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AGENDA
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Adviescommissie Economisch Vestigingsklimaat 

Woensdag, 23 februari 2021, 18.00 – 19.00 uur

Digitaal in Teams 

1. Opening en Mededelingen 18.00-18.20
• Terugkoppeling ontmoetingssessies Strategische Agenda MRDH 2022  
• Nationaal Groeifonds/Investeren in de regio
• Evaluatie GR MRDH 2022

2. Programma Region of the Future 2022-2024 18.20-18.55
U wordt gevraagd om advies uit te brengen aan de bestuurscommissie EV over het voorstel 
Programma Region of the Future 2022-2024 over de voorgestelde projecten:
• Urban Data
• Energietransitie
• Reduceren van Verkeersbewegingen
• Robotica in de openbare ruimte

Bijlagen: 2

Toelichting:
Op 1 juni 2022 loopt het programma ‘City of the Future’ af. In dit programma zijn en worden – in 
samenwerking met YES!Delft - gemeentelijke uitdagingen gekoppeld aan technologische 
innovaties van startups. Uit gesprekken met de gemeenten kwam naar voren dat er behoefte is 
het programma City of the Future uit te breiden en niet alleen lokale uitdagingen aan te pakken 
maar ook regionale uitdagingen. Hieruit is het voorstel Region of the Future 2022-2024 
voortgekomen. 

3. Ter infomatie 
3.1 Kadernota Begroting MRDH 2023

 Bijlagen (2x): agendapost en kadernota 

4. Vaststellen verslag adviescommissie EV 1 december 2021
U wordt gevraagd om het beknopte verslag vast te stellen. 

5. 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. 

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 15 juni 2022 

(let op: de vergadering van 20 april vervalt!)

Onderwerpen voor de volgende vergadering:
* Inwerkprogramma nieuwe commissieleden 

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.



 
 

1 

      

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

CONCEPT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Region of the Future 

2022-2023-2024 



 
 

2 

      

Inleiding en inhoudsopgave 

Contents 
Inleiding en inhoudsopgave ....................................................................................................... 2 

Het nieuwe voorstel ................................................................................................................... 5 

Waarom Region of the Future? ............................................................................................. 6 

Positionering Region of the Future in het MRDH Innovatie ecosysteem .............................. 7 

Region of the Future  samengevat:........................................................................................ 8 

De Focusdomeinen van Region of the Future ....................................................................... 9 

Scouting.................................................................................................................................. 9 

De Region of the Future Teams ........................................................................................... 10 

Het proces van een project: ................................................................................................. 11 

Het Venture Build process: .................................................................................................. 12 

Ontstaansgeschiedenis van het concept ............................................................................. 13 

MIT Media Lab samengevat ................................................................................................. 14 

Mogelijke eerste projecten binnen Region of the Future ................................................... 15 

Concrete projecten .................................................................................................................. 16 

Project 1: Urban Data .......................................................................................................... 16 

Uitdaging: ......................................................................................................................... 16 

Oplossingsrichting: ........................................................................................................... 16 

Projectscope: ................................................................................................................... 16 

Fases waarmee wordt gestart: ........................................................................................ 17 

Betrokken gemeenten: .................................................................................................... 17 

Project 2: Energietransitie ................................................................................................... 18 

Uitdaging: ......................................................................................................................... 18 

Oplossingsrichting: ........................................................................................................... 18 

Projectscope: ................................................................................................................... 18 

Fases waarmee wordt gestart: ........................................................................................ 19 

Betrokken gemeenten: .................................................................................................... 19 

Project 3: Reduceren van Verkeersbewegingen .................................................................. 20 

Uitdaging: ......................................................................................................................... 20 

Oplossingsrichting: ........................................................................................................... 20 

Projectscope: ................................................................................................................... 20 

Fases waarmee wordt gestart: ........................................................................................ 20 

Betrokken gemeenten: .................................................................................................... 20 



 
 

3 

      

Project 4: Robotica in de openbare ruimte ......................................................................... 21 

Uitdaging: ......................................................................................................................... 21 

Oplossingsrichting: ........................................................................................................... 21 

Projectscope: ................................................................................................................... 21 

Fases waarmee wordt gestart: ........................................................................................ 22 

Betrokken gemeenten: .................................................................................................... 22 

De Samenwerking tot nu toe: .................................................................................................. 27 

MSL-fase 1: ........................................................................................................................... 27 

Resultaten: ....................................................................................................................... 28 

MSL-fase 2: ........................................................................................................................... 29 

Resultaten: ....................................................................................................................... 29 

MSL-fase 3: ........................................................................................................................... 30 

Resultaten: ....................................................................................................................... 30 

MSL fase 4: MRDH Innovatie Platform, City of the Future: ................................................. 31 

Werkwijze van YES!MRDH(Innovatieplatform): ...................................................................... 33 

Proces ................................................................................................................................... 33 

Masterclass Innovatie management voor Gemeenten: ...................................................... 33 

Landscaping .......................................................................................................................... 34 

Startup Challenges: .............................................................................................................. 35 

Het proces: ....................................................................................................................... 35 

TechLab ................................................................................................................................ 35 

Tussentijdse resultaten ........................................................................................................ 37 

Parkeerdruk...................................................................................................................... 37 

Voorspelbaarheid onderhoud van (historische) kades en civiele kunstwerken ............. 37 

Fietsparkeren ................................................................................................................... 37 

Luchtkwaliteit ................................................................................................................... 38 

Afval en kostenbeheersing/hogere scheidingsgraad bij hoogbouw ............................... 38 

Matrassen recyclen .......................................................................................................... 38 

Stikstof ............................................................................................................................. 39 

Scootmobielen ................................................................................................................. 39 

Afvalbijplaatsing ............................................................................................................... 39 

Bijlage 1: Uitgebreid projectoverzicht City of the Future ........................................................ 42 

Parkeerdruk...................................................................................................................... 42 

Staat van (historische) kades en civiele kunstwerken ..................................................... 44 

Fietsparkeren ................................................................................................................... 46 



 
 

4 

      

Luchtkwaliteit ................................................................................................................... 48 

Afval en kostenbeheersing/hogere scheidingsgraad bij hoogbouw ............................... 49 

Matrassen recyclen .......................................................................................................... 51 

 

  



 
 

5 

      

 

Het nieuwe voorstel 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De afgelopen 4,5 jaar is de samenwerking tussen de MRDH en YES!Delft enorm gegroeid. De 
combinatie is in staat gebleken om ondernemerschap te versnellen en op basis van 
gemeentelijke vraagstukken, innovatieve oplossingen te koppelen of te bouwen. Van het 
inzichtelijk maken van de staat van kademuren tot het oplossen van problemen rond 
parkeerdruk. In deze 4,5 jaar is een enorm netwerk gebouwd, veel kennis en expertise 
binnen het publieke domein opgebouwd en zijn we met YES!Delft een regionale incubator 
geworden met 2 universiteiten(Erasmus Universiteit en TU Delft) als aandeelhouders en 3 
locaties. (Rotterdam EUR, Delft TUD en Den Haag).  
De volgende logische stap in onze samenwerking is dan ook het programma Region of the 
Future.  
 
City of the Future en Region of the Future 
Het programma Region of the Future wordt een uitbreiding op het huidige City of the Future 
programma (CotF). Door de focus van Region of the Future  (strategische opgaven) wordt 
het ecosysteem verder gecompleteerd én is het mogelijk het huidige CotF-platform voort te 
zetten. Dit is belangrijk, gezien de vele positieve reacties op het programma en de 
waardevolle innovatieve en toepasbare oplossingen die er al uit zijn voortgekomen. (Zie 
bijlage) 
Een groot gedeelte van de organisatie die nodig is voor de MRDH Region of the Future is 
vergelijkbaar met die van het CotF-platform. Dit zorgt er dus voor dat we het CotF-platform 
kunnen voortzetten. De projecten binnen het CotF-platform worden gefinancierd door de 
betreffende gemeente(n).  
 
Samenvatting van de geleerde lessen tot nu toe:  

 
 
 
 
 

Region of the Future 2022-2023-2024 

Region of the Future Hubs H2 
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Waarom Region of the Future? 
 
In City of the Future zijn zogenaamde Horizon 1-problemen opgepakt. Er is dan sprake van 
incrementele innovatie, ofwel verbeteringen, extensies, varianten en kostenbesparing op 
basis van (combinaties van) bestaande technologie. Bij Horizon 2 (H2) innovatie worden 
nieuwe technologieën ontwikkeld en/of gecombineerd. Deze H2 innovatie past bij de grote 
strategische opgaven van deze regio, zoals o.a. benoemd in de Groeiagenda Zuid-Holland.  
Vanuit H2 komen oplossingen voort die daarna toepasbaar kunnen worden gemaakt. 
 
Op het vakgebied van innovatie wordt onderscheid gemaakt tussen 3 Horizons waarop 
geïnnoveerd wordt.  
Horizon 1 zijn innovaties waarbij directe acute problemen voorzien worden van een 
oplossing. Dit is veelal incrementeel en niet altijd schaalbaar. Dit kan bijvoorbeeld ook een 
bestaande technologie zijn die wordt ingezet in een nieuw domein.  
Voor Horizon 2 moeten technologieën worden gecombineerd zodat er een nieuwe 
oplossing ontstaat. Binnen Horizon 2 wordt veelal ook gewerkt aan schaalbare innovaties en 
nieuwe businessmodellen. 
Bij Horizon 3 worden fundamenteel nieuwe technologieën ontwikkeld.  
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In de afgelopen jaren hebben wij van dichtbij kunnen zien met welke enorme opgaves de 
gemeenten, regio en Nederland te maken hebben. Op horizon 1 niveau (problemen die 
incrementeel en/of specifiek zijn voor individuele gemeentes) hebben we al de nodige 
impact gemaakt. Nu is het dan ook een logische volgende stap om de MRDH-regio te helpen 
met de grote, maatschappelijke opgaves zoals gedefinieerd in de Groeiagenda.  

 
YES!Delft en dus ook de MRDH hebben inmiddels alle nodige assets en kennis in huis om 
onderzoek, studenten (MBO,HBO,WO) startups, innovatie, ondernemerschap en regionaal 
schaalbare vraagstukken aan elkaar te verbinden. Dit kunnen we samenbrengen in het 
programma Region of the Future. Dit worden 3 fysieke Innovatie Hubs, gefocust op 3 
verschillende domeinen, waar innovatieve, schaalbare oplossingen worden gebouwd als 
antwoordt op de regionale vraagstukken die nieuwe technologieën en combinaties daarvan 
nodig hebben(Horizon 2). De oplossingen die hierin worden ontwikkeld worden uiteraard 
enkel gebouwd als na onderzoek blijkt dat er geen bestaande oplossingen in de markt zijn. 
Daarnaast heeft YES!Delft met het huidige City of the Future programma bewezen dat het in 
staat is om nieuwe, succesvolle technische innovaties te bouwen. Daarnaast is ook het 
bestaande ecosysteem in staat toepasbare technologieën door te ontwikkelen. De focus is 
daar echter meer gericht op markttechnologie. De impact Hubs zijn inmiddels al een 
beproefd concept in de Verenigde Staten.  
 

Positionering Region of the Future in het MRDH Innovatie ecosysteem 
 
Het programma Region of the Future moet immers bijdragen aan een verdere versterking 
van het reeds bestaande innovatie ecosysteem.  
Daarom wordt ook met InnovationQuarter verkend hoe zij haar instrumentarium kan 
inzetten in de verschillende fasen van projecten. Hierbij wordt ook de kennis van 
InnovationQuarter benut over innovatie in deze regio.  
 
De onderwijsinstellingen worden betrokken door via de projecten stageplaatsen en 
afstudeeropdrachten aan te bieden. Hiermee wordt invulling gegeven aan de ambitie om 
tot een  betere aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt te komen en voor een verdere 
verbetering van de samenwerking tussen deze onderwijsrichtingen. Studenten maken 
onderdeel uit van multidisciplinaire teams waarbij ze ook vanuit praktijkvraagstukken 
samen werken met verschillende disciplines. Gedurende het project worden studenten van 
WO, HBO en MBO betrokken. 
Nadat de bestuurscommissie EV heeft besloten over de uit te voeren projecten, zullen in 
aanloop naar de start van dit programma concrete afspraken kunnen worden gemaakt. 
Daarnaast wordt ook een mogelijke rol gezien voor de onderwijsinstellingen om (mede) 
invulling te geven aan trainingen/modules voor medewerkers van gemeenten. Hiermee 
wordt gewerkt aan de invulling van de behoefte aan programmering rondom training van de 
‘innovatieve ambtenaar’. Dit zal als onderdeel van dit programma verder worden uitgewerkt 
in overleg met de onderwijsinstellingen.  
 
De samenwerking met het bestaande ecosysteem (fieldlabs etc.) wordt o.a. ingevuld door 
samenwerking waarin de technologie in het veld getest kan worden. Uiteraard wordt ook 
steeds vooraf afgestemd welke zaken al zijn opgepakt in andere programma’s. 
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Het startpunt van het programma Region of the Future  zijn de uitdagingen van de regio, 
zoals  geformuleerd in de Groeiagenda Zuid-Holland. De innovatieprojecten die wij hebben 
geselecteerd met verschillende gemeenten en in de toekomst gaan selecteren, zullen een 
significante bijdrage leveren aan onderstaande uitdagingen.  
 

 
Region of the Future  samengevat: 
• Region of the Future biedt een fysieke validatie- en ontwikkelomgeving voor regionale 

innovatievraagstukken 

• MRDH Region of the Future biedt 3 fysieke locaties met 3 verschillende focus domeinen: 
Delft, Rotterdam en Den Haag 

• Region of the Future genereert nieuw Intellectueel Eigendom in de MRDH-regio 

• Binnen Region of the Future werken Multidisciplinaire teams van studenten samen op 
WO/HBO én MBO-niveau met faculteiten, onderzoekers, ondernemers en experts aan 
verschillende innovatievraagstukken binnen de geselecteerde domeinen  

Region of the Future 
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• Region of the Future is de best mogelijke omgeving voor educatie in ondernemerschap, 
validatie van technologie en het ontwikkelen van technologie voor MBO, HBO en Wo 
studenten 

• Verschillende scholen in de MRDH-regio worden aangehaakt. Denk aan bijvoorbeeld: TU 
Delft, Erasmus Universiteit, Haagsche Hogeschool, Inholland Delft en Rotterdam, ROC’s, 
etc. 

• De probleemeigenaren binnen de MRDH-gemeenten en het Region of the Future team 
werken samen aan regionale vraagstukken 

• Region of the Future verbindt de unieke YES!Delft en MRDH-ecosystemen 

• De schaalbare en commercieel en technisch haalbare oplossingen worden omgezet in 
nieuwe startups  

• Binnen Region of the Future wordt dagelijks gewerkt aan de ontwikkelingen van nieuwe 
innovaties voor de MRDH-Regio. Via een jaarlijkse “roadshow” nemen de teamleden de 
MRDH-gemeenten en betrokken stakeholders mee langs de Innovatiehubs voor 
(inspiratie)demo’s, inzage in de voortgang en het delen van kennis en ervaring. 

• Region of the Future is gebaseerd op een inmiddels  ‘bewezen’ concept in de Verenigde 
Staten.  
 

De Focusdomeinen van Region of the Future 
Na veel gesprekken met de verscheidene gemeenten binnen de metropoolregio Rotterdam 
Den Haag en de uitdagingen die zijn benoemd in de Groeiagenda, zijn we tot de volgende 
domeinen gekomen. Elke locatie krijgt zijn eigen focusdomein.  

 
Scouting 
Zodra het project start, gaan we beginnen met de scouting van teams. We zullen studenten 
van de Erasmus Universiteit, TU Delft en verschillende hogescholen in de metropoolregio 
Rotterdam Den Haag benaderen om deel te nemen aan een van de projecten. Zodra de 
onderzoeken de transitie hebben gemaakt van puur theoretisch naar praktische 
experimenten zullen ook de MBO-instellingen uit de regio betrokken worden. Momenteel 
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heeft YES!Delft al 3 teams voor verschillende opdrachtgevers aan het werk. Het scouten van 
de teams verloopt vrij soepel en er is heel veel animo om deel te nemen aan de projecten.  

 
Voor studenten brengt Region of the Future een aantal grote voordelen. Zo leren ze 
commercieel en technisch valideren, werken ze samen met ondernemers, werken ze samen 
met toekomstig werk- of opdrachtgevers en geeft het ze de kans om zelf ondernemer te 
worden.  
 
Dit draagt bij aan een innovatieve regio en daarmee ook aan economische groei én 
werkgelegenheid. Uit onderzoek blijkt dat startups na 5 jaar gemiddeld 13,4 banen 
creëeren. Voor Scaleups geldt een werkgelegenheidscreatie van 75 in 3 jaar.  
 

 
De Region of the Future Teams 
Per innovatieproject gaan we een specifiek team scouten. De teams zijn multidisciplinair en 
bestaan uit:  

- 1 Domeinleider met specifieke kennis binnen het domein 
- 2-4 studenten van verschillende scholen en universiteiten uit de regio 
- 1 Tech-expert 
- 1-2 ervaren ondernemers 
- 1-3 probleemeigenaren binnen de gemeenten 
- Over het programma Region of the Future heen zal er 1 community-manager zijn die 

zich focust om de communicatie en het samenbrengen van alle partijen 
- Daarnaast zullen de projecten in een latere fase ook mogelijkheden bieden voor 

stages of afstudeeropdrachten, waarmee een extra relatie wordt gelegd met de 
onderwijsinstellingen in deze regio.  

