt in deze programma’s samen met de Provincie Zuid-
Holland, InnovationQuarter, TNO, Greenport West Holland (Agritech) en Medical Delta (Zorgtech).  

Dit 4 lopende programma’s zijn: 
1. Innovatieprogramma SMITZH (maakindustrie) 
2. Innovatieprogramma Energie en Klimaat 
3. Innovatieprogramma Zorgtech 
4. Innovatieprogramma Agritech 

In dit memo lichten wij graag kort de stand van zaken op deze programma’s toe. Tijdens de vergadering van de 
adviescommissie EV geeft de programmamanager van het innovatieprogamma Zorgtech een verdiepende 
presentatie over dit programma. Met de aankomende voucherronde gericht op het implementeren van 
technologische oplossingen met als toepassingsgebied het gemeentelijk sociaal domein en het ingezette 
proces om het programma verder op te schalen, vragen wij uw advies over: 

1. Welke rol kunnen gemeenten spelen om nog sterker in te zetten op innovatieprojecten in het sociaal 

domein. (Denk daarbij aan het zijn van bijv. de eerste afnemer (“launching customer”) of proeftuin 

en/of het beschikbaar stellen van budget voor innovatie). 

2. Kent u projecten binnen uw gemeente waar technologie als oplossing voor een ‘opgave’ in  het 
sociaal domein heeft gewerkt of opgaven waarvoor u technologie als oplossing ziet?  

1 Dit zijn praktijkomgevingen waar ondernemers en kennisinstellingen samenwerken aan bijv. robotisering, 
sensortechnologie, big data en 3D-printing 

Westersingel 12 
Postbus 21012 
3001 AA  Rotterdam 

Telefoon 088 5445 100 

E-mail: informatie@MRDH.nl 
Internet: www.mrdh.nl 

Bankrekeningnummer: 
NL96 BNGH 0285 1651 43 

KvK nummer:62288024
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Innovatieprogramma SMITZH: 
SMITZH is het oudste innovatieprogramma en gestart begin 2018. SMITZH wil de industriële toepassing van 
Smart Manufacturing in de maakindustrie in Zuid-Holland te versterken. Daartoe werken de 
samenwerkingspartners samen met zes fieldlabs in de regio. De Zuid-Hollandse maakindustrie heeft veel 
raakvlakken met de maritieme industrie in Rotterdam, de high tech start ups in Delft en het 
composietencluster in Den Haag. Het is belangrijk deze potentie te behouden en te vergroten. Inmiddels is al € 
57 miljoen geïnvesteerd in de regio  waarmee is bijgedragen aan het doel voor 2022: Het uitgroeien van de 
regio tot een internationale hotspot voor smart manufacturing (slimme maakindustrie). De samenwerking 
binnen SMITZH heeft het ook mogelijk gemaakt om succesvol subsidie aanvragen in te dienen in de regio 
(Kansen-voor-West), Nederland (NWO-perspectief) en Europa (Interreg, H2020, SME-Instrument). We zien 
daarnaast diverse kansen op vervolgprojecten met  mogelijk miljoenen euro financiering (European Digital 
Innovation Hub call, via Digital Europe). Op dit moment wordt een aanvraag hiervoor voorbereid. Inmiddels 
hebben zich ook al meerdere partijen bij dit programma aangesloten, zoals bijvoorbeeld onderwijsinstellingen 
en de Koninklijke Metaalunie en zijn er ook steeds meer gemeenten die hun beleid en financiële inzet op dit 
onderwerp actief aanpassen.  

Meerdere aansprekende successen zijn dankzij ontstane samenwerkingen in het SMITZH programma tot stand 
gekomen: 

- Implementatie van (las)robots in het productieproces (zowel technische ontwikkeling als ontwikkeling 
van opleiding worden binnen SMITZH aangepakt) 

- Digitalisering van productie door groep van aanbieders en een groeiend aantal afnemers rond het 
concept ‘Smart Connected Factory’.  

- Meerdere sparring  groepen van ondernemers bijvoorbeeld op het onderwerp ‘servitization’. 
Servitization is het omvormen van een onderneming waarbij de onderneming hun producten en 
goederen steeds meer koppelen aan een bepaalde dienstverlening, bijv. door het opzetten van een 
onderhoudslijn.  

- 3D printing (zowel kunststof- als metaalprinten) en de effort om de technologie te ontsluiten voor 
MKB (kosten, gebruiksgemak).  

De filmpjes op https://www.smitzh.nl/cases/ laten deze aansprekende voorbeelden goed zien.  

De MRDH bijdrage in dit programma is vooral gericht op het ondersteunen van het programma en het onder 
de aandacht brengen bij gemeenten. Daarnaast worden vanuit de ‘Sterker uit de crisis’ gelden projecten 
ondersteund die bijdragen aan het vergroten van de product- en productiesoevereiniteit. Meer informatie 
over dit programma is te lezen in bijgaande memo en op https://www.smitzh.nl/. 

Innovatieprogramma Energie en Klimaat: 
Ontwikkelingen op het gebied van energietransitie, klimaatadaptatie en industriële vergroening vergen 
inspanningen op grootschalige, duurzame vernieuwing. Daarom is Energie & Klimaat eind 2018 opgezet, een 
regionaal innovatieprogramma om duurzame innovatie te stimuleren en realiseren. Het programma 
ondersteunt ondernemers bij het testen en demonstreren van nieuwe technologieën en het marktrijp maken 
van innovaties door gebruik te maken van de regionale fieldlabinfrastructuur.  

Fieldlabs spelen een verbindende rol om bedrijven en kennisinstellingen doelgericht innovatieve producten en 
technologieën te laten ontwikkelen, testen en implementeren. Het is ook een omgeving waarin mensen deze 
oplossingen leren toe te passen. Het zijn publiek private samenwerkingsverbanden. Fieldlabs hebben vaak een 
fysieke faciliteit of infrastructuur, maar kunnen ook virtueel zijn. Fieldlabs zijn rond een thema georganiseerd. 
Het innovatieprogramma Energie & Klimaat is een samenwerking tussen InnovationQuarter, Provincie Zuid-
Holland, TNO en de MRDH. 

