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Geachte raadsleden,
Allereerst nogmaals dank voor uw brief van 22 november 2011 waarin u uw opvattingen over
de vorming van de Metropoolregio kenbaar heeft gemaakt. Ik realiseer me dat er een stevig
beroep op u wordt gedaan, ook in de komende periode, om samen met u invulling te geven
aan de inhoud en werkwijze van de (per 1-1-2013) voorziene inwerkingtredende
Metropoolregio Rotterdam Den Haag.
Met de brief van 5 januari 2012 heeft u het plan "Vernieuwend Besturen" voor de vorming van
de Metropoolregio Rotterdam Den Haag ontvangen, zoals dat eind december 2011 aan de
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is toegezonden. In het plan zijn zoveel
mogelijk uw opvattingen en vragen meegenomen. In de begeleidende brief is op hoofdlijnen
ingegaan op vragen en aandachtspunten die door meerdere gemeenteraden zijn ingebracht
Op een aantal door u en andere gemeenten gestelde vragen kan op dit moment geen
antwoord worden geven, juist omdat dit antwoord een resultante moet zijn van het gezamenlijk
proces dat we als 24 gemeenten de komende maanden inhoud geven.
Zoals in de brief van 5 januari j.l. is aangegeven, lieten de ontvangen reacties in overgrote
meerderheid zien dat de gemeenten open staan voor het aangaan van een intergemeentelijke
samenwerking op het schaalniveau van de Metropoolregio (in het bijzonder de vorming van
een Vervoersautoriteit kan rekenen op brede steun van de gemeenteraden). In de reacties
was tevens terug te lezen dat de gemeenten zich ervan bewust zijn dat binnen het
Metropoolgebied een vorm van samenwerking op andere terreinen dan verkeer & vervoer
nodig is om de concurrentiepositie van de totale regio te versterken. Hierbij worden vooral
economie, ruimte, wonen, groen en arbeidsmarkt genoemd als mogelijke thema's. Ook
duurzaamheid & milieu zijn thema's waarop een aantal raden wil samenwerken.
Naast suggesties voor het aanscherpen van de inhoudelijke agenda, leverden de reacties ook
nadrukkelijk een aantal aandachtspunten op voor de mogelijke bestuurlijke organisatie van de
Metropoolregio, zowel voor het proces van vorming van die Metropoolregio, als voor het
uiteindelijke model dat uit dit proces rolt. Punten die in dit verband worden genoemd zijn:
Voor wat betreft het proces van totstandkoming van de metropoolregio:
aandacht voor communicatie en participatie van gemeenteraden,
aandacht voor het betrekken van maatschappelijke actoren.
- Vermijden van hoge frictiekosten rond de afbouw van de huidige Wgr+regio's en de
opbouw van de Metropoolregio.
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Voor waf betreft het functioneren van de toekomstige Metropoolregio:
Helderheid over hoe de democratische legitimering in een Metropoolsamenwerkingsverband wordt georganiseerd.
Het vinden van een goede balans tussen de belangen van grote, middelgrote en
kleinere gemeenten.
Het behouden van het goede uit het huidige model van regionale samenwerking (korte
lijnen, directe betrokkenheid bij besluitvorming en zo min mogelijk bureaucratie).
- Geen stijging van de kosten voor de gemeenten ten opzichte van de huidige
samenwerking.
Een gelijkwaardig participerende provincie is nodig om de samenwerking tot een
succes te maken.
- Vanuit de Metropoolregio op een goede manier de samenwerking mogelijk maken en
waar nodig organiseren met grotere geografische verbanden, in het bijzonder met de
aangrenzende regio's rond Leiden en Drechtsteden.
Het is goed om daarbij nog een aantal zaken onder uw aandacht te brengen.
Waarom nu een metropoolregio ?
De metropoolregio is voor onze burgers in feite al realiteit. Vele honderdduizenden mensen
reizen dagelijks van de ene gemeente naar de andere voor hun werk, voor hun studie, om te
winkelen, van cultuur te genieten of om te recreëren in de natuur. Het in gebruik nemen van
Randstadrail heeft laten zien hoe sterk die ontwikkeling naar regionalisering al is.
Bereikbaarheid van al deze voorzieningen binnen acceptabele reistijden en op een
comfortabele manier betekent ook dat meer mensen er gebruik van kunnen maken en daar
profiteren ook de voorzieningen zelf van. De metropoolregio is met 2.2 miljoen inwoners het
dichtst verstedelijkte gebied van Nederland en toch zijn er grote groene longen en
natuurgebieden te vinden. De metropoolregio kent concentraties van stedelijk wonen én van
wonen in rustiger gebieden. Die grote variëteit maakt de regio aantrekkelijk en die willen we
