AGENDA

Bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat
donderdag, 18 mei 2017, 14.00 – 16.00 uur
NB Voorafgaand aan de vergadering vindt van 13.30 tot 14.00 uur bespreking
van het rapport Rotterdam The Hague Airport plaats

Raadzaal, Stadhuis Brielle
Markt 1, 3231 AH, Brielle
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OPENBARE VERGADERING
Opening en mededelingen
1. Mededelingen en vaststellen agenda
 in de schriftelijke ronde begin maart hebben de leden van de BC EV ingestemd met
het voorstel om mevrouw Bruines te verkiezen tot voorzitter van de BC EV.
Vaststellen verslag
Vaststellen conceptverslag schriftelijke ronde 3 – 10 maart 2017
Gevraagd besluit: Vaststellen van het conceptverslag

2.

Bespreekpunten
3. Jaarrekening 2016 MRDH
Gevraagd besluit: In te stemmen met de Jaarstukken MRDH 2016 en het daarin
opgenomen programma Economisch Vestigingsklimaat en deze door te geleiden aan
het dagelijks bestuur ter behandeling in het algemeen bestuur van 7 juli 2017.
Toelichting: De MRDH is als gemeenschappelijke regeling wettelijk verplicht om
jaarstukken op te stellen. Deze jaarstukken dienen vóór 15 juli aan de toezichthouder,
de provincie, te worden verzonden. De voorlopige, nog niet bestuurlijk vastgestelde
jaarstukken zijn conform voorschrift op 13 april jl. verzonden. Op 29 mei a.s. worden de
jaarstukken 2015 behandeld in de Rekeningcommissie MRDH. Deze commissie voert
het jaarrekeningenonderzoek uit en brengt verslag inclusief een advies uit aan het
algemeen bestuur van de MRDH.
In de verordening bestuurscommissie EV is opgenomen dat de BC EV het dagelijks
bestuur een voorstel doet voor het onderdeel economisch vestigingsklimaat voor de
jaarrekening van de Metropoolregio. De bestuurscommissie wordt daarom gevraagd in
te stemmen met het onderdeel economisch vestigingsklimaat in de concept jaarstukken.
In het programma Economisch Vestigingsklimaat wordt achtereenvolgens antwoord
gegeven op de vragen Wat wilden we bereiken?, Wat is ervoor gedaan? en Wat heeft
het gekost?
Het jaar 2016 wordt afgesloten met een voordelig resultaat vóór bestemming van
€ 102.797. Bij begrotingswijziging is reeds door het algemeen bestuur besloten om ten
behoeve van de RNE, een aantal kleinere doorlopende projecten en de invoering van
het Individueel Keuzebudget een reserveonttrekking aan de bestemmingsreserve
Egalisatiereserve Economisch Vestigingsklimaat (bestemmingsreserve EV) te doen.
Deze reserveonttrekking bedraagt € 796.677. Het resultaat boekjaar na deze
geaccordeerde reservemutatie bedraagt daardoor € 899.474 en is voor € 889.555 toe te
schrijven aan het programma Economisch Vestigingsklimaat. Dit resultaat wordt
veroorzaakt door onderbestedingen op procesmiddelen, Bijdrageregeling en
apparaatslasten en vanwege een extra incidentele baat en dit wordt verder toegelicht in
het programma Economisch vestigingsklimaat.
Voorgesteld wordt om van dit resultaat € 889.555 toe te voegen aan de
bestemmingsreserve EV, voornamelijk ter dekking van reeds aangegane verplichtingen
met gemeenten voor het uitvoeren van projecten op grond van de Bijdrageregeling
versterking economisch vestigingsklimaat en anderzijds ter dekking van de door het
algemeen bestuur besloten bijdrage aan de IPC (Innovatie Prestatie Contracten)
regeling EZ.
Het resterende deel van het resultaat van € 9.919 heeft betrekking op de
Vervoersautoriteit.
4.

