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1 Inleiding 

Voor u ligt de begroting 2012 met een doorkijk naar de jaren 2013 tot en met 2015. 
Hoewel het kabinet heeft aangegeven de WGR+ regeling af te zullen schaffen, is deze 
begroting opgesteld vanuit de gedachte dat de stadsregio in 2015 nog bestaat. 
De begroting kent dezelfde opzet en programma-indeling als de gewijzigde begroting 
2011. De begroting vormt niet alleen het financieel kader voor de periode 2012-2015 
maar is ook het inhoudelijk werkplan voor komend jaar. Op basis van de goedgekeurde 
begroting zal daarom ultimo 2011 het gebruikelijke jaarwerkplan ter informatie aan het 
bestuur worden aangeboden. 

Een belangrijk onderwerp in de begroting betreft de door het kabinet aangekondigde 
korting op de BDU. Voor de stadsregio Rotterdam bedraagt deze korting voor de periode 
2012-2021 in totaal € 565 miljoen. Samen met de overige mutaties op het gebied van de 
BDU betekent dit ten opzichte van de gewijzigde begroting 2011 een taakstelling van in 
totaal € 732 miljoen. In de begroting wordt deze besparing nog niet ingevuld maar is als 
stelpost opgenomen. In het voorjaar van 2011 zal er meer duidelijkheid komen over de 
invulling van deze stelpost, waarna dit verwerkt wordt in de eerste wijziging van de 
begroting 2012. Uiteraard hanteren we daarbij het uitgangspunt dat baten en lasten in 
balans dienen te zijn. Er worden geen verplichtingen aangegaan wanneer de bijbehorende 
dekking daarvoor ontbreekt. In hoofdstuk 2.2 wordt nader ingegaan op de BDU. 

De genoemde eerste wijziging van de begroting 2012 wordt op 14 december 2011 door 
het AB besproken. In deze begrotingswijziging zullen naast de invulling van de taakstelling 
op de BDU-uitgaven in ieder geval ook de verdeelvoorstellen 2011 en 2012 van de 
investeringsreserve zijn verwerkt, alsmede de financiële consequenties van de 
jaarrekening 2010. 

De f inanc iën 

De begroting 2012 is een robuuste begroting. Dat betekent dat: 
Risico's waarvan wé weten dat ze zich zullen voordoen, maar waarvan de exacte 
hoogte nog niet bekend is, zijn tegen het maximale risicobedrag opgenomen 
alle uitgaven zijn gedekt 
inkomsten zijn conservatief geraamd. Inkomsten waarvan de hoogte kan 
fluctueren (bijvoorbeeld de rente) zijn conservatief geraamd. 

Uiteraard zijn er ook risico's waarvan het nu nog niet duidelijk is óf ze zich zullen 
voordoen, dan wel met welke financiële consequenties dat gepaard gaat. Deze risico's zijn 
beschreven in de paragraaf weerstandsvermogen. 

De begroting 2012 sluit met een positief resultaat van € 603.003. Dit saldo wordt 
gedoteerd aan de reserve Weerstandsvermogen. Ook voor de periode 2013-2015 wordt 
een positief resultaat verwacht. Onderstaand is dit weergegeven. 

Jaar 
2012 
2013 
2014 
2015 

Beg ro t i ngsresu I taat 
€ 603.003 
€ 566.535 
€ 536.681 
€ 637.438 

Door de verwachte begrotingsresultaten aan de reserve Weerstandsvermogen toe te 
voegen, groeit deze reserve in 2015 toe naar het niveau dat nodig is om de 
geïnventariseerde risico's financieel te kunnen dekken (zie hoofdstuk 4.6). 
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Het begrotingsoverschot geeft in feite het resultaat weer op de algemene middelen, zijnde 
de regiobijdrage, de aanvullende bijdrage van de gemeente Rotterdam en de vrij 
besteedbare rentebaten. Alle andere baten worden namelijk afgerekend met fondsen. 

De baten en lasten uit de begroting 2012 zijn gebaseerd op de jaarschijf 2012 zoals die is 
opgenomen in de eerste wijziging van de begroting 2011. De bedragen van deze jaarschijf 
zijn herijkt en aangepast aan de hand van de meest recente informatie. Ook is informatie 
verwerkt die afkomstig is uit het proces van de jaarrekening 2010. In de 
begrotingsuitgangspunten 2012 is (op aangeven van de deelnemende gemeenten) 
besloten de bijdragen van de regiogemeenten te indexeren met 0% wat betekent dat de 
regiobijdrage in 2012 onveranderd is ten opzichte van de raming 2011. Omdat de lasten 
die we met de regiobijdrage financieren, in slechts een enkel geval geïndexeerd moet 
worden als gevolg van verwachte kostenstijgingen, zijn bezuinigingen als gevolg van de 
gelijkblijvende regiobijdrage niet aan de orde. De regiobijdrage is ook voor de periode 
2013-2015 niet geïndexeerd. 

1.1 Leeswi jzer 

De indeling in programma's en de opbouw van de hoofdstukken in de begroting 2012 sluit 
aan op die van de gewijzigde begroting 2011. Door toelichtingen bij tabellen op te nemen 
en door verbanden tussen de verschillende onderdelen van de begroting te leggen, is 
geprobeerd zoveel mogelijk inzicht-inde ci j ferste verschaffen. Daarnaast moet ook.de _ 
bondige formulering op de programmabladen leiden tot een grotere transparantie bij de 
lezer. 

De opbouw van de begroting is als volgt. In hoofdstuk 2 wordt een algemeen financieel 
kader geschetst en wordt nader ingegaan op de belangrijke ontwikkelingen aan de 
batenkant, zijnde de BDU, de regiobijdrage en de investeringsreserve. In hoofdstuk 3 zijn 
de programma's beschreven en hoofdstuk 4 bevat de paragrafen. In hoofdstuk 5 wordt de 
kostenverdeelstaat weergegeven en laten we zien wat de consequenties zijn van de 
kostenverdeelstaat op de financiering. In hoofdstuk 6 wordt het verloop van de reserves, 
voorzieningen en fondsen beschreven en toegelicht. Daarbij dient de nota reserves, 
voorzieningen en fondsen 2010 als uitgangspunt. In de hoofdstukken die volgen zijn de 
inwoneraantallen en het vaststellingsbesluit opgenomen. Als bijlage is het R IW 2012 
toegevoegd. Om de samenhang tussen de begroting en R IW te benadrukken maakt deze 
voor het eerst onderdeel uit van de begroting. 
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2 Samenhang begroting 2012-2015 
2.1 Overzicht baten en lasten op totaalniveau 

De begroting kent een omvang van € 461 miljoen. In onderstaande tabel is het resultaat 
per programma weergegeven. In hoofdstuk 3 zijn de cijfers verder per programma en 
activiteit uitgewerkt. Daarbij wordt bijvoorbeeld ook onderscheid gemaakt tussen de 
directe uitgaven en aan de diverse programma's en activiteiten toe te rekenen overhead. 
Aan de batenkant zien we de verschillende financieringsbronnen. De programma's sluiten 
allemaal op nul waarmee ook de begroting sluitend is. 

Samenvatting progri abegrotlng 2012-2015 Begroting 
2012 

Begroting 
2013 

Begroting 
2014 

Begroting 
2015 

Lasten 
- Sturen op ruimtelijke samenhang 
- Economische structuurversterking 
- Bereikbaarheid en mobiliteit 
- Wonen: duurzaam en marktgericht aanbod 
- Duurzame regio 
- Jeugdzorg 
- Algemene lasten 
- Dotaties aan reserves 

2.092.768 
5.127.784 

276.904.006 
6.928.238 

23.446.116 
119.245.830 

36.000 
27.610.478 

2.102.886 
5.138.469 

262.772.877 
4.950.884 

19.809.358 
117.884.062 

36.000 
16.415.751 

2.113.912 
5.150.181 

242.690.115 
5.053.924 

11.895.303 
117.884.062 

36.000 
31.083.107 

2.118.082 
1.654.995 

220.193.586 
3.306.936 
4.353.455 

117.884.062 
36.000 

28.098.718 

Totaal uitgaven 461.391.222 429.110.287 415.906.604 377.645.834 

Baten 
- Rijksbijdragen 
- Bijdragen provincie Zuid-Holland 
- Bijdragen regiogemeenten (inclusief omslagbijdragen) 
- Onttrekkingen aan reserves, voorzieningen en fondsen 
- Rente 

419.993.099 
1.399.327 

11.286.953 
25.602.044 

3.109.799 

392.586.983 
37.559 

11.286.953 
22.114.321 

3.084.471 

387.106.938 
37.559 

11.286.953 
14.306.343 
3.168.812 

361.276.888 
37.559 

11.286.953 
1.552.328 
3.492.106 

Totaal Inkomsten 461.391.222 

Saldo 

Conform de wettelijke voorschriften hanteert de stadsregio het baten en lasten stelsel en 
dat betekent dat we baten en lasten moeten nemen in het jaar waarop ze drukken, 
ongeacht of ze dat jaar ook daadwerkelijk ontvangen en/of betaald worden. 

De begroting van de stadsregio is robuust. Alle te kwantificeren risico's zijn gedekt en 
structurele uitgaven worden gedekt met structurele middelen. Daarnaast worden er geen 
ongedekte uitgaven gedaan. Komen er overschrijdingen, dan dienen deze binnen het 
betreffende programma te worden opgelost. We zien dat het begrotingstotaal de komende 
jaren afneemt. Van 461 miljoen in 2012 tot 378 miljoen in 2015. Dit is gekoppeld aan de 
verwachte afname van het saldo van reserves, voorzieningen en fondsen (zie hoofdstuk 
6). 
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2.2 Brede Doeluitkering (BDU) 
In de gewijzigde begroting 2011 heeft er een forse ombuiging plaatsgevonden op de BDU 
van € 1,5 miljard. Hiervan is € 1,17 miljard bespaard op de investeringen in 
infrastructurele projecten. Het resterende bedrag is bespaard op de uitgaven aan 
openbaar vervoer. 

In de begroting 2012 moeten we additionele ombuigingen aankondigen. De geraamde 
ombuigingen voor de periode 2012-2021 bedragen € 732 miljoen. Dit bedrag bestaat uit: 
• € 565 miljoen als gevolg van: 

o een generieke (landelijke) efficiencykorting van 5% plus het niet doorvoeren 
van de beoogde groei met 1 ,1%; 

o een aanbestedingskorting als gevolg van het aanbesteden van het openbaar 
vervoer. 

• € 167 miljoen als gevolg van het meer ja r ig ef fect van het niet doorvoeren van de 
jaarlijkse groei van 1,1%. Dit meerjarig effect van de wegvallende groei is nog 
onderdeel van discussie tussen het Rijk en de ontvangers van de BDU. Het Rijk heeft 
hierover nog geen duidelijkheid verschaft. Uit prudentie gaan we uit van het slechtste 
scenario en nemen dit effect vooralsnog mee als extra ombuiging. Op het moment dat 
hier meer duidelijkheid over is doen wij een voorstel voor het aanpassen van de 
taakstelling. 

De ombuigingen zijn tot stand gekomen door voor de periode tot en met 2021 een 
inschatting te maken van: 
• de te ontvangen bedragen aan BDU, gebaseerd op de nu bekende informatie van het 

ministerie van Infrastructuur en Milieu, inclusief de kortingen op de BDU; 
• de voor dit beleidsterrein beschikbare (en nog niet verplichte) middelen in de fondsen; 
• de rente-inkomsten van de fondsen; 
• de uitgaven voor openbaar vervoer. Uitgangspunten daarbij zijn de bestaande 

contracten en bestaande beleidswensen; 
• de uitgaven voor infrastructurele projecten. Uitgangspunten daarbij zijn de beoogde 

investeringen uit het Regionaal Investeringsplan Verkeer en Vervoer (R IW) . 