 
Zoals gezegd gaan multidisciplinaire teams met de innovatievraagstukken aan de slag. De 
volgende activiteiten vallen binnen de projecten:  

- Deze teams onderzoeken het probleem met de probleemeigenaren 
- Brengen de deeluitdagingen in kaart 
- Brengen de nieuw te bouwen innovaties in kaart 
- Valideren de technologie 
- Bouwen en valideren de business case 
- Bouwen prototypes 
- Testen de prototypes 
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Het proces van een project: 

1. Probleemdefinitie: Het team analyseert het probleem grondig en gaat op zoek naar 
geschikte technologieën in het netwerk van experts in het YES!Delft ecosysteem. Dit 
wordt gedaan door eerst het probleem grondig te analyseren door met stakeholders 
in de betrokken organisatie te spreken. Op basis hiervan worden technologie-experts 
bij de TU Delft, startups bij YES!Delft en andere partners in ons netwerk benaderd. 
Op basis van hun expertise zal bepaald worden welke technologieën het meest 
geschikt zijn om dit probleem aan te pakken. Op basis van een co-creatie sessies met 
de probleemeigenaren en technologie-experts worden oplossingen bedacht en bij 
elkaar gebracht in een aantal concepten. Deze concepten worden door het 
ImpactHub-team uitgewerkt en gepresenteerd. 

2. Technische Validatie: Het Region of the Future-team zal de bedachte ideeën, 
valideren op technische haalbaarheid. Wat is ervoor nodig om de nieuwe innovatie 
te bouwen? Is dit technisch mogelijk? Wat is nodig om de technologie te bouwen? 
Welke doorlooptijden zijn van toepassing?  

3. Marktvalidatie: Het Region of the Future-team gaat ook onderzoeken wat de 
business case is en welke besparingen of verdienmodellen er zijn. Daarnaast zal het 
idee gevalideerd worden bij meerdere potentiële eindgebruikers. De business cases 
worden gepresenteerd en er zal besloten worden of de oplossing(en) commercieel 
haalbaar zijn. 

4. Rapid Prototyping: Bij een succesvolle technische en commerciële validatie zal er 
een eerste prototype worden gebouwd door het Region of the Future-team. Hierbij 
moet je denken aan een minimaal werkbaar product dat kan bewijzen dat de 
technologie werkt. Bovendien zal een pilot worden voorbereid waarin de 
technologie in het veld getest kan worden. In deze fase maakt YES!Delft ook gebruik 
van de fieldlabs in de MRDH-regio. Denk hierbij aan The Green Village, Robovalley, 
Medical Delta, etc.  Er zal rapportage plaatsvinden in de vorm een mondelinge 
presentatie over de uitkomsten van de experimenten en de geplande pilot.  

5. Testen en Pilots: Het Region of the Future-team zet een pilot op om de oplossing te 
testen. In deze pilot wordt de MVP getest in het veld. Hiervoor wordt een testbare 
proof of concept gevormd waaruit blijkt of de oplossing werkt in de werkelijke 
situatie. Uit de uitkomst van de pilot vloeit een productvoorstel voort dat opgepakt 
en doorontwikkeld kan worden. Aan het einde van dit traject kan een startup, nieuw 
of bestaand, deze oplossing verder verfijnen en tenslotte als product aanbieden aan 
de belanghebbende organisatie. 
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6.  

a. Implementatie: Indien het Region of the Future team geen mogelijkheden 
ziet om een startup te bouwen kan het direct overgaan tot implementatie. Er 
zal dan een overzicht gemaakt worden van wat er nodig is om te komen tot 
implementatie. Het Region of the Future team zal alles overdragen aan de 
gemeenten en daar waar nodig het implementatie proces 
ondersteunen/begeleiden. 

b. Venture builder: Met de Venture Builder bouwen we nieuwe startups uit 
schaalbare en technisch en commercieel, haalbare oplossingen. De 
verwachting is dat uit de ImpactHub projecten er meerdere mogelijkheden 
voor Venture Builden zich zullen aandienen. YES!Delft zal dit traject dan gaan 
oppakken. YES!Delft heeft alle assets in huis om dit te doen. Denk aan: 

▪ YES!Talent: Toegang tot een groot ecosysteem met potentiële 
founders en talenten 

▪ Ondernemers en mentoren om ideeën te transformeren in bedrijven 
▪ Validatie en acceleratie programma’s 
▪ YES!Funded: Startups funding ready maken, koppelen aan 

investeerders of het aanvragen publieke financiering. 
▪ Kantoorruimte  
▪ Tech en domein experts 
▪ Groot netwerk van Private en Publieke partijen  
▪ Legal, IP, Finance, HR, Marketing en Business Development expertise 

 
 

Het Venture Build process:  
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Ontstaansgeschiedenis van het concept 
Een vergelijkbaar concept bestaat al in Boston USA, MIT Media Lab. MIT Media Lab is één 
van de meest succesvolle innovatiehubs ter wereld en is onderdeel van de MIT University. 
Op basis van maatschappelijke vraagstukken gaan multidisciplinaire teams werken aan 
nieuwe impactvolle oplossingen. Van bionische protheses tot en met Smart City 
oplossingen. Teams die schaalbare en technisch en commercieel haarbare oplossingen 
bouwen krijgen de benodigde faciliteiten om uit te groeien tot nieuwe bedrijven. In 15 jaar 
tijd heeft dit al meer dan 100 spin-outs, 1000+ studenten opdrachten, 302 patenten, 90+ 
sponsors uit de markt en duizenden nieuwe banen opgeleverd.  De combinatie van de MIT-
universiteit, domein experts, marktpartijen, studenten en een fysieke ontwikkelomgeving is 
de basis van het succes.  

 
Kijkend naar de assets in de MRDH Regio en die van YES!Delft dan blijkt dat wij een ideaal 
en zelfs nog een veel waardevoller ecosysteem hebben. Naast een top Tech universiteit, 
marktpartijen en domein experts hebben wij bijvoorbeeld ook de Erasmus Universiteit, 
hogescholen, MBO’s, innovatieve en betrokken gemeenten, fieldlabs, IQ en YES!Delft in ons 
ecosysteem. Kortom een nog veel vruchtbaarder innovatieklimaat dan er in Boston 
aanwezig is.  
Dit alles i.c.m. met de geleerde lessen van de afgelopen jaren, deed ons beseffen dat het tijd 
is, om het bewezen MIT MediaLabs concept naar de MRDH-regio te halen. Zie hier de 
vergelijking in ecosystemen:  

 
 

 
 
 
 
 
 

MRDH 
Region 
Of the 
Future 
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MIT Media Lab samengevat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Fysieke ontwikkel- en testomgeving van MIT Univeristy 

• Wetenschappers, faculteiten en studenten werken samen aan het bouwen van nieuwe 
oplossingen 

• Focust zich op domein als: Duurzame Steden, Mobility, Social Robotics, Cognitieve Protheses, 
AI 

• Deze Domeinen ontstaan vanuit een concreet probleem 

• Er zijn meer dan 100 nieuwe bedrijven in de afgelopen 10 jaar uit de projecten ontstaan 

• Technologieën als, Touch screen, City Scoping, e-ink, GPS, AI voor zelfrijdende auto’s, zijn 
ontwikkeld bij MIT 

• Meer dan 25 lopende projecten  

• Meer dan 80 Corporate sponsoren 
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Mogelijke eerste projecten binnen Region of the Future 
Als voorwerk is YES!Delft al met vele MRDH-gemeenten in gesprek gegaan. De gemeenten is 
gevraagd welke uitdagingen er bij hun spelen en die zijn meegenomen in het Region of the 
Future concept. Voor vele MRDH-gemeenten voeren we al een of meerdere 
innovatieprojecten uit binnen het huidige City of the Future programma.  De gemeenten 
kennen YES!Delft al en weten dat YES!Delft in staat is om nieuwe innovaties te bouwen, ze 
om te vormen in bedrijven en deze versneld naar de markt te brengen. Zodoende zijn er 
snel en efficiënt projecten gedefinieerd met de gemeenten op basis van hun vraagstukken 
en uitdagingen. In een later stadium zal ook de verbinding, waar relevant, gezocht worden 
met bestaande campussen als DOC, IT & Security, I-Em Delft, Innovatie Park Zoetermeer, 
Energietransitielab Rotterdam en MOIC. Het is namelijk van belang dat bestaande kennis en 
onderzoek gekoppeld is en blijft aan deze vraagstukken.  
 
Onderstaand een samenvatting van de behoeften binnen de gemeenten. Binnen deze 
thema’s zullen we op zoek gaan naar alle mogelijke technische innovaties om de 
uitdagingen op te lossen of het probleem significant te reduceren:  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per project zijn er meerdere gemeenten geselecteerd die graag betrokken willen zijn als 
probleemeigenaar. Samen met deze gemeenten zullen de projecten worden opgestart en 
uitgevoerd. Meerdere keren per jaar wordt de vooruitgang aan de MRDH gerapporteerd. 
Tijdens deze voortgangsrapportages wordt andere gemeenten ook de mogelijkheid 
geboden om in te stappen. Immers, niet elke gemeenten heeft de tijd of capaciteit om 
direct intensief betrokken te zijn.  
 

Op de volgende pagina’s volgt een uitgebreid overzicht van de projecten die als eerst 
worden opgepakt en projecten welke in een later stadium eventueel kunnen volgen.  
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Concrete projecten 
In deze sectie zullen een aantal voorgestelde projecten uitvoerig worden besproken. Het 
huidige voorstel voor MRDH Region of the Future biedt ruimte en budget om van start te 
gaan met 3 van deze voorstellen. Tijdens de Bestuursvergadering en de Adviescommissie 
zullen we de projecten nogmaals valideren.  
 

Project 1: Urban Data 

Uitdaging:  
Voor het maken van de juiste beleidsbeslissingen is het voor 
gemeentes en hun beleidsmedewerkers cruciaal om op een betaalbare 
manier real-time data over een stad te kunnen verzamelen en weer te 
geven. De juiste manier om data weer te geven is ook voor de 
betrokkenheid van burgers een waardevolle tool. Echter, veel 
belangrijke data is lastig te verkrijgen, of heel duur om te meten.  
Naast deze problematieken maken veel gemeentes ook maar in 
beperkte mate gebruik van de modernste modelleringstechnieken.  
 

Oplossingsrichting: 
Dit project  begint met het zorgvuldig analyseren van het probleem. De databehoeftes van 
gemeentes worden geïnventariseerd, en gekeken wordt naar wat hier beschikbare 
budgetten voor zijn. Waar de databehoefte het grootst is maar technische mogelijkheden of 
kosten een beperking zijn, wordt als eerste de focus gelegd. In die sectoren worden nieuwe 
technologieën ontwikkeld om deze data te verkrijgen op moderne en/of innovatie wijze. 
Mogelijke technologieën om te gebruiken zijn: 

• 5G connectiviteit 
• Goedkopere sensoren voor bv Luchtkwaliteit of drukte 
• Nieuwe hardware en technologie ontwikkelen 
• Betaalbare meetmethodes die bijplaatsing bij 

afvalcontainers mogelijk maken 
• Het cityscope-platform voor analyse en weergave van 

data 
 

Per casus zal gekeken worden naar de meest passende technologie of oplossing. 
 

Projectscope:  
In de eerste fases wordt gekeken naar de exacte behoeftes van beleidsmakers van de 
betrokken gemeentes, dit zal gebeuren door middel van een deepdive. Ondernemerschap 
ligt in de kern van de Region of the Future, dus er wordt altijd gedacht vanuit de behoefte 
van de klant, in dit geval de gemeente en haar werknemers.   
 
In het kort betekent dit voor het Region of the Future-traject dat de onderdelen van de 
eerste cyclus zullen bestaan uit: 

• Inventarisatie van databehoeftes bij de betrokken gemeentes 

• Inventarisatie van mogelijke oplossingen, inclusief nog te ontwikkelen technologieën  
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• Validatie van een mogelijke oplossing met de probleemeigenaren bij meerdere 
gemeentes. 

Als blijkt dat de oplossing aansluit bij een behoefte, kan in vervolgfases het project worden 
vervolgd met:  

• Bouwen van een prototype 

• Praktijktest met dit prototype 

• Ontwikkelen van een businesscase 
 
Als ook deze tests geslaagd zijn kan dit worden uitgebouwd tot een nieuwe startup, of kan 
een andere methode gezocht worden om de oplossing in de praktijk MRDH-breed uit te 
rollen. 

 

Fases waarmee wordt gestart:  

 
 
 
 
Omdat YES!Delft tijdens CotF met bijvoorbeeld het luchtkwaliteit-project en met het eigen 
interne CityScope-impactlab project al ervaring heeft opgedaan met Urban Data kan in dit 
project sneller naar MVPs en concrete pilots toegewerkt worden. 
 

Betrokken gemeenten:  
MRDH, Ridderkerk, Rotterdam, Wassenaar. 
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Project 2: Energietransitie 

Uitdaging:  
Zowel internationaal als binnen Nederland staat klimaatverandering 
hoog op de agenda. De komende 5-20 jaar staat iedereen in Nederland 
voor een enorme opgave. De energietransitie vraagt veel organisatie 
en kennis van gemeentes op gebied van gasloze energietechnieken en 
andere methodes om de CO2 uitstoot te reduceren naar 0. 
 
Naast de technische uitdaging die hierbij komt kijken is er ook nog de 
maatschappelijke: veel mensen kunnen de investeringen die gepaard 
gaan met emissiereductie niet dragen, zeker niet als de economische terugverdientijd meer 
dan 10 jaar bedraagt. Daarnaast zijn er ook nog andere redenen die leiden tot weerstand 
onder de bevolking in de adoptie van nieuwe emissieloze technieken. Zo staat de correcte 
werking, wooncomfort en omgevingseffecten van sommige van de emissieloze technieken 
nog ter discussie.  

Oplossingsrichting: 
Geijkte oplossingen als bodemwarmte of warmtepompen die gebruik maken van 
buitenlucht zijn nog niet geschikt voor alle omstandigheden in Nederland. Een deel van het 
multidisciplinaire ImpactHub-team kan zich focussen op het ontwikkelen van nieuwe 
technieken, of wereldwijd scouten naar bestaande verbeteringen van de huidige 
technieken. Een ander deel van de teams kan op zoek gaan naar beleidsmatige methodes 
om de acceptatie van gasloze technologieën te verhogen. 
 
Samengevat:  

• Betaalbare en beschikbare oplossingen 
• Nieuw te ontwikkelen technologie en producten 
• De juiste elementen in de business-case en beleid om de adoptie van gasloze 

technieken te versnellen 

Projectscope:  
In de eerste fases wordt gekeken naar de exacte behoeftes van beleidsmakers van de 
betrokken gemeentes, dit zal gebeuren door middel van een deepdive. Ondernemerschap 
ligt in de kern van de Region of the Future-gedachte, dus er wordt altijd gedacht vanuit de 
behoefte van de klant, in dit geval de gemeente en haar inwoners.   

 
In het kort betekent dit voor het Region of the Future-traject dat de onderdelen van de 
eerste cyclus zullen bestaan uit: 

• Inventarisatie van de energiebehoeftes bij de betrokken gemeentes en inwoners 

• Inventarisatie van mogelijke oplossingen, inclusief nog te ontwikkelen technologieën  

• Validatie van een mogelijke oplossing met de probleemeigenaren bij meerdere 
gemeentes. 

Als blijkt dat de oplossing aansluit bij een behoefte, kan in vervolgfases het project worden 
vervolgd met:  

• Bouwen van een prototype 

• Praktijktest met dit prototype 

• Ontwikkelen van een businesscase 
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Als ook deze tests geslaagd zijn kan dit worden uitgebouwd tot een nieuwe startup, of kan 
een andere methode gezocht worden om de oplossing in de praktijk MRDH-breed uit te 
rollen. 

Fases waarmee wordt gestart:  

 
 
 
 

Betrokken gemeenten:  

BAR-gemeenten, pm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

20 

      

Project 3: Reduceren van Verkeersbewegingen 

Uitdaging: 
Binnensteden hebben last van vervuilde lucht en daarmee een slecht 
leefklimaat. Doordat de functies van binnensteden steeds veelvormiger 
worden, en bijvoorbeeld winkels steeds kleinere voorraden aanhouden (een 
supermarkt wordt vaak 2x per dag 7 dagen per week beleverd) ontstaan er in 
binnensteden steeds meer verkeersbewegingen, door meer verschillende 
soorten voertuigen en logistieke behoeftes. Hoewel veel mobiliteit verder en 
verder elektrificeert, is dit voor sommige soorten gebruikers nog niet gebeurd, of niet eens 
plausibel. Denk hierbij aan het leveren van zware materialen aan bouwplaatsen, of belevering van 
supermarkten. 
 
Nieuwe technologieën in zowel hardware, software als nieuwe ontwikkelingen in logistiek denken 
moeten de hoeveelheid uitstoot in gemeentes sterk kunnen beperken.  

Oplossingsrichting: 
Een multidisciplinair team van startups, ambtenaren, studenten, ondernemers en experts gaat 
werken aan emissieloze alternatieven voor logistiek in binnensteden, zoals:  

• Goederen naar winkels 
• Materialen naar bouwplaatsen. 
• Last-mile elektrisch vervoer 
• Gedeelde logistieke centra aan de rand van de stad 
• Vervoer over water met waterstofboten 
• Beleidsmaatregelen rond toegelaten vervoersmiddelen 

Projectscope:  
In de eerste fases wordt gekeken naar de exacte behoeftes van logistieke partijen in steden, dit zal 
gebeuren door middel van een deepdive en klantinterviews. Ondernemerschap ligt in de kern van de 
ImpactHub-gedachte, dus er wordt altijd gedacht vanuit de behoefte van de klant, in dit geval de 
gemeente, haar inwoners, middenstand en bedrijven actief binnen de stadsgrenzen.   

 
In het kort betekent dit voor het traject dat de onderdelen van de eerste cyclus zullen bestaan uit: 

• Inventarisatie van behoeftes bij de betrokken stakeholders 

• Inventarisatie van mogelijke oplossingen, inclusief nog te ontwikkelen technologieën 

• Validatie van een mogelijke oplossing met meerdere probleemeigenaren 
Als blijkt dat de oplossing aansluit bij een behoefte, kan in vervolgfases het project worden vervolgd 
met:  

• Bouwen van een prototype 

• Praktijktest met dit prototype 

• Ontwikkelen van een businesscase 
 
Als ook deze tests geslaagd zijn kan dit worden uitgebouwd tot een nieuwe startup, of kan een 
andere methode gezocht worden om de oplossing in de praktijk MRDH-breed uit te rollen. 