De MRDH heeft de eerste ronde van dit innovatieprogramma gefinancierd. Met deze financiering zijn in twee 
jaar tijd 16 innovatieprojecten met 35 MKB’ers op 6 fieldlabs ondersteunt. Deze innovaties konden zonder dit 
programma niet van de grond komen. Denk bijvoorbeeld aan: 

- Grootschalige zon op daken: een lichtgewicht constructie om bedrijfspanden in één keer geschikt te 
maken voor zonnepanelen. 

- Hitteplein: oplossingen voor steden om hittestress en wateroverlast tegen te gaan. 
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De eerste ronde van dit programma was een succes. Na een evaluatie is daarom dan ook besloten om dit 
programma op te schalen. Deze tweede ronde wordt gefinancierd door de Provincie Zuid-Holland en is 
wederom een samenwerking tussen bovengenoemde partijen. Er is gekozen om in te zetten op de volgende 
thema’s: 

- Gebouwde omgeving, bijvoorbeeld: bestrating maken van bagger 
- Grootschalige opwerk en opslag, bijvoorbeeld: zonnewarmte gebruiken voor het verwarmen van 

tuinbouwkassen 
- Industrie power 2x: elektrische lucht voorverwarming voor industriële branders 
- Industrie circulair: chemische recycling van windmolenwieken en plasticafval 

Zie https://www.innovationquarter.nl/item/energie-en-klimaat/ voor meer informatie. 

Innovatieprogramma Zorgtech: 
Binnen Zuid-Holland is de Life Science en Health sector een belangrijke sector met veel potentie, zowel als het 
gaat om het economische perspectief (werkgelegenheid, economische waarde) als het gaat om de Health 
kant. Met toonaangevende medisch centra als (EMC en LUMC), de TU Delft en diverse Hogescholen binnen het 
werkgebied geeft het kansen om binnen onze provincie verder te innoveren op dit thema. Een alsmaar 
duurder wordende gezondheidszorg vraagt om oplossingen om de zorg ook in de toekomst betaalbaar te 
houden. Innovatie is daarop een belangrijk antwoord. Daarom is in 2019 het innovatieprogramma Zorgtech 
van start gegaan. Dit programma is een samenwerking tussen Provincie Zuid-Holland, MRDH, 
InnovationQuarter, TNO en Medical Delta.  

Het programma kent drie sporen waarbij drie doelen worden nagestreefd : 
1. Uitvoeren van innovatieprojecten waarmee technologische oplossingen verder worden ontwikkeld 

en/of de implementatie van technologische oplossingen in de gezondheidszorg verhoogd wordt. 
2. Versterken van het zorgtechnologie ecosysteem in Zuid-Holland 
3. Opstellen van een regionale visie en roadmap voor zorgtechnologie. Deze visie en roadmap geeft de 

basis voor een gezamenlijke meerjaren aanpak in Zuid-Holland. Het vervolg van dit programma wordt 
mede hierop gebaseerd. 

In het afgelopen jaar zijn op alle drie de sporen stappen gezet en resultaten behaald.  

Uitvoeren van innovatieprojecten: 
Binnen het programma zijn vouchers beschikbaar gesteld waarop projectconsortia van ondernemers, 
zorginstellingen of -partijen en field- of livinglabs zich konden inschrijven. Door in te zetten op 
“projectconsortia” werd daarmee ook een versterkte samenwerking tussen partijen bereikt en een goede 
aansluiting tussen de vraag uit de praktijk en de technologische toepassing. Door corona is enige vertraging 
opgetreden in de planning, maar uiteindelijk zijn er 30 aanvragen ingediend en 10 vouchers toegekend voor 
een totaalbedrag van € 600.000. Deze vouchers zijn bekostigd vanuit de bijdrage van de MRDH, die in totaal € 
900.000 is voor het hele programma. 

Daarnaast is in de BCEV van 14 oktober 2020 besloten een extra impuls te geven aan het programma door € 
250.000 beschikbaar te stellen voor het ondersteunen van technologische innovaties die specifiek gericht zijn 
op het gemeentelijk sociaal domein. In het eerste halfjaar van 2021 worden de voorwaarden waaronder deze 
vouchers beschikbaar gesteld worden verder uitgewerkt. Hierbij werken we graag samen met zoveel  mogelijk 
gemeenten om hiermee goed te kunnen inspelen op de vragen die leven bij gemeenten en daarmee de kans 
van slagen van deze innovaties te verhogen.  

Versterken van het zorgtechnologie ecosysteem in Zuid-Holland 
Inmiddels is het zorgtechnologie ecosysteem in de Provincie Zuid-Holland beter en kwantitatief inzichtelijk 
gemaakt, door het verzamelen van gegevens over alle initiatieven, activiteiten en organisaties op het dit 
gebied. Daarnaast zijn acties ondernomen om partijen in het veld beter met elkaar te verbinden. 

Het opstellen van een regionale visie en roadmap die dient als basis voor het vervolg van het programma
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Dit onderdeel is op dit moment opgestart. Verschillende werksessies en gesprekken zijn ingezet en 
agenda’s/programma’s op Europees, nationaal en regionaal niveau zijn bij elkaar gebracht. Resultaten worden 
eind eerste kwartaal verwacht en vormen de basis voor de opschaling van het programma naar een derde 
fase. 

Na afronding van deze drie sporen is de volgende stap in het programma er onder andere op gericht hoe we: 
- Het opgezette ecosysteem kunnen bestendigen voor de toekomst 
- Het programma verder kunnen opschalen 
- Structurele financiering kunnen borgen.    

In de adviescommissie wordt een verder verdiepende toelichting gegeven op dit thema.  

Innovatieprogramma Agritech: 
Het innovatieprogramma Agritech is het nieuwste programma binnen de MRDH. In de bestuurscommissie van 
2 december is besloten tot een bijdrage van € 1  miljoen voor dit programma. Dit programma is een 
samenwerking tussen de provincie Zuid-Holland, MRDH, InnovationQuarter, TNO en Greenport West Holland. 
Het innovatieprogramma AgriTech richt zich op het behouden en versterken van de internationale 
koploperpositie van Zuid-Holland op het gebied van tuinbouw en het creëren van een positie op het gebied 
van de eiwittransitie.  

