Voortgangsbericht Regionaal Investeringsprogramma (RI)
Bijlage 4: Uitgelicht

1. Automatisch Vervoer Parkshuttle Kralingse Zoom – Capelle aan den IJssel
De zelfrijdende Parkshuttle, die momenteel over een aparte busbaan rijdt in Capelle
aan den IJssel, mag in 2018 over de openbare
weg gaan rijden, tussen het andere verkeer.
Om dit mogelijk te maken wordt € 4,25 miljoen
geïnvesteerd, beschikbaar gesteld door de
Verkeersonderneming. De route van de
Parkshuttle wordt doorgetrokken naar de voet
van de Van Brienenoordbrug en moet daar
een aansluiting krijgen op de waterbus.
Zelfrijdend vervoer maakt straks echt integraal
onderdeel uit van de vervoersketen en is niet meer alleen een 'last mile'-oplossing om
van metrostation Kralingse Zoom naar Rivium Businesspark te reizen.
2. Duurzaamheidsfabriek – Dordrecht
Op 30 november 2016 kreeg de Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht de titel Fieldlab
Smart Industry. De Duurzaamheidsfabriek, een initiatief van de coöperatie Leerpark,
waarin de gemeente Dordrecht en het Da Vinci College samenwerken, stimuleert de
(maritieme) innovaties van het bedrijfsleven, technologie, robotica, ICT en duurzame
exploitatie.

Daarnaast is er de unieke samenwerking tussen het bedrijfsleven, overheid en
onderwijs. Innoveren en een leven lang leren is een belangrijke doelstelling van de
Duurzaamheidsfabriek. Van een eerste kennismaking met techniek tot bij-, na-, en
omscholing gedurende de hele loopbaan. De Duurzaamheidsfabriek vormt de spil van
het techniekonderwijs van het Da Vinci College. Het is het project Toegepaste
Innovaties voor Maritieme Automatisering (TIMA), dat de Duurzaamheidsfabriek bij
uitstek een voorbeeld maakt voor ontwikkelingen in de Smart Industry. De Europese
Unie verleent € 1,5 miljoen subsidie voor dit project. Eén van de projecten is de
ontwikkeling van een innovatieve manier van lassen met robots voor de maritieme
automatisering in de scheepsbouw. Er zijn inmiddels 200 bedrijven die hiervoor
belangstelling hebben.
3. Fieldlabs
Het ministerie van Economische Zaken, de provincie Zuid-Holland en de MRDH
hebben gezamenlijk een regionale module van de Innovatieprestatiecontract (IPC)regeling ingesteld. Er is een bedrag van € 1,5 miljoen extra van publieke middelen
beschikbaar. De IPC-regeling biedt een groep MKB’ers (min. 10 - max. 20) de
mogelijkheid om samen aan de slag te gaan met een bepaald innovatieplan/doel,
waarbij de bedrijven zowel individueel als collectief hieraan werken. Daarbij bestaat de
mogelijkheid om kennis op maat in te kopen bij de uitvoering van hun innovatieplan
(bv. kennis-, onderwijsinstellingen of andere partijen). De focus ligt op de crosssectorale samenwerking tussen fieldlabs.
De provincie Zuid-Holland zet bovendien nog eens €4 miljoen subsidie in voor de
fieldlabs. Deze subsidie, die
bestaat uit €2 miljoen EFROmiddelen en €2 miljoen
provinciale cofinanciering, is
bedoeld voor fieldlabs die
een bijdrage leveren aan de
transitie naar de zogeheten
Next Economy. Hierbij gaat
het om de inzet van nieuwe
technologieën zoals
robotisering, 3D-printing, big
data en sensortechnologie.
Met name fieldlabs die deze technologieën inzetten voor de sterke (groei)sectoren in
Zuid-Holland worden uitgenodigd gebruik te maken van de subsidiemogelijkheden.
4. Hoekse Lijn
Op 1 april 2017 is de grote en intensieve ombouwperiode van de Hoekse Lijn gestart.
De Hoekse Lijn wordt omgebouwd en geschikt gemaakt voor metroverkeer. De
zomerperiode staat de Hoekse Lijn volledig in het teken van bouwen (april, mei en
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juni), testen (juli) en proefrijden (augustus). Er komen nieuwe stations, bestaande
stations worden gemoderniseerd en de perronhoogte wordt aangepast zodat een
gelijkvloerse instap
met het metrovoertuig
ontstaat. Op alle
stations van de
nieuwe Hoekse Lijn
komen metropoortjes,
camera’s en OVchipkaartapparatuur.
