
0
4

0
 

 

 

Gemeente Den Haag Postbus 12600 T 14070 

Spui 70 2500 DJ Den Haag www.denhaag.nl 

Den Haag   

 

 
Typ tekstTyp 

tekstTyp tekst   

  

  

 

Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag 

 
Aan: de Gemeenteraad 

 Ons kenmerk 

rm-DSO/2019.507  

RIS302601 

Contactpersoon 

Sandra van de Waart 

Dienst 

Dienst Stedelijke Ontwikkeling 

Afdeling 

Economie 

Telefoonnummer 

14070 

E-mailadres 

sandra.vandewaart@denhaag.nl 

 
 

 
Datum 

16 juli 2019 

 

Onderwerp 

Afdoening motie Meer economische samenwerking met gemeenten 

buiten de MRDH 

  

Uw raad heeft tijdens de behandeling van het voorstel van het college inzake Samen aan het Werk! 

Strategische Agenda MRDH (RIS302381) op 16 mei 2019 de door het raadslid de heer Grinwis 

ingediende motie ‘Meer economische samenwerking met gemeenten buiten MRDH’ (RIS302601) 

aangenomen. Hierbij informeert het college de raad over de afdoening van de motie. 

 

De motie luidt als volgt 

 

 Constaterende, dat:  

- uit de Strategische Agenda MRDH blijkt dat het vernieuwen van de economie en het 

verbeteren van het economisch vestigingsbeleid belangrijke doelstellingen van het college zijn.  

 

Overwegende, dat:  

- uit onderzoek van The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 

blijkt dat bedrijven en instituties in Den Haag meer georiënteerd zijn richting Amsterdam en 

Leiden dan richting Rotterdam;  

- het OECD in hetzelfde onderzoek schrijft dat de economische uitwisselingen in de 

Metropoolregio veelal niet op MRDH-niveau maar op subregionaal niveau plaatsvinden en 

dat Den Haag bijvoorbeeld met gemeenten buiten de MRDH, zoals Leiden, sterke economische 

banden heeft.  

 

Roept het college op:  

- voor het vernieuwen van de economie en het verbeteren van het economisch vestigingsklimaat 

de economische samenwerking met nabije gemeenten die niet onder de MRDH vallen, zoals 

Leiden en Amsterdam, te intensiveren.  
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Het college geeft op de volgende manier antwoord op deze uitspraak van de raad: 

 

De regionale economische samenwerking beperkt zich niet tot gemeenten binnen de MRDH. Via de 

Economic Board Zuid-Holland (EBZ) zetten bestuurders van bedrijven, kennisinstellingen en 

overheden in Zuid-Holland zich samen in voor het vernieuwen van de economie, hogere economische 

groei en meer banen. Ook de gemeente Leiden zit in de EBZ.  

 

Daarnaast kijken wij als Den Haag samen met onze MRDH partners per onderwerp met welke partijen 

het logisch en/of interessant kan zijn om samen te werken. Zo zijn Leiden en Dordrecht betrokken bij 

Fieldlabs waarbij MKB-ers in een testomgeving producten kunnen ontwikkelen. De gemeente Gouda 

sluit aan rond het nieuw uit te werken thema zorginnovatie.Tussen de Metropoolregio Amsterdam en 

de MRDH organisatie vindt personele uitwisseling plaats en wordt samengewerkt op het gebied van 

digitalisering. De functionaliteit van de samenwerkingsrelatie is in feite bepalend.  

 

Tenslotte heeft het college in de recent vastgestelde ontwerp-economische visie 2030 van Den Haag 

(RIS302017) nadrukkelijk gesteld open te staan voor kansen die zich voordoen en dit te doen in 

samenwerkingsverbanden met lokale, regionale en internationale partners. Zo kan de stedelijke regio 

met recht functioneren als motor van economische groei. De motie is daarmee in lijn met de concept-

economische visie.  

 

Het college beschouwt de motie hiermee als afgedaan. 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de wnd. secretaris, de burgemeester, 

 

Dineke ten Hoorn Boer Pauline Krikke 

 
 


