
Adviescommissie Ev 6 oktober 2021
Agenda

Datum 06-10-2021
Aanvang 18:00
Locatie Digitaal in Teams
Voorzitter K.J. Kayadoe
Eindtijd 20:00

01.00 Opening en Mededelingen

De reactiebrief van het algemeen bestuur m.b.t. de tweede tussenevaluatie GR MRDH
ontvangt u in een nazending. 

1.0 Agenda AC EV 6 oktober (1).docx

02.00 Nationaal Groeifonds en Groeiagenda Zuid-Holland

U wordt gevraagd om kennis te nemen van de voortgang van het Nationaal Groeifonds
en Groeiagenda Zuid-Holland. Toelichting: De stand van zaken van het Nationaal
Groeifonds wordt in de adviescommissie toegelicht. Hierin wordt andere gekeken naar de
projecten uit de eerste tranche, de projecten die nu ingediend gaan worden in de tweede
tranche en hoe het proces er verder uit ziet. U wordt gevraagd om kennis te nemen van
de AB-commissie regionale initiatieven. 

03.00 AB-commissie regionale initiatieven

U wordt gevraagd om kennis te nemen van de AB-commissie regionale initiatieven.
Toelichting: In de adviescommissie van 7 april jl. heeft u aangegeven geïnformeerd te
willen worden over de werking van de AB-commissie. De AB-commissie is opgericht naar
aanleiding van een themasessie in het Algemeen Bestuur die deels in het teken stond
van het traject ‘Investeren in de Regio’ en het daarmee samenhangende traject rond het
Nationaal Groei Fonds (NGF). De AB-commissie richt zich op projecten die een regionaal
karakter hebben en die nog niet (volledig) in beeld zijn bij de bestuurscommissies of juist
de individuele bestuurscommissies overstijgen en een integraal karakter hebben. De AB-
commissie treedt niet in rollen, taken en bevoegdheden van de bestuurscommissies. We
praten u graag bij over de werking van de AB-commissie en de projecten die daar zijn
besproken. 

3.0 Agendapost ABcommissie.docx
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04.00 Sterker uit de crisis

U wordt gevraagd om: -Kennis te nemen van de stand van zaken van het programma
Sterker uit de Crisis -Advies te geven over continuering van het programma in 2022: •
wat geeft de adviescommissie mee aan de bestuurscommissie over het wel of niet
continueren van een specifiek budget voor Sterker uit de Crisis projecten in 2022? • op
welke (andere) thema’s dient focus te liggen bij het continueren van het programma
Sterker uit de Crisis? Toelichting: De coronacrisis heeft grote impact op de economie van
de metropoolregio Rotterdam Den Haag. Met kennis en financiële middelen proberen
lokale, regionale en landelijke overheden bedrijven zo goed mogelijk te ondersteunen.
Ook de MRDH draagt hier aan bij. De focus ligt op samenwerking en het ontwikkelen van
projecten, die zowel bijdragen aan het economisch herstel na de coronacrisis als aan de
transitie naar een nieuwe economie. Omdat de crisis nu in een nieuwe fase komt, is het
tijd om te kijken hoe we met het Sterker uit de Crisis programma en budget om zullen
gaan. Gaan we door met het programma of komt het terug in de vaste structuren? Als we
doorgaan, wat is er dan nodig en op welke thema’s dient de focus te liggen? Hierover is
het advies van de Adviescommissie gewenst. 

4.0 Agendapost Sterker uit de crisis.docx

05.00 Vaststellen vergaderplanning ACEV 2022

U wordt gevraagd om de vergaderdata van 2022 vast te stellen. 

5.0 Agendapost vaststellen vergaderplanning 2022.docx

06.00 Vaststellen verslag adviescommissie EV 16 juni 2021

U wordt gevraagd om het beknopte verslag vast te stellen. 