De nieuwe ombuigingsopgave wordt veroorzaakt door de significant lagere verwachte BDU 
ontvangsten in de komende jaren ten opzichte van hetgeen afgelopen jaren werd 
verwacht. Dit als gevolg van de ombuigingen die het huidige kabinet doorvoert. Ten 
aanzien van de BDU wordt een generieke (landelijke) efficiencykorting van 5% opgelegd 
én wordt de beoogde groei met 1,1% niet doorgevoerd. Daarnaast wordt specifiek voor de 
Rotterdamse, Haagse en Amsterdamse regio een aanbestedingskorting voor het openbaar 
vervoer opgelegd. Hoewel op dit moment nog wordt overlegd met het Ministerie over de 
precieze hoogte en verdeling van de aanbestedingskortingen over de verschillende WGR-
plus regio's, gaan we in deze begroting uit van het kabinetsvoornemen zoals opgenomen 
in het regeerakkoord. De stadsregio Rotterdam anticipeert daarmee op de volledige 
rijkskortingen op de BDU. De verwachting is dat vóór de zomer 2011 het Rijk de 
definitieve rijkskortingen BDU bekend maakt. 

De BDU is een gesloten fonds en wij prognosticeren de inkomsten en uitgaven tien jaren 
vooruit (periode 2012 - 2021). Onze voorgenomen uitgaven voor de komende tien jaren 
moeten passen binnen het totaal van de bestaande middelen in fondsen en verwachte 
inkomsten. Om te komen tot een sluitende verdeling van de beschikbare BDU middelen, 
zullen wij in de periode 2012- 2021 in totaal € 732 miljoen aan ombuigingen moeten 
doorvoeren ten opzichte van de voorgenomen uitgaven in de gewijzigde begroting 2011. 

Bij het opstellen van de gewijzigde begroting 2011 bedroegen de voorgenomen BDU 
uitgaven voor de periode 2012-2021 nog circa € 3,2 miljard. Ten behoeve van de 
begroting 2012 zijn recentelijk de voorgenomen Rijkskortingen en de overige autonome 
ontwikkelingen in de sfeer van de BDU verwerkt in een aangepaste prognose. In deze 
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nieuwe prognose moeten de voorgenomen BDU uitgaven de komende tien jaren 
teruglopen tot circa € 2,5 miljard. In bijgaande tabel is inzichtelijke gemaakt hoe dit 
uitpakt voor het tijdvak van deze begroting: de periode 2012-2015. 

Ontwikkeling van de BDU uitgaven: van de l e gewijzigde begroting 2011 naar de begroting 2012 

Prognose BDU Jaar 2012 

l e Gewijzigde begroting 2011: 
Prognose BDU september 2010 

Begroting 2012: 

€ 309.461.872 € 1.268.749.248 

Prognose BDU maart 2011 vóór ombuigingen 
Noodzakelijke ombuigingen 

Prognose BDU maart 2011 né ombuigingen 

310.664.006 
33.800.000-

€ 
ë 

1,254.383.450 
251.862.865-

€ 276.864.006 € 1.002.520.585 

Hierboven is te zien te zien hoe de voorgenomen BDU uitgaven zich ontwikkelen vanuit de 
l e gewijzigde begroting 2011 naar de huidige begroting 2012. Op basis van het meerjaren 
beeld bedraagt het aandeel in de totale ombuigingen van € 732 miljoen de komende vier 
jaren € 252 miljoen. In het begrotingsjaar 2012 wordt € 33,8 miljoen ingevuld. Bij het 
schrijven van deze begroting wordt de inhoudelijke invulling nog uitgewerkt. De 
besluitvorming vindt plaats bij de begrotingsbehandeling 2012 in het DB op 18 mei. 

Uiteraard hebben deze ombuigingen een meerjarige doorwerking. Voor de periode 2012-
2021 zal van de benodigde € 732 miljoen met deze begroting 2012 een bedrag van € 252 
miljoen moeten worden ingevuld. Zoals gezegd zijn in de begroting 2012 alleen nog 
stelposten opgenomen die een ander invulling krijgen. 

U i tgangspunten 

Deze begroting is tot stand gekomen op basis van de volgende uitgangspunten: 

Openbaar vervoer: 
• De eerste ombuigingen van € 565 miljoen worden in beginsel ten laste gebracht van 

de activiteit openbaar vervoer. 
• De resterende ombuigingen van € 167 miljoen zijn voorlopig alleen cijfermatig 

opgenomen. Hiervoor zijn nog geen uitgangspunten geformuleerd. 
• Vooralsnog is de bezuiniging cijfermatig opgenomen in de begroting. Besluitvorming 

over inhoudelijke bezuinigingsmaatregelen OV vindt plaats bij de 
begrotingsbehandeling 2012 in het DB op 18 mei. 

• Alle onderdelen van het openbaar vervoer binnen de BDU worden betrokken bij de 
ombuigingsopgave: de exploitatie van OV inclusief sociale veiligheid, marketing en 
verkoop en het beheer en onderhoud OV. 

• Een ombuiging van het project OV over water is nog niet meegenomen, omdat dit niet 
het begrotingsjaar 2012 betreft, maar de daaropvolgende jaren. 

• Als inhoudelijk uitgangspunt geldt dat de meest 'onrendabele' onderdelen in het 
regionale OV-netwerk het eerst in aanmerking komen voor ombuiging. Concreet zal de 
ombuigingsopgave relatief grote gevolgen hebben voor het buslijnennet, waarmee de 
(sociale) bereikbaarheidsfunctie die juist de bus heeft, deels zal afnemen. Bussen 
zullen meer worden ingezet als "feeder" voor het hoogwaardig openbaar vervoer: 
trein, metro en tram. 

• De uiteindelijke ombuigingsmaatregelen zullen naar verwachting deels strijdig zijn met 
de huidige beleidsuitgangspunten voor het OV (Kadernota OV). Daarom is een 
expliciet DB-besluit nodig om bij de ombuigingsvoorstellen gemotiveerd af te kunnen 
wijken van dit beleidskader. 
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Ten aanzien van de investeringen verkeer en vervoer zijn de volgende uitgangspunten 
gehanteerd: 
• De te verwachten uitgaven voor infrastructurele projecten zijn gebaseerd op de eerste 

begrotingswijziging 2011. 
• De begroting 2012 vormt het budgettaire kader voor het R IW 2012-2015. In de 

bijlage zijn zowel het programma kleine projecten als het programma grote projecten 
uit het R IW opgenomen. Een volledig R IW zal worden toegevoegd bij de eerste 
begrotingswijziging 2012. 

• Voor het programma kleine projecten is per jaar 25 miljoen beschikbaar, waarvan 6 
miljoen beschikbaar is voor kleine openbaar vervoer projecten en 19 miljoen voor 
infrastructurele projecten in de categorieën duurzame mobiliteit, DVM, fiets, 
goederenvervoer, mobiliteitsmanagement, P+R, verkeersveiligheid en wegennetwerk. 

• Het programma kleine projecten 2012 uit het R IW komt hoger uit dan 25 miljoen. Dit 
wordt veroorzaakt door het feit dat het R IW tot op heden nog een planningsdocument 
is. 2011 is in dit opzicht nog een overgangsjaar. In het najaar wordt een nieuwe 
subsidieverordening aan het BD voorgelegd. Die zal in de eerste begrotingswijziging 
2012 zijn beslag krijgen. Dit betekent dat het huidige programma kleine projecten nog 
niet is gekoppeld aan het budgettaire kader en de vorm heeft van een groslijst. 
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2.3 Investeringsreserve 
Het AB van 2 februari 2011 heeft de "subsidieverordening investeringsreserve stadsregio 
Rotterdam" vastgesteld. Hiermee komt voor de periode 2011 - 2014 jaarlijks een bedrag 
van € 10 miljoen, beschikbaar, dat over de volgende beleidsterreinen wordt verdeeld: 

economische herstructurering € 3,50 miljoen 
regionaal groen, € 4,75 miljoen 
revitalisering stedelijk gebied € 1,75 miljoen 

Om in 2012 voor een bijdrage uit de investeringsreserve in aanmerking te komen, kunnen 
gemeenten en het dagelijks bestuur projectvoorstellen aanleveren die de stadsregio toetst 
aan een set vooraf vastgestelde criteria. De subsidieverordening geeft aan dat om te 
komen tot het verdeelvoorstel 2012, gemeenten hun subsidieaanvragen uiterlijk op 1 
september 2011 bij de stadsregio hebben aangeleverd. Op basis van deze 
projectvoorstellen wordt het verdeelvoorstel 2012 opgesteld, welke het DB op 28 oktober 
2011 vaststelt. Op het moment van opstellen van de begroting 2012-2015 is het 
verdeelvoorstel 2012 nog niet gereed. Daarom zijn per beleidsveld de beschikbare 
bedragen, zoals hierboven weergegeven, als nader in te vullen posten opgenomen. In de 
eerste begrotingswijziging 2012, welke december 2011 in het AB wordt vastgesteld, zullen 
deze posten concreet zijn ingevuld. 

In de begroting 2012 is nog niet het verdeelvoorstel 2011 verwerkt. Daar de middelen die 
in 2011 niet worden uitgegeven automatisch beschikbaar komen in 2012, kan het niet 
volledig uitputten van het budget 2011 gevolgen hebben voor de omvang van het budget 
in 2012. In deze begroting is met een mogelijke doorschuif van middelen uit 2011 dus nog 
geen rekening gehouden. Bij de 3-maandsrapportage 2011 wordt het verdeelvoorstel 
2011 financieel verwerkt. Eventueel doorgeschoven middelen zullen in de eerste 
begrotingswijziging 2012 worden verwerkt. 
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3. Programma's 

3.1 Sturen op ruimtel i jke samenhang 
3.1.1 Bovenregionale samenwerk ing 

De Rotterdamse regio kent een strategisch goede ligging, op het trefpunt van de Randstad 
en Rijn-Schelde delta. Deze ligging brengt bijzondere kansen met zich mee. Om deze 
kansen optimaal te benutten en er maximale economische kracht uit te putten, is 
bovenregionale samenwerking noodzakelijk. Deze is onder meer georganiseerd in het 
Bestuurlijk Platform Zuidvleugel en met het rijk op het niveau van de Randstad. Twee 
bovenregionale en onderling overlappende netwerken zijn vooral relevant voor de regio 
Rotterdam: 1) Metropoolregio Rotterdam - Den Haag en 2) Maritieme topregio 
Rotterdam/Drechtsteden/West-Brabant 

Wat w i l l en w e bere iken in 2015? 

Metropoolregio Rotterdam-Den Haag 
Samen met Haaglanden en andere partners zullen we onze agenda voor de 
metropoolregio-opstellen en daarmee duidelijk maken welke rollen en welke thema's we 
als Stadsregio willen oppakken. De volgende onderwerpen zullen in ieder geval deel 
uitmaken van deze agenda: 
• Hof van Delfland/IODS (dit wordt uitgewerkt in programma 3.5 Duurzame regio). 
• MIRT Rotterdam Vooruit en Haaglanden (dit wordt uitgewerkt in programma 3.3 

Bereikbaarheid en mobiliteit). 
• Economische samenwerking en greenports (dit wordt uitgewerkt in programma 3.2 

Economische structuurversterking). 
• Zuidvleugelnet en verstedelijkingsstrategie (dit wordt uitgewerkt in programma 3.3 

Bereikbaarheid en mobiliteit en programma 3.4 Wonen). 

Maritieme topregio Rotterdam/Drechtsteden/West-Brabant 
We geven de samenwerking vorm in drie programma's: 
1. DelTri in samenhang met de MIRT-Verkenning Antwerpen-Rotterdam 
2. Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden 
3. Deltapoort (dit wordt uitgewerkt in programma 3.5 Duurzame regio). 
Het doel van de lopende MIRTverkenning is om met de andere regio's en het rijk 
oplossingen te vinden voor de duurzame mainport, zowel ten aanzien van de ruimtevraag 
en ruimtegebruik als mobiliteit. Het moet uiteindelijk leiden tot een heldere prioritering 
van de opgaven. 

Wat gaan w e daarvoor doen in 2012? 