Fases waarmee wordt gestart:  

 
 
 

Betrokken gemeenten:  
MRDH, Rotterdam, Den Haag, Hellevoetsluis, Voorne aan Zee 
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Project 4: Robotica in de openbare ruimte 

Uitdaging: 
Robotica wordt steeds bereikbaarder en toegankelijker, terwijl de 
meest moderne robots ook veel zelfstandiger en flexibeler zijn. Dit 
schept voor gemeentes mogelijkheden om meer taken te 
automatiseren die dat vroeger niet waren. Ook zelfrijdende auto’s zijn 
een vorm van robotica die onvermijdelijk zijn entree zal maken in de 
samenleving. Echter, er bestaan ook veel vraagtekens bij de inzet van 
robotica in het openbare leven. Is de robot veilig voor de inwoners? 
Ervaren burgers de robot ook als “veilig” en niet als “creepy”?  Wat 
zijn de ethische en juridische kaders? Wat zijn de belangrijkste 
toepassingen en technologieën om op te focussen? 
 

Oplossingsrichting: 
Dit project  gaat focussen op alle dilemma’s die komen kijken bij het inzetten van robotica in 
de openbare ruimte. Dit gaat beginnen met het inventariseren van de behoeftes van de 
gemeentes en beleidsmakers, waarna gekeken kan worden naar de mogelijke juridische, 
ethische en psychologische kaders waarbinnen gewerkt kan en moet worden. YES!Delft is 
reeds in het bezit van een Spot robot van Boston Dynamics, een extreem veelzijdig 
autonoom robotisch platform dat ingezet kan worden voor een velerlei aan taken.  
 

Projectscope:  
Doel van dit project is om in korte iteraties de teams snelle korte iteraties laat doen op 
ideeën tot een veelbelovende toepassing is gevonden. Die zal daarna diepgaand onderzocht 
en uitgebouwd gaan worden. 

 
In de eerste fases wordt gekeken naar de exacte behoeftes van beleidsmakers van de 
betrokken gemeentes, daar worden mogelijke ideeën opgehaald met een brainstorm en 
deepdive. Ondernemerschap ligt in de kern van de Region of the Future-gedachte, dus er 
wordt altijd gedacht vanuit de behoefte van de klant, in dit geval de gemeente en haar 
inwoners.   

 
In het kort betekent dit voor het traject dat de onderdelen van de eerste cyclus zullen 
bestaan uit: 

• Inventarisatie van de ideeën bij de betrokken gemeentes en inwoners 

• Inventarisatie van mogelijke oplossingen, inclusief nog te ontwikkelen technologieën  

• Onderzoek naar Juridische, Ethische en Psychologische kaders waarin deze oplossing 
kan werken 

• Bouw van een prototype om de toepassing in de praktijk te testen. 

• Validatie van een mogelijke oplossing met de probleemeigenaren bij meerdere 
gemeentes. 

Als blijkt dat de oplossing aansluit bij een behoefte, kan in vervolgfases het project worden 
vervolgd met:  

• Bouwen van een prototype 

• Praktijktest met dit prototype 
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• Ontwikkelen van een businesscase 
 
Als ook deze tests geslaagd zijn kan dit worden uitgebouwd tot een nieuwe startup, of kan 
een andere methode gezocht worden om de oplossing in de praktijk MRDH-breed uit te 
rollen. 
 

Fases waarmee wordt gestart:  

 
 
 
 
 
Wegens de vele niet-technische complicaties bij deze case zal de scope van een eerste fase 
iets beperkter zijn. 
 

Betrokken gemeenten:  
pm  
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Begroting: 
De onderdelen in onderstaande begroting zijn een inschatting van de activiteiten, gebaseerd 
op de ervaringen van vergelijkbare projecten. Eventuele tussentijdse aanpassingen en/of 
verschuivingen in de begroting zullen altijd worden afgestemd in overleg met MRDH. 

 
Vervolg MRDH-YES!Delft samenwerking Jaar 1   

MRDH Region of the Future2022-2023-2024 € 500.000 

• Hub Delft 
o 2-4 Studenten 
o Commerciële validatie YES!Delft 
o 1 domein/projectleider 
o 3x per jaar progressie sessie 

• Hub Rotterdam 
o 2-4 Studenten 
o Commerciële validatie YES!Delft 
o 1-2 tech-ondernemers 
o 1 domein/projectleider 
o 3x per jaar progressie sessie 

• Hub Den Haag 
o 2-4 Studenten 
o 1-2 tech-ondernemers 
o Commerciële validatie YES!Delft 
o 1 domein/projectleider 
o 3x per jaar progressie sessie 

• 1x Roadshow voor de MRDH-gemeenten 

• Overig (locatie, materiaal, etc) 

• Scouting Region of the Futureteams 
  

€130.000 
 

 

 
€130.000 

 
 

 
 
 

€130.000 
 

 
 
 
 

€20.000 
€10.000 
€15.000 

 
 
 
 
 
   

3x ontwikkellocatie (Delft, Rotterdam, Den Haag) € 40.000 

Community management en marketing €25.000 

                                                                                  Totale investering:  500.000 

  

Gevraagde bijdrage MRDH € 500.000 
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Vervolg MRDH-YES!Delft samenwerking Jaar 2   

MRDH Region of the Future2022-2023-2024 € 500.000 

• Hub Delft 
o 1-2 Studenten 
o 1 techexpert (technische validatie) 
o 1 domein/projectleider 
o 3x per jaar progressie sessie 
o Prototype materiaal 
o Test en Pilot begeleiding 

• Hub Rotterdam 
o 1-2 Studenten 
o 1 techexpert (technische validatie) 
o 1 domein/projectleider 
o 3x per jaar progressie sessie 
o Prototype materiaal 
o Test en Pilot begeleiding 

• Hub Den Haag 
o 1-2 Studenten 
o 1 techexpert (technische validatie) 
o 1 domein/projectleider 
o 3x per jaar progressie sessie 
o Prototype materiaal 
o Test en Pilot begeleiding 

• 1x Roadshow voor de MRDH-gemeenten 

• Overig (locatie, materiaal, etc) 

• Deep dive sessie voor nieuw projecten 
 
  

€135.000 
 

 

 
 
 

€135.000 
 
 

 
 
 
 

€135.000 
 

 
 
 
 
 

€20.000 
€10.000 
€5.000 

   

3x ontwikkellocatie (Delft, Rotterdam, Den Haag) € 35.000 

Community management en marketing €25.000 

                                                                                  Totale investering:  500.000 

  

Gevraagde bijdrage MRDH € 500.000 
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Vervolg MRDH-YES!Delft samenwerking Jaar 3   

MRDH Region of the Future2022-2023-2024 € 500.000 

• Hub Delft 
o 1-2 Studenten 
o 1 tech-ondernemers 
o 1 techexpert 
o 1/2 domein/projectleider 
o 3x per jaar progressie sessie 
o Prototype materiaal 
o Test en Pilot begeleiding 

• Hub Rotterdam 
o 1-2 Studenten 
o 1-2 tech-ondernemers 
o 1 techexpert 
o 1/2 domein/projectleider 
o 3x per jaar progressie sessie 
o Prototype materiaal 
o Test en Pilot begeleiding 

• Hub Den Haag 
o 1-2 Studenten 
o 1-2 tech-ondernemers 
o 1 techexpert 
o 1/2 domein/projectleider 
o 3x per jaar progressie sessie 
o Prototype materiaal 
o Test en Pilot begeleiding 

• 1x Roadshow voor de MRDH-gemeenten 

• Overig (locatie, materiaal, etc) 
 
  

€140.000 
 

 

 
 
 
 

€140.000 
 
 

 
 
 
 
 

€140.000 
 

 
 
 
 
 
 

€20.000 
€10.000  

3x ontwikkellocatie (Delft, Rotterdam, Den Haag) € 30.000 

Community management en marketing €20.000 

                                                                                  Totale investering:  500.000 

  

Gevraagde bijdrage MRDH € 500.000 

 
 
 
 
  



 
 

26 

      

Slotwoord:  
 
Samenvatting waar Region of the Future aan bijdraagt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Impact:  
Door het huidige MRDH City of the Future (CotF) door te ontwikkelen naar Region of the 
Future, is het voor YES!Delft mogelijk om na 1 juni 2022 de CotF-infrastructuur in stand te 
houden.   
Zowel MRDH als YES!Delft willen met dit programma een structureel Innovatie-omgeving 
voor voor alle deelnemende MRDH-gemeenten aanbieden. Daarom zal evaluatie van de 
projecten én de impact ervan (wat levert het gemeenten daadwerkelijk op?) een belangrijk 
onderdeel zijn van dit programma. Na afronding van elke fase (duur 1 jaar per fase), wordt 
een evaluatie gedaan op inhoud, proces en voortgang om de vervolgfases zo adequaat 
mogelijk in te (blijven) richten. Doel van de evaluatie is het meten van de impact. 
 
Voorbeeldcriteria voor de evaluatie kan zijn: 

• Groei betrokken startups (in geld of mensen etc.)  

• Betrokken scholen 

• Ervaring betrokken teams 

• Ervaring betrokken gemeenten 

• Aantal lopende projecten 

• Doorlooptijd projecten  

• Aantal betrokken gemeenten 

• Netwerkgroei. Gemeenten/startups//studenten/ondernemers/scholen overige 
initiatieven 

• Besparing in geld/ milieudruk van die toepassing voor gemeenten 

• Aantal oplossingen toegepast bij gemeenten en resultaten  

• Schaalbaarheid toepassing. Naar bijvoorbeeld andere MRDH-gemeenten of 
(inter)nationaal  
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BIJLAGE 

De Samenwerking tot nu toe:  
In 2016 heeft YES!Delft in opdracht van MRDH als pilot het Metropolitan Startup Lab 

opgezet om ondernemerschap in de regio te stimuleren en de innovatiekracht in de regio te 

benutten. Het idee was om in drie jaar tot een concreet programma te komen dat bijdraagt 

aan de innovatiedoelstellingen van de MRDH-regio. De gestelde en behaalde doelen waren: 

- Inzage krijgen in het startup innovatieklimaat (van idee tot scale-up) 

- Startupprogramma’s aanbieden die de groei van startups versnellen 

- Versnellen van het valideren van ideeën naar startups via een “idee programma”. 

YES!Delft heeft hiervoor Discovery Days georganiseerd. In 1 dag leer je meer over 

ondernemerschap, valideer je het marktpotentieel van jouw idee en leer je jouw 

idee communiceren (pitchen)  

 

De afgelopen 4,5 jaar zijn de volgende programma’s uitgevoerd: 

 

MSL-fase 1: 
In deze fase werd bekendheid voor het programma gegenereerd, door middel van 

ondernemersevents en inspiratiedagen. Dit resulteerde in 62 events, 24 coaching 

gesprekken en de The Next Economy Needs the Next Entrepreneur-competitie 

georganiseerd met in totaal meer dan 4000 deelnemers uit de regio. Dit heeft ervoor 

gezorgd dat vele tech-ondernemers nu de weg naar YES!Delft weten te vinden en gebruik 

maken van de startupprogramma’s die worden aangeboden. Deze programma’s versnellen 

de groei van startups in de regio en versterken het ecosysteem van startups. 
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Resultaten:  
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MSL-fase 2:  
Hier lag de focus op het verbinden van de fieldlabs, startups en YES!Delft. Veel fieldlabs 

hebben al een verbinding met de TU Delft, tevens zijn er een aantal op de campus 

gevestigd. Door de financiering van MRDH konden wij het beste van YES!Delft aan de 

fieldlabs bieden en is er een duurzame relatie ontstaan die ver voorbij MSL zal reiken.  

Daarnaast zijn wij begonnen met het opzetten van een digitaal platform om startups, 

corporates en experts bij elkaar brengen: Startup Corner. Startup Corner is beschikbaar voor 

alle startups in de MRDH-regio. Doordat elke aanmelding op het platform wordt 

gevalideerd, is het een kwalitatief hoogwaardig ecosysteem van startups, experts en 

partners. Door de bijdrage van MRDH is Startup Corner op 1 mei 2018 live gegaan.  

Resultaten:  
De startups die nu gebruikmaken van de fieldlabs, stromen geregeld door in onze 

startupprogramma’s. Daar waar fieldlabs zorgen voor een juiste testomgeving, ondersteunt 

YES!Delft het laten groeien van startups d.m.v. verschillende startupprogramma’s. Door de 

verbinden met de fieldlabs is er ook direct minder versnippering in de regio. 

 

De concrete resultaten uit dit project:  

• 2 startups hebben zich op de campus gevestigd 
• 11 Discovery Days georganiseerd voor de teams bij 9 Fieldlabs 
• 3 teams zijn door de Discovery Day een startup gestart 
• Deze 3 teams/startups hebben deelgenomen aan het Validatieprogramma van 

YES!Delft 
• 1 startup heeft zich gevestigd bij YES!Delft 
• Onze startupprogramma’s versterken direct de business case/waarde van de 

Fieldlabs 
• MSL heeft het onderling samenwerken van de Fieldlabs gestimuleerd 
• Duidelijk beeld gekregen van de technologische trends(AI en Robotics) 
• MSL heeft ervoor gezorgd dat er een logische keten van innovatie is ontstaan. Van 

onderzoek tot het starten van een bedrijf (universiteit-fieldlab-Incubator) 
• Deelnemende teams/startups zijn erg tevreden over de waarde en inhoud van de 

programma’s 
• Toegankelijkheid YES!Delft in de regio is vergroot.   
• Startup Corner heeft ervoor gezorgd dat de versnippering van innovatie-initiatieven 

gecentraliseerd worden op 1 plek. A single point of contact desk. Al meer dan 70 
connecties tussen startups en connecties zijn gelegd   

• Verschillende opties en interne doorverwijzing naar vervolgactiviteit binnen 
programma of startup hub was erg waardevol;  
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MSL-fase 3:  
In deze fase is een nog specifieker programma ontwikkeld en aangeboden voor de regio. De 
focus lag op robotica in de maakindustrie waarbij het volgende programma is opgezet:  
1. Robotics Validation Lab: Een early-stage startup acceleratieprogramma in samenwerking 

met Robovalley om startups uit heel Europa naar Nederland te halen. De startups gingen 

aan de slag in het kader van de vier van tevoren gekozen maatschappelijke thema’s: 

zorg, slimme maakindustrie, energie en voedsel. Het programma is vergelijkbaar met de 

Launchlab-plekken die de afgelopen jaren succesvol zijn ingezet. Dit werd 

samengebracht in een programma waar ook de beste experts van Robovalley en de 

fieldlabs aan verbonden zijn. De ambitie was om de beste regionale, nationale en 

internationale startups te selecteren en de beste daarvan na het programma in de regio 

te houden door de ervaring van wat de MRDH te bieden heef. 2 van de 8 bedrijven 

hebben zich in Delft gevestigd.  

2. Discovery Day: De vier maatschappelijke thema’s werden regionaal stuk voor stuk 

ingeleid met een thematische Discovery Day.  

3. (Inter)nationale Scouting: Om de beste startups van Europa naar de MRDH te halen op 

het gebied van Robotics werd er met een toegewijde startup scout gewerkt.  

4. Toegang ecosysteem YES!Delft: Een van de belangrijkste dingen die YES!Delft doet voor 

zijn ondernemers nadat de opleidingsprogramma’s zijn afgelopen is het ondersteunen 

van startups met toegang tot experts, financiering, partners en events. De 8 startups  die 

hebben deelgenomen aan het programma hebben toegang tot het YES!Delft ecosysteem 

gekregen. 2 startups zijn nu gevestigd in YES!Delft en hebben deelgenomen aan het 

vervolgprogramma.  

Resultaten: 
• 2000 (Europese) startups in het domein van Robotica gescout 
• 75+ startups hebben zich aangemeld 
• De beste 8 startups zijn geselecteerd voor het Validatie programma 
• Het programma is door de deelnemers beoordeeld met een 4,2!(rating tussen de 1 

en 5) 
• 2 teams zijn doorgestroomd naar het acceleratieprogramma (vervolg programma 

van YES!Delft) 
• 2 startups hebben zich in YES!Delft gevestigd 
• 4 startups hebben zich in de MRDH-regio gevestigd  

 
We hebben geleerd dat startups van grote betekenis kunnen zijn voor de uitdagingen van 

gemeenten. Alleen ondersteuning van een programma resulteert niet altijd direct in het 

vestigen van een startup in de MRDH-regio. Om dit te bewerkstelligen moeten we de 

waardevolle innovatie assets in de regio nog beter verbinden en de gemeente koppelen aan 

startups. Dit kan dus door startups of technologieën van startups te koppelen aan 

gemeentenuitdagingen.    
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MSL fase 4: MRDH Innovatie Platform, City of the Future:  
 

 

 

 

 

 

 

 

MSL-fase 4 is de eerste stap naar een meerjarige samenwerking met de 23 MRDH-

gemeenten. Gedurende de afgelopen jaren heeft YES!Delft ervoor gezorgd dat voor het 

Metropolitan Startup Lab de juiste vorm en positie werd gevonden, het MRDH 

Innovatieplatform, genaamd City of the Future. Het fysieke platform is beschikbaar voor alle 

innovatievraagstukken van de 23 deelnemende gemeenten in de MRDH-regio. YES!Delft 

biedt alle middelen om dit innovatieplatform te realiseren en innovatie te accelereren: van 

technologie-ontwikkeling en businesscase opzet tot aan het oprichten van startups. 

Hiervoor heeft YES!Delft een enorm netwerk tot zijn beschikking. Meer informatie is te 

vinden op https://www.mrdh-cityofthefuture.nl/. 
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De focus van het City of the Future-programma ligt op maatschappelijke vraagstukken uit de 

MRDH-regio. Daarnaast biedt het programma ook de ruimte voor de directe, persoonlijke 

wisselwerking van gemeenten, YES!Delft en de betrokken startups. 

 

Alle 23 gemeenten uit de MRDH-regio kunnen, met al hun uitdagingen waarbij innovatie en 

technologie een rol speelt, gebruik maken van de verschillende onderdelen in dit 

innovatieplatform. Daarnaast kunnen  vraag en aanbod van gemeenten en startups 

rechtstreeks bij elkaarworden gebracht op het online platform My YES!Delft. In 2020 

worden alle gemeenten die gebruik willen maken van het platform, toegevoegd op My 

YES!Delft. Er wordt een account aangemaakt en ze krijgen een uitleg in het gebruik van het 

platform.  