6.0 Verslag AC EV 16 juni 2021.docx

07.00 Rondvraag en sluiting

Fysiek of digitaal vergaderen: Afhankelijk van de versoepeling van de coronamaatregelen
vanuit het Rijk is het wellicht weer mogelijk om fysiek te vergaderen zonder 1,5 meter
afstand (eventueel met coronatoegangsbewijs). Er wordt een rondje gedaan om hierover
van gedachten te wisselen. 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 6 oktober 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 s.akay@mrdh.nl 
om de link naar de vergadering te ontvangen.

1. Opening en Mededelingen 18.00-18.10
-Nieuwe SAD MRDH  
-Tweede tussenevaluatie GR MRDH (u ontvangt de reactiebrief van het algemeen bestuur in een 
nazending) 
-Stand van zaken Strategische Agenda MRDH 

2. Nationaal Groeifonds en Groeiagenda Zuid-Holland 18.10-18.25
U wordt gevraagd om kennis te nemen van de voortgang van het Nationaal Groeifonds en 
Groeiagenda Zuid-Holland. 

Bijlagen: -

Toelichting: 
De stand van zaken van het Nationaal Groeifonds wordt in de adviescommissie toegelicht. Hierin 
wordt andere gekeken naar de projecten uit de eerste tranche, de projecten die nu ingediend 
gaan worden in de tweede tranche en hoe het proces er verder uit ziet. 

3. AB-commissie regionale initiatieven 18.25-18.50
U wordt gevraagd om kennis te nemen van de AB-commissie regionale initiatieven. 

Bijlagen: 1
-Agendapost AB-commissie 

Toelichting:
In de adviescommissie van 7 april jl. heeft u aangegeven geïnformeerd te willen worden over de 
werking van de AB-commissie. De AB-commissie is opgericht naar aanleiding van een 
themasessie in het Algemeen Bestuur die deels in het teken stond van het traject ‘Investeren in 
de Regio’ en het daarmee samenhangende traject rond het Nationaal Groei Fonds (NGF). De 
AB-commissie richt zich op projecten die een regionaal karakter hebben en die nog niet 
(volledig) in beeld zijn bij de bestuurscommissies of juist de individuele bestuurscommissies 
overstijgen en een integraal karakter hebben. De AB-commissie treedt niet in rollen, taken en 
bevoegdheden van de bestuurscommissies. We praten u graag bij over de werking van de AB-
commissie en de projecten die daar zijn besproken. 

----- 10 min pauze -----
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4. Sterker uit de crisis 19.00-19.45
U wordt gevraagd om: 
-Kennis te nemen van de stand van zaken van het programma Sterker uit de Crisis
-Advies te geven over continuering van het programma in 2022: 

 wat geeft de adviescommissie mee aan de bestuurscommissie over het wel of niet 
continueren van een specifiek budget voor Sterker uit de Crisis projecten in 2022?

 op welke (andere) thema’s dient focus te liggen bij het continueren van het programma 
Sterker uit de Crisis? 



Bijlagen: 1
- Agendapost Sterker uit de Crisis

Toelichting:
De coronacrisis heeft grote impact op de economie van de metropoolregio Rotterdam Den Haag. 
Met kennis en financiële middelen proberen lokale, regionale en landelijke overheden bedrijven zo 
goed mogelijk te ondersteunen. Ook de MRDH draagt hier aan bij. De focus ligt op samenwerking 
en het ontwikkelen van projecten, die zowel bijdragen aan het economisch herstel na de 
coronacrisis als aan de transitie naar een nieuwe economie.
Omdat de crisis nu in een nieuwe fase komt, is het tijd om te kijken hoe we met het Sterker uit de 
Crisis programma en budget om zullen gaan. Gaan we door met het programma of komt het terug 
in de vaste structuren? Als we doorgaan, wat is er dan nodig en op welke thema’s dient de focus 
te liggen? Hierover is het advies van de Adviescommissie gewenst.