Verder wordt er
gewerkt aan het
spoor en aan de
spoorbeveiliging. In
september rijdt de
Hoekse Lijn als metrolijn B tot tijdelijk station Hoek van Holland Haven.
De verlenging naar het nieuwe station Hoek van Holland Strand volgt later. Met het
complete project voor de nieuwe Hoekse Lijn is alles bij elkaar € 312 miljoen gemoeid.
5. Herontwikkeling EMK terrein – Krimpen aan den IJssel
De aanbestedingsprocedure voor de sanering van het EMK terrein in de Stormpolder
loopt. De herontwikkeling leidt tot 7 ha nieuw bedrijventerrein wat bijdraagt aan de
versterking van het maritieme cluster in onze regio. De investering bedraagt € 18
miljoen. Het terrein biedt kansen voor nieuw aan te trekken bedrijven alsmede aan
bestaande bedrijven met een
uitbreidings- of vernieuwingsbehoefte.
Dit is in lijn met de wenselijke
ontwikkeling van het gehele
Stormpoldergebied dat in de komende
10 jaar moet uitgroeien tot het
(internationale) centrum van de
maritieme maakindustrie in de
oostflank van Rotterdam. De
ontwikkeling draagt bij aan de
versterking van het reeds in de
Stormpolder aanwezige cluster van
bedrijven die werkzaam zijn in de maritiem sector. Het nieuwe EMK terrein schept in de
toekomst ruimte aan circa 300 arbeidsplaatsen.
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6. Regeneretive Medicine Platform – Leiden
In 2017 is Regenerative Medicine crossing
borders (RegMed XB) gelanceerd. Een
internationale, multidisciplinaire, publiek-private
samenwerkingsverband met onder andere het
LUMC en het Leidse Platform voor Regeneratieve
Geneeskunde, dat als doel heeft medische
toepassingen te ontwikkelen die nu nog
chronische ziekten kunnen helpen genezen. Na
co-financiering van LUMC, Universiteit Leiden en
de gemeente Leiden in 2016, heeft de
samenwerking met inzet van bedrijven,
gezondheidsfondsen en topsector Life Sciences and Health in maart 2017 een totaal
bedrag van €25 miljoen voor 5 jaar voor de thema’s diabetes type I, nierfalen en
osteoartritis opgehaald. Op dit moment wordt fase 2 verkend van RegMed XB waar de
provincie Zuid-Holland en het LUMC bij betrokken zijn, met de ambitie het instituut uit
te breiden naar €250 miljoen voor 10 jaar. Daarnaast heeft NWO in mei 2017 een
Zwaartekracht subsidie van €19 miljoen toegekend voor aanverwant onderzoek naar
‘organ-on-a-chip’, binnen het human organ and Disease Model Technologies (hDMT)
netwerk vanuit Leiden geleid. Deze subsidies dragen bij aan de focus, positionering en
de ontwikkeling van de Campus Leiden.
7. Herontwikkeling Leidsenhage – Leidschendam-Voorburg
Winkelcentrum Leidsenhage in Leidschendam is in 2019 omgevormd naar de
kwalitatief hoogwaardige overdekte Mall of the Netherlands, een onderscheidend
topregionaal winkelcentrum en aantrekkelijke ontmoetingsplek. De starthandeling vond
op 15 december 2016 plaats.
Unibail-Rodamco investeert € 450 miljoen in het versterken van de positie van
Leidsenhage in de regio en het toekomstbestendig maken van het winkelcentrum.
Uitgangspunt is het toevoegen van vernieuwende winkelconcepten, internationale
retailers en een hoogwaardig serviceconcept. Ook komen er een bioscoop en horeca.
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Ca. 30.000m2 kantoorruimte is gesloopt. De bestaande bebouwing wordt gerenoveerd.
De gemeente faciliteert de herontwikkeling door grondverkoop en een
publiekrechtelijke inspanningsverplichting.
