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Onderwerp: commitment SURF-onderzoek MMETT 

·Geachte heer Van Oort, 

In april van dit jaar hebben wij een onderzoeksvoorstel gesteund waarvan u de 
hoofdaanvrager bent. In de periode juni-augustus 2015 hebben wij dit voorstel, getiteld 
'Metropolltan and Mainport Economies in Tandem for Transltions' (MMETT), nader met u en 
uw collega's besproken. Het uitgewerkte MMETI-voorstel sluit aan op een aantal strategische 
kwesties en beleidsvragen die binnen onze organisatie spelen. Wij verwachten dat het 
onderzoek behulpzaam zal zijn voor concrete (ontwlkkel)strategieën en beleidsacties voor 
onze organisatie; biobased economy, space en andere economische topsectoren in onze regio. 
Hiertoe zijn wij overeengekomen dat we als consortiumpartner mede richting en vorm kunnen 
geven aan (onderdelen van) het onderzoek. Wij bevestigen hierbij graag ons commitment. 

Wij zi jn bereid om gedurende de looptijd van het onderzoek partner te zijn van het MMETT
consortium. Indien het uitgewerkte voorstel door NWO wordt goedgekeurd za l dit 
lidmaatschap gepaard gaan met een zekere tegenprestatie. Onder voorbehoud van genoemde 
goedkeuring zal onze organisatie over de periode 2016-2019 een f inanciële bijdrage van € 
10.000,- in cash aan het MMETI-project bijdragen. Dit bedrag zal na aanvang van het 
onderzoek volledig beschikbaar worden gesteld. Daarnaast zeggen wij een personele bijdrage 
toe van ten minste € 20.000,- die wij in uren, data, Informatie, faciliteiten of andere niet
geldelij ke tegenprestatie(s) aan het onderzoek ten goede zullen laten komen. 

Bovengenoemde bijdrage Is door onze organisatie vrijgemaakt en door het bestuur 
vastgesteld . De bijdrage is exclusief toegekend aan het MMETI-project en uitsluitend bedoeld 
voor werkzaamheden die met de uitvoering en de disseminatie van dit onderzoek 
samenhangen. 

Jeroen Ververs zal vanuit onze organisatie actief bij het onderzoek betrokken blijven en geldt 
daarmee als primaire contactpersoon. 
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Wij hopen van harte dat de beoordelingscommissies van NWO over het uitgewerkte MMETI
voorstel positief zu llen oordelen, zodat wij dit belangrij ke en leerzame traject kunnen 
voortzetten. 

Hoogachtend, 
het Dagelijks Bestuur 
Holland Rijnland, 
de plaatsvervangend secretaris, 
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