 
Startup Corner → MY YES!Delft 
In 2020 Hebben we besloten om Startup Corner samen te voegen met de andere platforms 

van YES!Delft. Dit hebben we My YES!Delft genoemd. Met My YES!Delft krijgen gemeenten 

nu niet alleen maar toegang tot de startups maar ook tot de partners, mentoren, YES!Delft 

team en de YES!Delft faciliteiten en events.  

 

Doelen van het programma: 

- Oplossingen vinden die voor gemeenten besparingen opleveren of verbetering van 

de levenskwaliteit van de inwoners. Bij het ontwikkelen van elke oplossing valideren 

we altijd de business case. We kijken naar onderwerpen als investering/besparing, 

schaalbaarheid, economische en maatschappelijke impact, etc.; 

- Door met een ondernemersbril te kijken naar de innovaties borgt YES!Delft dat deze 

zowel technisch als commercieel gevalideerd worden. Hierdoor is a) duidelijk dat de 

innovaties daadwerkelijk doen wat ze beogen te doen (technisch), en dat ze de 

deelnemende gemeenten geld besparen (commercieel) of in elk geval de 

leefomgeving van de inwoners verbeteren.  

- Bekendheid genereren voor geteste oplossingen die kunnen worden opgeschaald; 

- Versterking van het startup-ecosysteem met als doel economische groei en de groei 

van werkgelegenheid, en een verdere versterking van de regio als technologische 

broedplaats. Startups zijn de economie van de toekomst, zorgen voor 

werkgelegenheid en versterken het innovatie ambities van de MRDH-regio; Door 

startups blijft de MRDH-regio ook in de toekomst de innovatiemotor van Nederland. 

Door deze startups op de juiste manier te ondersteunen zijn zij ook een belangrijke 

pijler onder de economische groei van de regio in de komende decennia. 

- Versterking van het startup-netwerk binnen de gemeenten (bestuurders en 

ambtenaren) en zowel de kennis als het netwerk uitbreiden om de wijze waarop 

gemeenten startups bedienen te verbeteren.   
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Werkwijze van YES!MRDH(Innovatieplatform):  
Na de Deep Dive-sessies wordt besloten welke uitdagingen worden opgepakt. Belangrijk 
criterium hiervoor is of gemeenten daadwerkelijk eigenaarschap willen tonen. Voor elke 
afzonderlijke uitdaging wordt er een stuurgroep opgericht. Het doel van de stuurgroep is 
optimale en efficiënte projectbewaking. 
 

Proces 
Doordat dit programma zich volledig focust op implementatie van innovatieve ideeën bij de 
deelnemende gemeente, is het proces goed meetbaar. 

 
Hieronder een voorbeeld van hoe het proces er normaliter uit ziet:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masterclass Innovatie management voor Gemeenten:  
YES!Delft biedt al jaren hoogwaardige masterclasses voor private en publieke partijen. Deze 

masterclasses zijn altijd maatwerk. De masterclasses zijn interactief en focussen zich altijd 

op het toepassen van innovatie. Voor MRDH is er een masterclass georganiseerd waarbij wij 

de MRDH-gemeenten en MRDH-partners uit de innOVatieroute hebben ondersteund bij het 

centraliseren en delen van innovatie uitdagingen.  

Inhoud masterclass:  

- Definiëren van de juiste innovatie-uitdagingen 

- Innovatieprojecten organiseren, centraliseren en evalueren 

- Kennis van lopende en afgeronde innovatieprojecten delen 

- Samen innoveren en leren  

Wat heeft het opgeleverd:  

- Gemeenten weten hoe de juiste innovatie uitdagingen te definiëren 

- Gemeenten weten hoe innovatie te structureren  

- Gemeenten leren beter samen te werken met startup 

- Gemeenten leren kennis en innovatie beter te delen  

- Versterkt gemeenten in het samenwerken met startups en het vinden van de juiste 

technologieën.  
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Landscaping 
In 1 juni 2020 zijn we gestart met het landscaping project. Hiermee brengen wij alle 
bestaande startups in kaart die actief zijn op de kerngebieden van de MRDH. Dit heeft de 
betrokken gemeenten inzage gegeven in:  

- Het Nederlandse/regionale tech-ecosysteem 
- Welke startups en scale-ups er binnen de 5 domeinen zijn.  
- Welke fase (volwassenheid) de technologieën en bedrijven zijn; 
- De gemeentes waar deze startups actief zijn; 
- Focus om te innoveren in een bepaald domein; 
- Nieuwe inzichten in het startup ecosysteem in de MRDH-gemeentes: 11% van de 

startups waren niet eerder opgenomen in publieke startup-databases. 
- Alle overige, denkbare statistieken die uit dit onderzoek ontstaan 

 
Bovenstaande is opgeleverd in een compact rapport bestaande uit statistieken, kaarten van 
de MRDH-gemeentes gevuld met data, en toelichting. Dit overzicht zorgt ervoor dat 
gemeenten beter kunnen bepalen welke uitdagingen als eerste op te pakken.  
 
Deze landscaping fungeert feitelijk als een ‘routekaart’ die helpt om eerder bij de 
oplossingen te kunnen komen én kan voor gemeenten ook (nieuwe) ideeën genereren voor 
uitdagingen die technologisch kunnen worden opgelost. Verder geeft dit voor de 
gemeenten ook een goed beeld van het bestaande en opkomende start-up-landschap 
binnen hun eigen gemeentegrenzen. 
 

Enkele visuals uit het rapport: 
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Startup Challenges:  
Het zoeken naar mogelijke technologische oplossingen voor de concrete uitdagingen van de 

deelnemende gemeenten. Bijvoorbeeld: Afvalverwerking, CO2-reductie, circulaire 

economie, etc. YES!Delft heeft meerder Challenges georganiseerd. Zie in de bijlage bij de 

projecten welke dat zijn.  

 

Het proces: 
 
 
 
 
 
 
 

YES!Delft verzorgt het traject van begin tot eind: vanaf de scouting, locatie en het 

projectmanagement van de Challenge tot aan de nazorg. De nazorg houdt in: 

- De begeleiding van de winnaars in het proces naar een pilot met de betrokken 

gemeenten; 

- De begeleiding van de deelnemers die niet hebben gewonnen naar eventuele 

deelname aan een de programma’s van YES!Delft. 

TechLab 
In TechLab vindt een ervaren team van ondernemers en innovators de juiste technologie 

voor een probleem en maakt deze technologie beschikbaar als product via start-ups. 

Hiervoor maakt YES!Delft gebruik van de kracht van zijn netwerk waaraan onder andere 

verbonden zijn: de TU Delft, TNO, NLR, honderden startups, de fieldlabs, onze corporate 

partners én een team van ervaren tech-ondernemers dat deze projecten tot een succesvol 

einde brengt. YES!Delft heeft vele Techlab projecten voor de gemeenten opgezet. Voor 

meer informatie, zie het overzicht van resultaten en in de bijlage een uitgebreide 

toelichting.  

UITDAGING 
SCOPEN 

SCOUTING 

 

SELECTIE 
VALIDATIE-

DAG 

PITCH DAY 
 

3+ WEKEN 
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Een Techlab-traject bestaat uit vier fases. 

 

Fase 1 - Technology Scan: Het team analyseert het probleem grondig en gaat op zoek naar 

geschikte technologieën in het netwerk van experts in het YES!Delft ecosysteem. De 

geïdentificeerde technologieën zullen worden samengevat in een technologie-matrix en 

gerapporteerd in de vorm van een presentatie. Hier wordt ook de business-case van het 

probleem geanalyseerd en gerapporteerd 

Fase 2 - Design Sprint: Op basis van een co-creatie workshop met de probleemeigenaren en 

technologie-experts worden totaaloplossingen bedacht en beoordeeld op haalbaarheid.  

Fase 3 - Rapid Prototyping: Het team bepaalt een MVP (Minimal Viable Product) en zorgt 

dat het technologisch risico gereduceerd wordt. Er wordt een prototype gebouwd, en er zal 

rapportage plaatsvinden in de vorm een mondelinge presentatie over de uitkomsten van de 

experimenten en de geplande pilot.  

Fase 4 - Rapid Experimentation: Het TechLab-team zet een pilot op om de oplossing te 

testen. In deze pilot wordt het prototype getest in het veld.  
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Tussentijdse resultaten  
Inmiddels heeft YES!Delft binnen het City 
of the Future programma projecten 
uitgevoerd met de gemeentes: 
Rotterdam, Delft, Den Haag, Wassenaar, 
Rijswijk, Ridderkerk, Maasluis, Pijnacker-
Nootdorp, Lansingerland, Hellevoetsluis, 
Brielle, WestVoorne, Capelle ad Ijssel, 
Barendrecht, Schiedam en Alblasserdam.  
 

Met Vlaardingen, Krimpen aan den Ijssel 
en Zoetermeer zijn er concrete 
gesprekken gevoerd, maar er is tot op 
heden niet een project gestart. Inmiddels 
loopt het programma bijna 3 jaar en zijn 
er vele resultaten gehaald. Hieronder 
volgt een beknopte opsomming, de 

uitgebreide projectbeschrijvingen en resultaten zijn te vinden op www.mrdh-
cityofthefuture.nl, en tevens in de bijlage van dit document.  
 

Parkeerdruk 
Gemeentes Leidschendam-Voorburg en Den Haag hadden behoefte aan betere inzichten in 
de parkeercapaciteit en actuele gebruiksdata: hoeveel parkeerplaatsen zijn er nu in real-
time nog beschikbaar? YES!Delft heeft een Startup Challenge georganiseerd, waarin uit 
meer dan 30 inzendingen 8 finalisten zijn geselecteerd, en voor beide steden 2 winnaars. 
Hiermee is een pilot gedraaid, en in elk geval Den Haag heeft al aangegeven 1 van de 
systemen in de toekomst verder uit te willen rollen. Zie ook: 
https://www.youtube.com/watch?v=9taAYdAb26M 
 

Voorspelbaarheid onderhoud van (historische) kades en civiele kunstwerken 
Voor een (oude) binnenstad zoals die van de gemeentes Delft en Maassluis is het van belang 
om de staat van kades en civiele kunstwerken in beeld te hebben. Het voorspelbaar krijgen 
van dit onderhoud is van belang om te voorkomen dat onnodige schade of slachtoffers 
vallen bij instortende kades. In dit Techlabsproject heeft YES!Delft de technologische 
oplossingen gevonden die passen bij een business case, en in fase 2 oplossingen geschetst.  
 
Dit project is voor het CotF-programma een groot succes, gezien beide gemeentes hebben 
besloten om op eigen kosten een Fase 3 uit te voeren waarin deze oplossingen getest 
worden in de praktijk. Voorzichtige eerste resultaten uit Delft lijken aan te tonen dat de 
methode inderdaad werkt voor de beoogde toepassing. 
Zie ook: https://www.youtube.com/watch?v=_pU46dqzgiY 
 

Fietsparkeren 
De openbare ruimte kampt met de gevolgen van het 'meer mensen op de fiets-beleid'. Aan 
de ene kant betekent dit dat fietsroutes worden overbelast en aan de andere kant betekent 
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dat de (openbare) fietsparkeerplekken als 'vol' worden gemeld. Dit kan bijvoorbeeld leiden 
tot slechte doorgang voor nooddiensten. Deze Techlabs fase 1 heeft ingezoomd op hoe het 
fietsparkeren te faciliteren, en hoe te handhaven op fietsers zonder ze te ontmoedigen om 
de fiets te nemen. 

Luchtkwaliteit 
Ridderkerk wil inzetten op het verbeteren van luchtkwaliteit en/of informatievoorziening 
over luchtkwaliteit rond het pilotgebied Oosterpark. Wassenaar bleek eenzelfde 
informatiebehoefte te hebben rond luchtkwaliteit rond de N44. In samenwerking met deze 
2 gemeentes is een Startup Challenge georganiseerd. Met meer dan 40 aanmeldingen en 8 
finalisten was ook deze Challenge weer een groot succes. De winnende startup is met een 
pilot gestart in beide gemeentes, waarbij ook een app is ontwikkeld die gedeeld kan worden 
met burgers, zodat ook de inwoners van die gemeentes over een real-time beeld van de 
luchtkwaliteit kunnen beschikken. Er zijn intussen ook gesprekken gestart om deze 
oplossing over meerdere gemeentes binnen de MRDH uit te rollen. 
Zie ook: https://www.youtube.com/watch?v=v8Wq7mR4aow 
 

Afval en kostenbeheersing/hogere scheidingsgraad bij hoogbouw 
Met Maassluis en Capelle aan den IJssel is gekeken naar afvalscheiding in hoogbouw. De 
rijksoverheid heeft limieten opgelegd over het aantal kilo restafval dat per huishouden 
geproduceerd mag worden. Deze limieten worden niet gehaald, wat leidt tot grote kosten, 
onder andere door rijksheffingen. In wijken met hoogbouw blijkt het aandeel van recycling 
en gescheiden afval veel te laag te liggen. In deze fase 1 is de businesscase onderzocht, en 
zijn verschillende technische oplossingen aangedragen. De 2 meest noemenswaardige zijn 
gassificatie (zie sectie 5.1.4) en voedselvermalers. Door GFT te vermalen en via de 
vuilwaterafvoer af te voeren kan het centraal onderaan de flat ingezameld en vergist 
worden. Dit bleek de meest veelbelovende oplossing. Inmiddels wordt onderzocht of de 
deelnemende gemeentes kunnen aanhaken bij een onderzoek van de G4 gemeentes dat al 
onderzoek naar doet naar deze oplossingsrichting. Voor dit Techlabproject waren ze daar 
niet van op de hoogte. 
 

Matrassen recyclen  
Alleen al in gemeente Den Haag worden ongeveer 3000 matrassen per maand afgedankt. 
Een klein deel wordt via de juiste kanalen aangeboden, maar veel komt ook tussen het 
grofvuil terecht. Hier is onderzoek naar gedaan samen met gemeente Rotterdam. Er 
bestaan initiatieven die matrassen recyclen, maar veel matrassen komen vuil of vochtig aan. 
Omdat die zowel lastiger te recyclen zijn als een brandgevaar vormen mogen die door de 
recycler niet geaccepteerd worden. Dus rest enkel verbranding. Omdat de materialen in 
matrassen de ovens vervuilen en extra schoonmaak vereisen betalen veel gemeentes een 
hoge extra bijdrage. Dit probleem kost alleen gemeente Den Haag al €800.000 per jaar.  
 
Ook dit traject is bijzonder succesvol geweest. Na de eerste 2 fases hebben zowel Den Haag 
als Rotterdam samen geïnvesteerd in een fase 3 waarbij een ophaalplatform met burgers in 
specifieke postcodes is getest. Zowel gemeentes als de partners aangehaakt in deze proef 
zijn enthousiast om verder te schalen. De lessen geleerd in 1 gemeente zijn potentieel 
bruikbaar in heel Nederland. Gemeente Amsterdam heeft al interesse getoond om te leren 
van dit initiatief. Zie ook: https://www.youtube.com/watch?v=3t5YtZ9c_0w 
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Stikstof  
Met gemeenten West-Voorne, Brielle en Hellevoetsluis is in deze eerste fase gekeken naar 
de verschillende activiteiten (industrie, bouw & paardenhouderij) die stikstof uitstoten. Het 
aangrenzende duingebied, een Natura2000-gebied, staat onder druk door overtollig stikstof 
en dit heeft verschillende gevolgen. De natuur in het duingebied staat onder druk door 
woekerende soorten die goed gedijen in stikstofrijke grond, de gemeenten worden beperkt 
in het bouwen vanwege de landelijke normen van het stikstofbudget, en ook 
vergunningsmogelijkheden voor paardenhouderijen zijn hierdoor beperkt terwijl dit een 
belangrijke bron voor de economie is in de regio. In deze eerste fase is het probleem 
onderzocht en zijn verschillende ideeën voor oplossingen aangedragen.  
 

Scootmobielen 
In de eerste fase van dit Techlabproject is samen met gemeenten Pijnacker Nootdorp en 
Lansingerland gekeken naar de uitdaging rondom het stallen van scootmobielen. Onder de 
WMO-wet worden steeds meer scootmobielen uitgegeven maar een scootmobiel moet ook 
veilig en droog gestald kunnen worden. In een deepdive sessie is gebleken dat er vaak aan 
ruimte geen gebrek is, maar dat er verschillende partijen zijn die iets te zeggen hebben over 
de verschillende ruimtes. Scootmobielen kunnen bijvoorbeeld vluchtroutes blokkeren of 
kosten worden opgedreven doordat er naast de scootmobiel ook kosten gemaakt moeten 
worden om gebruik en opslag mogelijk te maken, zoals deurdrangers en laadpunten. Uit de 
deepdive sessie zijn 3 prioriteiten gekomen: het opnieuw aanbesteden van deurdrangers en 
stroompunten om kosten te besparen, het installeren van fireblocking systemen en het 
realiseren van buitenstallingen. Een co-creatie sessie wordt ingepland rondom deze laatste 
prioriteit. 
 

Afvalbijplaatsing 
Met Schiedam en Rijswijk is gekeken naar het probleem rond het bijplaatsen van 
vuilniszakken en grofvuil bij gemeenschappelijke afvalcontainers in wijken. Uit Fase 1 is 
gebleken dat bijplaatsingen van afval een dagelijks terugkerend probleem zijn met veel 
negatieve gevolgen zoals hoge kosten, verloedering van de buurt en overlast door 
ongedierte. Nadat de verschillende problemen van afval bijplaatsing zijn onderzocht in Fase 
1, is er een co-creatie sessie georganiseerd met verschillende stakeholders rondom het 
onderwerp “acteren op storingen tbv afval bijplaatsingen”. Tijdens de sessie is gekeken naar 
oplossingen waar directe invloed op kan worden uitgeoefend, zodat het probleem 
stapsgewijs aangepakt kan worden. Uit de sessie zijn verschillende ideeën voortgekomen 
om meer grip op bijplaatsingen te krijgen. Deze ideeën worden uitgewerkt en van de beste 
ideeën worden conceptvoorstellen gemaakt. 
 