8. Vaarroute – Maassluis
Belangrijk voor de bevaarbaarheid van het
rijkelijk aanwezige water, wat de
vrijetijdseconomie ten goede zal komen,
zijn de openstelling van de Lijndraaiersbrug
(medio 2017) en de Monstersche Sluis
(medio 2018) in Maassluis. De totale kosten
bedragen ca. € 2 miljoen. Dit bedrag wordt
opgebracht door de gemeente,
hoogheemraadschap en diverse
publiek/private fondsen.
9. Internationaal Hippisch Kenniscentrum – Midden-Delfland
Op 20 april 2017 was op het gemeentehuis van Midden-Delfland de officiële start van
Equestrum, het Internationaal Hippisch Kennis- en innovatiecentrum Metropool
Rotterdam-Den Haag. Dit nieuwe
internationale kennis- en
innovatiecentrum Equestrum zal een
belangrijke bijdrage leveren aan de
professionalisering en innovatie van de
paardensportwereld. Binnen het kennisen innovatiecentrum werken onderwijs,
overheid en ondernemers nauw samen.
Equestrum start in augustus 2017 i.s.m. Lentiz onderwijsgroep met de eerste
internationale mbo-opleiding Paardensport en gaat daarnaast o.a. in nauwe
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samenwerking met KNHS, FNRS en KWPN clinics en inspiratiebijeenkomsten
organiseren om kennis te delen en innovatie aan te jagen.
10. Researchlab Automated Driving – Delft
Op 27 juni 2017 is het Researchlab Automated Driving Delft (RADD) van start gegaan.
Initiatiefnemers zin TU Delft, MRDH, gemeenten Delft en provincie Zuid-Holland. Het
RADD biedt faciliteiten aan kennisinstellingen, het bedrijfsleven en de overheid om
producten, concepten en modellen te toetsen. Dat kan in verschillende testomgevingen
die variëren in complexiteit, en kunnen plaatsvinden in zowel een gesloten omgeving
als op de openbare wegen. Het Researchlab is onderdeel van het Fieldlab Automatisch

Vervoer Last Mile (AVLM) een samenwerking tussen overheden, kennisinstellingen en
MKB-ondernemers in de regio. De samenwerkende partijen in het Fieldlab AVLM
hebben de ambitie de regio te ontwikkelen tot een internationaal toonaangevend
onderzoeks- en praktijkgebied voor automatisch vervoer. En daarmee bij te dragen aan
een duurzame economische groei, meer werkgelegenheid, een betere bereikbaarheid
en efficiëntie van het totale vervoerssysteem in de regio. Daarnaast stimuleert het
Researchlab de energietransitie naar nieuwe duurzame energiebronnen in ZuidHolland.
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11. Spoorverdubbeling Rijswijk – Delft Zuid
Op 21 december 2016 zijn het Tracébesluit en de Milieueffectrapportage (MER) over
de Spooruitbreiding Rijswijk en Delft Zuid
gepubliceerd in de Staatscourant. In het
Tracébesluit staat welke keuzes zijn
gemaakt bij het ontwerp voor de
spooruitbreiding. In de MER staat welke
milieueffecten deze keuzes hebben en
welke maatregelen worden genomen om die
zo veel mogelijk te beperken. De
beroepstermijn is verstreken. Het
realisatiebesluit wordt dit jaar verwacht. De
realisatietermijn is tot 2023. Met de aanleg is een bedrag van € 230 miljoen gemoeid.

12. Coolsingel – Rotterdam
Het plan voor de Coolsingel beslaat het gebied tussen het Hofplein en Witte de
Withstraat. Aan de kant van de Lijnbaan komt een brede wandel -en fietspromenade.
Ook krijgt de Coolsingel een hoogwaardige natuurstenen bestrating, sierlijk meubilair,
grote bomen en nieuwe ornamenten. Auto’s gaan aan de kant van het Stadhuis rijden.

De tram blijft op dezelfde plek. Belangrijke stadsstraten sluiten goed aan en met tien
goede oversteekplaatsen wordt de Coolsingel een belangrijke verbindende schakel
tussen het Laurenskwartier en de Lijnbaan. De eerste werkzaamheden op de
Coolsingel zijn in april 2017 van start gegaan. In april 2018, na de marathon, gaat de
Coolsingel echt op de schop. Eerst aan de kant van het Stadhuis en in 2019 is de kant
van de Lijnbaan aan de beurt. Naar verwachting is de nieuwe Coolsingel eind 2020
klaar. De herinrichting kost € 58 miljoen.