Vanuit het programma wordt de toepassing van technologische oplossingen om op duurzame en 
concurrerende wijze, veilige en gezonde tuinbouwproducten te produceren voor Nederland en (West-)Europa 
gestimuleerd. Er wordt daarmee geïnvesteerd in de validatie van technologische oplossingen, zodat deze 
wereldwijd vermarkt kunnen worden. 

Het beoogde effect is de ontwikkeling van toekomstbestendige business modellen, die zich richten op:  
- Kwalitatief hoogwaardige tuinbouwproducten  
- Duurzame en circulaire productie van tuinbouwproducten  
- Vermindering van de spanning op de arbeidsmarkt én ontwikkeling van nieuwe hoogwaardige 
werkgelegenheid  
- Efficiënter omgaan met ruimtebeslag.  
Daarnaast wordt in het programma de economische potentie van de eiwittransitie voor Zuid-Holland verkend 
om strategisch in te kunnen spelen op de snelle ontwikkeling van dit domein. Dit onderzoek resulteert in een 
concreet voorstel voor de regio. 

Op 7 oktober 2020 bent u als commissie om advies gevraagd over dit programma. De adviezen zijn verwerkt in 
het programmaplan.  

Op dit moment zetten we de eerste stappen in het uitvoeren van het programmaplan.  



Onderwerp Stand van zaken innovatieprogramma’s en een verdieping op het 
innovatieprogramma Zorgtech 

Bestuurlijk 
trekker 

Bas Vollebregt 

Gevraagd 
advies / 
Ter informatie / 

1. Kennis te nemen van de memo ‘stand van zaken innovatieprogramma’s. 
2. Advies te geven op de volgende vragen: 

a. Welke rol kunnen gemeenten spelen om nog sterker in te zetten op 

innovatieprojecten in het sociaal domein? (Denk daarbij aan het zijn van 

bijv. de eerste afnemer (“launching customer”) of proeftuin en/of het 

beschikbaar stellen van budget voor innovatie). 

b. Kent u projecten binnen uw gemeente waar technologie als oplossing voor 
een ‘opgave’ in  het sociaal domein heeft gewerkt of opgaven waarvoor u 
technologie als oplossing ziet?  

Korte inhoud 
van voorstel 

De afgelopen drie jaar heeft de MRDH in samenwerking met Innovation Quarter, 
Provincie Zuid-Holland en TNO vier innovatieprogramma’s opgezet. Het doel van deze 
innovatieprogramma’s is om een impuls te geven aan duurzame innovatie in Zuid-
Holland door het stimuleren van ondernemerschap voor maatschappelijke opgaves. De 
focus van de innovatieprogramma’s ligt op het ondersteunen van bedrijven, die op basis 
van (nieuwe) technologieën, innovatieve producten en systemen ontwikkelen en 
realiseren. Daarmee dragen de programma’s bij aan het versterken van de 
concurrentiekracht van bedrijven en zorgen voor een toename van werkgelegenheid op 
alle niveaus. Ook de aansluiting bij onderwijs en arbeidsmarkt bijvoorbeeld door het 
inzetten of opzetten van fieldlabs wordt door de innovatieprogramma’s gestimuleerd. 

In bijgaande memo wordt de stand van zaken op de diverse programma’s beschreven. 
Deze memo heeft het doel u te informeren over de voortgang van de diverse 
programma’s. Tijdens de vergadering wordt een verdieping gegeven specifiek op het 
innovatieprogramma Zorgtech.  

In oktober 2020 heeft de bestuurscommissie EV besloten een extra impuls te geven aan 
dit innovatieprogramma vanuit de “sterker uit de Crisis’ middelen. Daarbij was het doel 
deze gelden specifiek te richten op projecten die ten goede komen aan het sociaal 
domein bij gemeenten. Om goed te kunnen inspelen op de vragen die in dat kader 
leven bij gemeenten, zijn wij in gesprek met ambtenaren van diverse gemeenten en 
daarom staat dit onderwerp ook vandaag in deze adviescommissie op  de agenda.  

Wij horen graag van u uw ideeën over welke rol een gemeente kan spelen om nog 
sterker in te zetten op innovatieprojecten in het sociaal domein. Het toepassen van 
innovatieve technologieën is een kans voor het oplossen van de vraagstukken in het 
sociaal domein, maar innoveren en investeren in technologie vraagt ook tijd en 
(financiële) ruimte om te experimenteren om daarmee de slagingskans van een 
werkbare techniek te vergroten. Gemeente kunnen daarin een rol vervullen. Wij zijn 
benieuwd naar welke rol u voor de gemeenten ziet. Daarnaast horen wij graag van u 
voorbeelden van projecten met technologische toepassingen die succesvol toegepast 
zijn in uw gemeente. Informatie hierover kunnen wij meenemen in de verdere 
vormgeving van dit programma.  

Communicatie Uw adviezen nemen we mee bij de verdere vormgeving van het programma. Dit doen 
wij zowel bij het opstellen van de randvoorwaarden voor de voucherronde specifiek voor 
het sociaal domein, als bij het verder opschalen van het programma in Fase III.   

Adviescommissie   
Economisch Vestigingsklimaat 
17 februari 2021 
agendapunt 4 



Bijlagen 1. Memo Stand van zaken innovatieprogramma's en verdieping 
innovatieprogramma Zorgtech 

Gevolgde 
procedure

Bestuurscommissie 4 december 2019 
14 oktober 2020 

Verdere 
procedure 

Bestuurscommissie n.v.t.  

Zienswijzetermijn n.v.t.  