5. Vaststellen vergaderplanning ACEV 2022 19.45-19.50 
U wordt gevraagd om de vergaderdata van 2022 vast te stellen.

6. Vaststellen verslag adviescommissie EV 16 juni 2021
U wordt gevraagd om het beknopte verslag vast te stellen. 

7. Rondvraag en sluiting 
- Fysiek of digitaal vergaderen: Afhankelijk van de versoepeling van de coronamaatregelen 

vanuit het Rijk is het wellicht weer mogelijk om fysiek te vergaderen zonder 1,5 meter afstand 
(eventueel met coronatoegangsbewijs). Er wordt een rondje gedaan om hierover van 
gedachten te wisselen. 

- 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 s.akay@mrdh.nl
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Volgende vergadering ACEV:
woensdag 1 december 2021

Onderwerpen voor de volgende vergadering:
* Actualisatie Strategie Werklocaties 
* Verstedelijking
* Innovatieprogramma’s: wat levert het op 

Spreekrecht:
Belangstellenden die gebruik willen maken van het spreekrecht dienen dit tenminste 24 uur voor de aanvang van 
de vergadering kenbaar te maken (via s.akay@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.



Onderwerp AB-commissie regionale initiatieven

Bestuurlijk 
trekker

Milene Junius

Gevraagd 
advies /
Ter informatie /

Kennis nemen van de AB-commissie regionale initiatieven.

Korte inhoud 
van voorstel

Op 5 juni 2020 vond er een themasessie plaats van het Algemeen Bestuur (AB) die 
deels in het teken stond van het traject ‘Investeren in de Regio’ en het daarmee 
samenhangende traject rond het Nationaal Groei Fonds (NGF). Daar is besloten tot de 
vorming van een commissie bestaande uit AB-leden waarin gesproken kan worden over 
de aanpak van regionale projecten en initiatieven die weliswaar niet direct in 
aanmerking komen voor het Nationale Groeifonds, maar wel van belang zijn voor de 
bereikbaarheid en het economisch vestigingsklimaat van de regio. AB-leden 
(burgemeesters) konden zich hier voor aanmelden.

De commissie bestaat uit: Burgemeester Junius (Hellevoetsluis) (voorzitter), 
Burgemeester van Oosten (Nissewaard), Burgemeester Lamers (Schiedam), 
Burgemeester De Lange (Wassenaar), Burgemeester Haan (Maassluis), Burgemeester 
Vroom (Krimpen aan den IJssel), Burgemeester Arends (Westland) en Burgemeester
Wijbenga – van Nieuwenhuizen (Vlaardingen).

De doelstelling van de commissie is:
1. Inzicht hebben en het AB inzicht bieden in de verschillende initiatieven en 
projecten/programma’s in de hele metropoolregio en deze in samenhang te bezien.
2. Komen tot een integraal overzicht van de verschillende initiatieven en 
projecten/programma’s in de hele metropoolregio en deze in scope brengen bij het AB.
3. Organiseren van het integrale, strategische en interactieve gesprek in het AB over de 
brede opgaven in onze regio.
4. Bijdragen aan een betere verbinding tussen het werk in de twee bestuurscommissies 
en het AB, zodat het AB op het geheel kan sturen en keuzes kan maken, ook waar het 
de begroting aangaat.
5. Ontwikkeling van een werkwijze om initiatieven, programma’s en projecten bij het AB 
in beeld te brengen en te adviseren hoe deze binnen de MRDH tot uitvoering te 
brengen.

De eerste vergaderingen in juli en september 2020 zijn met name gebruikt om tot een 
werkwijze te komen. Daarna is het financiële speelveld (de financiële- en 
begrotingssystematiek van de MRDH) in kaart gebracht. Ook is inzichtelijk gemaakt aan 
wat voor soort projecten de MRDH een financiële bijdrage levert.

De AB-commissie treedt niet in rollen, taken en bevoegdheden van de 
bestuurscommissies. De AB-commissie richt zich op projecten die een regionaal 
karakter hebben en die nog niet (volledig) in beeld zijn bij de bestuurscommissies of 
juist de individuele bestuurscommissies overstijgen en een integraal karakter hebben.

