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Uw kenmerk

Bijlagen

1. Statenvoorstel

2. Informatieve brief van GS 

aan PS

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.

Afgelopen 2 jaar is de Roadmap Next Economy (RNE) opgesteld en is in een tijdelijke 

projectorganisatie de uitvoering ter hand genomen. In de loop van 2017 hebben de betrokken 

partners geconstateerd dat het wenselijk is de projectorganisatie RNE onder te brengen in een 

bestaande organisatie. Vanwege de raakvlakken van RNE met Innovation Quarter (IQ) heeft de 

bestuurlijke Investment Board van het Regionaal Investeringsprogramma op 13 november jl. 

aangegeven een voorkeur te hebben om  in ieder geval voor 2018 RNE bij IQ onder te brengen. 

Wij ondersteunen deze keuze van harte. 

Het uitbreiden van het takenpakket van IQ met RNE leidt tot extra uitvoeringskosten voor IQ. In 

de ambtelijke contacten heeft u aangegeven dat hier indicatief € 1 mln. per jaar voor benodigd is.   

Tussen de partners is geconstateerd dat een gelijke verdeling van de kosten tussen de 

gemeenten Den Haag en Rotterdam , de Metropoolregio Den Haag-Rotterdam en de provincie 

als passend wordt gezien. 

Gelet op het door IQ op korte termijn aangaan van verplichtingen t.b.v. de continuïteit van RNE, 

heeft u de partners verzocht de intenties ten aanzien van extra financiële ondersteuning voor IQ 

ten behoeve van RNE schriftelijk aan u mee te delen.

In onze vergadering van 19 december jl. hebben wij de bereidheid uitgesproken tot het verlenen 

van een subsidie voor 2018 van € 250.000 aan IQ ten behoeve van het onderbrengen van RNE, 

onder voorwaarden dat de andere 3 partners tezamen driekwart van de kosten betalen en onder 

voorbehoud van goedkeuring door Provinciale Staten. Wij hebben hiervoor inmiddels een voorstel 

aan Provinciale Staten voorgelegd (bijlage 1) ten behoeve van de statenvergadering van 31 

januari 2018. Bij aparte brief hebben wij Provinciale Staten ook geïnformeerd over (de 

kwartiermaker fase van) het Regionaal Investeringsplatform, waarvan het de bedoeling is dit ook 

bij IQ onder te brengen. 
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Wij staan ook positief voor ondersteuning van IQ ten behoeve van RNE voor de periode na 2018 

waarbij we nog wel nadere afspraken willen maken over de taakverdeling tussen de provincie 

Zuid-Holland en IQ. Ook gaan wij ervan uit dat ook na 2018 de andere partners hun aandeel in de 

kosten zullen dragen. 

Om het subsidietraject te kunnen starten verzoeken wij u een formele aanvraag voor subsidie 

voor 2018 bij ons in te dienen. Wij zullen in overleg met de andere partijen afstemmen welke 

informatie wij daarvoor van u nodig hebben. 

Wij zijn vol vertrouwen dat u de RNE een succesvol vervolg zal geven. 

Wij verzoeken u in uw correspondentie altijd het DOS-nummer te vermelden dat wij rechts 

bovenaan in deze brief hebben opgenomen.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

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

PZH-2017-627503621 dd. 19-12-2017