Agenda voor de metropoolregio: 
Opstellen van een uitvoeringsagenda op het gebied van ruimtelijke ordening, economie en 
verkeer en vervoer inclusief een heldere rolverdeling. Uitvoerings- en 
samenwerkingsafspraken maken met rijk en met Zuidvleugel-partners. 

Agenda voor de maritieme topregio: 
Prioritering van opgaven uit het Deltri-programma en agendering daarvan in de 
Gebiedsagenda Zuidvleugel/Zuid-Holland, uitwerken vervolgopgaven MIRT-Verkenning 
Antwerpen-Rotterdam. 
Inzet op een gedragen beeld van de ontwikkelingsrichting van het Deltaprogramma 
Rijnmond-Drechtsteden. 
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Wat kost het? 

A c t i v i t e i t : Boven reg iona le s a m e n w e r k i n g Begroting 
2012 

Begroting 
2013 

Begroting 
2014 

Begroting 
2015 

Lasten 
- Metropoolregto 
- Maritieme topregio 
- Apparaatslasten 

175.000 
100.000 
176.806 

175.000 
100.000 
178.702 

175.000 
100.000 
180.769 

175.000 
100.000 
181.561 

Totaa l u i t g a v e n 451.806 453.702 455.769 456.561 

Safen 
- Algemene dekkingsmiddelen 

Totaa l i n k o m s t e n 

Bmenre^onale samenwerking 

■ - ̂ ferrt1em^ tcprego 

3.1.2 Gebiedsger ichte opgaven 

Een samenhangende uitvoering en goede afstemming tussen de diverse sectorale 
regionale opgaven en tussen lokale en regionale opgaven is cruciaal. De stadsregio 
bevordert dit door o.a. advisering en overleg met gemeenten over ruimtelijke plannen en 
door speciale aandacht te geven aan de relatie tussen ruimtelijke ontwikkeling en (met 
name OV-) infrastructuur. 
Bij Noordas, Rivierzones, Westflank en Oostflank is het regionale belang en de samenhang 
zo groot dat een integrale benadering nodig is. Hier vervult de stadsregio een 
coördinerende rol. 

Noordas 

De Noordas heeft binnen de regio een uiterst strategische ligging. Het gebied is de 
binnenflank van de Randstad, ligt nabij stedelijke centra en geeft onderdak aan de 
regionale luchthaven Rotterdam-The Hague Airport. Het ligt nabij twee regioparken, 
Rottemeren en Hof van Delfland. Deze strategische ligging schept kansen op nieuwe 
woon- en werkmilieus. De Noordas draagt daarmee bij aan de ambities om een 
gevarieerder aanbod aan woonmilieus te creëren (en daarmee meer bewoners aan de 
regio te binden) en om kennisintensieve bedrijvigheid ruimte voor ontwikkeling te geven. 
Met name de gebiedsontwikkeling rond de luchthaven biedt ruimte voor kennisintensieve 
werklocaties, die ontwikkeld kunnen worden in samenhang met andere kennisclusters in 
en om de regio. 
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Wat w i l l en w e bere iken in 2015? 

1. Er zijn afspraken over een goede inpassing van de A13/A16-verbinding, die in 2014 
uitvoeringsgereed is. 

2. Er is een gemeenschappelijk gedragen uitvoeringsplan voor de Common Green en de 
gehele Noordas als samenhangend parksysteem. 

3. De ontbrekende schakels in recreatieve verbindingen zijn gerealiseerd. 
4 . Er zi jn afspraken gemaakt over mobi l i te i tsmanagement rond de luchthaven. 

Wat gaan w e daarvoor doen in 2012? 

1. Uitwerking van de in 2011 gekozen voorkeursvariant voor de A 13/16, met speciale 
aandacht voor de inpassing. 

2. Het vastgestelde uitvoeringsprogramma voor de Common Green wordt uitgevoerd 
overeenkomstig de prioritering en de georganiseerde financiering van het programma. 

3. De recreatieve verbindingen die gepland staan voor start uitvoering in 2012 worden 
uitgevoerd. De andere recreatieve verbindingen worden gereed maakt voor uitvoering 
in volgende jaren. Voor financiële knelpunten worden kostendragers gezocht. 

4 . Het mobi l i te i tsmanagement rond de luchthaven is onderdeel van 'Sl im 
Bereikbaar' . Het lopende project komt in 2012 ten einde, zie verder het 
onderdeel mobi l i te i tsmanagement in p rogramma 3 bereikbaarheid en 
mobiliteit. " 

Rivierzones 

De rivieren vormen een unieke kwaliteit en belangrijke identiteitsdrager van de regio 
Rotterdam. Ze hebben een sleutelrol in een aantal regionale ambities: het creëren van 
onderscheidende woon- en werkmilieus, het op duurzame wijze verbinden van de 
mainport economie met de stedelijke economie en het versterken van de relatie tussen 
het landschap en de stad. 

Wat w i l l en w e bere iken in 2015? 

1. Wij ontwikkelen een uitvoeringskader Rivierzones waarbinnen gemeenten hun projecten 
kunnen uitvoeren. Hieraan willen wij een uitvoeringsagenda koppelen met een beperkt 
aantal actiepunten, geconcentreerd op enkele kansrijke ontwikkellocaties. 
2. In 2014 zijn de Yivierbrede' onderwerpen actief opgepakt. Voor een - nader te bepalen 
- aantal deelgebieden is de uitvoeringsagenda in uitvoering. 
3. Voor het totale Yivierennetwerk' biedt de stadsregio een kennisplatform waar 
gemeenten kunnen leren van eikaars ervaringen. Het gaat dan om zaken als 
kwaliteitsbevordering, gezamenlijke communicatie/marketing, het oplossen van 
gemeenschappelijke knelpunten (zoals milieu en buitendijks bouwen) en de afstemming 
met het Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden. 

Wat gaan w e daarvoor doen in 2012? 

1. In het programma Rivierzones zijn vijf deelgebieden onderscheiden, die zowel 
geografisch samenhangen als een gemeenschappelijke opgaven delen. In 2011 wordt 
voorgesteld Rivierenland (oostzijde regio) integraal op te pakken, in Waterwegpark en 
Stadshaven XL een aantal deelaspecten aan te pakken, en geen specifieke inzet te 
leveren op de centrumgebieden van Rotterdam en Spijkenisse. 

2. Uitvoering van de uitvoeringsagenda voor de gekozen deelgebieden. Hierbij betrekken 
we waar mogelijk ook maatschappelijke partners en marktpartijen in het betreffende 
deelgebied. 

3. Actuele onderwerpen rivierbreed of per deelgebied agenderen, mede op verzoek van 
gemeenten. Diverse bijeenkomsten organiseren, zowel rivierbreed als per deelgebied. 
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Westflank 

De Nieuwe Westelijke Oeververbinding brengt het Westland, de haven en Voorne-Putten 
dichter bij elkaar. Er ontstaat daarmee een nieuwe gebiedsopgave, die in RR2020 nog niet 
als zodanig was benoemd: de 'Westflank'. 
De opgave voor de Westflank is om een strategie te ontwikkelen die het waardevolle 
landschap en de vitaliteit van de kernen van Voorne-Putten in stand houdt en tegelijk de 
economische kracht versterkt. Daarnaast ligt er de vraag naar goede arbeidskrachten in 
redelijke nabijheid van de haven, die zich steeds verder naar het westen verplaatst. Voor 
een deel zullen dat tijdelijke arbeidsmigranten zijn, wat een specifieke huisvestingsopgave 
met zich meebrengt. 
Voorne-Putten heeft grote betekenis voor de woningmarkt en de groenstructuur van de 
regio. Landelijke en dorpse woonmilieus zijn in de regio schaars. Een regionaal 
georiënteerde visie op de woningbouw en de dorpsontwikkeling kan de vitaliteit van de 
kernen op peil houden, ook als de omvang van de bevolking gaat afnemen. Deel van de 
opgave voor de Westflank is ook de ontwikkeling, het beheer en de recreatieve ontsluiting 
van het landschap. 

Wat willen we bereiken in 2015? 

1. Er is een gedragen beeld van de mogelijkheden van een programma Westflank en de 
wijze waarop de stadsregio daaraan vorm geeft. 
2. De gezamenlijke uitvoeringskracht op Voorne-Putten is vergroot, in het bijzonder ten 
aanzien van landelijk wonen, sanering glastuinbouw, bedrijventerreinen, landschap en 
woningbouw. 
3. Er is bestuurlijke afstemming en er zijn concrete activiteiten ten aanzien van de 
huisvesting van tijdelijke arbeidsmigranten. 

Wat gaan we daarvoor doen in 2012? 
1 en 2. Ontwikkeling ruimtelijke scenario's met de omgeving als basis voor bestuurlijke 
keuzen en organiseren van het bestuurlijk debat hierover om tot een gedragen beeld voor 
ontwikkeling te komen. 
3. Met betrokken gemeenten en marktpartijen monitoren van de in 2011 gemaakte 
afspraken omtrent de bevordering van realisatie van extra ruimte voor huisvesting van 
tijdelijk arbeidsmigranten. 

Oostflank 

De Mirtverkenning Rotterdam Vooruit kent in het oostelijk deel van de Stadsregio een 
opgave om de (toekomstige) congestie in de Brienenoord- en Algeracorridor op te lossen. 
In het deelproject Herontwerp Brienenoord- en Algeracorridor (HBAC) is in 2010/2011 een 
brede verkenning uitgevoerd met als uitkomst een structurele oplossing voor de lange 
termijn. 
Deze verkenning is uitgevoerd met actieve participatie van de betrokken regiogemeenten 
en met een meedenkgroep van stakeholders uit het bedrijfsleven. De scope is, conform de 
methodiek van Sneller en Beter, bewust breed gestart. 
Het programma Oostflank wordt inhoudelijk gevuld door de ruimtelijke en economische 
kansen die de structurele verbetering van de bereikbaarheid op kan leveren. Een 
belangrijke voorwaarde hierbij is zicht op financiering en realisatie. In 2011 zal het 
regionale, maar vooral het Rijks financiële kader daar duidelijkheid over geven. 
De opdrachtgevers van Rotterdam Vooruit hebben tevens gevraagd een pakket 
realiseerbare maatregelen uit te werken, die in de periode tot 2020 bijdraagt aan 
verlichting van de congestie in het Oostflank. Immers de structurele oplossing in de vorm 
van een tweetal nieuwe oeververbindingen vraagt minimaal 8 jaar 
voorbereiding/uitwerking/bouw voordat ze de congestie op de Rotterdamse Ruit gaat 
verlichten. 
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Wat wi l l en w e bere iken in 2015? 

1. Een voorkeursbesluit voor de structurele maatregelen, er vanuit gaande dat er in de 
periode 2020-2023 financiële investeringsruimte gevonden is. 

2. Een pakket korte termijn maatregelen die of uitgevoerd zijn of zover uitgewerkt zijn 
dat de beslissing genomen kan worden ze uit te voeren in de periode 2015-2020. 

3. Een verregaande samenwerking in de Oostflank op bereikbaarheidsaanpak en 
ruimtelijk-economische kansen ervan. 

Wat gaan w e daarvoor doen in 2012? 

1. 

2. 

De programmacoördinatie Oostflank levert haar bijdrage aan het voorbereiden van de 
structurele maatregelen, zijnde de twee nieuwe oeververbindingen. Dit gebeurt in het 
kader van de Mirtverkenning Rotterdam Vooruit. 
en 3. De programmacoördinatie Oostflank zorgt voor de afstemming tussen 
gemeentelijke activiteiten uit het pakket korte termijn maatregelen en voor 
samenhang in de ruimtelijke en economische benutting van een betere 
bereikbaarheid. 

Wat kost het? 