Om de link met de bestuurscommissies te waarborgen wil de AB-commissie, waar 
mogelijk, de wethouder die het project in de gemeente in portefeuille heeft het project in 
de AB-commissie toe laten lichten. De wethouder wordt daarbij bij voorkeur vergezeld 
door een wethouder uit de andere bestuurscommissie en een andere gemeente. De 
AB-commissie vraagt de gemeente die het project in de AB-commissie inbrengt om aan 
te geven wat er van de MRDH gevraagd wordt op gebied van kennisuitwisseling, 

Adviescommissie
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platformfunctie, coalitievorming, lobby en financiële ondersteuning. De AB-commissie 
adviseert de betreffende gemeenten over het verdere MRDH-proces en aanpak, 
bijvoorbeeld richting AB of bestuurscommissie. De AB-commissie vergadert steeds een 
aantal weken voor het AB.

Het afgelopen jaar zijn een viertal casussen besproken. De eerste was de waarde van 
Wassenaar voor de regio. Wethouder Klaver (Wassenaar) presenteerde een casus 
waarin bereikbaarheid, vestigingsklimaat, wonen en groen bij elkaar komen. De MRDH-
organisatie heeft meegedaan aan de verschillende gesprekken met stakeholders en 
meegedacht om tot een volgende stap te komen. Wassenaar werkt nu aan een bredere 
visie “De poort naar de Hollandse Duinen”. Ook in het AB is er een presentatie 
gehouden over deze casus. Op 14 juli 2021 is er een ambtelijke 
stakeholdersbijeenkomst georganiseerd met partners uit de regio. Op 15 september 
2021 was er een bestuurlijke bijeenkomst. Daar is de wil uitgesproken door iedere 
aanwezige om betrokken te blijven en om mee te werken aan de vraag hoe dit project 
verder gebracht kan worden. Om dat aan te jagen, heeft MRDH toegezegd een 
kwartiermaker te leveren om tot een concre(e)t(er) projectplan te komen. Ook is 
afgesproken om in het begin van 2022 een vervolg te geven aan de bestuurlijke 
bijeenkomst.

Daarnaast hebben de gemeenten Westland en Maassluis een casus ingebracht. 
Wethouders Varekamp (Westland) en Voskamp (Maassluis) hebben toegelicht met 
welke ruimtelijke ontwikkelingen de gemeenten te maken hebben en welke ambities ze 
hebben met hoogwaardig openbaar vervoer (HOV). De presentatie is ook gehouden in 
de Bestuurscommissie Va en het AB. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan een 
gezamenlijke mobiliteitsstudie. Deze wordt dit najaar gepresenteerd.

Als derde presenteerden wethouders van de Laar (Rijswijk) en Vollebregt (Delft) twee 
projecten in de Plaspoelpolder in Rijswijk met betrekking tot campusontwikkeling, 
transformatie en geothermie. De projecten zijn heel interessant en er zijn met 
verschillende gemeenten verbindingen te leggen. De casus was onderwerp van gesprek 
in de bestuurscommissie EV. De AB-commissie is van mening dat er op dat moment 
geen rol voor de AB-commissie of het AB was. Afgesproken is dat de wethouders 
terugkomen in de AB-commissie op het moment dat de casus vastloopt.

Tot slot presenteerde wethouders Proos (Barendrecht) en Oosterwijk (Ridderkerk) de 
casus Dutch Fresh Port. Dat leidde tot een goed gesprek en een aantal tips voor een 
verdere MRDH-verkenning van de integrale gebiedsontwikkeling van het AGF-cluster. 
Afgesproken is dat dit punt terugkomt op de agenda van de AB-commissie.

De voorzitter van de AB-commissie, burgemeester Junius, koppelt in elke AB-
vergadering terug over het werk van de AB-commissie, onderdeel daarvan is een 
oproep om projecten aan te dragen, waar de AB-commissie de volgende keren over kan 
spreken. Diezelfde oproep is deze zomer middels een brief over het Groeifonds ook aan 
alle MRDH-gemeenten gedaan. 

