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In 2016 informeerden we u enkele keren over het Regionale Investeringsprogramma ‘Investeren 

in Vernieuwen’ dat in juni 2016 door de samenwerkende partijen MRDH, Holland-Rijnland, 

Drechtsteden, Economic Board Zuid-Holland (EBZ voorheen EPZ) en provincie Zuid-Holland aan 

minister-president Rutte is aangeboden. Toen hebben wij toegezegd u regelmatig op de hoogte 

te houden van de voortgang. Ongeveer een jaar na de presentatie van het 

Investeringsprogramma willen wij u graag informeren over de stand van zaken.

Regionaal Investeringsprogramma

Bedrijven, innovatieve ondernemers en kennisinstellingen zijn projecten gestart om de 

vernieuwing in Zuid-Holland vorm te geven. De provincie Zuid-Holland, Metropoolregio Rotterdam 

– Den Haag (MRDH), de Economic Board Zuid-Holland (EBZ) en de regio’s Drechtsteden en 

Holland-Rijnland geven deze projecten een impuls via het Regionaal Investeringsprogramma. Het 

programma zet de gezamenlijke basis neer voor het versterken van onze regionale economische 

structuur vanuit vier pijlers: vernieuwing van de economie, vernieuwing van energie, vernieuwing 

van verbindingen en vernieuwing van stad en omgeving.  

Sinds de aanbieding van het programma aan premier Rutte (juni 2016) zijn we aan de slag 

gegaan om de projecten in het programma ook daadwerkelijk te realiseren en om te zorgen voor 

een goede uitvoeringsorganisatie als ondersteuning aan de projectleiders.

Voortgangsbericht Regionaal Investeringsprogramma

Omdat het Regionaal Investeringsprogramma nu één jaar bestaat is het Voortgangsbericht 

Regionaal Investeringsprogramma opgesteld (bijgaand dit Voortgangsbericht met 4 bijlagen). 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. 

Aandachtspunten zijn de uitvoeringsgerichtheid van de projecten, het inzicht in de beschikbare en 
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benodigde financiën (publiek en privaat) en de communicatie met en over het Regionaal 

Investeringsprogramma.

Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij u naar het Voortgangsbericht en de bijlagen.

Een jaar Regionaal Investeringsprogramma

In een informele bestuurlijke bijeenkomst op 7 juli 

2017 is uitgebreid stilgestaan bij een jaar Regionaal 

Investeringsprogramma.

Diverse sprekers gaven daarbij aan dat het 

Regionaal Investeringsprogramma goed op weg is. 

Er is waardering voor de actieve deelname van alle 

partijen. De heer De Boer, voorzitter van 

VNO/NCW, onderstreepte het belang van de 

intensieve samenwerking tussen bedrijfsleven en 

overheid en sprak de verwachting uit dat de investeringen in de vernieuwingssporen te zien 

zullen zijn in de komende begrotingen en gemeenteraadsverkiezingen. Burgemeester Krikke gaf 

aan blij te zijn met de samenwerking, ook met andere regio’s buiten de MRDH, en benadrukte het 

belang van de betrokkenheid van de provincie daarbij. De Commissaris van de Koning erkende 

de noodzaak dat het programma blijvend prioriteit moet krijgen. Het Investeringsprogramma moet 

resultaten opleveren én we moeten die laten zien. Daarbij gaat het om een goede balans tussen 

grote dromen & veel ambitie en tegelijk samen met burgers resultaten behalen, aldus de 

Rotterdamse burgemeester Aboutaleb. Dé uitdagingen voor de komende tijd.

De provincie is binnen het Regionaal Investeringsprogramma trekker van projecten in de 

energietransitie en pakt daarbij in toenemende mate ook de rol van primaire partner in het 

Investeringsprogramma. Dat betekent dat we werk maken van het aanjagen, samenbrengen van 

projecten en het ondersteunen van de projectuitvoering. In samenwerking met de MRDH 

versterken we de financiële ondersteuning door het ontwikkelen van modellen voor 

businesscases. We faciliteren bij EU-subsidieverwerving.

En intern zijn we bezig met de ontwikkeling van de financial engineeringsfunctie, cruciaal om 

sterk te staan bij het verwerven van commercieel kapitaal voor zowel projecten uit het Regionaal 

Investeringsprogramma als andere provinciale projecten. Verder participeren we in projecten die 

door partners getrokken worden. Zoals het project waarin we samen met de MRDH en het 

ministerie van Economische Zaken een regionale variant van het Innovatieprestatiecontract 

(IPC) hebben opgesteld. Dat levert € 1,5 miljoen op voor MKB-innovatieprojecten die gebruik 

maken van de fieldlabs in deze regio. Innovatie is een belangrijk thema voor de inzet van de 

provincie in het Regionaal Investeringsprogramma. In de bijlage “Innovatieve projecten

aanvullende informatie” vindt u - in aanvulling op hetgeen in het Voortgangsbericht staat -

enkele recente ontwikkelingen rondom RegMed XB (Regenerative Medicine) en het 

Composite Automation Development Center (CADC).
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Samenwerkingsprojecten met de MRDH

In onze brief van 29 maart 2016 hebben wij u geïnformeerd over de stand van zaken van de acht 

samenwerkingsprojecten zoals we deze met het Dagelijks Bestuur van de MRDH in september 2015 

hebben afgesproken. Het betreft de volgende projecten: Mirt-onderzoek Internationale Connectiviteit, 

Openbaar vervoer – viersporige railverbinding, mobiliteitsinnovatie, één openbaar vervoerkaart, World 

Expo 2025 (inmiddels niet meer relevant), Fieldlabs, Metropolitaan Landschap en de Warmterotonde 

West.

Met het DB van de MRDH hebben we onlangs geconstateerd dat op deze projecten goede voortgang 

is geboekt en dat sommige afspraken al zijn afgerond. Aangezien de lopende projecten ook onderdeel 

uitmaken van het brede Regionaal Investeringsprogramma heeft een eigenstandige rapportage over 

alleen deze projecten geen meerwaarde. Lopende punten zullen binnen het reguliere overleg worden 

meegenomen en de samenwerkingsprojecten zullen dan ook niet meer als apart onderdeel van de 

afspraak tussen de MRDH en de provincie worden benaderd.

Deelname aan regionaal platform i.s.m. Europa 

In het Voortgangsbericht Regionaal Investeringsprogramma wordt ook aangegeven dat Europa de 

Roadmap Next Economy (RNE) ziet als ‘best practice’ voor een integrale benadering van de opgave 

next economy. Door het opzetten van een Regionaal Investment Platform wordt gestreefd naar een 

meer geaggregeerde wijze van EU-financiering. Wij zien dit als een direct verlengstuk van het 

Regionaal Investeringsprogramma en hebben ondertussen besloten aan dit platform deel te nemen. 

We geven u in overweging dhr. Beekman van het RNE een presentatie te laten geven over de voor het 

Platform relevante projecten.

Uiteraard houden wij u ook in de toekomst op de hoogte van de voortgang van het Regionaal 

Investeringsprogramma en het Regionaal Investment Platform.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

drs. J.H. de Baas drs. J. Smit

Bijlagen:

1. Voortgangsbericht Regionaal Investeringsprogramma inclusief 4 bijlagen

2. Fieldlabs aanvullende informatie
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