A c t i v i t e i t : Geb iedsge r i ch te o p g a v e n B e g r o t i n g 
2 0 1 2 

Begroting 
2013 

Begroting 
2014 

Begroting 
2015 

Lasten 
- Algemeen 
- Noordas 
- Rivierzones 
- Westflank 
- Oostflank 
- Stedenbaan - zuidvleugelnet 
- Ondersteuning 
- Apparaatslasten 

125.000 
175.000 
200.000 
110.000 
100.000 
105.000 

65.000 
760.962 

125.000 
175.000 
200.000 
110.000 
100.000 
105.000 
65.000 

769.185 

125.000 
175.000 
200.000 
110.000 
100.000 
105.000 
65.000 

778.142 

125.000 
175.000 
200.000 
110.000 
100.000 
105.000 
65.000 

781.521 

To taa l u i t g a v e n 

Baten 
- Algemene dekkingsmiddelen 

To taa l i n k o m s t e n 

QBUedsyeiichte opgaven 

AJgeneen 
■ -Nbordas 

Rvier^ones 
Utetflank 

■ - Stedertxen - ZLKhleuggnet 
■ - OdersteLróg 
D-AppiraBtsWen 
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3.2 Economische structuurversterking 
Het organiseren van netwerken tussen sectoren en tussen bedrijven, wetenschap en 
overheid is cruciaal voor de concurrentiepositie van de regio, naast een goede 
bereikbaarheid en een goede ruimtelijke kwaliteit met aantrekkelijke woonmilieus. De 
inzet van de stadsregio moet dan ook op deze inzichten geënt zijn, zowel op regioniveau 
als op de schaal van de Zuidvleugel. 
Hiervoor is het Uitvoeringsprogramma Economie stadsregio Rotterdam opgesteld. 
Elementen hiervan zijn een keuze voor economische speerpunt-clusters, een gezamenlijke 
promotie- en acquisitiestrategie, en afstemming/profilering van werklocaties. Daarnaast is 
daadwerkelijke programmatische afstemming op het gebied van kantoren en 
bedrijventerreinen, mede in het licht van opgaven zoals mobiliteit en duurzaamheid, 
belangrijk. 

Wat willen we bereiken in 2015? 

1. Een bijdrage leveren aan het versterken van sterke clusters. Het benutten van kansen 
in innovatie gericht op het verduurzamen van de economie en de kruisbestuiving 
tussen sectoren. 

2. We hebben een gezamenlijke aanpak voor promotie en acquisitie op het niveau van de 
metropoolregio Rotterdam-Den Haag. 

3. Het verbeteren van het ondernemersklimaat door kwaliteitsverbetering en betere 
afstemming van de regionale dienstverlening aan ondernemers. 

4. Een niet-vrijblijvende afstemming over de kantorenprogramma's en de benutting en 
ontwikkeling van regionale knooppunten. Doel hiervan is de leegstand te verminderen 
en een marktconforme kantorenvoorraad te realiseren, door ondermeer incourante 
kantoorpanden uit de markt te nemen en nieuw aanbod gedoseerd op de markt te 
brengen. 

5. De herstructurering van de bedrijventerreinen uit het convenant 'Naar regionale 
uitvoeringskracht' is in gang gezet. 

6. Voor nieuwe bedrijventerreinen zijn er afspraken met gemeenten om de uitvoering 
zeker te stellen. Speciale aandacht gaat hierbij uit naar de terreinen in Ridderkerk, 
Bernisse/Spijkenisse en Brielle. 

Wat gaan we daarvoor doen in 2012? 

1. Het uitvoeren van clusterversterkende of clusterverbindende maatregelen. 
2. Een bijdrage leveren aan de inspanningen van de RIA (Rotterdam Investment Agency) 

om (op het niveau van de metropoolregio Rotterdam-Den Haag) de Rotterdam Area 
internationaal te profileren, en het bevorderen van de samenwerking met 
regiogemeenten. 

3. Een netwerk tot stand brengen van gemeentelijke ondernemersloketten, 
bedrijfscontactfunctionarissen en de Kamer van Koophandel. 

4. Met Rotterdam, Capelle a/d IJssel, Schiedam, en Vlaardingen afspraken maken over 
afstemming kantorenprogramma's en de benutting en ontwikkeling van regionale 
knooppunten en monitoren regionaal kantooraanbod. 

5. Uitvoeren van het Regionaal Herstructurerings- en Ontwikkelingsbureau (RHOB) -
meerjarenprogramma, waarbij mede uitvoering wordt gegeven aan de ambities van 
duurzaamheid. 

6. Verbreden convenantsafspraken herstructurering (RHOB) naar realisatie nieuwe 
bedrijventerreinen (m.n. Nieuw-Reijerwaard, Bernisse/Spijkenisse en Brielle). 
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Wat kost het? 

A c t i v i t e i t : Economische s t r u c t u u r v e r s t e r k i n g B e g r o t i n g 
2 0 1 2 

Begroting 
2013 

Begroting 
2014 

Begroting 
2015 

tasten 

- Economische agenda algemeen 
- Communicatie 
- Versterking economische clusters 
- Promotie en dienstverlening 
- Promotie en aquisitle 
- Kwaliteitsverbetering dienstverlening 
- Kantoren en knooppunten 
- Bedrijventerreinen 
- Detailhandel 
- Monitor 
- Apparaatslasten 

85.065 
50.000 
50.000 

50.000 
50.000 

100.000 
3 .650 .000 

3 0 . 0 0 0 
3 0 . 0 0 0 

1.032.719 

85.065 
50.000 
50.000 

50.000 
50.000 

100.000 
3.650.000 

30.000 
30.000 

1.043.404 

85.065 
50.000 
50.000 

50,000 
50.000 

100.000 
3.650.000 

30.000 
30.000 

1.055.116 

85.065 
50.000 
50.000 

50.000 
50.000 

100.000 
150.000 
30.000 
30.000 

1.059.930 

To taa l u i t g a v e n 5.127.784 5.138.469 5.150.181 1.654.995 

Baten 
• Algemene dekkingsmiddelen 
- Bijdrage provincie Zuid-Holland 
- Onttrekking Investeringsreserve 

1.613.784 
14.000 

3.500.000 

1.624.469 
14.000 

3.500.000 

1.636.181 
14.000 

3.500.000 

1.640.995 
14.000 

Totaal inkomsten 5.127.784 5.138.469 5,150.181 

Goonomische structuurversterking 

- fecnomsche agenda algerreen 
- Ccnrruicatie 
- Versterking econcrrische cketers 
- RonT*e en denstveriering 
- R-orTT*e en aquisrtje 
- Kwallteitsverbetenngcienstvertenng 
- Kantoren en knocppLrten 
- Bectijventerreinen 
- D&ihandei 

-Apparaatslasten 
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3.3 Bereikbaarheid en mobil i teit 
Het verkeer- en vervoerbeleid van de stadsregio is vastgelegd in het Regionaal Verkeer-
en Vervoerplan (RWP, 2003). Het belangrijkste doel van dit beleid is het garanderen van 
de bereikbaarheid van de Rotterdamse regio. Een goede bereikbaarheid is immers een 
voorwaarde voor een voorspoedige ruimtelijke en economische ontwikkeling. 

De infrastructuur in de stadsregio is in de afgelopen decennia onvoldoende meegegroeid 
met de ruimtelijke en economische ontwikkeling. Dat is op dit moment vooral te merken 
aan de overbelasting van de Ruit. Op termijn kunnen ook capaciteitsproblemen in het 
regionaal openbaar vervoer ontstaan. Ook de eenzijdige ontsluiting van het haven- en 
industrieel complex vormt een probleem. 

De verwachting is dat de mobiliteit de komende decennia blijft groeien. Dat stelt extra 
eisen aan de infrastructuur. In combinatie met de ambitie om kwalitatief hoogwaardige 
woon- en werkmilieus te creëren, vraagt dat om de inzet op een samenhangend en 
duurzaam mobiliteitssysteem. Een dergelijk mobiliteitssysteem kent twee pijlers: (1) een 
robuust en veilig verkeersnetwerk met een betere benutting en (2) hoogwaardig openbaar 
vervoer en een verdere stedelijke ontwikkeling rond het openbaar vervoer. 

3.3.1 Verkeer 

Een duurzaam en verkeersveilig mobiliteitssysteem van hoge kwaliteit maakt het voor de 
reiziger mogelijk om zich op een comfortabele en betrouwbare manier van deur tot deur 
te verplaatsen. Op de drukste verbindingen moet de reiziger de keuze hebben tussen 
verschillende vervoerswijzen of alternatieve routes. Een goede samenhang tussen de 
netwerken voor personenvervoer (fiets, auto, openbaar vervoer) wordt steeds 
belangrijker. Dat maakt het totale mobiliteitsysteem robuuster. Hierbij is het stimuleren 
van de groeiende trend in het fietsgebruik en gebruik van P+R voorzieningen van groot 
belang. Daarnaast is verkeersveiligheid zowel bij nieuwe als bij bestaande wegen een 
belangrijk aandachtspunt. 

Het wegennet in de regio mist een aantal cruciale schakels: onder meer de A13/A16-
verbinding en een meer westelijke oeververbinding. Met deze verbindingen ontstaat 
parallelliteit in het wegsysteem. Dat biedt alternatieven in geval van incidenten en draagt 
daarmee bij aan een robuust en betrouwbaar systeem. Deze nieuwe schakels worden 
goed in hun omgeving ingepast. Er vindt onderzoek plaats naar het beter functioneren van 
het stedelijk en regionaal wegennetwerk. Dit kan leiden tot het benoemen van nieuwe of 
het herprioriteren van reeds geplande uitvoeringsprojecten voor de periode na 2014. 

Benuttingsmaatregelen kunnen extra capaciteit op het wegennet realiseren zonder te 
investeren in nieuwe infrastructuur. Een betere benutting is mogelijk door afspraken met 
het bedrijfsleven te maken (mobiliteitsmanagement) of door technische maatregelen 
(dynamisch verkeersmanagement). In het stedelijk gebied is een optimalisatie van het 
goederenvervoer ten behoeve van de bevoorrading gewenst. 
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Wat willen we bereiken tot 2015? 

1. Maatregelen uit het maatregelenpakket Duurzame Mobiliteit zijn in uitvoering. Er is 
een waarneembare vermindering van het aantal geluidgehinderden op weg naar 
de doelstelling van 30% reductie van geluidgehinderden in 2025. 

2. Twee rijksweg projecten zijn in uitvoering: de A4 Delft-Schiedam en de verbreding 
van de A15 Maasvlakte-Vaanplein. De A13/A16-verbinding is in 2014 klaar voor 
uitvoering. Voor een Nieuwe Westelijke Oeververbinding is de planvorming 
gestart, evenals voor de Van Brienenoord-/Algeracorridor. 

3. De regionale wegenprojecten 'ontsluiting van Voorne-Putten', verbreding N209 en 
de Drie-in-Eén (ontsluiting Hoek van Holland, Veilingroute en Westerlee) zijn 
gereed. De planvorming voor verbreding van de N471 is gestart. 

4. Op het rijkswegennet in de regio zijn dynamische snelheden ingevoerd. 

5. Reizigers worden door middel van DRIP's, websites en actuele reisinformatie op de 
hoogte gehouden van de bereikbaarheid van de regio inclusief relevante 
wegwerkzaamheden zodat ze slimmer en bewuster kunnen reizen. 

6. Er is één gezamenlijke uitvoeringsorganisatie voor de inzet en het beheer van de 
Dynamisch Verkeers Maatregelen op rijks-, provinciale en gemeentelijke wegen. 

7. Rondom alle knooppunten is er sprake van actief mobiliteitsmanagement door alle 
grote werkgevers. 

8. 5% reductie van het aantal auto's naar de knooppunten tijdens de spits en 20% 
voor deJiaven/A15 o.a. middels subsidiering van de samenwerkingsverbanden 
Bereik en de Verkeersonderneming. 

9. De kwaliteit van het fietsnetwerk is toegenomen, waarbij minstens één complexe 
en nu nog ontbrekende schakel in uitvoering is. Het fietsgebruik is met 6% 
toegenomen ten opzichte van 2010. 