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13. Verdieping Nieuwe Waterweg – Rotterdam
Op 31 oktober 2016 is het
startsein gegeven voor de
verdieping van de Nieuwe
Waterweg. De Nieuwe
Waterweg wordt verdiept naar
17 meter onder NAP. Dit project
is van belang om het chemisch
cluster in Rotterdam voor
grotere schepen beter bereikbaar en daarmee toekomstbestendig te maken.
Met de totale operatie, inclusief het baggeren van de Botlekhavens, is 60 miljoen euro
gemoeid. Rijkswaterstaat neemt € 35 miljoen voor haar rekening, het Havenbedrijf
Rotterdam betaalt € 25 miljoen.
14. Verkenning A20 aan den IJssel – Gouda
Vanwege de economische crisis was de aanpak van het fileknelpunt op de A20 in 2013
met drie jaar uitgesteld. Een succesvolle lobby van de regio en een motie van de
Tweede Kamer hebben geleid tot een versnelde aanpak van de studie. Op 13 februari
2017 heeft Minister Schultz de startbeslissing
A20 Nieuwerkerk a/d IJssel – Gouda
ondertekend en het startschot voor de
verkenning gegeven.
Samen met de regio doet het Ministerie van
Infrastructuur en Milieu vanaf februari 2017 een
verkenning naar oplossingen om files op het
traject A20 Nieuwerkerk – Gouda te
verminderen en de verkeersveiligheid te
verbeteren. In de verkenning wordt niet alleen
verbreding van de A20 onderzocht maar ook of er nog andere mogelijkheden zijn om
files te verminderen en de verkeersveiligheid verbeteren.
In het MIRT is € 173 miljoen (incl. btw) gereserveerd voor de verbreding van de A20 in
de periode 2023 – 2026. De financiële middelen voor het project komen in 2023
beschikbaar en daarom is de start van de realisatie ook in dat jaar voorzien. Niettemin
wil het Rijk zoeken naar mogelijkheden voor versnelling van het proces. Zij staat
daarom ook open voor een eerdere start van de realisatie tussen 2021-2023, wanneer
de regio bereid is tot voorfinanciering.
Volgens de planning zal de verkenning in het najaar 2018 afgerond worden en daarna
kan de regio een bestuursovereenkomst sluiten met het ministerie van Infrastructuur en
Milieu voor mogelijke voorfinanciering en versnelling naar 2021.
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15. Zero Emissie Openbaar Vervoer
Op 12 april 2017 heeft de MRDH het Programma van Eisen voor de Busconcessies
Voorne-Putten en Rozenburg, Haaglanden Streek, Rotterdam e.o. en Haaglanden
Stad vastgesteld.
In dat Programma van Eisen eist de MRDH een transitie pad naar zero
emissiebusvervoer. Voor de aan te besteden busconcessies Voorne Putten
Rozenburg en Haaglanden streek worden de vervoerders via gunningscriteria
uitgedaagd om met een ambitieus bod voor zero emissie busvervoer te komen.
De aanbesteding van de busconcessie op Voorne Putten Rozenburg is op 22 mei
gestart. De gunning staat voor het eind van dit jaar gepland. De start van de
aanbesteding van
Haaglanden Streek staat
gepland voor november
2017.
Op 17 mei heeft de MRDH
besloten de busconcessies
Rotterdam e.o. en
Haaglanden Stad in te
besteden. HTM en RET
voldoen aan de drie
inbestedingsvoorwaarden
die MRDH heeft gesteld.
Eén daarvan was een
ambitieus transitiepad naar
zero emissie voertuigen.
HTM komt voor de start van de nieuwe concessie met een pilot van 8 elektrische
bussen. De gefaseerde transitie naar 100% zero emissie verloopt in drie stappen: 17
bussen in 2021, 45 bussen in 2024 en 53 bussen in 2025.
RET schaft bij de start van de concessie110 hybriden bussen aan. De transitie naar
100% zero emissie bussen verloopt in vier stappen: 55 bussen in 2020, 50 bussen in
2022, 50 bussen in 2025 en de laatste110 bussen uiterlijk in 2030.