Dagelijks bestuur n.v.t.  
Algemeen bestuur n.v.t.  
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VERSLAG

Adviescommissie Economisch Vestigingsklimaat  
woensdag, 18 november 2020, 18.00 – 20.00 uur 

Digitale vergadering via Teams 

Aanwezig
Voorzitter Karin Kayadoe (Ridderkerk) 

Albrandswaard - Nissewaard Fred Seker 

Barendrecht Arno Schippers  Pijnacker-Nootdorp Peter van den Heuij 

Brielle Wim Smit Ridderkerk Ton Overheid 

Capelle aan den 
IJssel 

Leon Anink Rijswijk Arno van den Berg 

Delft Ida de Boer Rotterdam Stephan Leewis 

Den Haag - Schiedam - 

Hellevoetsluis Cilia Meerman – van 
Benthem 
Mieke Bakker  

Vlaardingen - 

Krimpen aan den 
IJssel 

Sharon Tollenaar Wassenaar Ronald Everard 

Lansingerland - Westland Nico de Gier 

Leidschendam-
Voorburg 

- Westvoorne Gerrit Plantinga  

Maassluis Martin Boekestijn 
Johan Verhoeven 

Zoetermeer Raymund Zinck 
Hanneke Wortel 

Midden-Delfland Ellen Snethlage  
André Gebben 

Secretaris Marjolein Steinebach 

Gasten wethouder Armand van de Laar (Rijswijk), wethouder Margreet van Driel (Zoetermeer), Ferrie 
Förster (projectleider Human Capital Akkoord Zuid-Holland), Wijnand van Essen (Dutch Innovation 
Park in Zoetermeer), Cor Bakker (Food Innovation Academy in Vlaardingen) 

MRDH  Hélène van Rijn, Anne Sanders, Madelon Knop, Wim Hoogendoorn, Victor Dobbe, Dorine 
Dijs 
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1. Opening en mededelingen
o De voorzitter, Karin Kayadoe, opent de vergadering en heet de aanwezige leden en 

plaatsvervangend leden van de adviescommissie hartelijk welkom. Ook speciaal 
welkom aan de twee aanwezige wethouders Van de Laar en Van Driel en 
projectleider Human Capital Akkoord, de heer Förster.  

o Er zijn geen afmeldingen van leden ontvangen. 
o Vanaf januari 2021 worden de vergaderstukken alleen nog via iBabs en Notubiz 

aangeboden aan de commissieleden. De commissieleden ontvangen hier een 
notificatie van. De stukken worden ook op de website van de MRDH gepubliceerd. 

o Op woensdag 25 november a.s. vindt MRDH LIVE! plaats. Dit is het jaarlijkse 
congres van de 23 gemeenten in de metropoolregio Rotterdam Den Haag. De 
commissieleden hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen. Aanmelden kan nog. 

o De adviescommissie EV heeft een brief ontvangen van de Bedrijven Investeringen 
Zone Westvlietweg in Den Haag. Deze brief zat bij de stukken. Deze brief is 
tegelijkertijd naar het dagelijks bestuur en de Bestuurscommissie EV gestuurd. Een 
reactie op de brief wordt ambtelijk afgedaan. 

2. Investeren in de regio 
Wethouder Van de Laar praat de leden van de adviescommissie bij over de laatste 
stand van zaken. De presentatie wordt gedeeld met de adviescommissie EV. 

Opmerkingen en vragen naar aanleiding van de presentatie: 

 Hoe groot moeten de projecten zijn of in hoeverre in ontwikkeling voor ze worden 
meegenomen? 
Plannen waar brede steun voor is en die een effect hebben op Zuid-Holland, 
kunnen worden meegenomen. Het nationale groeifonds hanteert een minimum 
bedrag van € 30 mln. per project.  

 Wat kunnen gemeenten doen om mee genomen te worden in de tweede tranche?  
Er is een aparte werkgroep opgericht bij de MRDH die bekijkt waar die projecten 
zijn. Via die werkgroep kan die vraag worden voorgelegd. Het is maatwerk per 
project. Er zijn criteria voor het groeifonds. Elke gemeente kan zelf proposities 
indienen, maar de kracht is groter als je dat samen met andere partijen doet. 

 Wat gaan we concreet als regio van het groeifonds merken?  
De inzet van de MRDH is dat dat geld doorsijpelt naar bestaande projecten van de 
MRDH, bijvoorbeeld naar campusprojecten.  

 Heeft de Covid crisis effect op de investeringsportefeuille? 
Corona heeft de urgentie in de coalitie groter gemaakt om samen te werken, om 
een boost te geven voor de groeiagenda. Het is een extra reden voor de 
samenwerking. De OESO heeft de plannen doorgerekend en gezegd dat de 
plannen Corona proof zijn. 

 Bij de Vervoersautoriteit lopen de inkomsten terug; bestaat niet het gevaar dat het 
ene potje met het andere potje wordt gevuld? 
Covid heeft impact op het verdienvermogen van het OV. De verwachting is dat het 
OV na de pandemie weer aantrekt. Dit heeft onder andere te maken met de 
geplande bouw van 200.000 woningen in de regio. Het is  niet mogelijk om geld 
van het ene potje naar het ander potje over te hevelen. Geld uit het groeifonds kan 
niet gebruikt worden om tekorten aan te vullen op de exploitatie. 

 Hoe zit het met de provincie? Sluit de scope van het groeifonds aan bij de scope 
van de MRDH? 



3 

De Roadmap Next Economy is in de lijst geschoven. De ene partner doet propositie a 
en de andere partner werkt de andere propositie uit. Het is uniek om met alle 
regiopartners en het Rijk en onderwijsinstellingen en bedrijven samen te werken. We 
streven dezelfde doel na. Als er geld komt, dan nemen de verschillende partijen 
afzonderlijk hun verantwoordelijkheid en rol.  

 Waarom is het onderwerp zorg niet opgenomen?  
Er zijn al forse investeringen in de zorgcampus en zorgtechnologie gedaan. 

 Zorg ervoor dat de balans goed wordt bewaakt, vooral t.a.v. kennisprojecten. Dit is 
ook goed voor het draagvlak.  

 Maak de projecten ook leesbaar voor raadsleden, en geef duidelijk aan in welke 
steden de projecten zijn. 

 Neem de adviescommissie EV goed mee in het tweede traject als het Rijk een 
besluit heeft genomen over toekenning van gelden. 

 Communiceer naar de gemeenten goed over het vervolg en het toekennen van 
tranches. Geef duidelijk aan welke gemeenten en partijen betrokken zijn. 