behouden en benutten. In deze economisch moeilijke tijden moeten we tegelijkertijd onze
concurrentiepositie zo sterk mogelijk maken. De regio's van Haaglanden en Rotterdam vullen
elkaar goed aan. leder biedt kwaliteiten die de ander nodig heeft. Bestuurlijke samenwerking,
en de metropoolgedachten ook uitdragen biedt mogelijkheden om een grotere rijkdom aan
keuzemogelijkheden te bieden, bijvoorbeeld door specialisatie in plaats van elkaar te willen
kopiëren.
Het voornemen van het kabinet om de Wgr-plus in te trekken versterkt de noodzaak van
samenwerking en verhoogt ook de urgentie daarvan, maar is op zichzelf geen aanleiding.
Samenwerking op het gebied van bereikbaarheid is de krukas van de metropool. Die gedachte
is niet ingegeven door behoudzucht maar wel van vooruit kijken. Door een bundeling van
krachten kunnen we beter voorzien in de behoeften van onze burgers, bedrijven en
instellingen, en kunnen we ook beter keuzes maken. Deze maatschappelijke effecten staan
voorop.
Gelet op de mondiale trend, waarbij Metropolen in toenemende mate het schaalniveau zijn
waar de economische dynamiek zich zal concentreren, zonder de aandacht voor het
burgernabije uit het oog te verliezen, acht ik een bundeling van onze (complementaire)
krachten noodzakelijk en kansrijk. Ook de komende generaties moeten we een gebied nalaten
waar het goed leven, werken en wonen is (zowel qua groen en leefomgeving als economisch
en cultureel).
Een bundeling van onze complementaire sterktes levert in het gebied van de Metropoolregio
een groter gewicht (en invloed) op, zowel op landelijke als internationale schaal. Ook hier geldt
dat het geheel meer is dan de som der delen.
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* * & Daarom zetten wij nu in op de vorming van een metropoolregio Rotterdam- Den Haag en
streven we ernaar met het vervallen van de Wgr-plus per 1-1-2013 een
samenwerkingsverband te hebben dat toekomstbestendig zal blijken te zijn en waarvan de
meerwaarde wordt onderschreven.
In uw brief acht u een keuze voor de Metropoolregio Rotterdam Den Haag vooralsnog
voorbarig. Deze keuze zal uiteindelijk in oktober 2012 aan de orde zijn. De komende maanden
zijn aard en omvang van de Metropoolregio onderwerp van de discussie. Hierbij kunnen ook
de inhoudelijke vragen van de rompbrief worden betrokken. Het is zeker geen wetmatigheid
dat alle pijlers ook in het verband van de Metropoolregio zouden moeten worden opgepakt.
Ik meen wel dat het schaalniveau van de Metropoolregio een toekomstbestendig karakter
heeft.
U vreest dat u ten opzichte van de Metropoolregio een grotere distantie zult ervaren ten
opzichte van de huidige Stadsregio. Naar mijn mening zal deze vrees bij de vormgeving van
de samenwerking moeten kunnen worden weggenomen.
Het aan de minister aangeboden plan "Vernieuwend Besturen" beoogt vooral een schets van
de ambities op hoofdlijnen te zijn. Uw overige vragen en reacties worden betrokken bij de
nadere uitwerking van de metropoolambitie die thans per pijler plaatsvindt onder aansturing
van de bestuurlijke duo's. Ik ga er van uit dat u uw standpunten actief zult inbrengen in dit
proces. In het vervolg van deze brief informeer ik u over de belangrijkste processtappen en
mijlpalen in de komende periode.
Gemeenteraden beslissen: betrokkenheid Raadsleden in het verdere proces
De komende maanden staan in het teken van het vormgeven van de samenwerking o.a. door
het uitwerken van de in het plan opgenomen pijlers. Deze pijlers komen ten dele voort uit de
bestaande samenwerkingsverbanden, maken gebruik van voorliggende onderzoeken en
rapporten en vormen een logisch geheel. Dat laat onverlet dat over de aard, omvang en
reikwijdte van die samenwerking, ook in de pijlers, na onderlinge gedachtewisseling zal
kunnen worden besloten.
Uiteindelijk is het in oktober 2012 aan u om te besluiten over deelname van uw gemeente aan
de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, waarbij u de voorstellen kunt toetsen aan uw eigen
inbreng.
Hoe en op welke momenten kunt u zelf uw inbreng hebben de komende maanden?
1. Via uw inbreng in de uitwerking van de pijlers
Elke pijler organiseert zelf betrokkenheid van raadsleden. U wordt in de gelegenheid gesteld
mee te denken bij de verdere uitwerking en daarbij desgewenst kaders en
uitwerkingsrichtingen mee te geven. De exacte omvang en betrokkenheid van de raadsleden