MRDH voldoet hiermee aan de landelijke afspraken uit het bestuursakkoord zero
emissie busvervoer (april 2016).
Op dit moment worden zowel bij HTM en RET verschillende zero emissie technieken in
de praktijk beproefd.
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16. Big Data Innovation Hub - Zoetermeer
Sinds november 2016 kent de het Dutch Innovation Park in Zoetermeer een Big Data
Innovatiehub die zich richt op maatschappelijke vraagstukken rondom onder andere ehealth, zelfzorg en digitale
veiligheid. De Big Data Innovatiehub is
een initiatief van de consortiumpartners
gemeente Zoetermeer,
InnovationQuarter (de regionale
ontwikkelingsmaatschappij voor ZuidHolland), De Haagse Hogeschool en
Atos. Big Data-analyses zijn een
middel om gepersonaliseerde en
gelokaliseerde diensten of producten te leveren aan de consument. Veel bedrijven
staan voor de uitdaging om de kansen die big data bieden te benutten, maar dat geldt
eveneens voor overheden en zorginstellingen in relatie tot maatschappelijke
vraagstukken. Elk van de consortiumpartijen zit erin vanuit zijn eigen kracht en ze
brengen allen hun expertise in voor het grotere geheel.
17. Ontsluiting glastuinbouw – Pijnacker-Nootdorp
De gemeente Pijnacker-Nootdorp met haar glastuinbouwgebieden is door de provincie Zuid
Holland in de ‘strategische handelingsperspectieven’ (Greenport 3.0) aangeduid als
doorgroeigebied en pionier voor nieuwe
verdienmodellen.

Door dit centraal gelegen gebied
optimaal te ontsluiten wordt de
bereikbaarheid van het provinciale
wegennet vergroot. Hiermee wordt
voor deze gebieden het
vestigingsklimaat verbeterd en de
economische potentie vergroot. Op
deze manier dragen de
glastuinbouwgebieden bij aan de
versterking van de regio als
toonaangevende speler, ook
internationaal. Bovendien liggen in dit gebied kansen voor aardwarmte.
De ontsluiting richt zich op:
- de aan te leggen Komkommerweg in het duurzaam glastuinbouwgebied PijnackerWest
- de Oostelijk randweg als ontsluiting van het duurzaam glastuinbouwgebied FESOostland (Pijnacker-Berkel).
- het doortrekken van de Hoogseweg naar de Kleijhoogt.
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Het doortrekken van de Hoogseweg is een nadrukkelijke wens van de ondernemers in
dit gebied en betreft een gezamenlijk project waar ook een gezamenlijke financiering
voor geldt. Het convenant is begin dit jaar getekend. De voorbelasting voor de weg
vindt plaats in 2018. De Komkommerweg zit in de realisatiefase, tijdelijke bouwwegen
worden aangelegd en delen worden voorbelast. Voor de Oostelijk Randweg wordt nog
gewerkt aan een verwerving. Het project bevindt zich in de uitvoering en detailfase.
Oplevering eind 2018.
18. Geothermie
Bij Geothermie gaat het om het realiseren van installaties voor de winning van
aardwarmte. De planning is dat vanaf 2017 jaarlijks 2 à 3 aardwarmteboringen worden
gerealiseerd. Het einddoel is dat er in 2025 ca. 12 PJ duurzame warmte is
gerealiseerd.
Daarmee
wordt de
regio
koploper in
Europa als
het gaat om
toepassing
van
aardwarmte.
Op dit
moment is
levert project
Vogelaar al
warmte op
en is het
vooruitzicht
dat het
project
Natures start
in 2017. Het project Trias (Westland) is in het 2e kwartaal van 2017 gestart met boren
tot 4 kilometer diepte. Met de aardwarmte verwarmen 49 Westlandse bedrijven straks
hun kassen en gebouwen.
19. Warmtehoofdtransportnet Zuid-Holland
De ontwikkeling van een Warmte hoofdtransportnet in Zuid-Holland is een prioriteit in
de Zuid-Hollandse energietransitie. Er wordt toegewerkt naar een open warmte
transportnet met onafhankelijk netbeheer en een marktmodel. Op korte termijn wordt
gewerkt aan de volgende deeltrajecten:
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1. Leiding over Oost (gericht op warmtelevering aan gemeente Leiden en Heineken)
2. Leiding door het Midden (gericht op warmtelevering aan Delft-Den Haag),
3. Leiding door de Haven (warmtelevering en -afname binnen het havengebied).
Daarnaast worden
meerdere groeiscenario's
in kaart gebracht
waaronder Leiding over
West. Afgelopen jaar is
de verkenning afgerond.