Er is daarnaast ook gekeken naar verschillende oplossingen om het probleem te reduceren 
waarvan er van één oplossing gelijk een prototype is gemaakt, gefinancierd door de 
gemeentes zelf: Om ervoor te zorgen dat papierinname correct aansluit op het aanbod, is 
het idee opgekomen om de ondergrondse containers te voorzien van een veilige 
kartonsnijder. Hiermee kan het karton eenvoudig klein worden gemaakt, zodat het karton in 
de container past. De “Kartonhulp” heeft een keramisch snijblad en een smalle opening 
zodat de veiligheid kan worden gegarandeerd. YES!Delft heeft een prototype gebouwd en 
deze is in een gecontroleerde omgeving en met geselecteerde proefpersonen uitvoerig 
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getest tijdens de testdag op 6 oktober 2021. Zie ook 
https://www.youtube.com/watch?v=Ms2P0coF8x8 
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Bijlage 1: Uitgebreid projectoverzicht City of the 
Future 
 
In deze bijlage wordt elk project uitgebreider beschreven. Indien u vragen heeft schroom 
vooral niet om contact op te nemen met YES!Delft voor meer informatie.  
 

Parkeerdruk 
De uitdaging is om voor probleemgebieden binnen verschillende gemeenten de parkeerdruk 

in kaart te brengen, waarbij parkeerdruk bestaat uit twee componenten: parkeercapaciteit 

en actuele bezetting. Gemeenten maken onderscheid tussen bezetting in verschillende 

tijdvakken: ochtend/middag/avond/nacht. Bestaande oplossingen zijn te onnauwkeurig, te 

duur of niet schaalbaar genoeg. De oplossing moet AVG-proof zijn. In opdracht van de 

gemeenten Den Haag en Leidschendam-Voorburg zijn meer dan 60 startups gescout, 10 

startups geselecteerd (in samenspraak met de gemeenten), 8 startups uitgenodigd en 

getraind voor Pitch Day,  die plaats vond op 13 december2019. Er zijn door de gemeenten 

Den Haag en Leidschendam-Voorburg uiteindelijk twee winnende startups gekozen. Deze 

twee startups gaan actief aan de slag binnen beide gemeenten met een pilotproject. 

In 2020 worden zowel de startups als de gemeenten verder actief begeleid bij de uitwerking 

van deze samenwerking. 

- Betrokken Gemeenten: Den Haag en Leidschendam-Voorburg 
- Impact leefklimaat: De geselecteerde innovaties zullen het beheer over 

parkeercapaciteit in de gemeentes vereenvoudigen en flexibeler maken. Omdat in 

de toekomst ook real-time metingen mogelijk zijn met deze systemen kunnen 

verkeersstromen dynamisch gestuurd worden wat leidt tot minder 

verkeersbewegingen en schonere lucht in de steden.  

- Impact financieel: 

o Huidige geschatte kosten gemeente: 0 (startup challenge op kosten MRDH 
gedaan) 

o Verwachtte kosten inkoop gemeenten: Hierover worden nu gesprekken 

gevoerd met de betrokken startups 

o Verwachtte (kosten) besparing: nader te bepalen 

- Schaalbaarheid: Het installeren van een sensor kan gebeuren in 10 minuten, en 

behoeft geen kabels en onderhoud. Dit kan dus zonder problemen uitgerold worden 

naar alle gemeenten in Nederland. 

- Verwachtte kansen startup / leverancier: Voor de startups is deze pilot een 

uitstekende kans om hun product en business model te valideren. Bij een geslaagde 

pilot gaat dit helpen om de startup verder op te schalen, wat een positieve impact 

zal hebben op de werkgelegenheid. 

- Verwachte kansen ecosysteem: Een van de winnende startups is afkomstig uit 

Denemarken. Deze samenwerking bewerkstelligt internationale samenwerking, en 
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zal bijdragen aan de innovatieve reputatie van de regio in buitenlandse startup-

ecosystemen. 
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Staat van (historische) kades en civiele kunstwerken 
De uitdaging is om, voor de (oude) binnenstad van de gemeentes Delft en Maassluis de 

staat van kades en civiele kunstwerken in kaart te brengen. De huidige methodiek, het 

inschatten van veiligheidsrisico's volgens CROW beheer systematiek in combinatie met 

visuele inspecties van ingenieursbureaus, is niet volledig genoeg. Vervolgacties 

geformuleerd op basis van de kennis van de inspecteur kunnen niet volledig worden 

ingeschat, waardoor kosten en inzichten van vervolgonderzoek vaak onzeker zijn. 

Door: 

• Het inzamelen en analyseren van de juiste informatie over historische en real-time 

status van kades en civiele kunstwerken; 

• Gerichte (continue) data verzameling op risicovolle plekken; kunnen financiële 

middelen voor beheer doelmatiger worden ingezet. Ook Maassluis is hier 

rechtstreeks bij betrokken. Op dit moment wordt onder andere verkend of hier kan 

worden gewerkt met lidar-technologie. Dit is een technologie voor detectie en 

afstandsbepaling geworden. (o.a. ook benut bij de ontwikkeling voor de zelfrijdende 

auto). De verwachting is dat dankzij deze ‘radar met licht’ veel sneller de mate van 

verzakking in beeld kan worden gebracht, waardoor er minder capaciteit nodig is 

voor periodieke arbeidsintensieve controles.  

Dit kan een grote besparing opleveren voor gemeenten.  

- Betrokken Gemeenten: Delft en Maassluis 
- Impact leefklimaat: Door betere inschattingen van de staat van onderhoud zal 

minder onderhoud nodig zijn, wat de leefbaarheid van deze binnensteden ten goede 

komt. Ook zal de staat van onderhoud verbeteren, omdat beter in kaart is gebracht 

waar dat onderhoud essentieel is. 

- Impact financieel: 

o Huidige geschatte kosten gemeente: 0 (Techlabs fases 1 en 2 worden op 
kosten MRDH gedaan) 

o Verwachtte kosten inkoop gemeenten: De exacte oplossing moet nog 

gekozen worden. Inscannen van de infrastructuur met LIDAR zou ongeveer 

€30.000 per jaar kosten bij 1 meting per jaar. Nu wordt elk stuk infra slechts 

1x per 7 jaar in beeld gebracht. In geval van de glasvezelmethode getest in 

Delft zijn de eenmalige installatiekosten hoog (enkel de hardware die de 

glasvezelkabel uitleest is al €100.000), maar hiermee kan gedurende 10 jaar 

50km meerdere malen per dag worden uitgelezen. 

o Verwachtte (kosten) besparing: Exacte opbrengst nog onduidelijk, maar 

lagere kosten van inspecteren zijn slechts 1 factor. Het beter kunnen plannen 

van benodigd onderhoud maakt dat werkzaamheden beter afgestemd 

kunnen worden met nutsbedrijven, wat nu een grote kostenpost is.  

- Schaalbaarheid: Deze problematiek speelt in alle gemeenten in Nederland die 

grachten of kades hebben. In Amsterdam kost deze problematiek in de komende 

jaren honderden miljoenen. Er is dus een duidelijke business case.  
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- Verwachtte kansen startup / leverancier: Nader te bepalen, definitieve keuze voor 

technologie moet nog gemaakt worden. 

- Verwachtte kansen ecosysteem: Nader te bepalen, definitieve keuze voor 

technologie moet nog gemaakt worden. 
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Fietsparkeren 
De openbare ruimte kampt met de gevolgen van het 'meer mensen op de fiets-beleid'. Aan 

de ene kant betekent dit dat fietsroutes worden overbelast en aan de andere kant betekent 

dat de (openbare) fietsparkeerplekken als 'vol' worden gemeld. Er zijn twee type 

parkeervoorzieningen voor de fietsen in de binnenstad van Den Haag: 

• Onbewaakte fietsstallingen (in de openbare ruimte) en bewaakte fietsstallingen 

(Biesieklette stallingen). Over vooral bij de eerste voorziening bestaat ambiguïteit: 

'zijn de parkeervoorzieningen wel echt vol?' Het is moeilijk om real-time te 

identificeren of alle capaciteiten gebruikt zijn.  

• Een van de redenen is dat het met name heel moeilijk is om de duur van de stalling 

te identificeren: hoe lang staan fietsen al geparkeerd? In het geval van een volle 

bezetting: 'hoe leid je stallers dan naar de dichtstbijzijnde vrije locatie?'. Dit 

probleem komt meestal in het handhavingsgebied van fietsparkeren voor. Voor 

stallers/eindgebruikers is informatie en communicatie vrijwel altijd negatief: 'stalling 

is vol', 'parkeren verboden', 'boete riskeren'.  

Gemeenten Den Haag en Delft zijn op basis van gelijksoortige problematiek op het gebied 

van fietsparkeren in stadscentra samengebracht. In samenspraak met de gemeenten, MRDH 

en het team van YES!Delft is gestart met een technologiescan. Deze technologiescan in 

inmiddels afgerond. Op basis hiervan is besloten dat er twee trajecten werden uitgewerkt. 

Het eerste is een Techlabs fase 2 voor een technische oplossing voor het detecteren van 

stilstaande fietsen. De tweede is een Startup Challenge over de aanvaardingsbereidheid van 

burgers voor fietskentekening met Dynamisch Anoniem Fietsregister 

 

Na verloop van tijd was de betrokkenheid vanuit gemeente Den Haag toch te laag, en heeft 

geen van de trajecten tot op heden doorgang kunnen vinden. 

 

- Betrokken Gemeenten: Delft en Den Haag 
- Impact leefklimaat: Minder zwerffietsen en betere doorgang voor nooddiensten, 

voorkomt irritatie tussen burger en overheid.  
- Impact financieel: 

o Huidige geschatte kosten gemeente: 0 (Techlabs fases 1 en 2 worden op 
kosten MRDH gedaan) 

o Verwachtte kosten inkoop gemeenten: Afhankelijk van keuzes in 

technologie 

o Verwachtte (kosten) besparing: Voor een fiets die wordt opgehaald in een 

depot betaalt een burger €25. De kosten voor de gemeente zijn echter 

ongeveer €125 per fiets. Alleen al in de gemeente Den Haag moest de 

handhaving in 2019 27.000 fietsen per jaar verwijderen. Zelfs als we maar 

een kwart van dit probleem kunnen reduceren resulteert dit in een 

kostenbesparing van meer dan 1MEur op jaarbasis.  
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- Schaalbaarheid: Deze problematiek speelt in alle gemeenten in Nederland. Als er 1 

oplossing is voor anonieme registratie van fietsen kan die vrijwel zonder extra kosten 

landelijk uitgerold worden.   

- Verwachtte kansen startup / leverancier: Nader te bepalen, definitieve keuze voor 

technologie moet nog gemaakt worden. 

- Verwachtte kansen ecosysteem: De MRDH regio kan hierdoor toonaangevend voor 

Nederland worden 
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Luchtkwaliteit 
Ridderkerk wil inzetten op het verbeteren van luchtkwaliteit en/of informatievoorziening 
over luchtkwaliteit rond het pilotgebied Oosterpark. Wassenaar bleek eenzelfde 
informatiebehoefte te hebben rond luchtkwaliteit rond de N44. In samenwerking met deze 
2 gemeentes is een Startup Challenge georganiseerd. Met meer dan 40 aanmeldingen en 8 
finalisten was ook deze Challenge weer een groot succes. De winnende startup is met een 
pilot gestart in beide gemeentes, waarbij ook een app is ontwikkeld die gedeeld kan worden 
met burgers, zodat ook de inwoners van die gemeentes over een real-time beeld van de 
luchtkwaliteit kunnen beschikken. Er zijn intussen ook gesprekken gestart om deze 
oplossing over meerdere gemeentes binnen de MRDH uit te rollen. 

- Betrokken Gemeenten: Delft en Ridderkerk 

- Impact leefklimaat: De luchtkwaliteit in de gemeente heeft directe impact op de 

gezondheid van burgers. Deze adequaat in kaart brengen leidt tot beter beleid en 

gerichtere en dus effectievere maatregelen ter verbetering. 

- Impact financieel: 

o Huidige geschatte kosten gemeente: 0 (Startup Challenge op kosten MRDH) 
o Verwachtte kosten inkoop gemeenten: Nader te bepalen adhv gekozen 

oplossingsrichting. 

o Verwachtte (kosten) besparing: Nader te bepalen.  

- Schaalbaarheid: Nader te bepalen 

- Verwachtte kansen startup / leverancier: Nader te bepalen, definitieve keuze voor 

technologie moet nog gemaakt worden. 

- Verwachtte kansen ecosysteem: Nader te bepalen. 
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Afval en kostenbeheersing/hogere scheidingsgraad bij hoogbouw 
Binnen de afvalverzameling loopt Maassluis aan tegen sterke kostenstijging. Er ligt een 

reductieopgave van 100kg/per persoon per jaar naar 30kg in 2025. Oftewel een 

afvalscheiding van 75%. Afvalscheiding is deels een kwestie van ‘mindset’ en ‘begrijpen’ 

(welk afval moet waar gescheiden worden?’). Met name in hoogbouw valt de afvalscheiding 

tegen. Er is een veel lager scheidingspercentage dan bij laagbouw. Aangezien ca. 50% van 

Maassluis uit hoogbouw bestaat, liggen hier kansen voor verbetering. Maasluis is gestart 

met ‘van afval naar grondstoffen’ en de principekeuze van ‘omgekeerd inzamelen’. Inzet is 

om op deze wijze de landelijke doelstellingen voor afvalscheiding te realiseren en daarnaast 

de kosten beheersbaar te houden. Hierbij wordt gestuurd op: 

• Een gedragsverandering bij alle betrokkenen, door de uitrol van informatie-, 

communicatie- en participatietrajecten; 

• De totale hoeveelheid afval en grondstoffen en de hoeveelheid restafval; 

• Het vormgeven van omgekeerd inzamelen en 

• De hoogte van de afvalstoffenheffing, onder andere door een doorlichting van de 

componenten waaruit de heffing is opgebouwd. 

De vraag van Maassluis en Capelle a/d Ijssel richt zich met name richting YES!Delft op het 

benutten van technologische kennis om de vier uitgangspunten (hierboven) te 

ondersteunen, en dan met name gericht op hoogbouw. De oplossing moet bijdragen aan 

kostenverlaging (voor de inwoners) en waar mogelijk ook aan het ‘vergemakkelijken’ voor 

de inwoner van (juiste) afvalscheiding. Er is verkend of een bestaande technologie vanuit 

een startup uit het netwerk kan worden ingezet. Deze blijkt echter nog niet voldoende 

ontwikkeld te zijn. 

 

- Betrokken Gemeenten: Maassluis en Capelle aan den IJssel  

- Impact leefklimaat: Kostenverlaging afvalinzameling, betere afvalscheiding moet 

leiden tot minder verbranding van afval 

- Impact financieel: 

o Huidige geschatte kosten gemeente: 0 (Techlabs fases 1 en 2 worden op 
kosten MRDH gedaan) 

o Verwachtte kosten inkoop gemeenten: Nader te bepalen adhv gekozen 

oplossingsrichting. 

o Verwachtte (kosten) besparing: Nader te bepalen, huidige kosten 

afvalophaling zijn nog niet in kaart gebracht. Binnen de afvalverzameling 

loopt Maassluis aan tegen sterke kostenstijging (heffing eur. 32/ton). Er ligt 

een reductieopgave van 100kg/per persoon per jaar naar 30kg in 2025. 

Oftewel een afvalscheiding van 75%. 

- Schaalbaarheid: De gekozen oplossingsrichting kan gedeeld gaan worden met alle 

gemeentes met een groot aandeel hoogbouw. 

- Verwachtte kansen startup / leverancier: Nader te bepalen, definitieve keuze voor 

technologie moet nog gemaakt worden. 
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- Verwachtte kansen ecosysteem: In een fase 2 project is hier onderzoek gedaan naar 

de bruikbaarheid van een vergassings-installatie waar onder andere een consortium 

van ondernemers in samenwerking met Nouryon mee bezig was. Deze installatie kan 

zonder CO2-emissies afval verwerken en er methanol van maken. Ingewikkelde 

(nationale) regelgeving en lobby vanuit huidige afvalverbranders maken dat dit 

voorlopig geen aantrekkelijke route is. 
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Matrassen recyclen  
Alleen al in gemeente Den Haag worden ongeveer 3000 matrassen per maand afgedankt. 
Een klein deel wordt via de juiste kanalen aangeboden, maar veel komt ook tussen het 
grofvuil terecht. Hier is onderzoek naar gedaan samen met gemeente Rotterdam. Er 
bestaan initiatieven die matrassen recyclen, maar veel matrassen komen vuil of vochtig aan. 
Omdat die zowel lastiger te recyclen zijn als een brandgevaar vormen mogen die door de 
recycler niet geaccepteerd worden. Dus rest enkel verbranding. Omdat de materialen in 
matrassen de ovens vervuilen en extra schoonmaak vereisen betalen veel gemeentes een 
hoge extra bijdrage. Dit probleem kost alleen gemeente Den Haag al €800.000 per jaar.  
 
Ook dit traject is bijzonder succesvol geweest. Na de eerste 2 fases hebben zowel Den Haag 
als Rotterdam samen geïnvesteerd in een fase 3 waarbij een ophaalplatform met burgers in 
specifieke postcodes is getest.  
 

- Betrokken Gemeenten: Rotterdam, Den Haag  

- Impact leefklimaat: Voorkoming van brandgevaar (1 brand per week door 

matrassen in delen Rotterdam), minder matrassen op straat, VEEL minder 

afvalverbranding,  

- Impact financieel: 

o Huidige geschatte kosten gemeente: €0 nu(Techlabs fases 1 en 2 worden op 
kosten MRDH gedaan), daarna €35.000 verdeeld over Den Haag en 
Rotterdam om een oplossing te ontwikkelen. 

o Verwachtte kosten inkoop gemeenten: Nader te bepalen adhv gekozen 

oplossingsrichting, er zijn al ideeën over erg laagdrempelige oplossingen. 

o Verwachtte (kosten) besparing: Alleen al in Den Haag zou een reductie van 

het probleem met 50% op jaarbasis €400.000 besparen.  