10. Fietsparkeerplaatsen en OV-fietsen bij haltes en stations zijn afgestemd op de 
(groei van de) behoefte, 2500 nieuwe P+R plaatsen en het Verwijzingsplan P+R 
zijn gerealiseerd en 
stedelijke distributie is in de hele regio optimaal georganiseerd. 

11. Op stadsregionaal niveau is in 2014 het aantal verkeersdoden gedaald naar 
maximaal 25 en het aantal ziekenhuisgewonden naar maximaal 374. 

Wat gaan we daarvoor doen in 2012? 

Duurzame mobiliteit 
1. Start uitvoering maatregelenpakket Duurzame Mobiliteit. 

Wegennet 
1. In 2012 wordt door de minister van I&M op basis van een zorgvuldig 

omgevingsproces en de resultaten van het MIRT-onderzoek de rijksstructuurvisie 
Rotterdam Vooruit vastgesteld en een definitieve voorkeursbeslissing over de 
'Nieuwe Westelijke Oeververbinding' genomen en wordt de MIRT-planuitwerking 
gestart; 

2. Het ontwerp-tracébesluit voor de aanleg van de A13/A16 wordt gepubliceerd. 

Dynamisch Verkeersmanagement 
1. Het pakket met systemen dat noodzakelijk is voor operationele scenario's volgend 

uit de in 2011 opgestelde programmering DVM systemen wordt gerealiseerd. De 
regelscenario's voor de A15 en de Ruit Rotterdam zijn uitgewerkt en tenminste in 
3 clusters volledig operationeel. 

2. De op 1 september 2011 opgerichte Regiodesk werkt volgens het opgestelde 
groeipad aan regionaal verkeersmanagement. 

3. Er worden Tactische Kaders vastgesteld voor de regio's Drechtsteden en Midden-
Holland zodat ook in die regio's scenario's opgesteld kunnen worden voor regionaal 
operationeel verkeersmanagement.Besluitvorming over vormgeving 
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verkeersmanagementorganisatie Zuidvleugel is afgerond, de opzet voor een 
virtuele verkeerscentrale is vastgesteld. 

4. 
5. Er vindt op regionale provinciale schaal afstemming van geplande verstoringen 

plaats (Regioregie). 
6. Er is een stadsregionale afstemtafel voor geplande verstoringen 
7. In 2011 heeft een O-meting plaatsgevonden naar de ervaringen van de 

weggebruiker met DVM, in 2012 vindt een 1-meting plaats. 
8. De stadsregio is opdrachtgever voor de website www.bereikbareregiorotterdam.nl  

en het meldpunt wegwerkzaamheden en zorgt dat deze website actueel gehouden 
wordt. 

Mobiliteitsmanagement 
1. Van de 175 werkgeverslocaties in de regio Rotterdam die in 2010 zijn benaderd 

om te mee te doen aan mobiliteitsmanagement is met een groot aantal 
overeenkomsten gesloten waardoor ca. 60.000 werknemers kunnen profiteren van 
projecten en initiatieven op het gebied van mobiliteitsmanagement. 

2. Na de verschillende O-metingen per bedrijf wordt in het voorjaar van 2012 een 1-
meting uitgevoerd naar de mobiliteit van de verschillende werknemers. 

3. In september 2012 wordt gemeten of de doelstellingen gehaald zijn., is het 
streven voor 80 van deze locaties commitment te krijgen op directieniveau voor de 
doelstelling van 5% reductie van het aantal auto's samen in te zetten op 
mobiliteitsmanagement. 

4. Er wordt in 2012 besloten over de wijze waarop de huidige aanpak een vervolg 
moet krijgen, waarbij er minder publiek geld wordt geïnvesteerd zonder dat 
daarmee het behaalde effect teniet wordt gedaan. 

Fiets 
l. Afspraken maken met wegbeheerders om het regionale fietsnetwerk verder te 

voltooien en de kwaliteit verder te verbeteren en verstrekken van subsidies 
hiervoor. 

P±R 
Met wegbeheerders afspraken maken over het realiseren van P+R plaatsen en 
fietsparkeerplaatsen bij openbaar vervoer locaties en het verstrekken van 
subsidies hiervoor. 

Goederenvervoer 
1. Uitvoeren en monitoren aanbevelingen voortkomend uit het regionaal 

bevoorradingsprofiel 
2. Monitoring uitvoeren korte termijn maatregelen van de netwerkanalyse 

goederenvervoer Zuidvleugel 

Verkeersveiligheid 
1. De pilot totally traffic loopt af en wordt opgenomen in het reguliere 

subsidiepakktet van de stadsregio. 

2. De uitkomsten van de evaluatie van de Verkeersleerkracht worden gebruikt om 
een verbeterd programma 'School op Seef' neer te zetten. 

3. Doelstelling neerzetten dat in 2012 alle gemeenten een verkeersveiligheidsproject 
(gesubsidieerd) hebben lopen? Kan verkeerseducatie of infrastructuur zijn. 
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Wat kost het? 

Ac t i v i t e i t : Verkee r Begro t i ng 
2 0 1 2 

Begroting 
2013 

Begroting 
2014 

Begroting 
2015 

/.asten 
- Beleid en programmering 
- Duurzame mobiliteit 
- DVM 
- Fiets 
- Goederenvervoer 
- Mobiliteitsmagement 
- P+R 
- Verkeersveiligheid 
- Wegennetwerk 
- Apparaatslasten 
- Stelpost R I W 

2.908.816 
600.000 

3.352.029 
9.528.803 

80.000 
2.033.750 
5.635.000 

10.806.000 
5.491.527 
1.284.579 

11.157.580-

3.066.816 
600.000 

1.577.029 
4.403.392 

80.000 
1,080.000 
2.115.000 
4.557.150 
5.599.500 
1.297.484 

698.458 

3,155,816 
600.000 

2.577.029 
3.388.000 

80.000 
1.065.000 
4.100.000 
3.871.500 
5.164.500 
1.311.839 

223.500-

3,234,816 
600.000 

2.577.029 
3.098.000 

80.000 
1.050.000 
4.100.000 
3.924.000 
5.114.500 
1.318.829 

Totaa l u i t g a v e n 30.562.925 25.074.829 25.090.184 

öaten 
- Rijksbijdrage BDU 
- Rente fonds BDU 
- Onttrekking fonds BOR nog te verplichten 

52.288.434 
1.241.966 

40.000 

35.508.662 
1.415.383 

50.030.205 
1.606.406 

46.703.254 
1.855.200 

Totaa l i n k o m s t e n 5 3 . 5 7 0 . 4 0 0 

- Dotatie fonds BDU nog te verplichten 2 3 . 0 0 7 . 4 7 6 

I ■ Beleid en programering 

l - Duurzame mobilrtert 

l - C V M 

I-Fiets 

I - Goederenvervoer 

I - Mobllrtertsmagement 

1-P.R 

] - Verkeersveiligheid 

I-Wegennetwerk 

l Apparaatskisten 
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3.3.2 Openbaar vervoer 

Hoogwaardig openbaar vervoer vormt de basis van een duurzaam mobiliteitssysteem. Het 
is de ambitie de groei van mobiliteit als gevolg van stedelijke en economische ontwikkeling 
zo veel mogelijk in het openbaar vervoer op te vangen. Door de (financiële) taakstellingen 
uit het regeerakkoord is dit een zeer hoge ambitie. Een goede samenhang tussen 
bereikbaarheid en stedelijke ontwikkeling is daarom steeds belangrijker. Stedelijke 
verdichting rondom stations en andere regionale knooppunten maakt een financieel 
gezonde exploitatie van hoogwaardig openbaar vervoer mogelijk. 

De geïntegreerde aanpak van mobiliteit en verstedelijking richt zich nu vooral op de 
Stedenbaanstations langs de spoorlijnen, maar wordt uitgebreid naar het totale 
hoogwaardig openbaar-vervoerssysteem in de Zuidvleugel en de Randstad: het 
Randstadnet, ook wel R-net genoemd. Ook het metro- en tramplusnetwerk behoren hier 
toe. 

Wat willen we bereiken in 2015? 

1. 80 % van alle in de bestuursperiode 2010-2014 nieuw gebouwde woningen en 
kantoren in de regio ligt in de invloedsfeer van hoogwaardig openbaar vervoer; 

2. De OV-terminal Rotterdam Centraal is gereed. RandstadRail rijdt door van Den 
Haag naar Rotterdam Zuid; 

3. De Hoekse lijn maakt onderdeel uit van het metronetwerk: een doorgaande 
metroverbinding Capelle - Hoek van Holland is mogelijk; 

4. Openbaar vervoer over water functioneert betrouwbaar; 
5. Er zijn 800 nieuwe panelen met dynamische reisinformatie op de OV-haltes in de 

regio; 
6. Op alle tram- en metrolijnen rijdt modern materieel; 
7. Efficiënte exploitatie van het OV door onder meer extra keerlussen voor trams en 

een verhoging van de snelheid, tariefintegratie met de NS en verschil tussen spits
en daltarieven. Er is een 10% hogere kosteneffectiviteit bereikt door een 
efficiëntere bedrijfsvoering bij de vervoerders en doordat het openbaar 
vervoersaanbod beter is afgestemd op de vervoervraag; 

8. De sociale veiligheid in het OV ligt minimaal op het niveau van 2010 tegen 4 
miljoen euro lagere kosten per jaar door een efficiëntere inzet van mensen en 
middelen. 
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Wat gaan we daarvoor doen in 2012 

Verstedelijking rondom openbaar vervoer 
De stadsregio spreekt de gemeentebesturen aan op de ontwikkeling van 
woningbouw, kantoren en stedelijke voorzieningen rondom stationslocaties 
(verstedelijkingsafspraken en programma economie); 

Versterking bestaand netwerk en verbetering kwaliteit huidige netwerk 
Het spoor Hoekse Lijn is ondergebracht onder nieuwe wet lokaalspoor, Er wordt 
een start gemaakt met de volgende stappen in de ombouw naar en koppeling aan 
het metronet. 
Voorbereiden/uitvoeren van projecten, die een betere exploitatie mogelijk maken. 
Specifiek: keerlus Langenhorst en Wilhelminaplein 
Er wordt uitvoering gegeven aan maatregelen om de doorstroming van het OV te 
vergroten. 
Subsidiëren van de aanleg van parkeervoorzieningen voor fiets en auto bij 
openbaar vervoerhaltes en knooppunten (P+R). 

Optimale exploitatie 
De ZoRo-busbaan wordt in gebruik genomen. Een nieuwe R-net verbinding komt 
hiermee tot stand. De verbinding van en naar Zoetermeer wordt sneller en de 
busbaan zal bijdragen .aan een.meer efficiënte lijnvoering in.Lansingerland. 
De subsidiesystemathiek voor aanleg toegankelijke haltes wordt geoptimaliseerd 
om de aanleg om uitvoering van aanleg verder te stimuleren.De nieuwe bus 
concessie Rotterdam e.o. is gegund. Binnen de concessies wordt gestreefd naar 
een optimum tussen beschikbare middelen en het bedienings- en 
voorzieningenniveau. 
Er wordt invulling gegeven aan gemaakte afspraken binnen Stedenbaan Plus wordt 
een voor de reiziger meer eenduidig en herkenbaar OV-netwerk op 
Randstadniveau bevorderd. (Randstadnet/R-net). 
Doorvoeren efficiencymaatregelen sociale veiligheid: opbrengstverhoging boetes, 
waardering van het veiligheidsgevoel van reizigers in het voertuig en van reizigers 
op haltes bedraagt een waarderingscijfer van 7,5 bij alle concessies. 
Er wordt uitvoering gegeven aan de beleidslijn tarieven zoals vastgesteld in 2011 

Toekomstbestendig beheer en onderhoud 
Doorvoeren van 'asset management' als instrument voor kostenbeheersing van 
regulier beheer en onderhoud. 
Vanuit de meerjarenplanning beheer en onderhoud infrastructuur wordt een 5 
jaren planning afgeleid waarbij de instrumenten van assest management optimaal 
zijn toegepast. Resultaat is een pakket van maatregelen welke leiden tot 
levensduurverlenging en daarbij lagere kosten. 
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Wat kost het? 

