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Komst van SRON naar Zuid-Holland.
Geachte Statenleden,
Vooruitlopend op het voorstel hoe de Provincie Zuid-Holland zich kan inzetten voor versterking
van clustervorming en space gerelateerde bedrijvigheid rondom ESTEC naar aanleiding van
Motie M 751 (“Belang van ESTEC”), willen wij u alvast informeren over de volgende belangrijke
ontwikkeling ter versterking van het ruimtevaartcluster rondom ESA-ESTEC en de betrokkenheid
van de provincie hierbij.
SRON komt naar Zuid-Holland
Op 14 december jl. is bekend gemaakt door Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk
Onderzoek (NWO) dat het Ruimteonderzoeksinstituut Netherlands Institute for Space Research
(SRON) dat nu in Utrecht is gevestigd naar Zuid-Holland komt. Het instituut krijgt een nieuw
onderkomen op de Science Campus van de Universiteit Leiden. De Leidse universiteit werkt
nauw samen met de TU Delft om dit mogelijk te maken.
Over SRON
SRON maakt doorbraken mogelijk in het wetenschappelijk onderzoek vanuit de ruimte. Het
NWO-instituut verricht astrofysisch, aardgericht en exo-planeetonderzoek. Hiervoor ontwikkelt
SRON grensverleggende technologie en geavanceerde ruimte-instrumenten. Als het nationaal
expertise-instituut adviseert SRON de overheid en coördineert het nationale bijdragen vanuit de
wetenschap aan internationale ruimtemissies. SRON bevordert maatschappelijke toepassingen
van ruimtechnologie. Het instituut SRON met ongeveer 200 werknemers in Utrecht en Groningen
maakt deel uit van NWO. De verhuizing van SRON-Utrecht is nodig omdat het huidige gebouw op
de Uithof het einde van zijn levensduur nadert.
Bidbookprocedure
Dit voorjaar bleek dat de eerder geplande verhuizing van SRON-Utrecht naar Amsterdam niet
doorgezet kon worden. NWO heeft vervolgens bij de Nederlandse universiteiten de interesses
geïnventariseerd om SRON op hun campus te huisvesten. Er bleek interesse bij meerdere
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(technische) universiteiten. De selectiecommissie van NWO ontving op de uiterste indiendatum
van 16 oktober jl. in totaal drie bidbooks. Naast de Universiteit Leiden/Technische Universiteit
Delft, hebben ook de consortia Universiteit van Amsterdam/Universiteit Twente en Radboud
Universiteit/Technische Universiteit Eindhoven een bidbook ingediend.
Keuze van NWO voor gezamenlijk aanbod Universiteit Leiden-TU Delft
De raad van bestuur van NWO en het bestuur van ruimteonderzoeksinstituut SRON hebben hun
voorkeur uitgesproken voor het gezamenlijke aanbod van de Universiteit Leiden en de
Technische Universiteit Delft (TU Delft). In dit aanbod gaat SRON-Utrecht over enkele jaren
verhuizen naar een nieuw gebouw op de Science Campus van de Universiteit Leiden. NWO en
SRON zijn verheugd over deze nieuwe locatie en de vele mogelijkheden die er zijn voor
samenwerking in de wetenschap, technologieontwikkeling en instrumentbouw. Zuid-Holland heeft
een uniek ecosysteem op het gebied van ruimtevaart en aardobservatie. Het bid van de beide
universiteiten heeft de steun van de gemeente Leiden, de gemeente Delft, de provincie ZuidHolland, TNO, ESA-ESTEC en de regionale industrie op het gebied van space. Na advies van de
ondernemingsraden van SRON en NWO volgt in de loop van 2018 een definitief besluit van de
raad van bestuur van NWO.
Betrokkenheid provincie
Vlak voor de zomer hebben de twee universiteiten, de gemeenten Leiden en Delft, de provincie
Zuid-Holland en InnovationQuarter de krachten gebundeld om de twee universiteiten te steunen
in het bidbooktraject. Als gezegd was er ook brede steun voor het bidbook vanuit onder meer
ESA-ESTEC, TNO en bedrijven uit het space cluster.
Op 14 november jl. hebben Gedeputeerde Staten (GS) in vertrouwen besloten tot het toesturen
van een brief aan de Colleges van Bestuur van de Universiteit van Leiden en de TU Delft om aan
te geven dat GS de intentie hebben om aan u voor te stellen maximaal € 7 mln. bij te dragen aan
de herhuisvesting van SRON op de campus Leiden of op de campus Delft indien dit het winnende
bid blijkt te zijn.