- Schaalbaarheid: Een matras gaat gemiddeld 8 jaar mee, dus deze problematiek 

speelt in alle Nederlandse gemeenten.  

- Verwachtte kansen startup / leverancier: Na de praktijkproef in fase 3 zijn duidelijke 

partners gevonden die na wat kleine verdere hulp in staat zouden moeten zijn om 

dit concept door de hele regio uit te rollen, en daar een gezond businessmodel rond 

kunnen draaien. 

- Verwachtte kansen ecosysteem: De lessen geleerd in 1 gemeente zijn potentieel 

bruikbaar in heel Nederland. Gemeente Amsterdam heeft al interesse getoond om 

te leren van dit initiatief. 

 



Region of the Future in één oogopslag 
Groeiagenda Zuid-Holland : grote opgaven 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Project 1: Urban Data 

Project 2: Energietransitie 

Project 3: Reduceren van Verkeersbewegingen 

Project 4: Robotica in de openbare ruimte 

 

 

Tijd voor een volgende stap?  

Een logische 

versterking van 

het  innovatieve 
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Van opgave 

naar 

versterking 

van de regio 

Door focus op de strategische opgaven van de regio 

Bijdragen aan 

de ambities 

van de regio 

Focus op  

nieuwe technologie  

als oplossing  
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Onderwerp Programma Region of the Future 2022-2024
Bestuurlijk 
trekker

Wethouder Vollebregt (Delft) en wethouder Van Kuppeveld (Pijnacker-Nootdorp)

Gevraagd 
advies /
Ter informatie /

Advies uit te brengen aan de bestuurscommissie EV over het voorstel Programma 
Region of the Future 2022-2024 over de voorgestelde projecten:

• Urban Data
• Energietransitie
• Reduceren van Verkeersbewegingen
• Robotica in de openbare ruimte

Korte inhoud 
van voorstel

De afgelopen jaren is er samen met Yes!Delft gewerkt aan het vinden van oplossingen 
voor gemeentelijke uitdaging door het inzetten van technologische innovaties van 
startups.Op 1 juni 2022 loopt het programma ‘City of the Future’ af.
Uit gesprekken met de gemeenten kwam naar voren dat er behoefte is het programma 
City of the Future uit te breiden en niet alleen lokale uitdagingen aan te pakken maar 
ook regionale uitdagingen. Ook is de behoefte uitgesproken om het bestaande netwerk 
van startups, kennisinstellingen, overheden en bedrijfsleven verder te versterken. Op 
basis van deze signalen is gewerkt aan een vervolg op dit programma.
Belangrijk signaal hierbij was dat in de verdere uitwerking een helder beeld wordt 
geschetst hoe dit programma zich zal verhouden tot het bestaande ecosysteem en de 
wijze waarop dit zal worden georganiseerd.

Programma Region of the Future
Dit programma wordt een samenwerking tussen de 23 gemeenten van de 
Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en YES!Delft, waarbij expliciet ook de 
samenwerking gezocht wordt  met de onderwijsinstellingen (WO, HBO en MBO) en de 
reeds actieve innovatie-omgevingen (Fieldlabs, campussen etc.) in de regio.
De onderwijsinstellingen worden betrokken door via de projecten stageplaatsen en 
afstudeeropdrachten aan te bieden. Studenten maken onderdeel uit van 
multidisciplinaire teams waarbij ze ook vanuit praktijkvraagstukken samen werken met 
verschillende disciplines. Nadat de bestuurscommissie EV heeft besloten over de uit te 
voeren projecten, zullen in aanloop naar de start van dit programma concrete afspraken 
kunnen worden gemaakt. ook wordt verkend of zij een rol kunnen vervullen in het 
ontwikkelen van aanbod voor de ‘innovatieve ambtenaar’. 
De samenwerking met het bestaande ecosysteem (fieldlabs etc.) wordt o.a. ingevuld 
door samenwerking waarin de technologie in het veld getest kan worden. Uiteraard 
wordt ook steeds vooraf afgestemd welke zaken al zijn opgepakt in andere 
programma’s. Hierbij wordt ook de kennis van InnovationQuarter actief betrokken.

Met Region of the future werken deze partijen aan oplossingen voor de grote regio-
overstijgende uitdagingen uit de Groeiagenda Zuid-Holland, zoals bijv. de 
energietransitie, het vernieuwen van de bedrijvigheid en verbetering van de 
leefbaarheid en bereikbaarheid van de regio. Dit gebeurt met behulp van bestaande en 
nieuw te ontwikkelen techniek en kennis.

• Doorontwikkeling City of the Future
De opgaven in de Groeiagenda zijn te groot om als gemeente zelfstandig op te pakken. 
Een regio-brede aanpak heeft wel kans van slagen. Gezien de fase van ontwikkeling en 
de scope van de problemen worden deze opgaven nog niet commercieel opgepakt. De 
MRDH draagt met financiering én een netwerk van gemeenten bij aan een optimale 
aansluiting tussen probleemhouders (gemeenten) en het technologisch ecosysteem. 
Uiteindelijk moeten de in Region of the Future opgepakte projecten een haalbare 
businesscase opleveren. Dit levert bedrijvigheid en banen op.
De gemeenten treden op als financier (via MRDH), probleemhouder en praktijk-expert.

Adviescommissie  
Economisch Vestigingsklimaat
23 februari 2022 
agendapunt 2
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Gemeenten kunnen afnemer zijn van de oplossingen uit het programma (eerste klant). 
Wanneer verdere ontwikkeling nodig is, worden nieuwe startups gebouwd. Dit kan bijv. 
worden gedaan door de studenten die betrokken zijn bij de ontwikkeling van een 
project. Op deze manier wordt ook ondernemerschap gestimuleerd. 
Het programma Region of the Future is daarmee een logisch vervolg op het huidige City 
of the Future programma (CotF), waarbij een uitbreiding op de focus plaats vindt. 
Een groot gedeelte van de organisatie die nodig is voor Region of the Future is 
vergelijkbaar met die van het CotF-platform. 

• Hoe werkt het?
Samen met verschillende gemeenten binnen de regio is (ambtelijk) verkend welke 
uitdagingen met urgentie kunnen worden opgepakt. Vanwege het maatschappelijk 
karakter is de betrokkenheid van de ‘probleemeigenaren’, i.c. de gemeenten, cruciaal.
Vooralsnog zijn een aantal mogelijke projecten gedefinieerd:

• Urban Data: Hoe organiseer je op en betaalbare manier real-time data over een 
stad of regio als ondersteuning voor beleidsbeslissingen?

• Energietransitie: Hoe kan technologie bijdragen aan gasloze oplossingen en en 
andere methodes om de CO2 uitstoot te reduceren?

• Reduceren van Verkeersbewegingen: Hoe draagt technologie bij aan slimmere 
logistek met minder verkeersbewegingen?

• Robotica in de openbare ruimte: Hoe kan robotica veilig worden ingezet in de 
openbare ruimte?

Nadat de projecten zijn gekozen wordt per project een multidisciplinair team 
samengesteld, bestaande uit een domeinleider met specifieke kennis binnen het 
domein, studenten, technische experts, ondernemers en probleemeigenaren binnen de 
gemeenten. Deze teams onderzoeken het probleem en de deeluitdagingen in kaart, als 
ook de nieuw te bouwen innovaties. Deze wordt gevalideerd en gebouwd. Hierbij wordt 
steeds gekeken of er een rendabele businesscase onder ligt. Na het bouwen van een 
prototypes wordt deze getest in de praktijk. 
Zie de bijlagen voor de uitleg van het programma in één oogopslag en het uitgebreide 
projectplan.

• Evaluatie op impact
Met dit programma wordt ingezet op het bieden van een structurele innovatie-omgeving 
voor alle deelnemende MRDH-gemeenten aanbieden. Daarom zal evaluatie van de 
projecten én de impact ervan (wat levert het gemeenten daadwerkelijk op?) een 
belangrijk onderdeel zijn van dit programma. Na afronding van elke fase wordt een 
evaluatie gedaan op inhoud, proces en voortgang om de vervolgfases zo adequaat 
mogelijk in te (blijven) richten. Doel van de evaluatie is het meten van de effectiviteit.

Als de bestuurscommissie EV positief besluit zal de periode tot 1 juni a.s. worden benut 
om gericht – op basis van de geselecteerde projecten – verdere afspraken te maken 
met de betrokken gemeenten en onderwijsinstellingen etc. over het moment en de wijze 
van betrokkenheid. Daarnaast wordt verder gewerkt aan het vullen van de 
multidisciplinaire teams. 
De adviescommissie EV wordt gevraagd te adviseren aan de bestuurscommissie EV 
over de projecten waarmee kan worden gestart.

Communicatie Communicatie vindt plaats via periodieke updates in het netwerk, via de website, het
MRDH-journaal en via bijeenkomsten.

Bijlagen 1. Concept-Projectplan Region of the Future 2020-2024
2. Region of the Future in één oogopslag

Gevolgde 
procedure

Bestuurscommissie 8 december 2022

Bestuurscommissie 9 maart 2022

Zienswijzetermijn n.v.t.

Dagelijks bestuur 9 mei 2022

Verdere 
procedure

Algemeen bestuur 20 mei 2022
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Onderwerp Kadernota MRDH begroting 2023

Bestuurlijk 
trekker

Bestuurlijk aanspreekpunt Middelen van de bestuurscommissie Vervoersautoriteit:
Dhr. Oosterwijk

Gevraagd 
advies /
Ter informatie /

U ontvangt ter informatie de concept Kadernota 2023, ter voorbereiding op de MRDH 
begroting 2023, die zienswijzeplichtig is en die op 15 juni a.s. in de adviescommissie 
wordt behandeld. 

Korte inhoud 
van voorstel

Waarom een kadernota MRDH begroting 2023?
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 2023 (verder: kadernota) is deze 
bedoelde uitgangspuntennota en dient voor het opstellen van de begroting 2023 van de 
Metropoolregio Rotterdam Den Haag (hierna: MRDH). 
In de Kadernota staan uitgangspunten voor de MRDH begroting 2023 opgenomen voor 
onder meer strategisch kader, programma-indeling, indexering inwonerbijdrage, inhoud 
paragrafen en planning. 

Strategisch kader
Het strategische kader wordt net als in de begroting 2022 voorlopig gevormd door de 
doelen uit de Strategische Agenda MRDH 2022. Deze doelen worden gekoppeld aan de 
begrotingsprogramma’s. De Strategische Agenda wordt momenteel geactualiseerd en 
de nieuwe agenda wordt naar verwachting in het voorjaar van 2023 vastgesteld. Dat 
moment komt later dan het moment waarop het algemeen bestuur de begroting 2023 
dient vast te stellen (vóór 1 augustus 2022). De begroting 2023 zal dan later, parallel 
aan de vaststelling van de nieuwe Strategische Agenda, worden gewijzigd. 

Kaderbrief gemeenten
Bij het opstellen van deze Kadernota is rekening gehouden met de vanuit de 
gemeenten ontvangen kaderbrieven aan gemeenschappelijke regelingen. Zie hiervoor 
bijlage 2 (regio Haaglanden) en bijlage 3 (regio Rotterdam-Rijnmond) in de kadernota. 
In deze brieven zijn namens de colleges van de MRDH gemeenten de financiële 
uitgangspunten voor de gemeenschappelijke regelingen opgenomen. Indien een kader 
niet haalbaar blijkt te zijn verzoeken de gemeenten om een toelichting. Afwijking van 
deze kaderbrief is aan de orde bij de start van de zienswijzeperiode van de begroting. 
Vanwege de benodigde ambtelijke doorlooptijd en tijdige aanlevering aan de 
toezichthouder (provincie Zuid-Holland) dient de start en de sluitdatum van de 
zienswijzeperiode van de MRDH begroting 2023 drie weken naar voren te worden 
gehaald. De zienswijzeperiode start op 24 maart 2022 en eindigt op 26 mei 2022. 

Indexering inwonerbijdrage Economisch vestigingsklimaat
Op basis van de gemeentelijke kaderstelling stijgt de inwonerbijdrage voor het 
programma Economisch Vestigingsklimaat van € 2,77 voor de begroting 2022 met 
€ 0,05 naar € 2,82 voor de begroting 2023 (1,8% stijging). 

Vanwege het stevig onder druk staan van de gemeentebegrotingen, is door meerdere 
gemeenten in de zienswijze op de begroting 2022 verzocht om voor de inwonerbijdrage 
economisch vestigingsklimaat een nullijn te hanteren. Ook is toen door een aantal 
gemeenten aangekondigd dat in de kaderbrief begroting 2023 nader op 
bezuinigingsopties zal worden ingegaan. Dit verzoek is voor gemeenten nog steeds 
actueel, getuige de beide kaderbrieven (bijlage 2 en 3 in de concept kadernota). 

Adviescommissie  
Economisch Vestigingsklimaat
23 februari 2022
agendapunt [NUMMER]



MRDH-553490409-49698

In de kadernota wordt een in de kaderbrief van de regio Haaglanden voorgestelde 
besparing op het budget voor de versterking van het economisch vestigingsklimaat niet 
overgenomen. Het programma Economisch Vestigingsklimaat organiseert met een 
netwerkgerichte en faciliterende aanpak op een zo licht mogelijke wijze impact voor de 
23 gemeenten. Daarbij wordt juist het extra zetje gegeven met relatief beperkt budget 
en personeel, bijvoorbeeld op het gebied van digitalisering van de economie en de 
verbetering van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. In de afgelopen 
periode hebben veel gemeenten aangegeven de samenwerking als zeer waardevol te 
zien. Het zou daarom niet logisch zijn om structurele bezuinigingen door te voeren. De 
jaarlijkse indexering zorgt daarnaast voor een waardevast budget. 

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 2040 - 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.

Beschikbaarheidsvergoeding openbaar vervoer
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. Vanaf het jaar 2020 zijn daarover afspraken gemaakt 
tussen het Rijk, de decentrale overheden en de vervoerders. Deze afspraken hebben 
geleid tot een Beschikbaarheidsvergoeding. Daarmee wordt tot september 2022 een  
groot deel van de kosten van de vervoerders vergoed. 

Onderdeel van die afspraken is dat de MRDH de volledige begrote 
exploitatievergoedingen blijft uitkeren aan de vervoersbedrijven. Daarnaast is een 
Transitieprogramma OV en corona onderdeel van de afspraken. In het programma is 
een pakket aan maatregelen opgenomen dat een gedeelte van de grote financiële 
opgave voor het openbaar vervoer op moet lossen. Vast staat dat COVID-19 een 
langjarig effect zal hebben op het OV in de MRDH. Daarom wordt het 
transitieprogramma de komende tijd meerdere malen herijkt, om zo elke keer bij te 
kunnen sturen als de situatie daar om vraagt. Dit met als doel om uiteindelijk het OV 
weer op het hoge niveau te krijgen zoals we dat voor COVID-19 gewend waren.

Communicatie De kadernota wordt na vaststelling door het algemeen bestuur als bijlage meegestuurd 
aan de raden, tegelijk met het aanbieden van de ontwerp MRDH begroting 2023 voor 
een zienswijze. 
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procedure

Bestuurscommissie 9 februari 2022
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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 
2023 van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (hierna: MRDH).  

2. Opzet programmabegroting 
De begroting 2023 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 2023 worden evenals in de begroting 2022 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. Deze 
programma’s worden gefinancierd uit rijksmiddelen (BDU: brede doeluitkering verkeer en 
vervoer). Het derde programma betreft de taak economisch vestigingsklimaat waarvoor een 
inwonerbijdrage wordt geheven. 
 
De beleidstoelichtingen in de begroting 2023 zullen zoveel mogelijk compact en operationeel 
van aard zijn. Het strategisch kader vormt daarvoor de basis. 
 
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).    

3. Strategisch kader 
Momenteel wordt de Strategische Agenda MRDH 2022 geactualiseerd. De planning is erop 

gericht dat het algemeen bestuur eind 2022 een geactualiseerde agenda vrijgeeft voor 

zienswijze. Vaststelling vindt dan naar verwachting in het voorjaar van 2023 plaats. Dat 

moment komt later dan het moment waarop het algemeen bestuur de begroting 2023 dient 

vast te stellen (vóór 1 augustus 2022). Het strategische kader wordt daarom voorlopig net als 

in de begroting 2022 gevormd door de dertien doelstellingen uit de huidige Strategische 

Agenda MRDH 2022. De programma-opgaven worden net als in de begroting 2022 

gekoppeld aan deze dertien doelstellingen. De begroting 2023 zal dan later, parallel aan de 

vaststelling van de nieuwe Strategische Agenda, worden gewijzigd.  

4. Financieel kader 
Voor de jaarschijf 2023 dient het in de begroting 2022 van de MRDH opgenomen meerjarig 
kader als uitgangspunt. Dit meerjarig kader wordt aangepast aan de hand van: 

• de verwachte realisatiecijfers 2021. De jaarrekening 2021 betreft een peilmoment van 
de meerjarige projecten en hieruit volgt een eventuele bijstelling van de jaarschijven 
binnen de projectbegroting; 
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• de verwachte bijstellingen 1e begrotingswijziging 2022, 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.  
 
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. Vanaf het jaar 2020 zijn daarover afspraken gemaakt tussen 
het Rijk, de decentrale overheden en de vervoerders. Deze afspraken hebben geleid tot een 
Beschikbaarheidsvergoeding. Daarmee wordt tot september 2022 een  groot deel van de 
kosten van de vervoerders vergoed.  
 
Onderdeel van die afspraken is dat de MRDH de volledige begrote exploitatievergoedingen 
blijft uitkeren aan de vervoersbedrijven. Daarnaast is een Transitieprogramma OV en corona 
onderdeel van de afspraken. In het programma is een pakket aan maatregelen opgenomen 
dat een gedeelte van de grote financiële opgave voor het openbaar vervoer op moet lossen. 
Vast staat dat COVID-19 een langjarig effect zal hebben op het OV in de MRDH. Daarom 
wordt het transitieprogramma de komende tijd meerdere malen herijkt, om zo elke keer bij te 
kunnen sturen als de situatie daar om vraagt. Dit met als doel om uiteindelijk het OV weer op 
het hoge niveau te krijgen zoals we dat voor COVID-19 gewend waren. 
Deze kadernota gaat uit van een gelijkblijvende structurele inzet van middelen voor de 
exploitatie van het openbaar vervoer ten opzichte van de MRDH begroting 2022. 
 