Ac t i v i t e i t : Openbaar Ve rvoe r Beg ro t i ng 
2 0 1 2 

Begroting 
2013 

Begroting 
2014 

Begroting 
2015 

tasten 
- OV-exploitatie 
- OV-beheer en onderhoud 
- OV-netwerk 
- Apparaatslasten 
- Nog in te vutten bezuinigingen 

141.341.634 
84.414.553 
27.725.000 

1.759.895 
8.900.000-

157.327.268 
103.601.344 
36.280.000 
1.780.153 

61.290.716-

161.307.268 
112.001.344 
11.130.000 
1.802.037 

68.640.716-

160.187.268 
107.801.344 
13.480.000 
1.809.233 

88.181.433-

Totaa l u i t gaven 246.341.082 237.698.048 217.599.932 195.096.412 

6aten 
- Rijksbijdrage BDU 246.341.082 

Totaa l i n k o m s t e n 246.341.082 

Openbaar vervoer 

OV-exploitat» 
OV-beheer en onderhoud 
OV-netwerk 

D - Apparaatskisten 
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3.4 Wonen: duurzaam en marktgericht aanbod 
Inleiding 
Een goed en gevarieerd aanbod aan woningen is een voorwaarde om bewoners sterker 
aan de regio te binden, ook als zij een andere woning zoeken. Het maakt de regio 
bovendien aantrekkelijker voor grotere groepen bewoners. Dat is weer gunstig voor de 
internationale concurrentiekracht van de regio. Deze inzet van de regio vertaalt zich in 
woningmarktafspraken in de regio en in afspraken met Zuidvleugelpartners en Rijk. De 
recente economische crisis heeft de woningmarkt hard getroffen. Dat maakt het des te 
belangrijker om woningen te bouwen waar een marktvraag voor is. De opgave is om de 
bouwproductie te richten op woonmilieus waar een tekort aan bestaat en transformaties te 
richten op woonmilieus waar een overschot aan is. Hierbij wordt aangesloten bij de 
bestaande kwaliteiten van de regio, zoals de landschappen, de rivieren en de 
bereikbaarheidskwaliteit (Stedenbaan en knooppunten). In een gezonde woningmarkt zijn 
ook voor huishoudens met lage inkomens voldoende woningen beschikbaar. Belangrijke 
opgave daarbij is een betere spreiding over de regio. 

Wat w i l l en w e bere iken in 2015? 

1. De afstemming van de woningproductie op de behoefte van consumenten in de 
woonmilieu's zoals afgesproken in de woningmarktafspraken heeft zijn eerste 
vruchten afgeworpen. Dat blijkt onder andere uit de verkoopresultaten van de 
nieuwbouw. 

2. De voorgenomen herstructurering van gebieden is conform de gemaakte 
woningmarktafspraken verlopen. 

3. In 2014 worden de gemaakte woningmarktafspraken geëvalueerd en worden de 
woningmarktafspraken voorde periode 2015-2020 ingevuld. 

4. Het woonruimtebemiddelingssysteem voor de sociale huurvoorraad is, in nauwe 
samenwerking met de betrokken gemeenten, de Provincie en Maaskoepel 
afgestemd op de doelstellingen van het verstedelijkingsscenario "Op weg naar een 
gezonde woningmarkt". De afspraken hierover zijn, met inachtneming van de 
wettelijke kaders uit de nieuwe huisvestingswet, vastgelegd in een nieuwe 
huisvestingsverordening. 

5. Vraag en aanbod in de sociale voorraad voor de primaire doelgroep (2011: 
huishoudens met een inkomen tot € 33.000,- ) is op elkaar afgestemd. 

6. Daar waar noodzakelijk zijn er aanvullende maatregelen genomen die ervoor 
hebben gezorgd dat de aandachtsgroep (huishoudens met een inkomen tussen de 
33.000 en 43.000) ook in voldoende mate in hun woningbehoefte kunnen voorzien 

7. Alle gemeenten voldoen aan hun wettelijke taakstelling op het gebied van 
huisvesting verblijfsgerechtigden 

Wat gaan w e daarvoor doen in 2012? 

1. We ondersteunen gemeenten bij het realiseren van hun opgave om de gewenste 
woonmilieus te realiseren op subregionaal en regionaal niveau door kennis- en 
ervaringsoverdracht, specifiek consumenten- en woningmarktonderzoek en de 
inzet van de investeringsreserve (incl. ISV-3) ter verbetering van de kwaliteit van 
de openbare ruimte en de inzet van de provinciale RAS uren sociaal beleid voor 
het ondersteunen van gemeenten bij betrekken van bewoners bij ontwerp en 
beheer van de openbare ruimte. 

2. Het "dashboard" dat we als pilot in 2011 in nauwe samenwerking met gemeenten, 
Maaskoepel, marktpartijen en de provincie hebben ontwikkeld, wordt op basis van 
de opgedane ervaringen verder ontwikkeld en functioneert in de loop van 2012 in 
alle subregio's. Met dit dashboard kunnen woningmarktontwikkelingen in beeld 
worden gebracht en de gemaakte afspraken gemonitord. 
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3. Het in 2011 is het proces gestart om het woonruimtebemiddelingssysteem in 
dienst te zetten van doelstellingen van het verstedelijkingsscenario. Het streven is 
om dit in 2012 af te ronden met een nieuwe huisvestingsverordening. 

4. Er wordt uitvoering gegeven aan het in 2011 aangescherpte beleid met betrekking 
tot de wettelijke toezichthoudende taken van de stadsregio ten aanzien van de 
huisvesting verblijfsgerechtigden. 

Wat kost het programma Wonen in 2012? 

W o n e n : d u u r z a a m en m a r k t g e r i c h t aanbod B e g r o t i n g 
2 0 1 2 

Begroting 
2013 

Begroting 
2014 

Begroting 
2015 

Lasten 
- Woningmarktregie 
- Ondersteunen en inspireren 
- Beleid wonen algemeen 
- Wettelijke taken 
- Apparaatslasten 

228.000 
275.000 

5.749.210 
110.000 
566.028 

228.000 
275.000 

3.765.900 
110.000 
571.984 

228.000 
275.000 

3.862.428 
t 10.000 
578.496 

228.000 
275.000 

2.112.849 
110.000 
581.087 

To taa l u i t g a v e n 6.928.238 4.950.8B4 5.053.924 3.306.936 

Baten 
- Algemene dekkingsmiddelen 
- Bijdrage provincie Zuid-Holland 
- Rijksbijdrage ISV-3 
- Ontrekking Investeringsreserve 

1.250.158 
23 .559 

3 . 9 0 4 . 5 2 1 
1.750.000 

1.256.114 
23.559 

1.921.211 
1.750.000 

1.262.626 
23.559 

2.017.739 
1.750.000 

1.265.217 
23.559 

2.018.160 

To taa l i n k o m s t e n 6.928.238 4.950.884 5.053.924 

Sa ldo 

■ - VNfcnngnarWre^e 
■ - Orterstetnen en Inspireren 
D - Bekad wenen algerreen 

□ -\AMMPvWan 
■ - Apparaatslasten 
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3.5 Duurzame regio 

3 . 5 . 1 . Groen 

Het groen is een belangrijke vestigingsfactor voor bewoners en bedrijven. Een vitaal, mooi 
en bereikbaar landschap is belangrijk voor de attractiviteit, duurzaamheid en 
concurrentiekracht van de regio. Vergeleken met andere regio's scoort de Rotterdamse 
regio slecht op dit onderwerp. Dit wordt veroorzaakt door de beperkte recreatieve waarde 
van het landschap, het ontbreken van belangrijke schakels en de slechte bereikbaarheid 
vanuit de omliggende wijken. De opgave is dan ook de relatie tussen het stedelijk gebied 
en het ommeland te vergroten (onder meer door het verbeteren van de recreatieve, 
natuur en landschappelijke de stad-landverbindingen) en de beleefbaarheid van het 
landschap te verbeteren. De uitbreiding van nieuwe groengebieden beperkt zich tot de 
essentiële ontbrekende schakels in de groenstructuur van de Rotterdamse regio. 
De maatschappelijke waardering voor het landschap raakt steeds meer gekoppeld aan 
grotere eenheden met een eigen identiteit en uitstraling. In de Deltapoort en de Hof van 
Delfland zijn metropolitane landschappen in ontwikkeling. In deze gebieden is de opgave 
het vergroten van de recreatieve waarde, gekoppeld aan het economisch vitaal houden 
van de agrarische sector. 
Voorts is er de opgave het open landschap van Voorne Putten in stand te houden en een 
goede balans te vinden met de ruimtelijk economische ontwikkelingen al daar. 
Tenslotte moeten alle natuur- en recreatiegebieden 'een kwaliteit hebben die tegemoet 
komt aan de wensen van de gebruikers en die toekomstbestendig is. De organisatie en 
financiering van het beheer is dan ook een belangrijk aandachtspunt. 

W a t w i l l en w e bere iken in 2015? 

1. De projecten uit het uitvoeringsprogramma RGSP3 zijn gerealiseerd, waaronder 
onderdelen van het krekenplan op Voorne Putten en de stad-land verbindingen ten 
behoeve van een betere bereikbaarheid van het regionale groen. 

2. Behoud van een vitale landbouw voor de instandhouding van de openheid van de 
karakteristieke landschappen in de regio. 

3. Als uitwerking van de dubbeldoelstelling van het Project Mainportontwikkeling 
Rotterdam wordt 150 ha in de Schiezone en de Vlinderstrik (gebied Noordas) 
aangelegd en is 600 ha in Albrandswaard in uitvoering. 

4. De Groene Verbinding over de infrabundel A15/Betuweroute (tevens een 
uitwerking van de dubbeldoelstelling van het project Mainportontwikkeling 
Rotterdam) is opgeleverd en in gebruik genomen eind 2012/begin 2013. 

5. Er is een duurzame structuur voor de financiering en de aansturing van het beheer 
van natuur- en recreatiegebieden. 

6. Er zijn realistische en financieel haalbare uitvoeringsprogramma's voor Deltapoort 
en Hof van Delfland. De uitvoering is van start gegaan en de eerste resultaten 
worden zichtbaar. 

Wat gaan we daarvoor doen in 2012 ? 

1.1 Starten met de uitvoering van het uitvoeringsprogramma RGSP3: maken van 
uitvoeringsafspraken met betrokken partijen (gemeenten, waterschappen, 
recreatieschappen, Zuid Hollands Landsschap, natuurmonumenten) op basis van 
de uitvoeringsovereenkomst (taakverdeling, financiering en planning) met de 
provincie Zuid-Holland. 

1.2 Initiatieven van onderop, die de kwaliteit van het landschap verbeteren, bij elkaar 
brengen en uitvoering hiervan stimuleren. 
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2. In overleg met de provincie het economische draagvlak van de landelijke gebieden 
in de regio te versterken door ruimte te bieden aan vitale landbouw omdat deze 
essentieel is voor behoud van de openheid van de karakteristieke landschappen in 
de regio. 

3. De realisatie van PMR-750 ha wordt conform planning uitgevoerd. 
4. Begeleiden van de bouw van de Groene Verbinding over de infrabundel 

A15/Betuweroute en opzetten van communicatietraject rondom de wandel- en 
fietsroute. Voorbereiden overdracht kunstwerken naar gemeente Rotterdam en 
gemeente Albrandswaard overeenkomstig de uitvoeringsovereenkomsten. 

5. Samen met gemeenten en provincie een plan van aanpak maken voor een 
duurzame structuur voor financiering en aansturing van natuur- en 
recreatiegebieden. 

6. Voortzetten van de inhoudelijke en financiële bijdragen aan de planvorming en de 
processen voor de Hof van Delfland en Deltapoort. 

Wat kost het? 

