Wonen, werken, onderwijs en
innovatie in de Zuidelijke Randstad
Dordrecht · Rotterdam · Schiedam · Delft · Rijswijk · Den Haag · Zoetermeer · Leiden · MRDH · PZH

Wat gaan we doen?
170.000 Woningen bouwen en 80.000 banen realiseren
We bouwen zo’n 70% van de in Zuid-Holland benodigde woningen en onder voorwaarden
meer. Dit doen we op basis van een unieke samenhangende aanpak tussen Verstedelijking
en Mobiliteit, die naadloos aansluit bij de doelen in de Nationale Omgevingsvisie, zoals het
open houden van de groene landschappen, de transitie naar duurzame mobiliteit en het
vergroten van de agglomeratiekracht.
• Binnenstedelijk en langs bestaand H-OV
• De Oude Lijn als verbindende as van het OV-netwerk in Zuid-Holland

Afspraak met het Rijk
om te investeren
In 2019 is in de Woondeal en het Verstedelijkingsakkoord
Zuidelijke Randstad tussen Rijk en regio de afspraak
gemaakt in 2020 besluiten te nemen over investeringsvoorstellen.
• De Oude Lijn incl. een City-sprinter
• Knooppunten van stations (beide in deelonderzoek
pre-Verkenning schaalsprong MOVV)
• 13 binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen nabij
H-OV met 70 - 80.000 woningen
In het programma MOVE wordt een startbesluit
voorbereid voor de start van de MIRT-verkenning
‘Infrastructuur en Knooppunten Oude-Lijn’, vast te
stellen tijdens het BO-MIRT in Q1 2022.

We versterken de regionale en
nationale economie

Wat wij vragen van het Rijk:
•

• Zuid-Holland biedt 25% van het bnp en de werkgelegenheid in Nederland
OESO 2016
• in Zuidelijke Randstad focussen op vergroten agglomeratiekracht
• Intensiveren verstedelijkt gebied én bereikbaarheid
• Kern is de GroeiAgenda Zuid-Holland, onze gebiedsonwikkelingen dragen daaraan bij
• Recente studies: als we investeren in gebiedsontwikkeling en bereikbaarheid groeit
onze economie extra met 0,4% per jaar

De gezamenlijke investering loont:
• € 1,- investeren levert € 2,- maatschappelijke baten op
€ 3,6 miljard baten waarvan € 1 miljard agglomeratiekracht

Uitvoering afspraak Verstedelijkingsakkoord Zuidelijke Randstad:
voorbereiden investeringsvoorstellen mobiliteit en verstedelijking én
besluitvorming in het BO-MIRT.
• Vaststelling van het startbesluit MIRT-verkenning ‘Infrastructuur en
Knooppunten Oude Lijn’ tijdens het BO-MIRT in Q1 2022.
• Een Rijksbijdrage van 1,7 miljard euro voor de dekking van
onrendabele toppen bij ontwikkeling van de 13 toplocaties van de
Verstedelijkingsalliantie in de nabijheid van H-OV in langjarige
financiële afspraken.
Dit gaat om 100 tot 135 miljoen euro per jaar tot 2035.
• Een Rijksbijdrage uit het Nationaal Groeifonds en Mobiliteitsfonds voor
de uitvoering van het maatregelenpakket ‘Infrastructuur en
Knooppunten Oude-Lijn’ in samenhang met de lopende MIRTVerkenningen Oeververbinding-Rotterdam en Binckhorst-Den Haag.
Inmiddels is uit de eerste tranche van het Nationaal Groeifonds 1
miljard gereserveerd voor de ‘Oude Lijn en Knooppunten’.

(MKBA verstedelijkingsalliantie, Decisio)

Forse woningbouw binnenstedelijk nabij HOV

Veel nieuwe en goed bereikbare banen

Concentratie universitair & beroepsonderwijs

Innovatiekracht rondom HOV-knooppunten
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