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 2023 moet dus uiterlijk in 2026 zijn 
aangezuiverd.  
 
De meest recente inzichten in de meerjarenbegroting op basis van de huidige 
projectenportefeuille (MRDH begroting 2022, MRDH begroting 2021 inclusief 2e 
begrotingswijziging en meerjarige projectbesluiten 2022 en verder van de 
bestuurscommissie Vervoersautoriteit najaar 2021) laten zien dat er meerjarig sprake is van 
een positief saldo van BDU-middelen: 
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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: 
 
 

 

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. 
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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 subsidies voor de exploitatie van het openbaar vervoer blijven op een gelijk niveau 
als pre-COVID-19 rekening houdend met indexatie; 

• er worden geen reserveringen opgenomen voor risico’s met uitzondering van het 
indexeringsrisico openbaar vervoer. Omdat de MRDH risico loopt over het verschil 
tussen de indexering van het kostenniveau en het opbrengstenniveau binnen het 
openbaar vervoer wordt hiervoor jaarlijks een buffer van 2 miljoen euro 
aangehouden; 

• 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: 
 
 

 
 
Binnen de meerjarenbegroting (uitwerking/ realisatiefase) zijn er onder andere recentelijk de 
volgende projectbesluiten genomen welke (voor 2030) al een beslag gaan leggen op de 
investeringsmiddelen. Dit zijn: 

• het Metronet en de Randstadrail, beide onderdeel van het gebiedsprogramma Mobiliteit 
en verstedelijking (MoVe) en onderdeel van het Nationaal groeifonds. 

• de knooppunten Spijkenisse centrum en Zuidplein, R-net Ridderkerk-Rotterdam en 
Doorstroming OV (in het kader van het Transitieprogramma OV en corona). 

  
Verkenningen en planstudies die in het meerjarenbeeld zijn opgenomen betreffen:  

• de MIRT-verkenningen uit het gebiedsprogramma Mobiliteit en Verstedelijking, zijnde de 
Oeververbindingen regio Rotterdam en CID-Binckhorst Den Haag om van 75% naar 
100% van de bekostiging te komen ten opzichte van de eerste startbeslissing. 

• de MIRT-verkenning Oude Lijn en knopen in het kader van Metropolitaan OV en 
Verstedelijking (MOVV).  
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• dossiers die in het kader van de twee OV-ontwikkelprogramma’s regio Rotterdam en Den 
Haag worden voorbereid: knooppunten/P+R Kralingse Zoom en Meijersplein en de 
verkenning HOV Zoetermeer- Rotterdam.  

• Metropolitane fietsroutes fase 2. 
 
 
Dossiers in de pre-verkenningsfase die mogelijk tot forse investeringen leiden zijn o.a. 

• dossiers binnen de twee OV-ontwikkelprogramma’s regio Den Haag en Rotterdam: 
Leyenburgcorridor (ook wel ZuidWestland-corridor genoemd), Koningscorridor, HOV 
Westland, knooppunt Beurs, plan Toekomstvast Tramnet Rotterdam. 

• een 2e tranche knooppunten in het kader van het gebiedsprogramma MoVe en het 
programma Metropolitaan OV en Verstedelijking (MOVV).   

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

• mobiliteitstransitie en de adaptieve ontwikkelstrategie wegen in het kader van het 
gebiedsprogramma MoVe (hubs, P+R, ingrepen wegverkeer). 

 
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 kunnen er leningen worden aangetrokken om een mogelijk tijdelijk 
liquiditeitstekort te financieren. De hiermee samenhangende rentelasten en rentebaten 
(inclusief de te hanteren opslagen voor marktconformiteit) worden integraal verwerkt in de 
begroting 2023.  
 
 
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 2023 (jaar t) volgens het 
verwachte prijspeil 2022 (jaar t-1) wordt begroot. In het begrotingsjaar zelf vindt via een 
begrotingswijziging de resterende prijspeilcorrectie naar het prijspeil 2023 plaats.  
 
 

5.2 Financieel kader programma Economisch Vestigingsklimaat  
 
Indexering programma Economisch vestigingsklimaat 
De indexering van de inwonerbijdrage Economisch Vestigingsklimaat van prijspeil 2022 naar 
prijspeil 2023 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 en dit kader is gericht aan alle 
gemeenschappelijke regelingen in de Haagse regio. Zie hiervoor bijlage 2. De afgelopen 
jaren heeft de MRDH dit kader gevolgd.  
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De colleges van de overige 14 MRDH gemeenten (Rotterdam-Rijnmond gemeenten) sluiten 
zich voor de MRDH aan bij de tot nu toe gehanteerde indexeringsmethodiek van de 
Haaglanden gemeenten en geven geen apart indexeringskader mee aan de MRDH (zie 
bijlage 3).   
 
Vanwege het stevig onder druk staan van de gemeentebegrotingen, is door meerdere 
gemeenten in de zienswijze op de begroting 2022 verzocht om voor de inwonerbijdrage 
economisch vestigingsklimaat een nullijn te hanteren. Ook is toen door een aantal 
gemeenten aangekondigd dat in de kaderbrief begroting 2023 nader op bezuinigingsopties 
zal worden ingegaan. Deze problematiek is voor gemeenten nog steeds actueel. De 
kaderbrief van de Haaglanden gemeenten zegt het volgende hierover: “Wij verzoeken u 
daarom in uw volgende begroting aan te geven of u bereid en in de gelegenheid bent om 
besparingsmogelijkheden te formuleren. Hiermee denken wij niet alleen aan maatregelen in 
de sfeer van efficiency. Ook zijn voorstellen van uw kant die de taakuitvoering raken 
mogelijk.”  
De gemeenten binnen de regio Rotterdam-Rijnmond geven in hun kaderbrief aan dat de 
MRDH zal worden benaderd om onder meer te verkennen welke bijdrage de MRDH kan 
leveren aan de financiële uitdagingen van de gemeenten.  
 
Het programma Economisch Vestigingsklimaat organiseert met een netwerkgerichte en 
faciliterende aanpak op een zo licht mogelijk wijze impact voor de 23 gemeenten. Met een 
relatief beperkt budget en bijbehorend apparaat wordt bijgedragen aan het verbeteren van 
het economisch vestigingsklimaat in onze regio en worden de activiteiten van gemeenten en 
andere organisaties op dit terrein versterkt. 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, Zoals bijvoorbeeld digitalisering van de economie en de 
verbetering van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt.. In de afgelopen periode 
hebben veel gemeenten aangegeven de samenwerking als zeer waardevol te zien. Het 
algemeen bestuur van de MRDH is van mening dat het daarom niet logisch zou zijn om 
structurele bezuinigingen door te voeren.  
Om jaarlijks op een gelijk investeringsniveau te kunnen blijven, rekening houdend met 
prijspeilcorrecties, is een indexering nodig. 
De jaarlijkse indexering stelt de MRDH daarnaast 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 ten koste van 
de inhoudelijke activiteiten in de regio.  
 
 
Werkwijze indexeringskader MRDH gemeenten 
In 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 2022 (MEV 2022) van 
september 2021 van het Centraal Planbureau opgenomen indexcijfers. De eerdere 
inschattingen voor 2020, 2021 en 2022 worden geactualiseerd en betrokken bij het 
ingeschatte percentage voor 2023.   
 
Op basis van bovenstaande uitgangspunten bedraagt de indexering voor 2023 ten opzichte 
van het basisjaar 2022: 

• 0,6% voor de loonkosten en  
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• 2,3% voor de materiële kosten.  
 
Op basis van deze voorgeschreven indexering stijgt de inwonerbijdrage voor het programma 
Economisch Vestigingsklimaat van € 2,772 voor de begroting 2022 met € 0,05 naar € 2,82 
voor de begroting 2023. Dit is weergegeven in de volgende tabel: 
 

  
basistarief 2022 

(Kadernota en Begroting 
2022, € per inwoner) 

Indexering 
tarief 2023 (€ per 

inwoner)  

Salariscomponent 
(loongevoelig) 

0,79 0,6% 0,79  

materiële component (niet-
loongevoelig) 

1,98 2,3% 2,03  

  2,77 1,8%  2,82  

 
Van deze inwonerbijdrage van € 2,82 zal maximaal € 1,15 worden ingezet voor de dekking 
van apparaatslasten Economisch Vestigingsklimaat. Dit is als volgt berekend: bij de start van 
de MRDH was maximaal € 1 van de inwonerbijdrage van € 2,45 bestemd voor 
apparaatslasten (40,8%). Voor de geïndexeerde inwonerbijdrage van € 2,82 gaat het dan om 
€ 1,15 wat maximaal beschikbaar is voor apparaatslasten. In de begroting 2022 wordt op 
begrotingsbasis € 0,99 van de inwonerbijdrage ingezet voor apparaatslasten. 
 
In de bijlage is een overzicht van de inwonerbijdrage per gemeente voor het begrotingsjaar 
2023 opgenomen. 

5. Begrotingsparagrafen 
De volgende paragrafen maken deel uit van de begroting 2023: 
  

• 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 2023 - 
conform de 2e begrotingswijziging 2021 - 89,6 fte.  De directe salariskosten van de 
medewerkers Verkeer en Openbaar vervoer worden ten laste gebracht van de rijksmiddelen 
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 (inclusief secretaris-algemeen 
directeur) 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.  
 
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 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 
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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 2022 onderkende risico’s en bijbehorende weerstandscapaciteit vormen 
het uitgangspunt voor de begroting 2023. Zoals ook verzocht in de kaderbrief van de MRDH-
gemeenten (bijlage 2) en in lijn met de begroting 2022, 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;  
5 belastingcapaciteit 
 
De genoemde kengetallen worden verwerkt in de begroting 2023 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. 

6. Indicatoren 
De vanuit het BBV voorgeschreven indicatoren voor het taakveld bestuur/ bedrijfsvoering 
worden opgenomen in de begroting 2023. Dat zijn de indicatoren over formatie, bezetting, 
apparaatskosten, externe inhuur en overhead. 

7. 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.   
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8. 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 € 7 miljoen 
per jaar. De MRDH dient er rekening mee te houden dat van dit bedrag jaarlijks 25% 
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 (ondergrens risicoreserve wordt in 2022 bereikt in plaats van in 
2021) en dat na deze periode structureel € 1,75 miljoen minder beschikbaar is voor de 
verkeer- en vervoeropgave in onze regio. In de begroting zal een actuele stand van zaken op 
dit dossier worden opgenomen. 

9. Planning begroting 2023 
De bestuurlijke behandeling van de begroting 2023 in 2022 is als volgt: 
 

Bestuurscommissies Vervoersautoriteit en Economisch Vestigingsklimaat 9-mrt 

Dagelijks bestuur - vrijgeven voor zienswijze 23-mrt 

Start zienswijzeperiode 24-mrt 

Einde zienswijzeperiode 26-mei 

Adviescommissies Vervoersautoriteit en Economisch Vestigingsklimaat 15-jun 

Dagelijks bestuur - behandeling zienswijzen 20-jun 

Algemeen bestuur - vaststellen begroting en nota van beantwoording bij zienswijzen 8-jul 

 
Toelichting op de planning: 
 
De begroting 2023 wordt voor een zienswijze voorgelegd aan de MRDH gemeenten.  
 
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 

 
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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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 24 maart 2022. 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 de begroting 2023 in principe 19 mei 2022 (acht 
weken conform het gestelde in de Wet gemeenschappelijke regelingen). Net als voor de 
begroting 2022 wordt de zienswijzeperiode met een week verlengd (einde zienswijze 26 mei 
2022) 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 19 mei 2022) van hun ontwerpzienswijze op de hoogte te 
stellen.  
 
Na de zienswijzeperiode zal behandeling plaatsvinden door de adviescommissies 
Vervoersautoriteit en Economisch vestigingsklimaat (beiden op 15 juni 2022). Tijdens deze 
behandeling worden de adviescommissies meegenomen in de ‘rode draad’ van de 
ontvangen zienswijzen.   
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10. Besluit 
 
 
De Kadernota MRDH begroting 2023 vast te stellen. 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur  
van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag d.d. 11 maart 2022, 
 

 

de secretaris,     de voorzitter, 

 

 

 

 

 

Christel Mourik    Jan van Zanen   
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Bijlage 1: Inwonerbijdrage Economisch Vestigingsklimaat per 
gemeente 
 

Alle deelnemende gemeenten aan de gemeenschappelijke regeling Metropoolregio 

Rotterdam Den Haag betalen in 2023 een bijdrage in het kader van het versterken van het 

Economisch Vestigingsklimaat. 

 

Gemeente 
Aantal inwoners 

november 2021 (*) 
Bijdrage per 

inwoner 

Totaal 
inwonerbijdrage  

2023 

Albrandswaard  25.929 2,82 73.120 

Barendrecht  48.772 2,82 137.537 

Brielle**  17.701 2,82 49.917 

Capelle aan den IJssel  67.141 2,82 189.338 

Delft  104.550 2,82 294.831 

Den Haag  553.277 2,82 1.560.241 

Hellevoetsluis**  40.537 2,82 114.314 

Krimpen aan den IJssel  29.407 2,82 82.928 

Lansingerland  64.096 2,82 180.751 

Leidschendam-Voorburg 76.674 2,82 216.221 

Maassluis  33.936 2,82 95.700 

Midden-Delfland  19.525 2,82 55.061 

Nissewaard 86.261 2,82 243.256 

Pijnacker-Nootdorp 56.465 2,82 159.231 

Ridderkerk  47.108 2,82 132.845 

Rijswijk  56.862 2,82 160.351 

Rotterdam  655.418 2,82 1.848.279 

Schiedam 79.764 2,82 224.934 

Vlaardingen  74.198 2,82 209.238 

Wassenaar  27.064 2,82 76.320 

Westland  112.587 2,82 317.495 

Westvoorne**  14.958 2,82 42.182 

Zoetermeer  125.638 2,82 354.299 

Totaal  2.417.868   6.818.388  

 
(*) bron: CBS StatLine 11-1-2022, voorlopige aantallen inwoners per 30 november 2021. Wordt in de begroting 

2023 nog aangepast naar voorlopige aantallen per 1-1-2022. 

(**) naar verwachting gaan de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne met ingang van 1 januari 2023 

fuseren. Per die datum ontstaat dan de nieuwe gemeente Voorne aan Zee. 
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Bijlage 2: Kaderbrief begroting 2023 gemeenschappelijke regelingen 
regio Haaglanden 
  



GESCAND
gemeente

Zoetermeer DD- -6DEC 202iWï 
II zg#J

> Retouradres Postbus 15, 2700 AA Zoetermeer Bezoekadres
Engelandlaan 502
2711 EB Zoetermeer 

Aan het bestuur van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)
Postbus 21012 Postadres
3001 AA Rotterdam

Telefoon 14 079
www.zoetermeer.nl

Datum
30 november 2021

Onderwerp: Kaderbrief begroting 2023 gemeenschappelijke regelingen Uw kenmerk

Ons kenmerk 
0637751791

Bijlagen

Geacht bestuur,

Hierbij ontvangt u de Kaderbrief begroting 2023 van de gemeenten in de regio
Haaglanden, waarin de (financiële) uitgangspunten voor de gemeenschappelijke 
regelingen (GR-en) zijn opgenomen. Deze kaderbrief ontvangen de besturen van GR-en 
elk jaar voorafgaand aan een nieuwe begrotingscyclus. De kaderbrief richt zich op de 
financieel-technische en beheersmatige randvoorwaarden bij de begroting en
verantwoording en procesafspraken. De beleidsmatige kaderstelling binnen de GR is de
bevoegdheid van de bestuurders en niet opgenomen in deze brief.

Doel van deze Kaderbrief is een eenduidige benadering vanuit de deelnemende 
gemeenten van de begroting 2023 van GR-en. Deze brief gaat nader in op:

1. Mogelijke besparingen
2. Indexering
3. Risico's en weerstandscapaciteit
4. Maatschappelijk verantwoorde inkoop
5. Informatiebeveiliging en bescherming persoonsgegevens
6. Tijdige afstemming, ook tussentijds

De kaders betrekt u bij de opstelling van uw begroting voor 2023 en de meerjarenraming
2024-2026. Als u van mening bent dat een kader niet haalbaar is, wordt u verzocht dit te 
bespreken in de bestuursvergadering van uw GR. Uw bestuur kan de uitkomst van de 
bespreking dan opnemen in de aanbiedingsbrief bij de begroting naar de deelnemende 
gemeenten. Hieronder worden de uitgangspunten nader toegelicht.

1. Moqelijke besparingen

Als gevolg van een toenemend beroep op voorzieningen in zowel het sociale als fysieke 
domein staan de gemeentebegrotingen onder stevige druk. En die druk wordt nog 
vergroot door de onzekerheid over de uitkomsten van een aantal financiële dossiers in de 
financiële verhouding tussen rijk en gemeenten.

Die financiële druk voelen de GR-en vanzelfsprekend ook. En die was voor een aantal
GR-en al aanleiding om in de afgelopen jaren in één of andere vorm
bezuinigingsoperaties door te voeren of mogelijkheden daartoe voor te bereiden.



-

Uit de (concept) begrotingen van onze gemeenten komt naar voren dat de financiële 
situatie nog allesbehalve rooskleurig is. Sommige gemeenten in de regio hebben in hun 
zienswijze op de begroting 2022 al gevraagd te onderzoeken hoe in uw begroting en 
meerjarenramingen besparingen gevonden konden worden. Deze vraag is nog steeds 
actueel. Wij verzoeken u daarom in uw volgende begroting aan te geven of u bereid en in 
de gelegenheid bent om besparingsmogelijkheden te formuleren. Hiermee denken wij 
niet alleen aan maatregelen in de sfeer van efficiency. Ook zijn voorstellen van uw kant 
die de taakuitvoering raken mogelijk. Hierbij houden we oog voor de kwaliteit van de 
dienstverlening.