Eerste bestuursrapportage 2017 MRDH
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Gevraagd besluit: In te stemmen met de 1e bestuursrapportage MRDH 2017 en deze
door te geleiden naar het dagelijks bestuur ter agendering in de vergadering van het
algemeen bestuur van 7 juli 2017.
Toelichting: De MRDH maakt op grond van de Financiële verordening MRDH 2015
jaarlijks twee bestuursrapportages waarin de mogelijkheid wordt geboden de begroting
tussentijds aan te passen aan de hand van gerealiseerde of verwachte ontwikkelingen.
De bestuursrapportage betreft een afwijkingenrapportage op zowel beleidsmatig als
financieel gebied. Beleidsmatige afwijkingen worden toegelicht en voor financiële
afwijkingen worden begrotingswijzigingen voorgesteld.
De bestuurscommissie heeft in het eerste kwartaal van 2017 het Werkprogramma EV
2017-2018 vastgesteld. De vertaling hiervan naar de begroting 2017 vindt via deze
eerste bestuursrapportage plaats en kent dezelfde opbouw als de begroting 2018,
inclusief een was-wordt tabel.
Voor het programma EV wordt voorgesteld om voor € 1,5 miljoen aan extra lasten ter
begroting te brengen. Deze extra lasten worden voor
€ 0,6 miljoen gedekt door bijdragen uit Europa. Voor € 0,9 miljoen wordt een onttrekking
aan de bestemmingsreserve Egalisatiereserve Economisch Vestigingsklimaat
voorgesteld:
 Dat betreft € 0,5 miljoen voor de IPC regeling EZ, waarvoor bij de jaarrekening 2016
een toevoeging aan de reserve heeft plaatsgevonden.
 Daarnaast wordt er een reserveonttrekking van € 0,4 miljoen voorgesteld. Eind 2016
is reeds voor € 0,4 miljoen besloten over subsidies en bijdragen ten laste van de
begroting 2017. Om voldoende armslag te houden binnen de werkvelden wordt
binnen de kaders van de vastgestelde EV begroting 2017 daarom € 0,4 miljoen
toegevoegd aan het programmabudget voor de werkvelden ten laste van het budget
voor de Bijdrageregeling 2017. Voor de dekking van de afrekening en
bevoorschotting van projecten op grond van de Bijdrageregeling wordt nu een
aanvulling vanuit de reserve voorgesteld.
5.

Uitbreiding Winkelcentrum Berkel en Rodenrijs
Gevraagd besluit: In te stemmen met het versturen van een positief advies over de
uitbreiding van het winkelcentrum van Berkel en Rodenrijs aan de gemeente
Lansingerland, de provincie Zuid-Holland en de onafhankelijke Adviescommissie
Detailhandel Zuid-Holland.
Toelichting: Het centrum van Berkel en Rodenrijs is het hoofdwinkelcentrum van
Lansingerland. De gemeente wil dit centrum uitbreiden en versterken. De detailhandel
in het centrumgebied van Berkel heeft een oppervlak van circa 21.000 m²
bedrijfsvloeroppervlakte (bvo). Het gebied kent een lage leegstand. Het inwonertal van
de gemeente Lansingerland is de afgelopen decennia sterk gegroeid en zal ook in de
komende periode (10 jaar) blijven groeien. Het dagelijks winkelaanbod zal worden
uitgebreid met 3.100 m² bvo (hiervan zal een supermarkt 2.500 m² bvo gebruiken). Het
niet-dagelijks aanbod zal maximaal met 1.900 m² uitbreiden. Maximaal, want een
gedeelte van die 1.900 m² zal horeca worden. Omdat deze ontwikkeling boven de grens
lokaal-bovenlokaal komt (2.000 m² bvo) is regionale afstemming vereist. Deze
uitbreiding zal hoogstwaarschijnlijk niet leiden tot leegstand in het winkelgebied. Hier
geldt dat de effecten op de overige winkelgebieden beperkt zijn, omdat wordt uitgegaan
van het versterken van Berkel centrum op basis van de bevolkingsgroei en niet door het
op grote schaal ombuigen van koopstromen. Het resultaat van de regionale afstemming
is daarom een positief advies.
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6. Behoefteraming bedrijventerreinen

Gevraagd besluit: Met betrekking tot de nieuwe provinciale behoefteramingen voor
bedrijventerreinen nog eenmaal van gedachten wisselen over het vernieuwde rapport
van Stec ten behoeve van het opstellen van de concept antwoordbrief aan de provincie..
Toelichting: Om de paar jaar geeft de provincie Zuid-Holland opdracht voor het opstellen
van nieuwe behoefteramingen voor bedrijventerreinen. Deze keer heeft de Stec groep
de ramingen opgesteld.
Een eerdere versie van het rapport was meegestuurd met de stukken voor de BCEV van
9 maart, die schriftelijk is afgehandeld. Toen bleek dat het onderwerp zich niet goed
leende voor een schriftelijke afhandeling. Daarom is er nu ruimte voor bespreking.
Bespreking heeft inmiddels ook plaatsgevonden in de ambtelijke Werkgroep
Bedrijventerreinen van 4 april. Hierna is nog een delegatie vanuit de schrijfgroep
Bedrijventerreinen (die de MRDH Agenda Bedrijventerreinen moet opstellen) in gesprek
gegaan met de provincie en met Stec om over het rapport te praten. Het rapport is
hierna nogmaals aangepast. De MRDH-gemeenten kunnen nu beter met het rapport
leven, hoewel er nog steeds aanmerkingen zijn te maken. Dan gaat het vooral om de
detaillering van de resultaten (kijkend naar subregio-niveau) en de kwalitatieve
uitwerking (de nadruk komt snel te liggen op de kwantitatieve hectares).
In de volgende BCEV zal een concept-antwoordbrief op de aanbiedingsbrief van de
provincie voorliggen. Vandaag kunnen hiervoor de accenten worden meegegeven.
Eerdere reacties vanuit de schriftelijk afgehandelde BCEV van 9 maart zullen ook
worden meegenomen. In de antwoordbrief zal derhalve een overzicht worden
opgenomen van de onderdelen van het rapport van Stec, die niet worden
onderschreven.
De Werkgroep Bedrijventerreinen is bezig met het opstellen van een MRDH Agenda
Bedrijventerreinen. Het streven is om deze Agenda dit kalenderjaar door het algemeen
bestuur te laten vaststellen. De behoefteramingen van Stec worden door de provincie in
haar aanbiedingsbrief aan de regio aangeboden als “bouwsteen bij het verder
vormgeven van de regionale kijk op bedrijventerreinen.” Zo zal de regio het rapport ook
gebruiken.
Ter vergadering volgt een korte toelichting door Margreet Verwaal van de provincie.
7.