 Zorg dat ook de kleinere gemeenten aangehaakt blijven. 
 Communiceer duidelijk hoe de kleine projecten worden opgepakt. 

Wim Hoogendoorn meldt dat er een nieuwe commissie regionale projecten in de 
MRDH is opgericht. In deze commissie brengen acht burgemeesters, onder leiding van 
burgemeester Junius (gemeente Hellevoetsluis), alle projecten die regionale impact 
hebben in kaart. Onder andere de FIA staat hierbij. De commissie praat op korte 
termijn over een project van gemeente Wassenaar ( de waarde van Wassenaar). 
De commissie gaat beoordelen of dat project qua scope bij de MRDH zou kunnen 
worden ondergebracht, en of het een project is waar de MRDH een financiële bijdrage 
aan zou kunnen geven. 

De adviescommissie EV geeft de volgende adviezen: 
1. Maak duidelijk hoe de Groeiagenda bijdraagt aan de regionale economie en wat de 

inwoners en bedrijven daarvan merken.  
2. Maak duidelijk dat naast de Groeiagenda inzet wordt gepleegd op projecten in de 

gehele regio, het gaat om de samenhang en de balans.  
3. Leg uit wat met bepaalde termen in de Groeiagenda bedoeld wordt, bijvoorbeeld 

door toevoeging van een begrippenlijst.  
4. Laat zien op welke plekken in de regio de onderdelen van de Groeiagenda 

neerslaan, bijvoorbeeld door toevoeging van een kaart.  
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.  

3. Informatievoorziening richting gemeenteraden 
Wim Hoogendoorn geeft een toelichting op het voorstel informatievoorziening. De 
presentatie was bij de vergaderstukken gevoegd. Hij doet daarbij tevens het voorstel dat 
de commissieleden na elke adviescommissievergadering kort reflecteren op de 
agendastukken: waren ze duidelijk/begrijpelijk, gaven ze de nodige info etc.  
De commissie is positief over het gepresenteerde voorstel: zij onderschrijven de 
behoefte aan korte en bondige vergaderstukken. Zij heeft nog wel enige vragen en 
opmerkingen. 

Opmerkingen en vragen naar aanleiding van de presentatie: 

 Er is behoefte aan een voorblad bij de agendastukken. 
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 Communiceer ook de lange termijn planning naar de gemeenten. Het is nu vaak 
moeilijk voor commissieleden om binnen hun eigen gemeenten onderwerpen af te 
stemmen met hun collega raadsleden.  

 Er is behoefte aan duidelijke informatie. Geef aan wat raadsleden ermee kunnen. 
Dit helpt commissieleden om hun collega raadsleden te informeren. De MRDH zit 
vaak nog niet “onder de huid” bij raadsleden. 

 De suggestie wordt gedaan om een jaarplanning te maken plus een jaarverslag in 
één oogopslag (net zoals bij de begroting). 

 Het is belangrijk om belangrijke onderwerpen binnen de MRDH met de 
adviescommissie te delen. Organiseer daarvoor bijeenkomsten. 

 De commissie is positief over regionale themagerichte besprekingen die in het 
voorstel worden genoemd. Het is wel belangrijk dat commissieleden daarin actief 
kunnen participeren. 

 Er worden in de Bestuurscommissie EV vaak ook andere onderwerpen besproken 
dan in de Adviescommissie EV. Hoe wordt die afweging gemaakt? 

 Er wordt opgemerkt dat adviescommissieleden in hun eigen gemeenten vaak geen 
geannoteerde stukken (meer) krijgen. Dat wordt gemist. 

 Er wordt positief gereageerd op het aanbod van de MRDH om op bezoek te gaan 
bij gemeenten. Hierop wordt Wim Hoogendoorn door Krimpen aan den IJssel 
uitgenodigd voor een bezoek aan de raad. Ook  

De adviescommissie EV besluit vervolgens een nieuw vast agendapunt toe te voegen: 
“waren de agendapunten helder en goed verwoord?” 

De adviescommissie EV geeft de volgende adviezen: 
1. Voeg een voorblad bij de agendastukken met korte en bondige informatie over het 

onderwerp.
2. Zorg ervoor dat alle stukken helder, duidelijk en begrijpelijk zijn geschreven.
3. Maak in een lange termijn planning helder welke onderwerpen het komende jaar 

spelen.
4. Maak duidelijk welke afwegingen er zijn om een onderwerp wel/niet te agenderen 

voor de adviescommissie en waarom er wel/niet advies over wordt gevraagd.
5. Maak een jaaroverzicht in één oogopslag en neem daarin op wat er in welke 

gemeente gebeurt.

4. Regionale Campusontwikkeling 
De adviescommissie EV wordt bijgepraat over het onderwerp door wethouder Van Driel 
die binnen de Bestuurscommissie EV bestuurlijk trekker campusontwikkeling is.  
Projectleider Förster geeft een update van het Human Capital Akkoord Zuid-Holland. Dit 
akkoord is met 66 partijen gesloten. Hij stipt vervolgens drie punten van de Capital 
Agenda aan: 
1. Het belang van scholing, dat nu ook door de Covid crisis heel urgent is. 
2. Er draaien veel projecten, gaan ook door bv in de tuinbouwsector, en van bank naar 

bouw, en hightech maak, werken in de uitvoering nauw samen met de MRDH en de 
campussen. Kijken nu hoe de campussen kunnen bijdragen aan de capital agenda. 

3. Jongerenwerkplan Zuid-Holland: minimaal 150 jongeren aan een baan helpen in een 
bedrijf in Zuid-Holland. Bedrijven kunnen hiervoor een bijdrage krijgen. 

