Kort verslag van de Bestuurscommissie EV van 12 november 2015

Op 12 november 2015 vond de 5e vergadering van de Bestuurscommissie EV plaats.
Mevrouw Bom van de Provincie Zuid-Holland schoof voor de derde keer aan. Dit korte verslag is een
beknopte weergave van de besproken agendapunten en genomen besluiten.
MMETT-SURF
De MRDH is gevraagd deel te nemen aan een bij de NWO (Nederlandse Organisatie voor
Wetenschappelijk Onderzoek) ingediend onderzoeksvoorstel, binnen het thema ‘SURF’: Smart Urban
Regions of the Future. Het onderzoeksvoorstel getiteld 'Metropolitan and Mainport Economies in
Tandem for Transitions' (MMETT), focust op wat een regio succesvol maakt in het diversificeren en
herstructureren van haar economie, en op de wijze waarop kan worden voorgesorteerd op de
voordelen van economische transities waar het mainports betreft.
Op 9 december besluit de NWO of het onderzoeksvoorstel MMETT wordt goedgekeurd. De
bestuurscommissie stemt in met de opdrachtverlening aan MMETT-SURF (€ 40.000,- in-cash-deel en
€ 25.000,- in-kind-deel), onder voorbehoud van goedkeuring van het onderzoeksvoorstel.
Warmtebrief decentrale overheden en warmtebedrijven
Via de gemeente Rotterdam is bij de MRDH het verzoek binnengekomen een brief te ondertekenen
over warmtenetten. Met deze brief wordt door decentrale overheden en warmtebedrijven aan het
Rijk gevraagd de aanleg van warmtenetten (daar waar efficiënt) te ondersteunen. De
bestuurscommissie stemt in met het ondertekenen van de brief, met de aanvulling om het breder in
te steken en niet te beperken tot de backbone. Mocht deze opmerking niet verwerkt kunnen
worden in de brief, dan zal de MRDH een memo opstellen voor wethouder Langenberg met het
verzoek de opmerking van de bestuurscommissie in te brengen in de discussie.
Roadmap Next Economy (RNE)
De heer Beekman, projectdirecteur RNE, houdt een presentatie over de roadmap. Hij gaat onder
andere in op de vragen wat de roadmap moet opleveren, hoe de projectorganisatie en proces eruit
zien. In de roadmap zullen o.a. vier kernvragen voor de regio worden beantwoord. Dit zijn de
volgende vragen: Waar verdient onze regio in de toekomst zijn geld mee? Welke arbeidsmarkt levert
dat op (werk verdwijnt; nieuwe banen ontstaan)? Welke competenties zijn nodig (onderwijs en
innovatie)? Welke effecten heeft dit op fysieke ontwikkeling? Daarnaast zal de roadmap een
handelingsperspectief op leveren. Tot slot wordt door Hans Beekman ingezoomd op de onderlinge
samenhang van de verschillende trajecten (OESO, Investeringsstrategie, RNE, Agenda Stad, REOS en
World Expo 2025).
De heer Beekman biedt aan om, als daar behoefte aan is, bij gemeenten langs te gaan om dezelfde
presentatie te houden. De BCEV stemt in met het plan van aanpak, met de aanvulling dat de raden
goed betrokken en geïnformeerd worden.
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Investeringsstrategie
Mevrouw Bom geeft een korte toelichting op de stand van zaken ten aanzien van de
investeringsstrategie. De MRDH, provincie Zuid-Holland en de Economische Programmaraad
Zuidvleugel (EPZ) hebben de handen ineengeslagen voor het invulling geven aan de
Investeringsstrategie. De 23 gemeenten voeden de Investeringsstrategie; hiervoor zijn in
gezamenlijke sessies projecten aangeleverd. De gezamenlijke Investeringsstrategie kan ook benut
worden om richting Europa sterker te staan voor een beroep op middelen uit Europese fondsen.
Op 25 november wordt er een I-day (Investeringsdag) georganiseerd waar een aantal projecten
wordt besproken om te bekijken of deze bankable zijn te maken.
Kantorenvisie / Agenda Kantoren MRDH
De BCEV gaat akkoord met de antwoordbrief aan de provincie, waarin een zin over de link met de
Roadmap Next Economy wordt toegevoegd. De antwoordbrief is een tussenstap in het proces om de
MRDH-kantorenvisie op te stellen. De provincie heeft brieven aan de voormalige stadsregio’s
gestuurd waarin gevraagd wordt om een update van de kantorenstrategieën van de oude
stadsregio’s. Hierbij moet er aandacht zijn voor programmering, confrontatie van leegstand en
plannen en transformatie. Doel van de tussenstap is dat de provincie akkoord gaat met dit
antwoord. De provincie beoordeelt dan op dat onderdeel niet langer individuele
bestemmingsplannen met nieuwe kantoorplannen. Na akkoord is voldaan aan de eerste trede van
de Ladder voor Duurzame Verstedelijking. De bestuurscommissie stemt in met de doorgeleiding van
de Kantorenagenda MRDH 2015-2025 naar het algemeen bestuur.
