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Verwachte projectkosten totale RNE project 2017 

Bemensing programmabureau* 550.000 
Werkbudget programmabureau** 470.000 
Trekkers transitiepaden 425.000  
Secretarissen transitiepaden* 200.000 
Werkbudget themagroepen (incl. trekkers)  260.000 
Themagroepen Secretarissen* 100.000 
Budget Strategygroup 160.000   
Totaal 2.165.000  

* dekking in kind vanuit de overheid  
** onderzoek, communicatie, internationale peer-review (Rifkin c.s.), specialistische expertise, 
seminars, werkbezoeken, vertaalkosten, onvoorzien   
 
Verwachte dekking verwachte projectkosten totale RNE project 2017 

In kind (w.o. PZH, R’dam, DH) 850.000 
Provincie Zuid-Holland (materieel) 200.000 
Gemeente Rotterdam (materieel) 200.000 
Gemeente Den Haag (materieel) 200.000 
MRDH (materieel) 200.000 
Dekking vanuit EU en andere overheden 515.000 
Totaal 2.165.000  

 
De aangevraagde bijdrage van €200.000 door de MRDH wordt gebruikt als cofinanciering voor de 
onderdelen ‘trekkers transitiepaden’ (€425.000) en ‘werkbudget themagroepen’ (€260.000) en wordt 
gebruikt voor kosten die worden gemaakt vanaf 1 april 2017 tot en met 31 december 2017 waarbij de 
eind datum afhankelijk is van de daadwerkelijke doorlooptijd van de business cases en de 
afstemming hierover met bijvoorbeeld de EU. Concreet kan dit betekenen dat er ook in 2018 nog 
uitgaven vanuit de bijdrageregeling (moeten) worden gedaan. 
 
Cofinanciering door gemeente Rotterdam, Den Haag en provincie Zuid-Holland is toegezegd. Over 
de mogelijke dekking vanuit EU en andere overheden worden door het projectbureau RNE 
gesprekken gevoerd.  
 
Met deze bijdrage worden businesscases die het economisch vestigingsklimaat versterken 
ondersteund en richting een investeringsbeslissing gebracht. Voor de uiteindelijke realisatie van 
deze projecten met draagvlak bij de MRDH gemeenten is mogelijk aanvullende financiering 
noodzakelijk. Hiervoor wordt aan de MRDH gevraagd €500.000 aan trekkingsrecht beschikbaar te 
stellen.  
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Deelnemende partijen: 
De RNE is tot stand gekomen met medewerking van meer dan 140 partners afkomstig uit het 
bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid. De Third Industrial Revolution Consulting Group (TIR 
CG), onder leiding van Jeremy Rifkin is in het wordingsproces een belangrijke inspirator gebleken. 
Daarmee heeft de Roadmap een breed draagvlak en internationale validatie. Bij de doorontwikkeling 
van het project zijn grotendeels dezelfde partijen weer betrokken. In 2017 is de betrokkenheid van 
TIR CG beperkt tot reflectie op de voortgang.  
 
De RNE wordt in opdracht van de gemeenten Den Haag en Rotterdam uitgevoerd door een (klein 
projectteam (het programmabureau) ondersteunt door trekkers en secretarissen op de 
transitiepaden. De kosten voor het programmabureau en de transitiepad secretarissen worden in 
kind gedragen door de gemeenten Den Haag, Rotterdam en de Provincie Zuid Holland (circa €1mln). 
Over de voortgang wordt gerapporteerd in het Ambtelijk en Bestuurlijk Investmentboard. 
 
Beoogd doel van het project: 
De RNE is de langetermijnstrategie van de regio gericht op het realiseren van de transitie naar een 
nieuwe economie. Hierin zijn twee zaken dominant: de ontwikkeling van internettechnologie en de 
overgang naar schone energie. Daarnaast is een gestructureerde ontwikkeling van de “zachte 
economie” (onderwijs, werk, ondernemerschap en dergelijke) van cruciaal belang, zowel voor de 
inwoners van de regio (inclusive) als voor de competitieve positie van de markt. RNE schetst via een 
vijftal transitiepaden een handelingsperspectief voor de regio. De transitiepaden fungeren hierbij als 
stippen aan de horizon waar via verschillende projecten aan bijgedragen kan worden. De kracht van 
de ‘beweging’ RNE moet zitten in het convergeren van de inspanningen van verschillende actoren 
naar die stippen toe. 
 
Met de RNE is in 2016 een handelingsperspectief neergezet waarmee het economisch 
vestigingsklimaat in de regio kan worden versterkt. 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 als uitgangspunt ingezet voor de periode tot en met 31 december 2017, waarbij 
rekening wordt gehouden met de doorlooptijd van de private business cases en de afstemming 
hierover met bijvoorbeeld de EU (als co financier). Concreet kan dit betekenen dat er ook in 2018 
nog betalingen worden gedaan uit de bijdrageregeling. Afstemming over projecten vindt plaats in de 
ambtelijke en bestuurlijke investmentboard. In het vierde kwartaal van 2017 wordt de 
bestuurscommissie EV geïnformeerd over de voortgang van het project.  
 
Omschrijving van het project: 
Eind 2016 is, effectief binnen een jaar, de Roadmap Next Economy (RNE) ontwikkeld. De RNE is op 
17 november 2016 opgeleverd aan de opdrachtgever, de Bestuurscommissie Economisch 
Vestigingsklimaat van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Op 1 december 2016 is in 
aanwezigheid van een vertegenwoordiger van de Economische Programmaraad Zuidvleugel en van 
een Gedeputeerde van de provincie Zuid Holland de RNE aangeboden aan de Ministers van 
Economische Zaken en van Binnenlandse zaken. De RNE is op 9 december 2016 ter kennis 
gebracht van het Algemeen Bestuur van de MRDH. Telkens is waardering voor de Roadmap 
uitgesproken.  
 
Op 3 februari 2017 is de RNE in ontvangst genomen door EU vice president Sefcovic, tijdens zijn 
bezoek aan de regio. De EU beschouwt de Roadmap als ‘best practice’ voor een integrale 
benadering van de opgave die de next economy formuleert. De wijze waarop de EU het 
operationaliseren van de Roadmap mede kan faciliteren is onderwerp van bespreking.  
 
Het handelingsperspectief dat de RNE heeft opgeleverd bestaat uit tientallen initiatieven, die zich in 
heel verschillende fasen van ontwikkeling bevinden. In 2017 wordt met de bijdrage van de MRDH als 
cofinanciering: 
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- met hulp van de Europese Commissie een regionaal investeringsplatform ontwikkeld; 
- een participatiefonds opgezet; 
- met de rijksoverheid juridische en beleidsmatige belemmeringen opgepakt die next economy 

ontwikkelingen of investeringen belemmeren; 
- vindt een internationale review en positionering van de RNE plaats; 
- circa tien businesscases in samenwerking met het bedrijfsleven richting een 

investeringsbeslissing gebracht. 
 
Bijlagen:  

- Projectplan RNE 2017 
 
Ondertekening: 
Dient door of namens het college van B&W plaats te vinden 
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Retouradres: 
Gemeente Rotterdam  
Stadsontwikkeling - REO  
Beleid Advies Programmering  
t.a.v. A. Dorsman 
Postbus 1130 
3000 BC Rotterdam 

 
 