A c t i v i t e i t : Groen B e g r o t i n g 
2 0 1 2 

Begroting 
2013 

Begroting 
2014 

Begroting 
2015 

Lasten 
- Dettapoort 
- Hof van Delfland 
- PMR 
- Regionaal groenstructuurptan 
- Dotatie fonds groene verbinding 
- Dotatie voorziening groen 
- Apparaatslasten 

125.000 
125.000 

9.052.730 
10.298.139 

217.119 
224.890 
501.024 

125.000 
125.000 

8.222.272 
7.746.943 

89.585 
171.071 
506.355 

125.000 
125.000 

1.384.453 
6.776.327 

18.208 
143.167 
512.134 

125.000 
125.000 

2.056.304 
7.890 

121.100 
514.641 

Totaa l u i t g a v e n 20.543.902 16.986.226 9.084.289 2.949.935 

Baten 
- Algemene dekkingsmiddelen 
- Rijksbijdrage via provincie Zuid-Hottand 
■ Onttrekking aan fonds Groene verbinding 
- Onttrekking aan voorziening groen 
- Onttrekking aan Investeringsreserve 
- Rente fonds Groene verbinding 
- Rente voorziening groen 

1.256.370 

9.052.730 
5.042.793 
4.750.000 

217.119 
224.890 

1.261.249 

8.222.272 
2.492.049 
4.750.000 

89.585 
171.071 

1.266.571 

1.384.453 
1.521.890 
4.750.000 

18.208 
143.167 

7.890 
121.100 

To taa l i n k o m s t e n 2 0 . 5 4 3 . 9 0 2 16.986.226 9.084,289 

0-Ctettapoort 
■ - l-bt van CBIfland 
D- RVR 
o - Ftegrooad groenstnjctuixplan 
■ - CDtatie fonds groene verbindng 
B - Cbtate voorziening groen 
■ - Apparaatslasten 
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3.5.2. Mi l ieu 

De druk op de leefomgeving in de stadsregio is hoog als gevolg van het omvangrijke 
haven- en industrieel complex en een intensief gebruikt stedelijk gebied. Tegelijkertijd is 
het versterken ervan essentieel om een internationaal concurrerend vestigingsmilieu en 
aantrekkelijke woonmilieus te kunnen bieden. Een goede luchtkwaliteit en het 
terugdringen van geluidhinder zijn hierin belangrijke elementen. Vooral het vinden van 
evenwicht tussen binnenstedelijk verdichten en het realiseren van een goede 
leefomgevingskwaliteit is een grote uitdaging. Door bij ruimtelijke plannen goed gebruik te 
maken van kennis over duurzame ruimtelijke inrichting en ontwikkeling ontstaan kansen 
om de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren. 
Wereldwijd is de uitdaging actueel om een transitie te maken naar een klimaatneutrale 
samenleving. De regionale klimaatagenda is hierop het antwoord van de stadsregio. 
Energiebesparing en het gebruik maken van duurzame energiebronnen bij ruimtelijke en 
economische ontwikkeling staan centraal. 

Wa t w i l l en w e bere iken in 2015 ? 

1. De duurzaamheidstrategie is vastgesteld en in uitvoering. De doelstelling is het 
bevorderen van duurzame ontwikkeling en het verbeteren van de 
leefomgevingskwaliteit in de regio. Hiervoor is een maatwerkbenadering per 
programma van de RSA in uitvoering en hierover word jaarlijks gerapporteerd. 

_2.._ Het maatregelenpakket Luchtkwaliteit.voor de stadsregio (inclusiefjje herijking 
2010 RAP/RAL) is uitgevoerd. Daarmee wordt voldaan aan de doelstellingen van 
het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit voor wat betreft het halen 
van de normen voor fijn stof (PM 10) en NOx. 

3. Het Plan van Aanpak Regionale Klimaatagenda 2008 - 2012 is uitgevoerd en de 
reductie van de C02 uitstoot (40 % reductie in 2025 t.o.v. 1990) ligt op schema. 
Het Plan van Aanpak voor de periode 2013 - 2016, inclusief een financiële 
paragraaf, is vastgesteld en in uitvoering. 

Wat gaan w e daarvoor doen in 2012 ? 
1.1 
Uitvoeren van de duurzaamheidstrategie voor het bevorderen van duurzame ontwikkeling 
in de regio en het ontwikkelen van instrumenten voor duurzame gebiedsontwikkeling. 
Deze strategie moet leiden tot de volgende concrete resultaten: 

• De stadsregio stimuleert duurzame ontwikkeling en past dit ook zelf toe. 
Duurzame ontwikkeling is uitgewerkt in afspraken als maatwerk voor alle 
onderdelen van de RSA. In 2012 wordt de eerste duurzaamheidsrapportage 
hierover voor de stadsregio opgesteld. 

• Bij de toekenning van de middelen vanuit de investeringsreserve is 
duurzaamheid in gebruik als standaard onderdeel van de toetsingscriteria. 

• Regionaal is een inspirerend kennisnetwerk opgezet, gericht op duurzame 
gebiedsontwikkeling voor de gemeenten in de regio, waarbij ook andere 
relevante spelers met betrekking tot duurzaamheid in de regio, zoals 
kennisinstituten en ontwikkelaars, zijn aangehaakt. 

• Afhankelijk van de behoeften van gemeenten en de beschikbaarheid van 
financiële middelen bij de stadsregio worden aanvullende instrumenten 
ingezet. 

1.2 
Als langetermijndoel is in de RSA opgenomen dat ruimtelijke plannen leiden tot een 
verbetering van de leefomgevingskwaliteit. De stadsregio heeft dat als doel bij de 
gebiedsgerichte programma's van de RSA en ondersteunt ook gemeenten om bij 
gemeentelijke ruimtelijke plannen een verbetering van de leefomgevingskwaliteit te 
realiseren. De concrete inzet en de beoogde resultaten luiden als volgt: 

• Om de leefomgevingskwaliteit te kunnen verbeteren is inzicht in milieuaspecten 
van de leefomgeving nodig. De stadsregio faciliteert dit door de verdere 
ontwikkeling van RegioGIS in samenwerking met de partners RegioGIS; DCMR, 
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HBR, GGD en gemeente Rotterdam. De stadsregio zet in op verdere verbreding 
van het platform RegioGIS door actieve deelname van gemeenten in de regio. 

• De milieusignaleringskaarten zijn onderdeel van RegioGIS en zijn toegesneden op 
de informatiebehoefte van gemeenten. Bij de milieusignaleringskaarten hoort een 
actuele handreiking voor de optimalisatie van de leefomgevingskwaliteit bij 
ruimtelijke plannen. 

• De stadsregio houdt een actueel beeld bij, in overleg met DCMR en gemeenten, 
van de knelpunten met betrekking tot het milieu, de leefomgevingskwaliteit en 
ruimtelijke ordening en stimuleert het vinden van de oplossingen hiervoor. 

• De stadsregio oefent invloed uit op de jaarlijkse Milieumonitor Stadsregio 
Rotterdam, zodat deze zich beter leent als instrument voor sturing op verbetering 
van de leefomgevingskwaliteit. 

2.1 
Voortzetten van de uitvoering van het op basis van een herijking van het bestaande 
RAP/RAL in 2011 vast te stellen maatregelpakket luchtkwaliteit 2011-2014; voor 
resterende knelpunten worden oplossingen ontwikkeld. Dit pakket bestaat zowel uit 
projecten om specifieke knelpunten in regiogemeenten op te lossen als uit projecten die 
de achtergrondconcentratie in dit gebied doen verlagen. Het maatregelenpakket wordt in 
nauwe samenwerking met Rotterdam uitgevoerd; de financiering gebeurt voor de 
stadsregionale projecten uit via de provincie verkregen Rijksmiddelen ter verbetering van 
de luchtkwaliteit in de regio (fonds Luchtkwaliteit). 

2.2 
Uitvoeren van het in 2011 vast te stellen project Schoon op Weg in nauwe samenhang 
met het project Duurzame Mobiliteit. Hierin staan maatregelen opgenomen die 
voortvloeien uit de evaluatie van het project Schone voertuigen privaat en de relevante 
projecten die in het maatregelenpakket Duurzame Mobiliteit worden genoemd. Het gaat 
bij dit project met name om projecten die zich bezighouden met voertuigen- en 
brandstoffentechniek en de rol die een lokale en regionale overheid op dat vlak kan 
spelen. 

2.3 
Deelnemen aan de uitvoering van de monitoring NSL. Jaarlijks dient conform de NSL 
(Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit) afspraken een actualisatie plaats te 
vinden van de voortgang van de luchtkwaliteitprojecten (inzicht in het behalen van 
normen voor N02 en fijn stof) en de voortgang van de grote bouwprojecten (IBM-
lokaties). Dit wordt gecoördineerd door de provincie Zuid-Holland en afgestemd met het 
ministerie van Infrastructuur en Milieu (voorheen VROM). Dit leidt tot een 
monitoringsrapport. 

2.4 
Voortzetten van de jaarlijkse actualisatie van het milieumodel voor de Regionale Verkeers-
en Milieu Kaart (RVMK). In samenwerking met het beleidsveld Verkeer en Vervoer wordt 
de RVMK jaarlijks geactualiseerd. Dit ten behoeve van verkeersberekeningen en -
voorspellingen, en berekeningen ten behoeve van gemeentelijke bouwplannen voor lucht 
en geluid. Het milieumodel van de RVMK wordt door de DCMR in opdracht van de 
stadsregio beheerd en in samenwerking met de regiogemeenten toegepast en gebruikt. 

3.1 
Voortzetten van de uitvoering van de 14 projecten uit de Regionale Klimaatagenda. 

3.2 
Monitoren van de bijdrage van de klimaatprojecten aan de doelstelling voor C02-reductie. 
Dit leidt tot een monitoringsrapport waarin staat hoe de C02-uitstoot voor de regio als 
geheel en de gemeenten afzonderlijk zich verhoudt tot het klimaatdoel: 40% C02 reductie 
in 2025 t.o.v. 1990. Tevens maakt de monitor de bijdrage van de 
samenwerkingsprojecten van de regionale Klimaatagenda aan het klimaatdoel inzichtelijk. 

Begroting 2012 Stadsregio Rotterdam 30 



3.3 
Voor de Klimaatagenda het faciliteren van de communicatie en de kennisuitwisseling 
tussen regiogemeenten. De stadsregio organiseert ambtelijke en bestuurlijke regionale 
bijeenkomsten rond de regionale Klimaatagenda en de website van de regionale 
Klimaatagenda wordt up to date gehouden. 

3.4 
Ondersteunen van regiogemeenten bij de uitvoering van de klimaatprojecten met 
programmacoördinatie en het beschikbaar stellen van middelen voor het aantrekken van 
deskundigheid en voor communicatie- en organisatiekosten. 

3.5 
Opstellen en vaststellen van het Plan van Aanpak regionale Klimaatagenda voor de 
periode 2013-2016 inclusief een financiële paragraaf. 

Wat kost het? 

