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Onderwerp

Investeringsagenda Zuidelijke Randstad
Geachte Statenleden,

De Zuidelijke Randstad is één van de belangrijkste economische regio’s in Nederland. In dit
gebied is zowel diversiteit aan topsectoren als een concentratie van kennisinstellingen aanwezig.
Ondanks deze grote kracht en potentie blijft de economische ontwikkeling van de Zuidelijke
Randstad achter. In de afgelopen jaren is dit in diverse onderzoeken geconstateerd. Er zijn extra
inspanningen nodig om de concurrentiekracht van de Zuidelijke Randstad te versterken. Begin dit
jaar kwam dit signaal ook uit de Territorial Review ‘The Metropolitan Region of Rotterdam The
Hague, Netherlands’ van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling
(OESO). Op 15 maart jl. hebben Gedeputeerde Staten u een reactie op het OESO-rapport
gestuurd. In deze brief is de urgentie onderkend en aangegeven dat het opstellen van een
gezamenlijke investeringsagenda Zuidelijke Randstad één van de acties is waarmee we de
economische positie van dit gebied willen verbeteren.
Bezoekadres
Zuid-Hollandplein 1
2596 AW Den Haag
Tram 9 en de buslijnen
90, 385 en 386 stoppen
dichtbij het
provinciehuis. Vanaf
station Den Haag CS is
het tien minuten lopen.
De parkeerruimte voor
auto’s is beperkt.

Investeringsagenda Zuidelijke Randstad
De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), regio Drechtsteden, regio Holland-Rijnland en
de provincie Zuid-Holland werken op dit moment aan een Investeringsagenda Zuidelijke
Randstad. De Economische Programmaraad Zuidvleugel (EPZ) is hierbij een belangrijke partner
en adviseur van de samenwerkende overheden. Deze partners hebben als eerste stap een
gezamenlijke investeringskaart opgesteld waarin ruim 400 projecten zijn opgenomen
(www.investeringskaart.nl). Deze kaart is op 1 februari 2016, tegelijk met het OESO-rapport,
gepresenteerd. Op deze kaart zijn allerlei (recent) gerealiseerde, lopende, geplande en gewenste
investeringsprojecten opgenomen. Gemeenten en provincie hebben deze projecten opgevoerd
als relevant voor economische structuurversterking. Ook projecten van private partijen zijn
opgenomen. Nieuwe projecten kunnen nog aan deze investeringskaart worden toegevoegd. De
kaart levert vooral informatie en geeft inzicht in (gewenste) investeringen.
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Een sterkere positie van de Zuidelijke Randstad is gebaat bij meer eensgezindheid in dit gebied.
Daarbij hoort een gezamenlijke focus en prioritering van projecten. Daarom hebben alle
betrokken partijen afgesproken de investeringskaart uit te werken in een regionale
investeringsagenda met een beperkt aantal projecten die prioritair en/of kansrijk zijn voor het
regelen van financiering.
De regionale investeringsagenda heeft als doel financiering te organiseren, projecten te
realiseren en uitvoering te versnellen. De investeringsagenda bouwt voort op bestaande
initiatieven en is daarmee geen nieuw programma. De investeringsagenda is richtinggevend voor
gezamenlijke strategie en lobby richting onder meer rijksoverheid, Europa en financiële
instellingen. De investeringsagenda is geen statisch document en zal op basis van nieuwe
inzichten regelmatig moeten worden geactualiseerd. Verwacht mag worden dat in de komende
maanden het traject Roadmap Next Economy (met advisering door Jeremy Rifkin) ook voeding
en bouwstenen zal opleveren voor nadere keuzes in de regionale investeringsagenda en de
lobby voor investeringen. In de bijlage bij deze brief is een lijst opgenomen met projecten die naar
het zich laat zien de meeste prioriteit krijgen om verder uit te werken. In deze lijst zijn de acht
samenwerkingsprojecten PZH-MRDH opgenomen.
Eerste stap
Zoals in onze brief met kenmerk PZH-2016-54791 6970 aangegeven past de
investeringsstrategie in het streven van het college om te komen tot één strategische agenda in
de Zuidelijke Randstad waarmee Rijk, Europa en private partijen wordt gevraagd mee te
investeren. De formatie van een nieuwe kabinet in 2017 biedt hiervoor een directe aanleiding. Om
te komen tot een gedragen agenda werken Gedeputeerde Staten via het Netwerk Zuidelijke
Randstad aan de voorbereiding op de MIRT-overleggen in 2016 en 2017. Deze samenwerking
wordt thans benut om met de verschillende regio's te komen tot één gezamenlijke
investeringsagenda Zuidelijke Randstad. Deze investeringsagenda wordt ook afgestemd met de
provincie Zeeland, waar binnenkort een soortgelijk proces leidt tot presentatie van het rapport van
de commissie-Balkenende. Met Zeeland samen worden de gesprekken met het Rijk inzake het
MIRT gevoerd. De investeringsagenda dient daarmee als lange termijn strategisch
sturingsinstrument met draagvlak onder alle regionale partijen in de provincie en in afstemming
met onze regionale partners. Het investeringsprogramma dat gezamenlijk door EPZ en MRDH
wordt opgesteld is een belangrijke eerste stap.
Proces en betrokkenheid Provinciale Staten
De partners hebben - vanuit het gedeelde besef van urgentie - met elkaar afgesproken ernaar te
streven om een eerste versie van de investeringsagenda op 1 juli aanstaande vast te stellen. Dit
geeft de mogelijkheid om in de tweede helft van 2016 met Rijk, Europa en financiële instellingen
het gesprek aan te gaan over investeringen, financiering en verdere uitwerking van de projecten.
Betrokkenheid en steun van Provinciale Staten vinden wij van groot belang. Wij stellen daarom
voor om in juni een bijeenkomst voor de Staten te organiseren waar u een toelichting krijgt over
de investeringsagenda en waar u uw reactie kunt geven. Hierover zullen we met uw statengriffie
contact opnemen.
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In juni worden er tevens voor raadsleden in de MRDH bijeenkomsten georganiseerd. Statenleden
zijn hier van harte welkom. Wij zullen u over de data nader informeren.
Eind juni volgt besluitvorming over de Investeringsagenda Zuidelijke Randstad in Gedeputeerde
Staten alsmede door de besturen van Holland Rijnland, MRDH en de Drechtsteden. Voorafgaand
daaraan zal de EPZ nog met een advies komen.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
secretaris,
plv. voorzitter,

drs. J.H. de Baas

drs. R.A.M. van der Sande

Bijlagen:

- Concept Investeringsagenda Zuidelijke Randstad-thema’s en projecten
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