FACTSHEET REGIONAAL INVESTERINGSPROGRAMMA
Het Regionaal Investeringsprogramma is op
initiatief van de 23 gemeenten van de
Metropoolregio Rotterdam Den Haag in
nauwe samenwerking met de provincie
Zuid-Holland, Drechtsteden, Holland
Rijnland en de Economische
Programmaraad Zuidvleugel opgesteld. Het
is een investeringsplan gericht op het
versterken van de regionale economische
structuur. Het investeringsprogramma bevat
ruim 150 publieke en publiek-private
projecten waaronder projecten uit de
Roadmap Next Economy.
Waarom een regionaal investeringsprogramma?
De groei en welvaart in Nederland en onze
regio blijven achter bij andere stedelijke
regio’s in Nederland en Europa, ondanks
veel potentie op regio-niveau. Bruto
regionaal product en werkgelegenheid
krompen tijdens de afgelopen recessie
sterker dan elders. Tegelijkertijd groeide de
bevolking in de regio. Nu zet het
economisch herstel in Nederland in,
gedreven door de grootstedelijke regio’s.
Om dit herstel te ondersteunen en langjarig
vast te houden is het noodzakelijk om nu te
investeren, privaat en publiek.

De zuidelijke Randstad is de grootste
stedelijke regio van Nederland, met de
Metropoolregio Rotterdam Den Haag als
kern. De zuidelijke Randstad heeft sterke
sectoren en kennisinstellingen en
aantrekkelijke voorzieningen. Maar
crossovers en innovatiekracht worden
onvoldoende benut, de werkloosheid is
bovengemiddeld, de samenhang tussen
stedelijke gebieden is gebrekkig
(onvoldoende agglomeratiekracht). In de
zuidelijke Randstad wordt meer dan 20%
van het nationaal inkomen verdiend en er
wonen 3,2 miljoen Nederlanders. Investeren
in deze opgaven is dan ook van nationaal
belang. Deze analyse wordt economisch
onderbouwd door de Organisatie voor
Economische Samenwerking en
Ontwikkeling en gedeeld door het
Nederlandse bedrijfsleven (NL Next Level)
en de wetenschap (Nationale
Wetenschapsagenda).
Kijk voor meer informatie over het regionaal
investeringsprogramma en het volledige
overzicht aan projecten op:
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FACTSHEET REGIONAAL INVESTERINGSPROGRAMMA
LIJN 1:
VERNIEUWEN
VERBINDINGEN
De basis voor elke economie is de kwaliteit
van de infrastructuur. Daarom zetten we in
op het vernieuwen van verbindingen.
Uitstekende verbindingen in alle
modaliteiten (weg, spoor, water, lucht)
zowel in onze regio als met het (Europese)
achterland zijn en blijven van onverminderd
belang. Investeringen in (light)rail hebben
hierin een prominente plaats. Naast
investeringsruimte zijn voldoende middelen
voor beheer, onderhoud en vervanging van
het bestaande areaal hiervoor een
noodzakelijke voorwaarde. Daarnaast
tekent het belang van de ICT infrastructuur
in al haar facetten zich steeds sterker af als
randvoorwaarde voor het vestigingsklimaat.
Projectvoorbeelden:
• Volledige viersporigheid tussen Den
Haag Rotterdam als backbone voor
regionaal railvervoer/lightrail van Leiden
tot Dordrecht (MIRT-project)
• Hoogwaardig netwerk van lightrail in de
regio: connectie Rotterdam/ Zoetermeer
met Binckhorst/ Scheveningen/
Internationale Zone Den Haag
• Verbeterde bereikbaarheid Rotterdam
Zuid via nieuwe oeververbinding (MIRTtraject)
• Automatisch vervoer op de ‘last mile’ op
economische hotspots in de regio

LIJN 2:
VERNIEUWEN
ECONOMIE
In de toekomst bepaalt de next economy de
concurrentiekracht van Nederland, dit
vraagt om het vernieuwen van de
economie. Digitalisering en verduurzaming
van energie-opwekking en efficiënt gebruik
van productiesystemen, vervoersketens en
dienstverlening hebben een grote positieve
impact op de economische bedrijvigheid.
Het gaat om vernieuwing én om
doorontwikkeling van het bestaande. Omdat
deze regio de ontwikkeling naar een nieuwe
economie onderkent en omarmt, ontstaat
hier nieuwe economische bedrijvigheid en
werkgelegenheid op alle beroepsniveaus.
Deze nieuwe banen vragen meer talent met
nieuwe skills. Om iedereen de kans te
geven mee te doen zijn investeringen nodig
in onderwijs, coaching en individuele
begeleiding. Cross-sectoraal werken we
aan mondiale uitdagingen op het gebied
van voeding, gezondheid, maritieme- en
logistieke vraagstukken, watermanagement
en veiligheid.
Projectvoorbeelden:
• Ontwikkeling van hoogwaardige,
stedelijke innovation districts in Den
Haag en Rotterdam
• Campusontwikkeling Leiden en Delft
• Fieldlabs als aanjager voor crossovers
en open innovatie

LIJN 3:
VERNIEUWEN
ENERGIE
De regio wil bijdragen aan oplossingen voor
mondiale uitdagingen op gebied van klimaat
en duurzaamheid. Daarom werken we aan
het vernieuwen van energie. Met de
mainport, slimme logistieke oplossingen bij
TNO en TU Delft is dit dé regio voor het in
de praktijk brengen van de circulaire
economie, hergebruik van grondstoffen en
het duurzaam benutten van natuurlijke
hulpbronnen. We verduurzamen
stapsgewijs onze energievoorziening
(geothermie, zon, wind) en zetten in op
efficiënter energieverbruik in industrie,
glastuinbouw en gebouwde omgeving.
Projectvoorbeelden:
• Aanleg nieuwe energie-infrastructuur,
warmtenetten en smart multi commodity
grid
• Geothermie, zon en wind als nieuwe
energiebronnen

LIJN 4:
VERNIEUWEN STAD
EN OMGEVING
Kwaliteit van leven in stedelijke regio’s
wordt steeds belangrijker. We vernieuwen
stad en omgeving tot een aantrekkelijk en
veilig gebied met een goede woon- en
leefomgeving, topklasse werklocaties, nabij
goed toegankelijk groen met ruimte voor
sport, cultuur en vrije tijd. We versterken het
groen in en om de stad en ontwikkelen onze
binnensteden tot nog aantrekkelijker
gebieden.
Projectvoorbeelden:
• Next generation woonwijken verduurzamen en herstructureren van
de stedelijke omgeving
• Ontwikkelen van Central Park
Rotterdam Den Haag
• Aanleg van vaar- en fietsroutes Hollandse banen - voor recreatie en
forenzen