2. Indexering

De indexering gebeurt zoals gebruikelijk op basis van de door het Centraal Planbureau 
gepubliceerde indexcijfers. In de Macro-Economische Verkenningen (MEV) 2022 zijn ook 
de cijfers voor 2023 opgenomen, één jaar verder dan het jaar van de MEV.

In het indexcijfer voor de gemeentelijke bijdrage 2023 wordt de eerdere inschatting voor 
2020, 2021 en 2022 geactualiseerd. Deze actualisatie wordt verrekend met de eerste 
inschatting van het percentage voor 2023.

De genoemde indexcijfers geven een algemeen vertrekpunt voor de begroting van 
gemeenschappelijke regelingen in 2023 en heeft als doel een indicatie af te geven voor 
een toekomstige inflatiecompensatie. Het staat echter niet in de weg dat voor individuele 
gemeenschappelijke regelingen, in afstemming met de overige deelnemers, tot een 
andere bijstelling van de gemeentelijke bijdrage kan worden gekomen. Indien van 
toepassing vindt hierover afzonderlijke communicatie plaats op het niveau van de 
individuele gemeenschappelijke regeling.

Het cijfer dat voor het jaar 2021 gepubliceerd wordt in het CEP (Centraal Economisch 
Plan) van maart 2022 (jaar t+1) wordt als definitief cijfer aangenomen. Tot die tijd blijven 
de inschattingen verrekend worden in de gepresenteerde indexatiecijfers. Het cijfer voor 
2020 is nu definitief vastgesteld op basis van het CEP 2021.

De GR heeft bij de begroting 2022 de opbouw van de deelnemersbijdrage ingedeeld naar 
het loongevoelige en het materiële gedeelte. Deze verdeling geldt voor de jaren 2022 tot 
en met 2025. Voor de begroting 2026 zal deze verdeling weer voor 4 jaar worden 
geactualiseerd.

In onderstaand overzicht zijn de indexatiecijfers voor de bepaling van de gemeentelijke 
bijdrage opgenomen.



gemeente

Zoetermeer 
II

Index gemeentelijke bijdrage 2023 Cpi
MEV 2021 MEV 2022 Verschil

2020 1,50 1,30 -0,20
2021 1,50 1,90 0,40
2022 1,60 1,80 0,20
2023 1,90 1JJ0

2,30

Index gemeentelijke bijdrage 2023 lonen
MEV 2021 MEV 2022 Verschil

2020 4,60 1,60 -3,00
2021 0,60 0,50 -0,10
2022 1,30 3,10 1,80
2023 1,90 190

0,60

De gemeentelijke bijdrage voor 2023 vermeerdert ten opzichte van het basisjaar 2021 
met:

1. 2,3% voor de materiële kosten volgens de nationale consumentenprijsindex 
(CPI), (bijlage 09 MEV 2022). Dit cijfer is een inschatting voor het jaar 2023 
(1,9%)en een verrekening van de inschatting 2020, 2021 en 2022 (totaal 0,4%) 
en

2. 0,6% voor de loonkosten volgens de index prijs overheidsconsumptie, beloning 
werknemers (bijlage 11 MEV 2022). Dit cijfer is een inschatting voor het jaar
2023 (1,9%) en een verrekening van de inschatting 2019, 2020 en 2021 (totaal - 
1,3%)

De GR kan ook hebben gekozen, als een bestendige gedragslijn, voor het uitgangspunt 
om het inflatiecijfer van het CEP (peildatum maart) te gebruiken en niet de MEV van 
september. Hierbij is het van belang dat er een bestendige gedragslijn wordt gevolgd. De 
gemeentelijke bijdrage wordt gebaseerd op ofwel de MEV-cijfers of van de CEP-cijfers. 
Dit betekent een ander peilmoment in het jaar, dat langjarig structureel als uitgangspunt 
wordt genomen. Na het verschijnen van het CEP in maart 2022 zullen de cijfers worden 
gecommuniceerd.

Het is mogelijk dat er een discrepantie ontstaat tussen de toegekende index van de 
gemeentelijke bijdrage en de werkelijke kostenontwikkeling van de begroting. Dit kan 
bijvoorbeeld veroorzaakt worden doordat de prijs- of loonmutatie van de kosten bij een 
GR hoger is dan de indexering van de gemeentelijke bijdrage. Bij de aanbieding van de 
begroting kunnen deze verschillen worden aangegeven, met een voorstel hoe dit verschil 
wordt opgelost.
De indexering heeft betrekking op de gemeentelijke bijdrage aan de GR. De indexering is 
gebaseerd op de in de macro economische verkenning 2022 (MEV 2022) van september 
2021.



3. Risico’s en weerstandscapaciteit

Effectief risicomanagement is een speerpunt voor de deelnemende gemeenten. 
Kwalitatieve toelichtingen op de risico’s en een transparante systematiek zijn daarvoor 
essentieel.

Het BBV schrijft voor de begroting de paragraaf Weerstandsvermogen en 
risicobeheersing voor. Deze paragraaf bevat onder meer een overzicht van de risico’s en 
een uiteenzetting over de wijze waarop de risico’s worden beheerst. Om het risicoprofiel 
van de verbonden partij inzichtelijk te maken voor de deelnemende gemeenten, wordt het 
bestuur verzocht om naast het inventariseren van de risico’s deze ook te kwantificeren. In 
de risicoparagraaf neemt de GR alle voor de GR relevante risico’s op, nader 
gepreciseerd door kans (%) maal impact (€) te vermenigvuldigen tot een nieuw 
risicoprofiel, uitgedrukt in euro’s. Als het risicoprofiel is veranderd in vergelijking met vorig 
jaar, dient dit toegelicht te worden in de begroting (oorzaak en effecten). In de begroting 
dient ook aangegeven te worden welke maatregelen de GR gaat nemen om de 
opgenomen risico’s te beheersen.

Het risicoprofiel geeft ook aan hoe hoog het weerstandsvermogen zou moeten zijn. Het 
weerstandsvermogen is gedefinieerd als de ratio van de beschikbare 
weerstandscapaciteit (de middelen en mogelijkheden die de GR heeft om onverwachte, 
niet-begrote kosten te kunnen dekken) ten opzichte van de omvang van de risico’s (het 
risicoprofiel). De norm voor deze ratio is maximaal 1,0, tenzij voor de betreffende GR 
andere regels zijn afgesproken, bijvoorbeeld in de Nota Weerstandsvermogen van de 
GR. De norm betekent dat als bij de jaarrekening de ratio groter dan 1,0 blijkt, dan dient 
in principe een terugstorting naar de deelnemende gemeenten plaats te vinden, omdat 
het aanhouden van een hogere risicobuffer dan het risicoprofiel bij de verbonden partij 
niet noodzakelijk is.

4. Maatschappelijke verantwoord inkopen

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) is een effectieve wijze van inkopen om CO2- 
uitstoot, milieu-impact en grondstoffengebruik te helpen reduceren, om een inclusieve 
arbeidsmarkt te realiseren en om misstanden voor mens en milieu aan te pakken in 
internationale ketens. Dit is door de (rijks)overheid als beleid vastgelegd in de 
inkoopstrategie 'Inkopen met Impact’. Ook meerdere Haaglanden gemeenten en GR-en 
hebben MVI tot de hoofdzaak van hun inkoopstrategie verkozen. Wij vragen u dan ook in 
uw jaarverslag over het verslagjaar 2022 of zo mogelijk eerder al, te verantwoorden over 
de maatschappelijke impact van uw inkoopbeleid.

5. Informatiebeveiliging

De GR en gemeenten zijn informatieverwerkende en informatieproducerende 
organisaties, midden in de informatie- en netwerksamenleving. Uw en onze 
dienstverlening is afhankelijk van en vindt plaats in de vorm van informatie, waaronder 
vaak persoonsgegevens. Informatievoorziening heeft dan ook een centrale rol in de 
dienstverlening. Informatiebeveiliging en bescherming persoonsgegevens is van 
essentieel belang voor de continuïteit van de bedrijfsvoering. En informatiebeveiliging 
biedt burgers en bedrijven ook het vertrouwen dat er zorgvuldig met hun gegevens wordt 
omgesprongen.
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Wij verzoeken u dan ook in uw jaarverslag te rapporteren over uw informatieveiligheid, 
het verantwoord gebruik van data en Al en de bescherming van (persoons)gegevens, 
inclusief eventuele incidenten. Voor GR en gemeenten is het van belang voorbereid te 
zijn op aanvallen op de eigen informatievoorziening en haar eigen digitale weerbaarheid 
te vergroten om de dienstverlening te kunnen garanderen.

6. Tijdige afstemming, ook tussentijds

Nieuw beleid
Bij een GR kan behoefte bestaan aan beleidswijziging, nieuw beleid of nieuwe 
initiatieven. Ook (aanstaande) nieuwe wet- en regelgeving kan aanleiding zijn voor 
nieuwe beleidsvoornemens. Geadviseerd wordt deze aanzetten tot nieuw beleid tijdig te 
bespreken in uw bestuursvergadering. Zodra deze meer concrete vormen aannemen, 
worden deze opgenomen in uw beleidskader. Iedere gemeente kan er dan rekening mee 
houden bij de kaderstelling voor het komende jaar.

Omgaan met tekorten/overschotten
Gedurende de uitvoering van de begroting kunnen zich afwijkingen voordoen. Deze 
worden normaliter opgenomen in de reguliere uitvoeringsrapportages en (tussentijds) 
gemeld aan het DB van de GR. Uitgangspunt hierbij is dat exploitatietekorten in principe 
binnen de begroting van de GR worden opgevangen. Overschotten vloeien in principe 
terug naar de deelnemende gemeenten. De tussentijdse melding kan worden aangevuld 
met een voorstel voor bijsturing. Wij vragen u hier nadrukkelijk aandacht aan te besteden.

Tussentijdse informatievoorziening
Niet voor elke GR geldt eenzelfde afspraak of verwachting over tussentijdse rapportages. 
Verwacht wordt dat het bestuur van de GR bij materiële beleidsmatige en/of financiële 
(verwachte) afwijkingen gedurende het jaar de deelnemende gemeenten actief 
informeert. Indien de GR de begroting wil wijzigen geldt hiervoor de gebruikelijke 
zienswijzeprocedure.

Financiële kengetallen
De kwaliteit van de begroting is medebepalend voor de kwaliteit van de jaarstukken. Het 
BBV schrijft ten aanzien van de verplichte kengetallen voor dat zorggedragen wordt voor 
“een beoordeling van de onderlinge verhouding tussen de kengetallen in relatie tot de 
financiële positie” (artikel 11, lid 2d) Het bestuur wordt verzocht expliciet aandacht te 
geven aan het beoordelen van de verplichte financiële kengetallen en daarbij zo nodig 
tijdig beleidsmaatregelen voor te stellen.

Tijdig inzenden van stukken
In lijn met de Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr) wordt gestimuleerd dat de 
begrotingscycli van de GR-en en van de deelnemende gemeenten goed op elkaar 
aansluiten. Tijdige inzending van de stukken versterkt de betrokkenheid van en sturing 
door de gemeenteraden. De raden zijn dan beter in staat om zienswijzen voor te 
bereiden en de informatie kan worden meegenomen bij de behandeling van de 
Voorjaarsnota c.q. Kadernota. Voor de indiening van de ontwerpbegroting 2023 en de 
voorlopige jaarstukken 2021 (inclusief accountantsrapportage) geldt daarom een 
aanleverdatum van uiterlijk 15 april 2022.

De GR-en dienen op grond van de Wgr de uitgangspunten voor hun begroting (indicatie 
beleidsvoornemens, gemeentelijke bijdrage en prijscompensatie) uiterlijk 15 april 2022 
aan de gemeenteraden te sturen. In de praktijk worden deze uitgangspunten meteen 
opgenomen in de conceptbegroting. Een latere indiening dan 15 april 2022 is niet



wenselijk, omdat dan mogelijk gemeenten niet voldoende tijd hebben om tijdig hun 
zienswijze op de begroting in te brengen bij het bestuur van de GR. Deze zienswijzen 
bieden de gemeenten dan uiterlijk 15 juni 2022 aan de GR-en aan.

Wat betreft de jaarstukken 2021 wordt in verband met de tijdige samenstelling van de 
gemeentelijke jaarstukken de GR-en gevraagd de gemeenten de vanuit het BBV 
benodigde gegevens uiterlijk 15 februari 2022 aan te leveren (het hoeft dan dus nog niet 
de volledige jaarrekening te zijn). Het gaat onder andere om de omvang van het eigen en 
vreemd vermogen en het verwachte rekeningresultaat. De GR-en verstrekken de 
gegevens uiteraard onder voorbehoud van hun eigen accountantscontrole.

Voor nadere informatie over deze brief kunt u terecht bij de uw bekende 
contactambtenaar van een gemeente, of bij de voorzitter van het Controllersoverleg 
Haaglanden, dhr. B. Wijman van de gemeente Zoetermeer (079-3468346; e-mail: 
b.c.wijman@zoetermeer.nl).

Wij wensen u veel succes bij het opstellen van de betreffende stukken en zullen ze met 
grote interesse tot ons nemen en te zijner tijd graag in de besturen met u bespreken.

Hoogachtend,
Namens de colleges van Burgemeester en Wethouders van:
Delft,
Den Haag,
Leidschendam-Voorburg,
Midden-Delfland,
Pijnacker-Nootdorp,
Rijswijk,
Wassenaar,
Westland,
Zoetermeer,

drs. J. ledema MBA
Wethouder Financiën gemeente Zoetermeer
Voorzitter overleg wethouders Financiën Haaglandengemeenten
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Adviescommissie Economisch Vestigingsklimaat 
woensdag 1 december 2021, 18.00 – 20.00 uur

Digitaal in Teams 

Aanwezig
Voorzitter Karin Kayadoe Midden-Delfland Andre Grebben 
Secretaris Marjolein Steinebach 

Nissewaard -

Albrandswaard - Pijnacker-Nootdorp Saskia Kleewein 
Janneke Verwijmeren 

Barendrecht Arno Schippers Ridderkerk -

Brielle Anneke Witte Rijswijk Rick Krumeich 

Capelle aan den IJssel Jeroen Kolster 
Cor Schaatsbergen 

Rotterdam Christel Monrooij 

Den Haag Det Regts Schiedam -

Delft Ida de Boer Vlaardingen -

Hellevoetsluis Mieke Bakker-Mantjes Wassenaar Ronald Everard 

Krimpen aan den IJssel Wilco Slotboom-Zeedijk Westland Nico de Gier 

Lansingerland Ed van Santen Westvoorne Ferdinand den Hoed 
Gerrit Plantinga 

Leidschendam-Voorburg - Zoetermeer Raymund Zinck 

Maassluis Martin Boekestijn 
Johan Verhoeven 

1. Opening en mededelingen
• Adviescommissie van april 2022 vervalt - In maart 2022 zijn de 

gemeenteraadsverkiezingen. Omdat de adviescommissie van april te dicht op de 
gemeenteraadsverkiezingen plaatsvindt is besloten om deze te laten vervallen. 
De eerstvolgende vergadering is in juni 2022. Dit wordt een inwerkavond voor de 
nieuwe raadsleden.

• Terugkoppeling Groeiagenda – Het AB heeft een uitvraag gedaan om met 
projecten te komen. Meerdere gemeenten hebben aangegeven hier meer tijd 
voor nodig te hebben. Op 23 februari komt dit onderwerp terug in de 
adviescommissie met een overzicht. 
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2. Stand van zaken innovatieprogramma’s
De afgelopen jaren heeft de MRDH in samenwerking met Innovation Quarter, Provincie 
Zuid-Holland en TNO vier innovatieprogramma’s opgezet, te weten: SMITZH, Energie 
en Klimaat, Zorgtech en Agritech. 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 deze voor een toename van werkgelegenheid op alle niveaus.

Vraag: Hoe lang blijven we projecten financieren en wat heeft SMITZH tot op heden 
opgeleverd? 
Het is goed om inhoudelijk betrokken te blijven zodat ons bedrijfsleven wel aangehaakt 
blijft. Doordat we aangehaakt blijven zorgen we voor kennisdeling binnen de regio. Het 
levert ook veel op voor ons bedrijfsleven, 7 fieldlabs zijn mede door dit programma 
opgezet. 

Vraag: Hebben we het gevoel dat de Mkb’er ons kan vinden? 
Dit wordt meegenomen in de doorontwikkeling van de programma’s. 

Vraag: Hoe komt het innovatieprogramma Energie en Klimaat in de tweede fase? 
Dit wordt mede door de aanjaagfinanciering van de MRDH gefaciliteerd. De 
vervolgfinanciering hiervoor is georganiseerd. 

3. Digitalisering: Aanpak 2022
De MRDH heeft vanaf 2019 met haar gemeenten en regionale partners samengewerkt 
op zes actielijnen in het programma Digitale Connectiviteit. Er wordt momenteel gewerkt 
aan de vervolgaanpak van het programma Digitale Connectiviteit in 2022. Voorstel is 
om zo nauw mogelijk aan te sluiten bij de ambities en doelen van de 
Digitaliseringsagenda Zuid-Holland.  

De Adviescommissie spreekt zich positief uit over het uitvoeren van de activiteiten op 
het gebied van digitalisering onder de Digitaliseringsagenda Zuid-Holland en daarmee 
de aansluiting op de vier sporen: Mens Centraal, Digitale Connectiviteit, Digitale 
Innovatie en Cyberveiligheid. Dit in het belang van regionale samenhang, kennisdeling 
en samenwerking. 

De Adviescommissie geeft de Bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat de 
volgende adviezen mee: 
1. Leg de focus van de activiteiten op de sporen Mens Centraal, Digitale Innovatie en 
Cyberveiligheid. 
2. Blijf aansluiting zoeken bij bestaande lopende projecten. 
3. Zet bij Mens Centraal niet alleen in op bedrijven, maar ook op inwoners. Let daarbij 
op inwoners met minder digitale vaardigheden. 

4. Vaststellen conceptverslag 6 oktober 2021
Het verslag van de adviescommissie van 6 oktober 2021 wordt ongewijzigd 
vastgesteld.
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5. Rondvraag
-

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de adviescommissie Economisch 
Vestigingsklimaat van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag d.d. 1 december 2021

de secretaris, de voorzitter,

Marjolein Steinebach Karin Kayadoe 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