De periode tot de eerstvolgende bestuurscommissie EV (4 februari 2016) zal benut worden voor het
samen opstellen van een gezamenlijke (PZH-MRDH) bestuurlijke opdracht. Deze opdracht moet gaan
over de verdere gezamenlijke uitwerking van deze Agenda Kantoren, waarbij er aandacht zal zijn
voor o.a. de clusteraanpak, de investeringsstrategie en de verbinding met het ruimtelijk domein.
Een loket voor locatievraagstukken
Het concept-rapport, opgesteld door Stec, is naar aanleiding van een eerdere bespreking in de BCEV
aangepast. Tevens is een enquête gehouden onder de gemeentelijke bedrijfscontactfunctionarissen.
Met het rapport als basis, heeft een ambtelijke werkgroep een voorstel uitgewerkt dat uit twee
componenten bestaat: (1) het op korte termijn uitwerken van de variant om Steenworp naar MRDHniveau te tillen; (2)op de langere termijn wil de ambtelijke werkgroep ook een advies uitbrengen
over het cluster internationaal (WFIA, RP en IQ). Het idee leeft dat dit cluster optimaler kan worden
georganiseerd. De organisaties in dit cluster hebben niet al te lang geleden een
samenwerkingsovereenkomst afgesloten. Het is de bedoeling om deze overeenkomst te gaan
evalueren.
De BCEV stemt in met het voorstel, met de kanttekening dat de inwonerbijdrage van €2,45 euro
niet verhoogd wordt.
Gebiedsopgaven
De voortgang van de gezamenlijke opgaven wordt kort gemeld. Hierbij wordt aangegeven dat de
passage over Den Haag Laan van NOI wordt aangepast. In het volgende bestuurlijk overleg wordt de
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gebiedsopgave met betrekking tot Den Haag Laan van NOI ter besluitvorming voorgelegd. De relatie
tussen gebiedsopgaven en de clusteraanpak is niet geheel duidelijk. Dit zal worden meegenomen in
de ambtelijke evaluatie die voor het eind van het jaar afgerond moet zijn.
De BCEV stemt in met het verlenen van een financiële bijdrage aan Capelle aan den IJssel Rivium
(€ 25.000,-), Rijswijk Plaspoelpolder (€ 20.000,-) en Delft Spoorzone (€ 36.500,-)
Eerste Bestuursrapportage
In de financiële verordening MRDH 2015 is opgenomen dat het dagelijks bestuur door middel van
tussentijdse bestuursrapportages het algemeen bestuur informeert over de realisatie van de
begroting van de Metropoolregio. Daarnaast worden de in de bestuursrapportage opgenomen
(meestal financiële) begrotingswijzigingen ter vaststelling aangeboden aan het algemeen bestuur.
De planning is gericht op AB behandeling op 9 december a.s.
Dit jaar is in plaats van twee een bestuursrapportage gemaakt. Hiervoor wordt geen
zienswijzeprocedure gestart, aangezien dit zou hebben betekend dat al in juni van dit jaar het
besluitvormingstraject zou moeten zijn gestart. Er is voor gekozen om dat toen niet te doen, omdat
men zo veel mogelijk resultaten van het eerste MRDH jaar wil meenemen. De rapportage wordt wel
naar de Adviescommissie EV gestuurd om advies uit te brengen.
De BCEV neemt kennis van de eerste bestuursrapportage en heeft geen opmerkingen.
Innovatieagenda Mobiliteit
De MRDH en de provincie Zuid-Holland pakken een actieve rol ten aanzien van mobiliteitsinnovatie.
De dubbeldoelstelling van mobiliteitsinnovatie is meer effectieve en efficiënte oplossingen voor
mobiliteitsopgaven én meer kansen voor het bedrijfsleven en kennisinstellingen in de regio.
In de Innovatieagenda Mobiliteit is samen met de provincie een aantal prioritaire projecten
uitgewerkt. De BCEV stemt in met de Innovatieagenda, als basis voor de verdere gezamenlijke inzet
met regiogemeenten en andere partners in de zuidelijke Randstad.
Regionale aanpak YES!Delft
De bestuurscommissie EV is positief over de presentatie van de directeur Guldemond over de
aanpak van YES!Delft. YES!Delft is gestart met een pilot, de Metropolitan start-up Lab om meer
start-ups in de regio te laten groeien. Ter vergadering wordt een menukaart uitgedeeld met
activiteiten die door Yes!Delft georganiseerd kunnen worden voor start-ups in de MRDH gemeenten.
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