Voor onderdelen van het
netwerk wordt gewerkt
aan de engineering en is
de verwachting dat in
2017 ook de
businesscases zijn
afgerond. Medio 2018
wordt gestart met de
realisatie.

20. Maritiem Service District – Schiedam
Het Maritieme
Cluster Schiedam
vormt een
belangrijke
concentratie voor
de maritieme
maakindustrie en
serviceverlening.
De schaal en
innovatiekracht
van de
internationale
grootschalige
bedrijvigheid op
deze locatie
vormt samen met
toeleveranciers
en ingenieursbureaus (in het gebied en de omgeving) een essentiële schakel in het
regionale 'innovatie-ecosysteem' waar ook campussen en innovation districts deel van
uitmaken. De planvorming vindt gezamenlijk plaats, door overheden, bedrijven en
andere partijen. De samenhangende realisatie van de ingrepen is cruciaal:
12

1. Stimuleren van innovatie, kennisuitwisseling, koppeling onderwijs-arbeidsmarkt door
het vormen van netwerken en campusontwikkeling in samenwerking met RDMcampus en onderwijsinstellingen (2017)
2. Duurzame energievoorziening van het terrein door gebruik restwarmte en door
windenergie (2018)
3. Walstroom (stroom voor afgemeerde schepen in plaats van gebruik eigen
generatoren op dieselolie). Innovatief project, voorbeeldproject voor Rotterdams
havencluster (2017).
4. Aanleg nieuwe haveninfrastructuur (inclusief aanleg en upgraden van kades,
saneren verontreinigd havenslib en graven insteekhaven t.b.v. maritieme cluster).
Private investering plus private vervolginvesteringen in havenmaterieel (kranen e.d.) en
bedrijfshallen (2020).
5. Aanleg en vernieuwen infrastructuur (wegen en oevers) in het gebied en directe
omgeving. (2017 – 2020)
6. Opstapplaatsen watertaxi, mobiliteitsmanagement en oplossingen voor 'last-mile'
(2018).
7. Vergroting attractiviteit o.a. door natuurvriendelijke oevers en verhogen kwaliteit
openbaar gebied (2018).
21. Central Innovation District (CID) Den Haag
Het CID is het economische hart van een stad met een uniek profiel: Den Haag,
internationale stad van Vrede en Recht Het CID ontwikkelt zich de komende jaren tot
innovatieve kennisstad en economische motor voor de regio.
Fysiek bevindt het CID zich tussen en rondom de drie Haagse stations CS, HS en
Laan van NOI. Het gebied kent een concentratie van economische en
maatschappelijke functies, werkgelegenheid en strategische locaties van publieke en
private organisaties. De komende jaren wordt geïnvesteerd in connectiviteit en
attractiviteit voor de toekomst:
Intensiveren en vernieuwen
van de economische,
toeristische (internationaal
museumkwartier), educatieve
en woonfunctie van het
gebied. Verbeteren van het
vestigingsklimaat door het
verbeteren van het
innovatievermogen van
clusters, het verhogen van de
vitale infrastructuur van Nederland, duurzame maatregelen, smart integreren van de
deelgebieden (walkable city) en het krachtiger maken van de toplocaties met betere
kwaliteit van openbare ruimte.
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22. Next Generation Woonwijken
De aantrekkelijke,
toekomstbestendige
‘Next generation’
woonwijk is de stip
op de horizon. In dit
project staan een
brede stroom aan
gebiedsgerichte
investeringen
centraal die de
kwaliteit van
woningen en wijken
in
stedelijke gebieden
op een innovatieve
wijze verbeteren.
De kern van het project bestaat uit een aanpak waarbij in samenwerking tussen
gemeenten, woningcorporaties, overige vastgoedeigenaren en bedrijven wordt
geïnvesteerd in de bestaande woningvoorraad in een aantal pilot-wijken in de
metropoolregio Rotterdam Den Haag. Het doel is om dat op te schalen naar andere
wijken in andere MRDH gemeenten.
