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Besluit

Korte
motivering

Besluitvorming toekenning projectbijdrage MRDH voor het project Roadmap Next
Economy (RNE).
- De gemeente Rotterdam op grond van haar aanvraag en de bijdrageregeling
‘versterking economisch vestigingsklimaat MRDH 2015’ artikel 4b2, 4b4 en 4c3 een
bijdrage van maximaal € 200.000 te verlenen ten behoeve van het project ‘Roadmap
Next Economy’.
- €500.000 trekkingsrecht beschikbaar te stellen voor realisatie van regionaal
gedragen businesscases die worden ondersteund door de RNE-organisatie.
Met de RNE is in 2016 een handelingsperspectief neergezet waarmee het economisch
vestigingsklimaat in de regio kan worden versterkt. Met het voorgestelde besluit draagt
de MRDH bij aan de (door)ontwikkeling van de RNE.
De bijdrage vanuit de MRDH wordt onder andere aangewend voor het faciliteren van
het bedrijfsleven. Het is de ambitie om in 2017 het bedrijfsleven te ondersteunen bij het
richting een investeringsbeslissing brengen van circa tien businesscases op het gebied
van de next economy. Gemeenten in de MRDH hebben de mogelijkheid om grotendeels
private businesscases bij de RNE organisatie aan te dragen om over mogelijke
ondersteuning te spreken.
De bijdrage wordt ingezet voor de periode tot en met 31 december 2017. Afstemming
over projecten vindt plaats in de ambtelijke en bestuurlijke investmentboard van het
regionaal investeringsprogramma. In september wordt de BCEV geïnformeerd over de
voortgang.
De Vervoersautoriteit (Va) van de MRDH is in gesprek met de trekker van de
themagroep mobiliteit en logistiek van de RNE, over hoe de RNE-projecten op het
gebied van mobiliteit en logistiek het beste aangejaagd kunnen worden en welke rol de
Va daarbij dan moet spelen. De provincie Zuid-Holland, gemeenten Den Haag en
gemeente Rotterdam dragen in 2017 evenals de MRDH ieder €200.000 bij aan de
uitvoering van de RNE.
De gemeente Rotterdam vraagt de MRDH om een bijdrage aan het project ‘Roadmap
Next Economy’ te verlenen van € 200.000. De bijdrage dient als cofinanciering voor de
begrotingsposten ´trekkers transitiepaden´ en ´werkbudget themagroepen´ uit de
begroting van het projectplan RNE 2017 en wordt gebruikt voor kosten die worden
gemaakt vanaf 1 april 2017 tot en met 31 december 2017. Waarbij rekening wordt
gehouden met de doorlooptijd van de private businesscases en de afstemming hierover
met bijvoorbeeld de EU (als co financier).
Met deze bijdrage worden businesscases die het economisch vestigingsklimaat
versterken ondersteund en richting een investeringsbeslissing gebracht. Voor de
uiteindelijke realisatie van projecten is mogelijk aanvullende financiering noodzakelijk.
Hiervoor wordt €500.000 trekkingsrecht beschikbaar gesteld waarbij draagvlak bij de
MRDH gemeenten voor realisatie een uitgangspunt is.

Financiën

De projectbijdrage van € 200.000 voor de gemeente Rotterdam waar nu een besluit
over wordt gevraagd komt ten laste van het projectenbudget programma EV, begroting
2017. Hierover is in 2017 € 2,6 miljoen beschikbaar, waarvan reeds € 150.000 is
verleend en nog € 2,45 miljoen aan budget beschikbaar is. Bij een positief besluit over
de onderhavige projectaanvraag resteert er nog € 2,25 miljoen. De aanvullende
financiering van €500.000 komt ten laste van het programma EV, begroting 2017.

Juridisch

Het project is getoetst aan de criteria van de bijdrageregeling EV. De voorwaarden en

voorschriften van deze regeling zijn van toepassing op dit project. De directeur EV is
gemandateerd om de verleningsbeschikking op te stellen en te ondertekenen nadat de
bestuurscommissie EV het voorgestelde besluit heeft genomen.
Communicatie

In afstemming met de initiatiefnemers van het project.

Bijlagen

Gevolgde
procedure

1. Aanvraagformulier bijdrageregeling
2. Jaarplan RNE 2017
Ambtelijk overleg
Zienswijzetermijn
Adviescommissie
Anders, te weten

Verdere
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