Evaluatie actualisatie Regionaal Investeringsprogramma
Gevraagd besluit: Instemmen met:
1. de eerste evaluatie/actualisatie van het Regionaal Investeringsprogramma te laten
bestaan uit een voortgangsrapportage waarbij de nadrukt ligt op het actualiseren van
de website www.investeringsprogramma.nl;
2. de inzet van MRDH EV voor wat betreft de etalageprojecten op Last Mile
Automatisch Vervoer Last Mile, Fieldlabs, Geothermie en Next Generation
Woonwijken;
3. rond de vaststelling van de evaluatie/actualisatie van het Regionaal
Investeringsprogramma in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 7 juli as een
‘ event’ te organiseren over de voortgang van proces en inhoud (vernieuwing
verbindingen, vernieuwen economie, vernieuwen energie en vernieuwing stad en
omgeving) voor bestuurders, raads- en statenleden, bedrijfsleven en
kennisinstellingen.
Toelichting: De term evaluatie impliceert dat er een beoordeling en waardering zal
moeten plaatsvinden van (de werking van) het Regionaal Investeringsprogramma. Deze
kan dan vervolgens leiden tot aanpassingen van het bestaande programma met
daaraan gekoppelde uitvoeringsstrategie. De tijd vanaf vaststelling van het Regionaal
Investeringsprogramma tot nu is echter te kort om al tot een volwaardige en zinvolle
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evaluatie te kunnen komen. Wel is het goed om ook nu al, 1 jaar na aanbieden van het
Regionaal Investeringsprogramma en 5 maanden na vaststellen van het Regionaal
Investeringsprogramma in het Algemeen Bestuur de peilstok te hanteren. Niet alleen
omdat in de uitvoeringsnotitie dit is aangegeven, maar ook omdat het helpt bij het
verder ontwikkelen van het IP. Voorgesteld wordt dan ook om nu geen evaluatie op te
stellen maar een voortgangsrapportage. De nadruk zal liggen op het actualiseren van
de website www.investeringsprogramma.nl. Concrete resultaten willen we eruit lichten
en in het zonnetje zetten. Speciale aandacht zullen we geven aan de etalageprojecten.
Vanuit MRDH EV is de inzet voor wat betreft de etalageprojecten vooral gericht op het
boeken van resultaten met: Automatisch Vervoer Last Mile, Fieldlabs, Geothermie en
Next Generation Woonwijken.
8.

Besluitvorming toekenning projectbijdrage MRDH voor het project Roadmap Next
Economy (RNE)
Gevraagd besluit:
1. 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’.
2. €500.000 trekkingsrecht beschikbaar te stellen voor realisatie van regionaal gedragen
businesscases die worden ondersteund door de RNE-organisatie.
Toelichting: 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.

9. Voortgang Stap uit je Stad

Wethouder Horlings geeft een korte presentatie aan de hand van de te lanceren website
Stap uit je Stad.
10. Investor Relations rapportage 2016

Gevraagd besluit: kennisnemen van de rapportage
Toelichting: Begin dit jaar hebben InnovationQuarter, Rotterdam Partners en de WestHolland Foreign Investment Agency hun jaarlijkse monitor Investor Relations
opgeleverd. Deze monitor vloeit voort uit het Investor Relations programma dat de
MRDH samen met PZH en het ministerie van EZ financiert. Rinke Zonneveld, directeur
IQ geeft een korte toelichting
Ter informatie
11. Concept Verslag Bestuurlijke Tafel Ruimte
12. Concept Verslag Bestuurlijk Overleg Economie Zuid-Holland
13. Termijnagenda
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Rondvraag en sluiting
14. Rondvraag
 Informele bijeenkomsten BC EV
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