16bb7386
Zienswijze op het regionaal investeringsprogramma “investeren in vernieuwen”

De Raad van de gemeente Rotterdam,
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 september 2016
(raadsvoorstel nr. 16bb6736);
gelet op verzoek van de MRDH om een zienswijze op het Regionaal lnvesteringsprogramma
“|nvesteren in vernieuwen”;

besluit vast te stellen:
de hierbij behorende zienswijze van de gemeenteraad van Rotterdam op het regionaal
investeringsprogramma “investeren in vernieuwen” en aan het Algemeen Bestuur (AB) van

de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) toe te sturen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 29 september 2016.
De griffier,
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raadsvergadering van:

raadsstuk 16bb7386.

29 september 2016
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Aan het algemeen Bestuur van de Metropoolregio Rotterdam — Den Haag

t.a.v.
Secretaris — Generaal MRDH
Mew. A. Bertram,

dd ..... ..

Zenswijze gemeenteraad Rotterdam op het concept Regionaal investeringsprogramma van

MRDH.

Geachte mevrouw Bertram.

In uw brief an 1 juli 2016 verzoekt u de gemeenteraad haar zienswijze op het Regionaal
lnvesteringsprogramma te geven
Hierbij kunnen wij u namens de gemeenteraad Iaten weten, dat de gemeenteraad in zijn
vergadering van 13 oktober 2016 de volgende zienswijze heeﬂ vastgesteld.
De ambities in het Regionaal lnvesteringsprogramma worden vanuit Rotterdam herkend. De
gekozen thema’s sluiten aan bij de opgauen uit de Agenda Economisch vestigingsklimaat en
de Strategische Bereikbaarheidsagenda Vervoersautoriteit.
Algemeen
De gemeenteraad wil zijn complimenten geven wor het werk dat is verzet om te komen tot dit
product. Het overzicht van alle projecten en programma’s die zijn opgenomen op de
investeringskaart is indrukwekkend en Iaten duidelijk zien hoeveel energie er in onze regio bij
gezamenlijke ovemeden aanwezig is. Goed ook, omdat dit overzicht alle participanten in staat
stelt om inzicht te krijgen in de projecten van buurgemeenten en om betere afstemming en
daardoor meenrvaarde te creéren voor eigen investeringen.
Wij onderschrijven het grote belang van een gezamenlijk regionaal investeringsprogramma.
De samenwerking tussen provincie Zuid Holland, de economische programmaraad
Zuidueugel en de gemeenten in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag gericht op een
samenhangend investeringsprogramma draagt direct bij aan de concurrentiepositie van onze
regio. Het maakt ons slagvaardiger in de samenwerking met andere partijen, zoals het n'jk en
moet bijdragen aan het sneller realiseren van coﬁnanciering vanuit het rijk, Europa of andere
fondsen.

Voor Rotterdam zijn een aantal zaken \an groot belang om het vervolg \en het
investeringsprogramma ook tot een succes te maken. Hieronder zetten wij deze onderwerpen
verder uiteen.
Mee r focus

In het proces wn de totstandkoming van het lnvestenngsprogramma is er Voor gekozen om
een zo compleet mogelijk beeld te schetsen \an de investeringsambities \an de deelnemende
partners. De komende periode zal het kaf van het koren moeten worden gescheiden. Op basis
van goede criteria kan een nadere focus in dit lnxesteringsprogramma worden aangebracht.
Wij zijn van mening dat om echt het verschil te maken voor de regio en om bij het Rijk Europa
en andere ﬁnanciers het goede verhaal te xertellen een scherpe focus essentieel is. Alleen
dan kan een Regionaal lnvesteringsprogramma meerwaarde hebben en de ambitie om onze
regio economisch sterker te maken daadwerkelijk resuitaat opleveren. Wij wagen daarom aan
uw dagelijks bestuur een voorstel met een helder afvvegingskader tot prioritering uit te werken
en dit aan de raden van de MRDH gemeenten voor te leggen. Wij zijn uiteraard gaame bereid
om hieraan een substantiéie bijdrage te Ieveren.
Lokale Iegitimering en draagvlak.
Het regionaal investeringsprogramma is een nieuw initiatief dat haar bestaansrecht moet
bewijzen. Lokale legitimering en draagwak 20 we! bestuunijk als in de samenleving zijn daarbij
cruciaal. De Rotterdamse Raad wil daarin haar verantwoordelijkheid nemen, maar kan dan
alleen goed wanneer zij actief betrokken is bij planvorming en uitvoering. Wij roepen het
Dagelijks Bestuur op dit proces goed te organiseren
Relatie met de Roadmap Next Economy
Het Regionale lnvesteringsprogramma en de Roadmap Next Economy hebben tot nu toe een
eigen (tijds)pad bewandeld. Rotterdam is van mening dat de uitvoering van beide trajecten in
samenhang of tenminste in nauwe afstemming moet plaatsvinden. Er zijn grote parallellen te
trekken tussen de publieke investeringen in het Regionale investeringsprogramma en de
Roadmap, de wijze waarop deze trajecten worden uitgevoerd moet daarom ook gericht zijn op
het creéren ran maximale synergie
Betrokkenheid Rotterdamse Raad

Met het Regionale lnvestenngsprogramma draagt Rotterdam geen bevoegdheden over aan de
MRDH, ten aanzien an de Rotterdamse projecten en programma’s. De Rotterdamse
projecten en programma’s zijn en blijven de wrantwoordelijkheid van de Rotterdamse
organisatie en het bestuur.
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