Communicatie Er is een interview met de voorzitter afgenomen: https://mrdh.nl/nieuwe-ab-commissie-
regionale-projecten-initiatieven-zorgt-verdiepingsslag.
Op 29 september 2021  is er een interview afgenomen met de burgemeester Leendert 
de Lange en wethouder Caroline Klaver van Wassenaar en portefeuillehouder Simon 
Fortuyn over de ambitie van Wassenaar als Poort tot de Hollandse Duinen.

Bijlagen
Gevolgde 
procedure

Bestuurscommissie

Bestuurscommissie

Zienswijzetermijn

Verdere 
procedure

Dagelijks bestuur



Algemeen bestuur



Onderwerp Programma Sterker uit de Crisis

Bestuurlijk 
trekker

Margreet van Driel (Zoetermeer) en Marcel Houtkamp (Schiedam)

Gevraagd 
advies /
Ter informatie /

 Kennis te nemen van de stand van zaken van het programma Sterker uit de 
Crisis

 Advies gevraagd over continuering van het programma in 2022: 
o wat geeft de adviescommissie mee aan de bestuurscommissie over het 

wel of niet continueren van een specifiek budget voor Sterker uit de 
Crisis projecten in 2022?

o op welke (andere) thema’s dient focus te liggen bij het continueren van 
het programma Sterker uit de Crisis? 

 
Korte inhoud 
van voorstel

De coronacrisis heeft grote impact op de economie van de metropoolregio Rotterdam 
Den Haag. Met kennis en financiële middelen proberen lokale, regionale en landelijke 
overheden bedrijven zo goed mogelijk te ondersteunen. Ook de MRDH draagt hier aan 
bij. De focus ligt op samenwerking en het ontwikkelen van projecten, die zowel 
bijdragen aan het economisch herstel na de coronacrisis als aan de transitie naar een 
nieuwe economie. Het gaat om projecten die voortbouwen op de koers die we de 
afgelopen jaren hebben ingezet en die op korte termijn tot uitvoering kunnen worden 
gebracht. Projecten met een blijvende impact: slimmere productieketens, weerbare 
economische sectoren en een meer flexibele en skills-georiënteerde arbeidsmarkt.

Op 15 juli 2020 heeft de bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat ingestemd 
met de ontwikkeling van projecten onder de noemer ‘Sterker uit de crisis’ op vier 
verschillende thema’s: 
 Digitalisering MKB 
 Flexibele productie en productiesoevereiniteit in de maakindustrie 
 Innovatieprogramma Zorgtechnologie (eenmalige impuls Innovatieprogramma 
ZorgTech in 2020) 
 Flexibele en skills-georiënteerde arbeidsmarkt (Leven Lang Ontwikkelen - LLO). 

De MRDH investeert in deze thema’s door een extra financiële impuls te geven aan 
projecten, die innovaties toepassen voor maatschappelijke – en economische 
uitdagingen, regionale werkgelegenheid stimuleren en de digitalisering van het MKB 
faciliteren. In totaal heeft de MRDH voor de periode 2020-2021 1,75 miljoen euro vrij 
gemaakt voor deze projecten.
In de afgelopen bestuurscommissies EV zijn er op alle thema’s bijdragen verleend. 

Voortgang Sterker uit de crisis thema’s
Hieronder wordt er een korte stand van zaken gegeven voor de vier thema’s en 
bijbehorende projecten.

Zorgtech
Het  innovatieprogramma ZorgTech ontving in 2020 een extra implus van € 250.000 uit 
het programma Sterker uit de crisis voor de uitbreiding van het voucherprogramma 
specifiek gericht op het sociaal domein van gemeenten. Met deze extra bijdrage kunnen 
bedrijven, zorginstellingen en fieldlabs versneld en gezamenlijk aan de slag gaan om 
innovatieve oplossingen te ontwikkelen die bijdragen aan een betere zorg voor de 
inwoners van de metropoolregio Rotterdam Den Haag.