kan per pijler verschillen, dus mocht u hier voor een bepaalde pijler zelf ideeën over hebben of
meer over willen weten, dan adviseer ik u om contact op te nemen met de pijlertrekker. Een
goed voorbeeld van een mogelijke invulling van de betrokkenheid is de klankbordgroep met
raads- en statenleden die is ingesteld voor pijler IVa, kennis en innovatie. Uiteindelijk is de
invulling van de betrokkenheid aan u. Een overzicht van de pijlertrekkers treft u als bijlage bij
deze brief aan.
2. Via de Raadsinformatieavonden
Op 6,14 en 21 maart 2012 worden informele bijeenkomsten voor raadsleden georganiseerd.
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Daar zullen onder meer de door de respectievelijke gemeenten opgeroepen vragen worden
besproken en bediscussieerd, ledere bijeenkomst staat open voor alle raadsleden. In principe
zal elk van deze drie avonden in het teken staan van één van de strategieën zoals deze zijn
gedefinieerd in het plan Vernieuwend Besturen: Daily urban system (dagelijks stedelijk
systeem), Economie en Voorzieningen/kwaliteit vestigingsklimaat. Hierbij worden ook pijleren strategieoverstijgende thema's, zoals duurzaamheid, betrokken. Meer informatie hierover
zult u zeer binnenkort ontvangen en wordt tevens op de website (www.mrdh.nl) geplaatst.
3.Metropoolregiodag 4 april 2012 (#MRDH Congres)
De Metropoolregiodag op 4 april 2012, vanaf 13.30 uur tot het begin van de avond, is de
afsluiting van de inhoudelijke ontwikkelfase en de start van de formele reactiefase van de
Raden op het concept van de plannen voor de Metropoolregio. Op deze dag presenteren de
pijlertrekkers hun voorstellen voor de Inhoud van de Metropoolregio en het portfolio van
projecten en programma's, de financiering daarvan en het ontwerp van de regeling van de
Metropoolregio. U kunt hierover op de Metropoolregiodag met elkaar, met andere overheden
en met maatschappelijke partners in gesprekgaan.
Na de Metropoolregiodag start de formele reactiefase waarin u als Raad kunt reageren op de
voornemens. Op basis van uw reacties worden in de zomer de inhoud, de opzet en de
vormgeving van de Metropoolreglo nader gedetailleerd zodat u na het zomerreces op basis
van het ontwerp van de Metropoolregio in uw Raden kunt bespreken of uw gemeente
participeert in de Metropoolregio.
Overige ontwikkelingen
4. Website en digitale nieuwsbrief
Allereerst kan ik u melden dat de Metropool website recent in de lucht is: zie www.mrdh.nl.
Deze nieuwe Metropool-website biedt u als leden van de raden de mogelijkheid om informatie
te vinden over de voortgang, een kalender met geplande activiteiten en bijeenkomsten en de
gegevens van sleutelfiguren (zowel bestuurlijk als ambtelijk, maar ook maatschappelijke
organisaties en instellingen die bij de metropoolontwikkeling zijn betrokken).Tevens zijn
veelgestelde vragen en antwoorden opgenomen (Q&A).
5. Metropoollab
In Delft is dinsdag 17 januari 2012 het zogeheten Metropoollab geopend. Het gaat om een
centrale plek van samenwerking tussen de 24 gemeenten die samen de Metropoolregio
Rotterdam-Den Haag gaan vormen. De opening van het 'lab' is verricht door de
burgemeesters Sjaak van der Tak (Westland) en Ewald van Vliet (Lansingerland). Het is de
bedoeling dat het Metropoollab het kloppend hart wordt van alle activiteiten die moeten gaan
leiden tot de totstandkoming van de Metropoolregio.
Betrokkenheid provincie, andere regioverbanden.
Ik hecht aan de betrokkenheid van de provincie en andere regioverbanden om actief te
participeren in het proces van de vorming van de Metropoolregio. Inmiddels is de provincie
bestuurlijk en ambtelijk bij de daarvoor in aanmerking komende pijlers aangesloten. De
provinciale bestuurders die de komende maanden meedoen bij de uitwerking van de pijlers
zijn opgenomen in het bijgevoegde overzicht.
Tot slot: neemt u vooral contact op met de pijlertrekkers of met ondergetekende als u
aanvullende vragen, suggesties en opmerkingen heeft.
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Dit kan rechtstreeks of via het contactformulier op de website. De Metropoolregio Rotterdam
Den Haag moet als verlengd lokaal bestuur conform de Wgr ook echt uw regio worden. Ik
hecht daarom zeer aan uw inbreng om er voor te zorgen dat de Metropoolregio de
concurrentiepositie en het vestigingsklimaat van het gebied kan versterken gebruikmakend
van de sterkten van alle betrokken gemeenten.
Hoogachten'
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Ing. A. Aboutaleb