Adviescommissieleden kunnen suggesties voor punt 3 doorgeven.  
Anne Sanders (MRDH) blikt na een korte film over campussen in de metropoolregio 
Rotterdam Den Haag terug op de campusontwikkeling in de regio. Vervolgens wordt de 
commissie bijgepraat over twee specifieke campussen in de regio, te weten Dutch 
Innovation Park in Zoetermeer en Food Innovation Academy in Vlaardingen. 
Wijnand van Essen van Dutch Innovation Park nodigt de adviescommissie EV uit om 
een keer een bezoek te brengen. Cor Bakker van de Food Innovation Academy geeft 
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aan dat de adviescommissie EV ook van harte welkom is om een keer een kijkje te 
nemen. Madelon Knop (MRDH) vertelt over de nulmeting die de MRDH heeft uitgevoerd 
en over het plan campusontwikkeling 2021-2022. 

Opmerkingen en vragen naar aanleiding van de presentatie: 

 Is het rapport dat opgesteld is, openbaar? En zo ja, kunnen we dat ontvangen? 
Het is geen rapport geworden, maar een PowerPointpresentatie van de nulmeting 
en het campusplan. Deze stukken zijn al gedeeld met de adviescommissie EV. Het 
campusplan is ook op de MRDH website te vinden. 

 Waar komen de data van het aantal leerlingen vandaan? En naar welke 
campussen gaan ze?  
De data met betrekking tot het aantal leerlingen is afkomstig van de campussen 
zelf. Gegevens over onderlinge bewegingen van studenten tussen de campussen 
zijn nog niet beschikbaar. Dat wordt meegenomen in het onderzoek naar de 
(onderlinge) bereikbaarheid van campussen. 

 Het is goed dat bereikbaarheid ook onderzocht wordt. Komen bedrijven en 
leerlingen uit de buurt, of komen ze ook vanuit de regio? 
In het uit te voeren onderzoek naar de bereikbaarheid van de campussen wordt ook 
gekeken waar de studenten en medewerkers van bedrijven vandaan komen en 
welke reisbewegingen zij wekelijks maken.  

 Er wordt opgemerkt dat het vreemd is dat de MRDH advies vraagt over hoe het 
bedrijfsleven lokaal en regionaal nog sterker betrokken worden. Die vraag kan je 
toch ook gewoon neerleggen bij ondernemersverenigingen? 
De voorzitter geeft aan het juist op prijs te stellen dat advies gevraagd wordt aan de 
adviescommissie EV.  

 Onderzoek of campus ambassadeurs sector gedreven kunnen werken. 

 Focus op bestaande campussen en omscholing. Ga in gesprek met bedrijven om te 
kijken wat zij nodig hebben in het kader van omscholing. 
De MRDH zet via het programma “Sterker uit de crisis” al in op het om- en 
bijscholen van werkenden. Tijdens MRDH live wordt ook gesproken over 
campussen. 

De adviescommissie EV geeft de volgende adviezen: 
1. Koppel brancheverenigingen en bovenlokale bedrijven aan campussen.  
2. Behoud de bestaande sectorale focus.  
3. Focus op bestaande campussen.  

5. Vaststellen verslag adviescommissie EV 7 oktober 2020 
De adviescommissie EV stelt het verslag van 7 oktober 2020, met dank aan de notulist, 
ongewijzigd vast.  
Er wordt gevraagd of het conceptverslag eerder gedeeld kan worden met de 
commissieleden. Dat gaan we proberen.  

6. Rondvraag en sluiting 
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inbreng. Zij sluit vervolgens de 
vergadering. 



Investeren in de Regio / 
Groeiagenda Zuid-Holland

Adviescommissie VA en EV 

18 november 202

- Simon Fortuyn (VA)

- Armand van de Laar (EV)  



Groeiagenda Zuid-Holland 

Triple helix coalitie Zuid-Holland 

 Kennisinstellingen

 Bedrijven (ook VNO-NCW, MKB’ers)

 Overheden

Drie doelen

1. Uitnodiging naar het Rijk om gezamenlijk te investeren in de regio 

2. Steun regionale plannen nationaal Groeifonds (en bijv. EU-fondsen)

3. Versterking regionale samenwerking

Groeiagenda (slim, gezond, duurzaam)

 Verdienvermogen (euro’s en banen) van de regio en Nederland op de langere 
termijn centraal; gaat om grote en samenhangende impact

 Focus op de 5 belangrijkste ‘systeeminterventies’: 1 kennis & innovatie; 2 
maakindustrie; 3 energie; 4 bereikbaarheid; en 5 human capital

 Uitgewerkte en doorgerekende plannen van de regio



• Eerste ronde: plannen van ministeries gaan op 1/1/21 
naar onafhankelijke commissie

• Tweede ronde (voorjaar ‘21) en verder: ook andere 
partijen kunnen via de ministeries plannen indienen



Inzet regio

• De eerste uitgewerkte en doorgerekende regioplannen lagen 
al ruim voor de zomer op de bureaus van de ministeries. De 
meeste zijn ‘overgenomen’ voor indiening in de eerste ronde

• Vanaf de zomer is de lobby en communicatie van de regio 
gestart m.b.v. de ‘binnenzaknotitie’ / Groeiagenda Light 

– Inzet van breed netwerk bestuurders en medewerkers richting ministeries, 
verkiezingsprogrammacommissies, woordvoerders in het parlement, etc.

– Filmpjes over de Groeiagenda en de 5 ‘systeeminterventies’

– Persaandacht , regionaal én landelijk

• Nu nadere uitwerking Groeiagenda t.b.v. lancering begin 2021
– Samenhang en impact verder toelichten, inzichtelijker en concreter

– Verdere onderbouwing en doorrekening door OESO en universiteiten

– ‘Haakjes’ voor uitgewerkte/doorgerekende regioplannen voor volgende 
rondes (> 30 mln. Euro, brede regionale steun, ook eigen inzet regio)

– Gereed voor landelijke verkiezingen maart 2021



Regioplannen eerste ronde 
- Quantumtechnologie 

o Snelle computers en internet
o Clean Rooms (steriele ICT-ruimtes)

- Artificial Intelligence, incl. Cyber
o Haven & Maritiem; Vrede, Recht en Veiligheid; Energie; Gezondheidszorg

- Biotechnologie 
o Regmed: regeneratieve geneeskunde (cellen)
o Health RI: digitaal medisch onderzoek

