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Toelichting op de wijzigingen
Opgave Enkele regio’s en sectoren zijn
economisch sterk ontwikkeld, maar extra
inspanningen zijn nodig om de (internationale) concurrentiekracht van deze sterke
regio’s te verstevigen. Met een gebundelde
inzet van instrumenten worden knelpunten
opgelost en gebiedsgerichte kansen benut
om zo het Nederlandse vestigingsklimaat te
versterken.
Oplossing In vier toonaangevende Sterke
regio’s is geïnvesteerd in ambitieuze projecten
op het gebied van fysieke of kennisinfrastructuur, die het internationale vestigingsklimaat
versterken. De vier regio’s zijn de Randstad,
Brainport Zuidoost-Nederland, het energieknooppunt Groningen en OostNederland (Wageningen- NijmegenTwente).
Financiën In de regio Zuidvleugel is aan 3
projecten een rijksbijdrage toegekend uit het
voormalige FES Sterke regio budget:
• 	Leiden Bio Science Park (€10 mln). Met
meer dan 50 life science bedrijven is het
Leiden Bio Science Park het grootste Life &
Health Sciences cluster van Nederland. Met
dit project worden knelpunten in de
verkeersafwikkeling van en naar het park
opgelost, waardoor uitbreiding van
bestaande en vestiging van nieuwe Life &
Health Sciences bedrijven op het park
mogelijk wordt.
•	Coolport (€ 10 mln). Investeringen in
Coolport dragen bij aan de versterking van

de concurrentiepositie van de haven van
Rotterdam en is tevens van strategisch
belang voor de Greenport. Het levert een
bijdrage aan investeringen in verband met
de verhuizing van het verscluster van de
Noord- naar de Zuidzijde van de Maas in de
Stadshavens Rotterdam.
• 	The Hague Institute for Global Justice
(THIGJ) (€17,45 mln). Het op te richten
THIGJ wil een innovatief kennisinstituut
van wereldformaat worden op het gebied
van (complexe internationale vraagstukken
op het snijvlak van) recht, vrede, veiligheid
en ontwikkeling. Dat wil het bereiken door
bundeling van nationale en internationale
kennis en expertise. Het instituut is in Den
Haag gevestigd (op 10 juni 2011 officieel
gelanceerd) en sluit aan bij het concept The
Hague Legal Capital.

2010: het programma is nieuw opgenomen in het MIRT. Er is aan vier projecten
een subsidie toegekend (€ 35,6 mln),
waarvan één in de Zuidvleugel (Leiden
Bioscience Park).
2011: vanwege de nieuwe opzet van het
MIRT Projectenboek zijn de projecten van
het programma Sterke regio’s per gebied
opgenomen. Er is aan vijf nieuwe
projecten een subsidie toegekend (€ 73,15
mln), waarvan één in de Zuidvleugel (The
Hague Institute for Global Justice).
2012: op grond van het regeerakkoord
zijn de voormalige FES-middelen overgeheveld naar departementale begrotingen.
Project Leiden Bio Science Park en project
Coolport zijn gedecentraliseerd.

Politiek/bestuurlijk Met de geselecteerde
regio’s wordt bepaald welke fysieke of
kennisinfrastructuur de regio ontbeert om de
potentie waar te kunnen maken.
Uitvoering In samenwerking met publieke en
private partijen in de regio worden investeringsprojecten opgesteld, opgestart en
uitgevoerd. Het ministerie van EL&I is na
decentralisatie nog verantwoordelijk voor The
Hague Institute for Global Justice (THIGJ).
De regionale partners zijn na decentralisatie
verantwoordelijk voor de projecten Coolport
(provincie Zuid-Holland) en Leiden Bio
Science Park (gemeente Leiden).
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