Burgemeester van Rotterdam

Bijlage: overzicht pijlertrekkers
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BIJLAGE
OvenlchtPlllertreKtere
I Prolectleldlno:
TheoStrijers
LucBoot
Plller1:Veivt>eraautomett
mw. J. Bal/eu
dhr. P.Smit
Contact: Frank van der Knaap
Pliler 2: Economie
o w . J. Ba/Jeu
dhr. H. Kool
Contact BartNijhot
PBIef9:Greenpoit
dhr. J. Van der Tak
dhr.E. vnnVBe»
Contact: UndaFrinking
Harald van Antwerpen

theo.smjers@denhaag.nl
I.boot1@ratteidam.nl

06-52G7 2163
06-1057 7495

t.vanderleiaap@haag1anden.nl

Rottordam
Den Haag
070-7501623/ 06-5184 3280 Stadsgewest Haaglanden

b.nijhof@rotterdam.nl

Rotterdam
Oen Haag
010-205 2850/06-5127 0438 Gemeente Rotterdam

Gemeente Den Haag
Gemeente Rotterdam

0174-673 097/06-46154723
0104004604/06-52053546

Wosfand
Lansingherlancl
Gemeente Westland
Gemeente Lansingerland

Plller 4a: OndeiwBs & Innovatte
dhr. G. Verketk
mw. K Louwes
tvdwaief@delttnl
Contact- Inge van de Water

06-5398 6571

Delft
Rotterdam
Gemeente Delft

Plller 4b: Ondeiwlb & aiteMsmarict
ww. K Louwes
mw. L van Van Engelshoven
Contact: Cees Stoppelenburg
c.stoppelenburg@sr.rotterdam.nl

Rotterdam
Den Haag
010-267 2625 / 06-2883 7350 Stadsregio Rotterdam

pnWng@gemeentewestland.nl
haFald.van.antwerpen@tansingeitand.nl

PllhrSiHtfimqenwiwn
dhr. B. Emmens
dhr. K. Karssen
Contact Jenny Fix
Plller 6: Groen
dhr. M. H o m a g e r
dhr. J. van Belzen
Contact: Hans Slagboom
Plller 7a: Culniur
mw. A Laan
mw. U. de Jong
Contact LeonledeWit
PU Ier 7b: Spon
mw. A Laan
dhr. K. Klein
Contact: Banca Dumay
PUler 7c: Metropoolpas
dhr. «f. Rortfn
dhr. H. Kool
Contact ErlkRettsma

j.fix@sr.rott8rdam.nl

h.slagboom@sr.rotterdam.nl

lj.dewlt@rotterdam.nl

b.dumay @rotteidam.n!

e.rettsma@rotterdaiTipas.nl

010-2673901 / 06 13119796

Zoelermeer
Maassluis
Stadsregio Rotterdam

06-13138450

Leidschendam-Voorburg
Barendrecht
Stadsregio Rotterdam

010-267 1916

Rotterdam
Den Haag
Gemeente Rotterdam

010 267 25 08

Rotterdam
Den Haag
Gemeente Rotterdam

010-4533680

Rotterdam
Den Haag
Gemeente Rotterdam