Iedere gemeente is zelf verantwoordelijk voor de aanpak van de eigen wijken, waar
regionale krachtenbundeling van toepassing is wordt deze georganiseerd. Kansen
worden benut door opschalen, snelheid en verbinding. Pas dan ontstaat een
stroomversnelling. Binnen de MRDH kan hiermee een broedplaats ontstaan voor
nieuwe technieken, samenwerkingsvormen en door de bewoners gewenste
verbeteringen aan woning en woonomgeving. Hier ligt de verbinding met de aanpak
Roadmap Next Economy (RNE).
Eén van deze wijken is de wijk Palenstein in Zoetermeer. Hier is op 29 maart 2017 een
lokale Greendeal tussen Corporatie De Goede Woning, Corporatie Vidomes,
Corporatie Vestia, gemeente Zoetermeer en Netbeheerder Stedin ondertekend.
Deze partijen gaan gezamenlijk verkennen wat de mogelijkheden zijn voor (collectieve)
duurzame warmtevoorziening hoogbouw, haalbaarheid van nieuwe ontwikkelingen
uitsluitend op basis van NOM prestatiegarantie bij nieuwbouw van eengezinswoningen
en NOM ready voor meergezinswoningen en utiliteitsbouw.
Ook wordt gekeken naar obstakels in wet- en regelgeving en de mogelijkheden voor
het aardgasvrij maken van bestaande voorraad laagbouw en toepassing van het
concept ‘Lomboxnet’ of een andere vorm van een Smart Grid in Palenstein.
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23. De Food Innovation Academy (FIA)
De regio organiseert zich steeds sterker rondom het thema Food. Rotterdam neemt
hierin een regierol, waarbij het Oostland (Barendrecht, Ridderkerk) en Westland met
elkaar verbonden worden. De teelt, de logistiek, de handel, de marketing, al deze
bedrijvigheid heeft een flankerend onderwijsaanbod. De FIA sluit de keten.

De komende jaren wordt er een groot tekort voorspeld aan goed opgeleide
levensmiddelentechnologen binnen de regio Rijnmond. Daarin speelt mee dat de
sector relatief onbekend is. Jaarlijks zijn in de regio ca. 160 mensen nodig, de
reguliere opleidingen leveren er gemiddeld veertig af. Er resteert een behoefte van
ongeveer honderd MBO’ers en twintig HBO’ers.
Bedrijven in de levensmiddelensector, onderwijsinstellingen en lokale overheden
hebben hierop een antwoord geformuleerd: de Food Innovation Academy (FIA). De
FIA biedt relevante opleidingen in de levensmiddelenbranche en aan de leerlingen
stageplekken en baanzekerheid.
De opleiding bestaat inmiddels twee jaar. De theorie wordt bij Lentiz Life gegeven en
het praktijkonderwijs bij ondernemers op locatie. Deze opleiding levert onderwijs
waarbij theorie en praktijk in elkaar overlopen. Het innovatieve van het initiatief is de
rol en de betrokkenheid van het bedrijfsleven. Het bedrijfsleven met Royal Steensma
te Vlaardingen voorop, is initiatiefnemer, financiert, draagt bij aan een actueel
curriculum, draagt zorg voor actuele praktijksituaties, stelt stageplekken beschikbaar
en biedt een baangarantie aan iedereen die de opleiding succesvol afrondt.
De gemeente Vlaardingen maakt zich sterk voor adequate huisvesting op de locatie
van het voormalig Stadskantoor. Hier kan een vaste locatie voor praktijkonderwijs
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worden gerealiseerd en krijgt de branche haar innovatieve locatie met een goede
uitstraling. In de praktijk is het nu lastig om de studenten steeds op te laten vangen bij
de ondernemers.
Royal Steensma te Vlaardingen koopt en verbouwt het pand en is financieel
risicodrager van de business case.
De MRDH heeft in haar oprichtingsjaar reeds ruim een half miljoen euro geïnvesteerd
voor de voorbereiding van de benodigde ruimtes voor het technologisch hart. De
betrokken ondernemers zullen het technologisch hart inrichten.
Het college van B&W van Vlaardingen heeft aan de raad voorgesteld om door middel
van een eenmalige aanzienlijke bijdrage de huisvesting van de FIA in Vlaardingen te
laten realiseren.
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