Adviescommissie  
Economisch Vestigingsklimaat
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Digitalisering MKB
Naast grote economische gevolgen heeft de coronacrisis ook een versnelling gegeven 
aan een aantal trends en ontwikkelingen die bijdragen aan het vernieuwen en 
verduurzamen van de economie. Bijvoorbeeld de digitalisering van het MKB. Veel 
fysieke winkels ontplooiden hun online-activiteiten en -diensten verder. Behoud van een 
krachtig MKB is van belang voor de regio, niet alleen vanwege het grote aandeel in de 
werkgelegenheid, maar ook vanwege de lokale betrokkenheid en de bijdrage die het 
MKB levert aan bijvoorbeeld levendige winkelstraten. Dit draagt bij aan een prettig 
woonklimaat voor alle mensen die wonen in onze regio. Een goede aanleiding om als 
MRDH te investeren in een aantal projecten van het MKB die erop gericht zijn om 
‘sterker uit de crisis’ te komen en de digitaliseringsslag te maken.

De ondersteuning vanuit de lopende projecten van Sterker uit de crisis bestaat uit 
drie onderdelen. Als eerste gaat een ondernemerscoach helpen bij het inventariseren 
van de vragen en behoeften van ondernemers. Vanuit die behoeften legt hij een relatie 
met bijvoorbeeld de Digiwerkplaats. Daar gaan studenten aan de slag met ondernemers 
om een specifieke vraag op het gebied van digitalisering op te lossen. Om ondernemers 
kennis te laten maken met de voordelen van digitalisering of hun kennis daarover bij te 
spijkeren en om ervaringen uit te wisselen met andere ondernemers komen er 
Digicafés. Dit zijn bijeenkomsten waarop ondernemers elkaar kunnen ontmoeten en 
informatie krijgen rondom bepaalde digitaliseringsthema's. En wil een ondernemer zich 
verder verdiepen: dan kan hij deelnemen aan de e-learnings die worden opgezet.
Digitalisering MKB | MRDH Metropoolregio Rotterdam Den Haag

Flexibele productie en productiesoevereiniteit in de maakindustrie 
De maakindustrie is een belangrijke pijler van de economie in Zuid-Holland en onze 
metropoolregio. Zuid-Holland kent een sterke maakindustrie (10.000 bedrijven) met een 
hightech toeleverketen (100.000 banen). En ook met producten als windmolens, 
warmtepompen en zonnepanelen maakt de maakindustrie de transitie naar een CO2-
neutrale en circulaire economie mogelijk. Alleen door de coronacrisis en de 
productiestop in Azië kwam de afhankelijkheid van deze productie onder de aandacht. 
Door de maakindustrie te ondersteunen hoopt de MRDH bedrijven meer mogelijkheden 
te geven om lokaal te produceren en betaalbare passend alternatieven dichtbij op te 
zetten.
Maakindustrie | MRDH Metropoolregio Rotterdam Den Haag

Flexibele en skills-georiënteerde arbeidsmarkt (Leven Lang Ontwikkelen - LLO). 
Leven Lang Ontwikkelen is één van de aspecten die bijdragen om de regio sterker uit 
de crisis te laten komen. Leven Lang Ontwikkelen is cruciaal om iedereen aan het werk 
te krijgen en te houden. Het zorgt voor een kwalitatief goede beroepsbevolking die 
bijdraagt aan onze regionale economie. Begeleiding van werknemers van 
krimpsectoren naar groeisectoren, het ontwikkelen en opschalen van modules voor her, 
om- en bijscholing, het mogelijk maken en stimuleren van uitwisseling van personeel 
tussen bedrijven, het zijn allemaal mogelijkheden die bijdragen aan een meer flexibele, 
skills-georiënteerde en weerbare arbeidsmarkt.
Leven Lang Ontwikkelen | MRDH Metropoolregio Rotterdam Den Haag