In beeld voor vervolg o.a.
- Medische technologie (producten en toepassingen)
- Laser-satelliet-communicatie
- Duurzame chemie
- Digitaliseren glastuinbouw
- Actieagenda Maakindustrie Zuid-Holland
- Human Capital Akkoord Zuid-Holland

Kennisontwikkeling, R&D, innovatie



Infrastructuur (ook energie)
Regioplannen eerste ronde 
- Metropolitaan OV en verstedelijking (MOVV)

o Spoorlijn Leiden – Dordrecht, incl. knooppunten en stations
o OV CID |Binckhorst & OV Haagse regio
o OV Oeververbinding Rotterdam & OV Rotterdamse regio e.o.
o OV Zoetermeer/Rotterdam/Leiden

Naast MOVV in MIRT (als onderdelen gebiedsprogramma MoVe)
o Gebiedsuitwerkingen Westland
o Gebiedsuitwerking Voorne Putten / Haven Rotterdam
o Korte Termijn Aanpak (o.a. Zoetermeer, Westland, Voorne Putten)

- Waterstof 
o Offshore elektrolyzer: met elektriciteit waterstof produceren uit water
o Leveren aan industrie vanuit het Haven Industrieel complex, buisleidingen

In beeld voor vervolg o.a.
- Goederenvervoer en logistiek
- Duurzame mobiliteit
- Warmte



Vervolg proces

• Groeiagenda is deze weken onderwerp van gesprek (geweest) in de 
adviescommissies (en de Raden en Staten) 

• Voorlopig geen berichten van het kabinet over indiening eerste 
ronde Groeifonds, het is nu afwachten

• De komende maanden rondt de regionale coalitie de Groeiagenda 
af t.b.v. de lancering begin 2021 (vóór de TK-verkiezingen)

• Daarnaast blijft de MRDH met de 23 gemeenten werken aan 
MIRT/MoVe, programma’s/projecten Va en EV, andere/nieuwe 
regionale initiatieven en projecten

Nu gevraagd aan de adviescommissies
Het algemeen bestuur - op basis van de groeiagenda Zuid-Holland 
‘Light’ en de factsheet daarover - eventuele aandachtspunten mee te 
geven voor de regionale coalitie



Bedankt!



 
 

Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Capelle aan den IJssel, Delft, Den Haag, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Leidschendam-Voorburg, Maassluis,  
Midden-Delfland, Nissewaard, Pijnacker-Nootdorp, Ridderkerk, Rijswijk, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Wassenaar, Westland, Westvoorne, Zoetermeer. 

 
 
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 
 
 
 
 



 

 
 

Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Capelle aan den IJssel, Delft, Den Haag, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Leidschendam-Voorburg, Maassluis,  
Midden-Delfland, Nissewaard, Pijnacker-Nootdorp, Ridderkerk, Rijswijk, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Wassenaar, Westland, Westvoorne, Zoetermeer. 

 
 
 
Geachte voorzitters en leden van de adviescommissies,  
 
 
Namens het algemeen bestuur wil ik u zeer bedanken voor uw constructieve advies inzake de 
Groeiagenda Zuid-Holland. Uw adviezen zijn zeer waardevol bij het verkrijgen van steun en 
draagvlak binnen de MRDH voor de koers en uitvoering van de Groeiagenda.  
 
Wij nemen uw adviezen zeer ter harte en zullen deze inbrengen in de regionale coalitie 
waaraan de MRDH deelneemt.  
 
Wij zullen erop toezien dat er in de Groeiagenda helder wordt uitgelegd wat de Groeiagenda 
bijdraagt aan de regionale economie en wat de inwoners en bedrijven in onze regio daarvan 
gaan merken. Om dit te verduidelijken zullen in de Groeiagenda ook visualisaties en kaarten 
opgenomen worden, zodat ook duidelijk wordt wat de samenhang is en op welke plekken het 
landt. Tevens zal er een begrippenlijst in de Groeiagenda worden opgenomen om 
ingewikkelde termen uit te leggen.  
 
Uw adviezen om met voorrang te investeren in toekomstbestendig OV zien wij als een 
onderstreping van de urgentie van de propositie MOVV die samen met het ministerie is 
ingediend voor het nationaal Groeifonds. Wij zijn het ook eens met uw advies om weg en OV 
als één systeem te benaderen. Uiteraard zetten we daarbij ook in op quick wins, waar mogelijk. 
 
Terecht vraagt u aandacht voor het investeren in onze gehele regio, het bewaken van de 
samenhang en de balans binnen de regio. De MRDH zet daarom - zoals u weet - naast de 
Groeiagenda Zuid-Holland ook in op projecten en initiatieven via het gebiedsprogramma 
Mobiliteit en Verstedelijking (MoVe) dat aan de orde is in het MIRT en via diverse programma’s 
van de bestuurscommissies Economisch Vestigingsklimaat en Vervoersautoriteit.  
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Tot slot is er een commissie van het algemeen bestuur ingesteld die op dit moment in kaart 
brengt welke andere projecten en initiatieven in beeld zouden kunnen komen binnen de MRDH 
en hoe dit te stimuleren. Op die manier heeft er een investeringsoffensief in de gehele 
metropoolregio plaats. 
 
Met de groeiagenda Zuid-Holland wordt ingezet op een duidelijke lobbyboodschap. Om het 
verdienvermogen van Nederland te versterken en de werkgelegenheid te vergroten, zijn 
samenhangend investeringen in onze regio urgent en cruciaal. Voor herstel en voor groei!  
De regio is er klaar voor, het Rijk wordt gevraagd snel met ons mee te doen. Met die 
boodschap zullen wij ons blijvend laten horen aan het Binnenhof. 
 
Zoals u van ons gewend bent zult u regelmatig worden geïnformeerd over de resultaten die via 
de Groeiagenda Zuid-Holland worden geboekt. Daarbij zal steeds worden gecommuniceerd 
wanneer en hoe nieuwe proposities ingediend kunnen gaan worden en waaraan zij dan 
moeten voldoen. 
 