In de brief van GS aan de beide Colleges van Bestuur is onder meer opgenomen:
‘Uitgaande van het in het bidbook opgenomen streefbedrag van € 14 mln. als bijdrage in de
kosten herhuisvesting van SRON op de campus Delft of op de campus Leiden, hebben we de
intentie om maximaal € 7 mln. in de herhuisvestingskosten van SRON bij te dragen, indien het bid
van de Universiteit van Leiden en de TU Delft winnend is en indien tevens € 7 mln. bijgedragen
wordt aan de kant van hetzij de Universiteit van Leiden plus gemeente Leiden, dan wel aan de
kant van de TU Delft plus gemeente Delft.‘
‘Indien uw gezamenlijke bid het winnende bid is, dient SRON op basis van de uitgewerkte
huisvestingsplannen en bijbehorende begroting en financiering te zijner tijd een subsidieaanvraag
in te dienen bij de provincie. We wijzen u erop dat het aan Provinciale Staten is om budget
beschikbaar te stellen voor dit project. Als het zover is, zal hiertoe een voorstel aan Provinciale
Staten worden voorgelegd.’
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Om een aantal redenen hebben GS hun steun gegeven aan het bidbook van de Universiteit
Leiden/TU Delft om SRON naar Zuid-Holland te halen w.o.: de komst van SRON naar ZuidHolland betekent een hoogwaardige versterking van het space cluster rondom ESA-ESTEC, de
te verwachten gunstige effecten op de werkgelegenheid en de impuls die de komst van SRON zal
geven aan de Campussen van de Universiteit van Leiden en de TU Delft. We gaan nu het proces in
waarin de herhuisvesting van SRON in Zuid-Holland verder wordt uitgewerkt, inclusief kosten en
financiering. Zoals hieronder verder toegelicht onder het kopje ‘vervolg’ zullen we te zijner tijd een
voorstel aan Provinciale Staten voorleggen.

Het kenbaar maken van onze intentie om financieel bij te dragen in de herhuisvesting van SRON
in Zuid-Holland was nodig om naar de volgende ronde te komen in het bidbookproces.
Om het bidbook proces te laten slagen, hadden de twee universiteiten als streefbedrag
opgenomen om vanuit de regio maximaal € 14 mln. bij te dragen aan de herhuisvesting van
SRON naar Zuid-Holland. Dit bedrag zal worden opgebracht door de universiteiten, de gemeenten en de provincie; de precieze verdeling zou nog worden uitgewerkt. Gecombineerd met
verwachte bijdragen vanuit NWO en de ministeries van OCW en EZK kan dan een nieuw gebouw
met onderzoeksfaciliteiten gebouwd worden voor SRON.
De twee universiteiten hebben in het bidbook ingezet op zoveel mogelijk delen van bestaande
faciliteiten op hun campusterreinen met SRON. Hierdoor kunnen de kosten voor nieuwbouw
beperkt blijven en door het delen van faciliteiten zal de samenwerking tussen SRON en andere
spelers in het Space Cluster in Zuid-Holland verder worden versterkt.
Gezien geheimhouding rondom het bidbook van belang was, immers waren er nog twee andere
regio’s in de race, konden we u niet eerder informeren over onze intentie om maximaal € 7 mln.
bij te willen dragen aan de herhuisvesting van SRON naar Zuid-Holland. Wel heeft gedeputeerde
Bom-Lemstra tijdens uw vergadering van 8 november jl., bij de behandeling van de begroting
2018, in reactie op motie M 751 (“Belang ESTEC”) onder meer gemeld dat een aantal partijen in
samenwerking met de universiteiten in de regio bezig zijn om de Netherlands Institute for Space
Research (afgekort SRON), naar Zuid-Holland te halen en dat de provincie dit ondersteunt. Ze
heeft toen ook aangegeven dat Provinciale Staten hierover te zijner tijd verder geïnformeerd zal
worden.
Vervolg
De komende periode werken de Universiteit van Leiden, TU Delft, NWO en SRON, provincie
Zuid-Holland en de betrokken gemeenten de plannen voor herhuisvesting van SRON naar ZuidHolland inclusief de begroting en financiering verder met elkaar uit.
Binnen programma 3 is op dit moment geen dekking voor deze bijdrage. Dekking van de
eventueel door Provinciale Staten te verstrekken subsidie van maximaal € 7 mln. zou daarom
plaats moeten vinden vanuit de algemene middelen. We zullen zo snel als mogelijk
bij u terugkomen met een uitgewerkt voorstel. Daarbij zouden wij ook de gesprekken met uw
Staten in het kader van het ‘Versnellen, voorspellen en vertellen’ zoals beschreven in onze brief
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aan PS d.d. 23 juni 2017 (kenmerk: PZH-2017-605831236) willen benutten bij de inrichting van
dit proces.
Wij achten de komst van SRON naar Zuid-Holland een hoogwaardige versterking van het space
cluster. We komen zo snel mogelijk bij u terug met de planning met betrekking tot de besluitvorming. Hiervoor zijn we ook afhankelijk van onze partners. Voorts zal SRON ook onderdeel
uitmaken van het voorstel hoe de Provincie Zuid-Holland zich kan inzetten voor versterking van
clustervorming en space gerelateerde bedrijvigheid rondom ESTEC naar aanleiding van Motie M
751 (“Belang van ESTEC”) dat we zo snel mogelijk na afronding van het onderzoek
‘Toekomstperspectief Space Campus’ (naar verwachting einde Q1 gereed) aan u doen
toekomen.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
secretaris,
voorzitter,

drs. J.H. de Baas
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