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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2017-611324428 (DOS-2016-

0003705)

Contact

drs. D.J. van 't Veer

070 - 441 76 43

dj.vant.veer@pzh.nl

Onderwerp:

GS-brief aan Provinciale Staten over Regionaal Investeringsprogramma “Investeren in 

vernieuwen”

Publiekssamenvatting:

Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten regelmatig over de voortgang van het 

Regionaal Investeringsprogramma ‘Investeren in Vernieuwen’. Dit investeringsprogramma is een 

samenwerking tussen de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, de regio’s Holland-Rijnland en 

Drechtsteden, Economic Board Zuid-Holland en de provincie Zuid-Holland. Dit 

Investeringsprogramma is bedoeld om de regionale economie van Zuid-Holland te verbeteren. 

Omdat het Investeringsprogramma nu een jaar bestaat is een Voortgangsbericht opgesteld dat 

naar Provinciale Staten wordt gestuurd. In dit Voortgangsbericht wordt geconstateerd dat het 

Regionaal Investeringsprogramma inmiddels op stoom is. De meerwaarde van de regionale 

samenwerking wordt steeds meer zichtbaar. De regio staat gesteld voor de verdere uitbouw van 

de samenwerking met Rijk en Europa.

Een overzicht van alle projecten in het Regionaal Investeringsprogramma is te vinden op 

www.Investeringsprogramma.nl

Advies:

1. Vast te stellen de GS brief aan Provinciale Staten over Regionaal Investeringsprogramma 

“Investeren in vernieuwen”

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de GS brief aan Provinciale Staten over het 

Regionaal Investeringsprogramma “Investeren in vernieuwen”

Besluit GS:
Wordt na de GS vergadering ingevuld.

Bijlagen:
1. Brief aan PS
2. Regionaal Investeringsprogramma Zuidelijke Randstad met bijlagen
3. Memo Innovatieve projecten aanvullende informatie

Paraaf voor agendering:

Behandelend ambtenaar: drs. D.J. van 't Veer Akkoord

Ambtelijk opdrachtgever / Leidinggevende: Vogel, FL, de digitaal

Bestuurlijk opdrachtgever / Portefeuillehouders: Bom-Lemstra, A.

Provinciesecretaris drs. J.H. de Baas

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 4 september 2017 -
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1 Toelichting voor het College

GS houden PS regelmatig op de hoogte van de voortgang van het Regionale 

Investeringsprogramma ‘Investeren in Vernieuwen’ (RI). Ongeveer een jaar na de presentatie van 

het RI is een Voortgangsbericht opgesteld en een informele bestuurlijke bijeenkomst 

georganiseerd op 7 juli jl. Betrokken Voortgangsbericht wordt nu aan PS aangeboden.

Bij de brief als extra bijlage de meest recente voortgang van twee innovatieprojecten waar de 

provincie nauw bij betrokken is. Dit in aanvulling op het Voortgangsbericht dat al in juni is 

opgesteld en daarmee al iets is gedateerd.

2 Proces

De brief is intern opgesteld op basis van de samen met de partners van het RI opgestelde

Voortgangsbericht. De brief met bijlagen past bij het regelmatig informeren van PS.

3 Communicatiestrategie

Aanvullende communicatie is niet nodig omdat het Voortgangsbericht dat de kern van de brief 

vormt al extern is gecommuniceerd rond de informele bestuurlijke bijeenkomst 7 juli jl.
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