Nieuwe fase
Na de dreun die de Nederlandse economie vorig jaar te verwerken kreeg, herstelt zij dit 
jaar bijzonder snel. Ervan uitgaande dat de coronapandemie grotendeels onder controle 
is en er geen nieuwe maatregelen volgen, bedraagt de verwachte groei 4,2 procent. 
Daarmee is het niveau van voor de coronapandemie aan het einde van het derde 
kwartaal weer bereikt.
We zien echter wel grote verschillen tussen sectoren. De industrie, de handel en de 
zorg zijn bijvoorbeeld weer op stoom, maar andere sectoren, zoals de horeca, overige 
dienstverlening (waaronder reisbureaus), de sector vrije tijd en cultuur en bepaalde 
niches konden dit jaar nog niet herstellen van de crisis. 
Regionale groei blijkt naast verschillen in de economische structuur ook af te hangen 
van specifieke regionale omstandigheden. Voorbeelden zijn de voordelen die bedrijven 
ontlenen aan de nabijheid van kennisinstellingen, de kwaliteit van de beroepsbevolking, 



het gunstige leefklimaat en een goede bereikbaarheid. Andersom, als deze zaken niet 
op orde zijn, kunnen ze de groei van de regio remmen. 

Omdat de crisis nu in een nieuwe fase komt, is het tijd om te kijken hoe we met het 
Sterker uit de Crisis programma en budget om zullen gaan. Gaan we door met het 
programma of komt het terug in de vaste structuren? Als we doorgaan, wat is er dan 
nodig en op welke thema’s dient de focus te liggen? Hierover is het advies van de 
Adviescommissie gewenst.

Communicatie Via de website en het MRDH journaal wordt er gecommuniceerd over de sterker uit de 
crisis projecten. 

Bijlagen n.v.t.

Gevolgde 
procedure

Bestuurscommissie 15 juli 2020 en daarna voor afzonderlijke project 
bijdragen

Bestuurscommissie 8 december 2021

Zienswijzetermijn n.v.t.

Dagelijks bestuur n.v.t.

Verdere 
procedure

Algemeen bestuur n.v.t.



Onderwerp Vaststellen vergaderplanning 2022

Bestuurlijk 
trekker

n.v.t.

Gevraagd De vergaderplanning 2022 van de adviescommissie Economisch Vestigingsklimaat vast 
te stellen. 

 
Korte inhoud 
van voorstel

De adviescommissie Economisch Vestigingsklimaat dient de data vast te stellen voor de 
reguliere vergaderingen van de adviescommissie. De vergaderingen van de 
(bestuurlijke) gremia zijn zo op elkaar afgestemd dat de doorlooptijd van besluiten zo 
kort mogelijk is.

Vergaderplanning 2022
 woensdag 23 februari 2022
 woensdag 20 april 2022
 woensdag 15 juni 2022
 woensdag 28 september 2022
 woensdag 23 november 2022

Het tijdstip van de vergaderingen is van 18.00 uur tot 20.00 uur. 

Communicatie Na vaststelling van de vergaderplanning worden de data gecommuniceerd op de 
website van de mrdh en mrdh.notubiz.nl. Ook wordt de vergaderplanning 
gecommuniceerd aan de griffiers. 

Bijlagen n.v.t.
Gevolgde 
procedure

Bestuurscommissie n.v.t.

Bestuurscommissie n.v.t.

Zienswijzetermijn n.v.t.

Dagelijks bestuur n.v.t.

Verdere 
procedure

Algemeen bestuur n.v.t.

Adviescommissie  
Economisch 
Vestigingsklimaat
6 oktober 2021
agendapunt 5
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VERSLAG

Adviescommissie Economisch Vestigingsklimaat 
Woensdag, 16 juni 2021, 18.00-20.00

Digitaal in Teams 

Aanwezig
Voorzitter Karin Kayadoe Midden-Delfland André Gebben 
Secretaris Marjolein Steinebach Ellen Snethlage 
Lid bestuurscommissie Nissewaard -

Albrandswaard - Pijnacker-Nootdorp Saskia Kleewin 

Barendrecht Arno Schippers Ridderkerk Ton Overheid 

Brielle Anneke Witte Rijswijk Arno van den Berg 

Capelle aan den IJssel Jeroen Kolster Rotterdam Christel Monrooij 
Stephan Leewis 

