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Onderwerp

Voortgang Regionaal Investeringsprogramma Investeren in Vernieuwen
Geachte Statenleden,
Het Regionale Investeringsprogramma ‘Investeren in Vernieuwen’ is in juni 2016 door de
samenwerkende partijen Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), Holland-Rijnland,
Drechtsteden, Economic Board Zuid-Holland (EBZ) en provincie Zuid-Holland aan ministerpresident Rutte aangeboden. Destijds hebben wij toegezegd u regelmatig op de hoogte te
houden over de voortgang. In 2016 en 2017 informeerden wij u enkele keren over het
programma, o.a. met het eerste voortgangsbericht in 2017. In december 2017 informeerden wij u
tussentijds over de ontwikkelingen rondom het Regionaal Investeringsplatform en de Roadmap
Next Economy. Zoals toegezegd in de vergadering Statencommissie Bestuur en Middelen van 13
juni 2018 informeren wij u nu over de verdere voortgang.
Regionaal Investeringsprogramma (RI)
Het RI was het antwoord van de regio op de constatering van het OESO uit 2016 dat de regio zijn
economische potentie nog onvoldoende benut en dat voor verdere ontwikkeling een verbetering
van de regionale focus en samenwerking cruciaal was. Ruim 200 projecten zijn inmiddels
gebundeld die moeten leiden tot meer werkgelegenheid, economische groei, een duurzame
aantrekkelijke regio om te wonen, te werken en te recreëren en een concurrerend (internationaal)
vestigingsklimaat.
Het RI heeft tot doel deze projecten te versnellen, realiseren en financierbaar te krijgen. Het RI
kent vier vernieuwingssporen:
·

Economie;

·
·
·

Energie;
Verbindingen, en;
Stad & land.
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Een overzicht van alle projecten in het Regionaal Investeringsprogramma is te vinden op de
vernieuwde website van het Investeringsprogramma: www.investeringsprogramma.nl
Tweede voortgangsbericht Regionaal Investeringsprogramma
In 2017 is het eerste voortgangsbericht opgesteld en naar uw Staten gestuurd. In dit
voortgangsbericht werd geconstateerd dat het Regionaal Investeringsprogramma op stoom is en
dat de meerwaarde van de regionale samenwerking steeds meer zichtbaar wordt. Onlangs is
door de partners het tweede voortgangsbericht opgesteld. In dit voortgangsbericht wordt
geconstateerd dat het regionale samenwerkingsklimaat nog verder is verbeterd, de Roadmap
Next Economy inmiddels is geborgd en wordt nader ingegaan op het rapport van de European
Investment Board over benodigde ondersteuning voor projecten/programma’s op gebied van
financiering.
Onderdeel van het voortgangsbericht is een bijlage met de voortgang van de focusprojecten
waaruit blijkt dat bij alle focusprojecten sprake is van voortgang hoewel nog slechts in beperkte
mate sprake is van uitvoering. De oorspronkelijke ambities en doelstellingen blijven overeind of
worden versterkt en mede door het inzicht dat door het investeringsprogramma wordt geboden
worden sector overstijgende verbindingen gecreëerd tussen programma’s en projecten.
Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij u naar het voortgangsbericht en de bijlage.
Advies European Investment Board (EIB)
In september 2017 is er een Service Agreement gesloten tussen gemeente Den Haag, gemeente
Rotterdam, de provincie en de EIB voor een nader onderzoek naar de regionale
investeringsstrategie. Op 9 juli jl. heeft een afvaardiging van de EIB haar eindrapport en advies in
de bestuurlijke Investment Board van het Regionale investeringsprogramma gepresenteerd1 . Een
samenvatting van het advies is als bijlage bijgevoegd. De EIB constateert weliswaar in ruime
mate financieringsmogelijkheden voor innovatieve projecten maar ook een mismatch wat betreft
risicobereidheid en dat systematisch ondersteuning nodig is om te komen tot een pijplijn aan
projecten.
De EIB pleit o.a. voor de oprichting van een platform waarin projecteigenaren geholpen worden in
het ontwikkelen van financiële business cases en in de coördinatie tussen projecteigenaren en
aanbieders van financiering. Dit advies ondersteunt het traject dat partners inmiddels hebben
ingezet om de financiële expertise in de regio verder te bundelen en waarover wij u in onze brief
van december 2017 hebben geïnformeerd. Op verzoek van de partners van het Regionaal
Investeringsprogramma heeft Innovation Quarter dit inmiddels nader uitgewerkt in een ZuidHollands Investerings Platform (ZIP). We verwachten dat komend najaar het platform
operationeel wordt.
Ander onderdeel van het advies van de EIB is het opzetten van een zogenaamd multisector fonds
om de transitieopgaven op het gebied van energietransitie, digitalisering en circulariteit mede
mogelijk te maken. Oprichten van een fonds biedt de mogelijkheid voor de EIB Group om vanuit
het European Fund for Strategic Investments (EFSI) in het investeringsplatform te participeren.
Het nieuwe fonds kan daarmee financiering aanbieden aan economisch levensvatbare projecten
met een hoger risico dan gebruikelijke EIB activiteiten. Komende periode zal dit advies verder
1

Het betreft het rapport “Advisory support to the initial programme to implement the Investment
Strategy for the Roadmap Next Economy (RNE)”
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worden opgepakt o.a. met een onderzoek naar de beste vorm om de transitieopgaven te
stimuleren waarbij ook de bestaande reeks fondsen en initiatieven van partners bij worden
betrokken.
Binnen de provinciale ambtelijke organisatie wordt gewerkt aan de verdere ontwikkeling en
bundeling van de externe financiële expertise in een netwerk, cruciaal om sterk te staan bij het
verwerven van externe financiering voor zowel projecten uit het Regionaal
Investeringsprogramma als andere provinciale projecten. Dit netwerkt verzorgt de brugfunctie
naar het eerder genoemde investeringsplatform.
Governance
Bij de start van het RI is in de uitvoeringsstrategie gekozen voor afstemming en sturing via de
Bestuurlijk Investmentboard als nieuw gremium waarin kennisinstellingen, private en publieke
partijen (provincie, Holland-Rijnland, Drechtsteden en Metropoolregio Rotterdam Den-Haag) zijn
vertegenwoordigd. Inmiddels heeft de EBZ zich ontwikkeld tot het triple helix netwerk in ZuidHolland voor de versterking van de economische ontwikkeling. De bestuurlijke Investmentboard
(bIB) van het Regionaal Investeringsprogramma heeft daarom de wens uitgesproken om de
sturing van het Regionaal Investeringsprogramma ook binnen de EBZ–structuur te brengen
waarbij de bestaande partners blijven participeren. Hiermee wordt ook de bestuurlijke drukte
verminderd. De bIB heeft daarom de EBZ verzocht om nog dit jaar een aparte bestuurlijke
werkgroep op te richten waarin wordt gesproken over de randvoorwaarden voor economische
groei en de acties die nodig zijn. De nieuwe werkgroep krijgt daarmee een bredere focus dan de
bIB die zich op de projecten van het RI richt. Zodra de nieuwe werkgroep is ingericht kan de bIB
vervallen.
Uiteraard houden wij u ook in de toekomst op de hoogte van de voortgang van het Regionaal
Investeringsprogramma.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
secretaris,

voorzitter,

drs. H.M.M. Koek

drs. J. Smit
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