Ik wil u nogmaals danken voor uw adviezen en u zult in het nieuwe kalender wederom worden 
geïnformeerd. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens het algemeen bestuur, 
 

 
Wim Hoogendoorn,    Jan van Zanen, 
secretaris     voorzitter  
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Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Capelle aan den IJssel, Delft, Den Haag, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Leidschendam-Voorburg, Maassluis,  
Midden-Delfland, Nissewaard, Pijnacker-Nootdorp, Ridderkerk, Rijswijk, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Wassenaar, Westland, Westvoorne, Zoetermeer. 

 
 
 
 
 
Met deze brief informeren wij u graag gezamenlijk namens de adviescommissies Economisch 
Vestigingsklimaat en Vervoersautoriteit over de bespreking en het advies dat de 
adviescommissies op 18 november jl. over het onderwerp ‘informatievoorziening 
adviescommissies en raden’ hebben uitgebracht. Beide adviescommissies zijn positief over het 
voorstel van de informatievoorziening en hechten er belang aan dat de MRDH de 
commissieleden en de gemeenteraden goed wil voorzien in de informatie. De adviescommissies 
geven naast het voorstel de volgende adviezen mee: 
 
Advies 1 – Adviescommissie EV: lange termijnplanning en afwegingen  
Vanuit de adviescommissie EV is er behoefte om de lange termijnplanning van de onderwerpen 
die het komende jaar spelen binnen de MRDH-gremia te ontvangen. Deze planning wordt al wel 
meegestuurd in de vergaderstukken bij de adviescommissie Va. Daarnaast gaven de leden van 
de adviescommissie EV aan behoefte te hebben dat in de planning ook helder aangegeven is 
welke afweging wordt gemaakt om een onderwerp te bespreken/ advies te vragen aan de 
adviescommissie. Tevens is het advies aan het algemeen bestuur om een jaaroverzicht in één 
oogopslag op te stellen, inclusief een overzicht welke investeringen en projecten er in een 
gemeente plaatsvinden. 

 

Advies 2 – Adviescommissie EV: helderheid stukken  
De adviescommissie EV geeft aan dat het bij de vergaderstukken duidelijk moet zijn wat er aan 
de commissieleden gevraagd wordt. Om hier meer focus in aan te brengen is het advies om een 
voorblad toe te voegen aan de vergaderstukken. Dit voorblad bevat een korte, bondige en 
duidelijke samenvatting van de achterliggende stukken. In aanvulling daarop is tevens het advies 
om de vergaderstukken helder, duidelijk en voor eenieder begrijpelijk op te schrijven. 
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Advies 3 – Adviescommissie Va: dossiers in e-systeem 
De commissieleden waarderen dat de vergaderstukken te raadplegen zijn via de bestaande 
systemen iBabs en Notubiz. Als suggestie wordt meegegeven om in deze systemen ook de 
functie dossiers te gebruiken, zodat de achtergrondinformatie van een dossier gemakkelijk terug 
te vinden is.  
 
Advies 4 - vergroot de betrokkenheid bij de raden 
De commissies zijn positief over het voorstel van de webinars en het bezoek aan de raden en 
de klankbordgroepen. Hierbij heeft de adviescommissie Va nog twee aandachtspunten. Met 
betrekking tot de webinars wordt meegegeven om de webinars vaker dan de voorgestelde één 
of twee keer per jaar te organiseren. Bij de bezoeken is het advies om dit interactief te 
organiseren.   
Daarnaast is het advies om de vergaderingen van de adviescommissies actiever onder de 
aandacht te brengen bij de raadsleden dat zij welkom zijn als toehoorder bij de vergadering.  
 
Advies 5 – Adviescommissie Va: evalueer de informatievoorziening 
De commissies zijn positief over het voorstel om per vergadering de vergaderstukken te 
evalueren. Het advies vanuit de adviescommissie Va is om hiervoor de klankbordgroepen en 
de agendacommissie voor te gebruiken. De adviescommissie EV wil dit als standaard 
agendapunt toe gaan voegen. Tevens is het advies om per half jaar te evalueren of de 
informatievoorziening voldoet aan de behoefte.  
 
De adviezen dragen bij aan een betere positionering binnen de MRDH en binnen de raden.  
Wij zien graag een reactie tegemoet op deze brief.  
 
Namens de adviescommissies Economisch Vestigingsklimaat en Vervoersautoriteit,  
 
 
Karin Kayadoe      Jan Pieter Blonk 
 
 
 
 
 
  
Voorzitter adviescommissie      Voorzitter adviescommissie 
Economisch Vestigingsklimaat    Vervoersautoriteit 









 

 
 
Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Capelle aan den IJssel, Delft, Den Haag, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Leidschendam-Voorburg, Maassluis,  
Midden-Delfland, Nissewaard, Pijnacker-Nootdorp, Ridderkerk, Rijswijk, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Wassenaar, Westland, Westvoorne, Zoetermeer. 

 
 
Geachte leden van de Bestuurscommissie EV, 
 
Op woensdag 18 november jl. heeft de adviescommissie Economisch Vestigingsklimaat de 
regionale campusontwikkeling in de metropoolregio Rotterdam Den Haag besproken. Namens 
de bestuurscommissie EV was wethouder Van Driel (Zoetermeer) aanwezig om het gesprek te 
voeren met de leden van de adviescommissie EV. Er is uitleg gegeven over de regionale 
campusontwikkeling, de Human Capital agenda Zuid-Holland en twee specifieke campussen in 
de regio, te weten Dutch Innovation Park te Zoetermeer en Food Innovation Academy te 
Vlaardingen.  
 
De reacties van de leden van de adviescommissie EV op de regionale campusontwikkeling 
waren positief. De adviescommissie EV onderschrijft het belang van regionale campussen in 
de regio.  
 
De adviescommissie EV geeft de bestuurscommissie EV de volgende adviezen mee: 
 

1. Koppel brancheverenigingen en bovenlokale bedrijven aan campussen 
2. Behoud de bestaande sectorale focus 
3. Focus op bestaande campussen 

 
Wij hopen dat ons advies een bijdrage levert aan een goede regionale campusontwikkeling. 
Wij ontvangen daarom graag een reactie op deze brief. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
 
 
 
Karin Kayadoe 
Voorzitter Adviescommissie EV 
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