
1. Waarom wordt de raad geïnformeerd?
Het Algemeen bestuur van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag vraagt in een 
brief (bijlage) aan alle aangesloten gemeentes om een actieve bijdrage te leveren 
aan de doorontwikkeling van onze regio en de Groeiagenda Zuid-Holland. Het college 
heeft als reactie bijgevoegde brief verzonden.

2. Korte inhoudelijke toelichting
De Groeiagenda is tot stand gekomen binnen een brede coalitie van partijen uit 
bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden in Zuid-Holland. Directe aanleiding 
was de instelling van het Nationaal Groeifonds in de Miljoenennota 2020. Doel is om 
samenhangend te investeren in verdienvermogen, brede welvaart en 
werkgelegenheid. De raad is over de Groeiagenda geïnformeerd via collegemails op 
8 oktober 2020 en 17 februari 2021 over het MRDH-programma Investeren in de 
regio.
Vanuit de Groeiagenda zijn proposities ingediend voor de eerste twee tranches van 
het Nationaal Groeifonds. In de brief roept de MRDH de gemeentes op om 
programma’s en projecten aan te melden ten behoeve van de derde tranche. Ook is 
het mogelijk plannen of projecten aan te dragen die passen binnen de pijlers van de 
Groeiagenda maar (nog) niet in aanmerking komen voor financiering vanuit het 
Groeifonds. Deze kunnen met steun of mogelijke bekostiging vanuit de MRDH tot 
realisatie worden gebracht. Zie voor een nadere uitleg over de pijlers van 
Groeiagenda de collegemails en brief van de MRDH.
Het college ziet de oproep van de MRDH als een kans om een start te maken met 
verkenning van de toekomstmogelijkheden van het gebied van A12 (Utrechtsebaan) 
en spoor tussen Vlietzone en Den Haag centrum, op en langs het grondgebied van 
Voorburg. Deze opgave wordt voorgedragen om met hulp van MRDH en andere 
partijen verder te verkennen.
In de brief wordt een toelichting gegeven op de bijdrage van Leidschendam-Voorburg 
aan de ‘verstedelijkingsopgave’ die samenhangt met de in de Groeiagenda voorziene 
toename van banen en woningen. Hierbij wordt aandacht gevraagd voor het belang 
van leefbaarheid en groen bij deze verstedelijking.
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