Den Haag Det Regts Schiedam -

Delft Ida de Boer Vlaardingen Gilles Pappers 

Hellevoetsluis Mieke Bakker-Mantjes Wassenaar Ronald Everard 
Klaas Kamphuis 

Krimpen aan den IJssel Sharon Tollenaar Westland Cor van der Mark 
Nico de Gier

Lansingerland Ed van Santen Westvoorne Ferdinand den Hoed 
Gerrit Plantinga 

Leidschendam-Voorburg - Zoetermeer Raymund Zink 

Maassluis Johan Verhoeven 
Martin Boekestijn 

Gasten: Marco Oosterwijk, Frank van Kuppeveld en Wim Hoogendoorn 

1. Opening en mededelingen
 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 Oosterwijk (Ridderkerk) en 
van Kuppeveld (Pijnacker-Nootdorp).

 Er zijn afmeldingen ontvangen van commissieleden Jurdien Dieleman 
(Lansingerland), Wim Smit (Brielle) en Annemie Koegler (Rijswijk).  
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2. Samenwerking maakt sterker (Tweede tussenevaluatie GR MRDH 2021)
Het Dagelijks Bestuur MRDH heeft een scope vastgesteld en heeft gesproken over een 
opzet. Het Dagelijks Bestuur wilt niet de discussie voeren over het bestaansrecht en de 
kerntaken, maar over het verder optimaliseren en verbeteren van de GR MRDH. 

Opmerkingen vanuit de adviescommissie: 

 De raden beter betrekken en informeren over de verschillende actuele 
onderwerpen,

 Ga naar de raden toe en breng het verhaal van de MRDH, maak de MRDH meer 
zichtbaar,

 Het is nu te veel gericht op interne werkwijze i.p.v. de inhoud,
 Neem ook griffies en betrokken ambtenaren mee in de enquête,
 Meer nadruk leggen op verbinding tussen Ev en Va aangezien er steeds meer 

overlap is in de inhoudelijke onderwerpen,
 Hoe kunnen we onze netwerkfunctie beter benutten en verbeteren?

3. Ontwerp beleidsnota reserves, voorzieningen en fondsen MRDH 2021
Op grond van de Financiële verordening MRDH 2015 dient het algemeen bestuur ten 
minste eens in de vier jaar het beleid voor reserves, voorzieningen en fondsen vast te 
stellen in de vorm van een nota. De huidige nota is vier jaar geleden vastgesteld en 
wordt daarom nu geactualiseerd.

Geen opmerkingen vanuit de adviescommissie. 

4. Ontwerpbegroting MRDH 2022 
De doelstellingen en activiteiten binnen het programma Economisch vestigingsklimaat 
in de Ontwerpbegroting MRDH 2022 beogen het economische vestigingsklimaat te 
verbeteren. Die verbetering wil de MRDH in 2022 bereiken door samenwerking van de 
23 gemeenten in de metropoolregio, met partners zoals de provincie Zuid-Holland, de 
Economic Board Zuid-Holland en InnovationQuarter. 

Geen opmerkingen vanuit de adviescommissie. 

5. Voortgang programma City of the Future (YES!Delft)
De adviescommissie wordt gevraagd de bestuurscommissie te adviseren over de 
focusthema’s in het tweede jaar.

De adviescommissie is zeer enthousiast over dit programma en de daarin opgepakte 
projecten. Dit programma draagt volgens de commissie bij aan de uitdagingen waar 
gemeenten voor staan. 
Omtrent de thema’s voor het 2e jaar van dit programma adviseert de adviescommissie 
EV de focus te leggen op:
1. Zorg & Welzijn;
2. Verkeer en transport
3. Digitalisering
4. Duurzaamheid/circulariteit
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6. Vaststellen verslag adviescommissie EV 16 juni 2021. 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

7. Rondvraag

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de adviescommissie Economisch 
Vestigingsklimaat van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag d.d. 16 juni 2021

de secretaris, de voorzitter,

Marjolein Steinebach Karin Kayadoe 
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