A c t i v i t e i t : Mi l ieu B e g r o t i n g 
2 0 1 2 

Begroting 
2013 

Begroting 
2014 

Begroting 
2015 

/.asten 
- Milieustrategle 
- Luchtkwaliteit 
- Dotatie fonds Luchtkwaliteit 
- Overige mllieuactlviteiten 
- Klimaatprojecten 
- Apparaatslasten 

120.000 
1.400.000 

57.624 
259.094 
335.868 
729.627 

120.000 
1.400.000 

37.132 
259.094 
289.546 
717.360 

120.000 
1.400.000 

16.431 
259.094 
300.000 
715.489 

120.000 

6.016 
259.094 
300.000 
718.410 

Totaa l u i t g a v e n 2.902.214 2 ,823 ,132 2 . 8 1 1 . 0 1 4 

Baten 
- Algemene dekkingsmiddelen 
- Rijksbijdrage vla provincie Zuid-Holland 
- Onttrekking aan fonds luchtkwaliteit 
- Onttrekking aan bestemmingsreserve klimaat 
- Rente fonds luchtkwaliteit 

1.378.069 

1.400.000 
66.521 
57.624 

1.386.000 

1.400.000 

37.132 

1.394.583 

1.400.000 

16.431 

Totaa l i n k o m s t e n 2.902.214 2.823.132 2.811.014 

Mil ieu 

4 8 % 

■ - Ml ieus t ra tege 

■ - LucttkweWeit 

G - Dotatie fonds LuchtkweWelt 

D - O e r i g e ni l ieuact iute i ten 

■ - Nimaatprojecten 

■ - Apparaatslasten 
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3.6 Jeugdzorg 
In 2009 is het beleidskader jeugdzorg stadsregio Rotterdam 2009-2012 vastgesteld. 
Hierin staat verwoord op welke wijze er gewerkt gaat worden om te komen tot een 
doelmatig en verantwoord jeugdzorgaanbod in relatie tot de lokale zorg en de zorg vanuit 
andere taakvelden. Onderstaande doelen en uitwerkingen zijn overgenomen uit dit 
beleidskader. De nadere specificering van deze doelen en uitwerkingen wordt gedaan door 
middel van een uitvoeringsprogramma dat jaarlijks in het najaar wordt vastgesteld en kan 
dus nog niet in deze begroting worden opgenomen. In het uitvoeringprogramma worden 
de actuele ambities van de stadsregio meegenomen, die worden ingegeven door de 
recente ontwikkelingen in het jeugdzorgveld. In het uitvoeringsprogramma 2012 wordt 
aandacht geschonken aan de invulling van de transitie jeugdzorg, zoals is vastgelegd in 
het regeerakkoord (2010). Hierin is vastgelegd dat er één financieringssysteem moet 
komen voor het huidige preventieve beleid, de huidige vrijwillige provinciale jeugdzorg, de 
jeugd-LVG en de jeugd-GGZ en dat alle taken op het gebied van jeugdzorg gefaseerd 
worden overgeheveld naar de gemeenten. Het betreft hier: jeugd-GGZ (zowel AWBZ als 
Zorgverzekeringswet), provinciale jeugdzorg, gesloten jeugdzorg, jeugdreclassering, 
jeugdbescherming en licht verstandelijk gehandicapte jeugd. Het CJG zal hierbij gaan 
fungeren als frontoffice. 

Wat willen we bereiken in 2012? 

1 Een betere afstemming tussen vraag en aanbod van jeugdzorg. 
2 Een betere organisatie van de jeugdzorg. 
3 Een efficiënte en effectieve uitvoering van de jeugdzorg 
4 Een betere samenwerking met ketenpartners. 

Wat gaan we daarvoor doen in 2012? 

1.1 Van aanbodgericht naar vraaggericht werken. 
1.2 Bestrijding van de wachtlijsten. 
2.1 De landelijke verbetertrajecten voor gezinsvoogdij en voogdij. 
2.2 De regionale aanpak van OTS (Onder toezichtstelling, gezinsvoogdij). 
3.1 Een andere wijze van sturing en investeren! 
3.2 Verbetering doorlooptijden Bureau Jeugdzorg en zorgaanbieders. 
3.3 Een beter inzicht in resultaten en doelstellingen. 
3.4 Verbetering indicatiestelling Bureau Jeugdzorg. 
4.1 Een betere samenwerking met de lokale partners. 
4.2 Een betere samenwerking met de jeugd GGZ (Geestelijke gezondheidszorg) en de 

jeugd LVG (Licht verstandelijk gehandicapten). 
4.3 Afspraken over het vervolg IKW (Ieder kind wint). 
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Wat kost het? 

A c t i v i t e i t : J e u g d z o r g B e g r o t i n g 
2 0 1 2 

Begroting Begroting Begroting 
2013 2014 2015 

Lasten 
- Zorgaanbod (incl Iwl's) 
- Cliëntenbeleid / vertrouwenspersonen 
- Bureau Jeugdzorg 
- Onderzoek en instrumentar ium 
- Regionale Agenda Samenleving 
- Overige jeugdzorgactivl tel ten 
- Apparaatslasten 

7 4 . 2 0 0 . 8 5 7 
3 5 5 . 6 5 3 

41.277.552 
875.000 

1.361.768 
6 5 0 . 0 0 0 
5 2 5 . 0 0 0 

74.200.857 
355.653 

41.277.552 
875.000 

650.000 
525.000 

74.200.857 
355.653 

41.277.552 
875.000 

650.000 
525.000 

74.200.857 
355.653 

41.277.552 
875.000 

650.000 
525.000 

Totaa l u i t g a v e n 119.245.830 117.884.062 117.884.062 117.884,062 

Saten 
- Rijksbijdrage 
- Bijdrage provincie Zuid-Holland 
- Bijdrage gemeente Rotterdam 

117.459.062 
1.361.768 

425.000 

117.459.062 

425.000 

117,459.062 

425.000 

117.459,062 

425.000 

Totaa l i n k o m s t e n 119.245.830 117.884.062 117.884.062 117.884.062 

Jeugdzorg 

■ - Zbngaanbod (incl IvJ's) 

■ - Oiëntenbeleid / vertrouv«3nspersonen 

D - Brreeiu Jeugdzog 

D - Cnderzoek en instrLmentariim 

■ - Ftegionale Agenda Samsnlaing 

■ - CXerige jeifldzagactiviteiten 

■ - Apparaatslasten 
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4 Paragrafen 
4.1 Bestuurli jke zaken en communicatie 
Besluitvorming en participatie 
Het bestuur van de stadsregio vertegenwoordigt de gemeenten die aan het 
samenwerkingsverband deelnemen. Een transparante besluitvorming en voldoende 
betrokkenheid van de gemeenten daarbij is cruciaal. Dit gebeurt enerzijds via formele, in 
de gemeenschappelijke regeling vastgelegde kanalen als vergaderingen van het dagelijks 
bestuur, portefeuillehoudersoverleggen en vergaderingen van het algemeen bestuur. 
Anderzijds via tal van bestuurlijke overleggen en bijeenkomsten, voor raadsleden. Het 
dagelijks bestuur stuurt dit proces van consultatie en besluitvorming. De door het 
algemeen bestuur vastgestelde Regionaal Strategische Agenda (RSA) is voor het dagelijks 
bestuur het inhoudelijk kader. 

Samenwerking en belangenbehartiging 
De kansen en mogelijkheden voor ruimtelijk-economische ontwikkeling in de regio worden 
mede bepaald door besluitvormingsprocessen op bovenregionale schaalniveaus, 
bijvoorbeeld de Zuidvleugel of de Randstad. Het dagelijks bestuur behartigt hierbij de 
regionale belangen en lobbyt voor voldoende middelen voor stadsregionale projecten. 
In 2012 zal het dagelijks bestuur in het bijzonder inzetten op de versterking van de 
samenwerking met Haaglanden in de Metropoolregio en met de Drechtsteden en West-
Brabant. Tevens blijft het dagelijks bestuur investeren in de goede samenwerking met de 
provincie Zuid-Holland. 
De jaarlijkse bijdrage aan de begeleidingscommissie integrale veiligheid wordt vanaf 2012 
jaarlijks gehalveerd tot er in 2014 geen bijdrage meer is. Dit betekent concreet dat de 
begrotingssubsidie voor het jaar 2012 maximaal € 22.839 bedraagt en voor het jaar 2013 
maximaal € 11.420. 

Juridische kwaliteitszorg 
Steeds vaker worden afspraken en beleid uitgebreid vastgelegd in de vorm van een 
convenant, overeenkomst of schriftelijke opdracht. Daarnaast wordt de uitvoering van het 
beleid gestroomlijnd door middel van verordeningen en beleidsregels. De juridische functie 
binnen de stadsregio beoogt de juridische kwaliteitszorg van bestuurlijke besluiten te 
borgen. Voor zover hier gespecialiseerde juridisch know how voor is vereist, wordt die 
extern ingehuurd ten laste van het budget op het bijbehorende programma. 
Voor zover er sprake is van bezwaar en beroep geldt als doelstelling dat 90% van alle 
bezwaarzaken binnen 14 weken is afgehandeld. De stadsregionale bezwaarcommissie 
bestaat uit drie (plv) leden uit het algemeen bestuur en wordt voorgezeten door een 
externe deskundige. Voor de externe klachtenregeling wordt een beroep gedaan op de 
ombudsman Rotterdam. 

Communicatie 
Het Communicatiebeleidsprogramma heeft drie pijlers: 

1) Communicatie rond de uitvoering van de Regionaal Strategische Agenda. 
2) Maximale integratie van communicatieinspanningen, uitingen en media met 

Haaglanden in de metropoolregio. 
3) Onderhoud van een goede communicatieinfrastructuur met de gemeenten. 
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4.2 Bedrijfsvoering 
4 .2 .1 Financiën en con t ro l 

Control 
In de achterliggende periode is een grote stap gezet waar het gaat om het sturen op 
financiële informatie. Doordat financiële informatie dagelijks ververst en raadpleegbaar 
werd, is de sturing en het financieel besef binnen de organisatie toegenomen. Daarnaast is 
het factureringsproces gedigitaliseerd en de juistheid en tijdigheid van het boekingsproces 
verhoogd. In 2012 moet deze beweging worden uitgebouwd. Dat betekent dat de behoefte 
van de lijn aan aanvullende en specifiekere financiële informatie moet worden ingevuld en 
dat het van dag tot dag sturen op de gepresenteerde cijfers door de lijn verder vorm moet 
krijgen. Dit leidt tot een betrouwbare administratie en een organisatie die permanent in 
control is. 

Een verdere uitbreiding in 2012 van het financiële instrumentarium (in de vorm van 
systemen en documenten) wordt op dit moment nog niet voorzien. 

Treasury 
Door bovenstaande ontwikkeling hebben we veel meer grip gekregen op het te 
verwachten kasritme en dus ook op de omvang van de beschikbare en benodigde 
"middelen. In 2012 wordt daaröhriT de treasuryfunctie doorontwikkeld en is het op 
betrouwbare gronden uitzetten van een optimale mix van kort en langlopende leningen 
mogelijk gemaakt. Hierdoor wordt het rendement op de eigen middelen gemaximaliseerd. 

De P&C producten 
In 2012 zullen de begroting, voortgangsrapportges en jaarrekening geen ingrijpende 
wijzigingen ondergaan. Uiteraard blijven we er wel naar streven om binnen de huidige 
vorm en opzet de documenten door te ontwikkelen. Ook in 2012 verschijnt de 
jaarrekening in het AB voorafgaand aan het AB waarin de begroting 2013 en de eerste 
voortgangsrapportage 2012 wordt besproken. 

AO en IC 
Nadat in 2011 alle bedrijfsprocessen zijn beschreven en de Interne Controle daaromheen 
is vormgegeven, moeten we in 2012 borgen dat het niet verwordt tot een eenmalige, 
technische exercitie maar dat hetgeen is bedacht ook wordt geïmplementeerd en 
nageleefd binnen de gehele organisatie. Dit gaat onder andere gebeuren doordat 
tweemaal per jaar alle betrokkenen rondom een bepaald proces bijeenkomen om na te 
gaan of het betreffende proces in de praktijk knelpunten kent dan wel verbeteringen 
behoeft. Deze punten worden opgepakt en uitgewerkt. Het beschrijven van de processen 
moet er mede toe leiden dat alle bemerkingen zoals die door de accountant zijn gemaakt 
in de verslagen bij voorgaande jaarrekeningen, voor het overgrote deel zullen zijn 
opgelost. 

Begin 2012 wordt het IC-plan 2012 opgeleverd. Hierin is beschreven welke verbijzonderde 
interne controles (VIC) worden uitgevoerd. Met een VIC wordt via steekproeven getoetst 
of processen worden doorlopen op de afgesproken en beschreven manier. In 2012 worden 
deze VIC's door de organisatie zelf uitgevoerd. De resultaten hiervan worden besproken in 
het DT. 
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4.2.2 Personeel en organisatie 

Organisatieontwikkeling 
De formatie van de stadsregio zal in 2012 bestaan uit 59 FTE. Met ingang van de 
begroting 2012 zijn de salarislasten niet meer begroot op "werkelijke lasten" maar is 
gekozen voor het ramen op eindschalen. Om dit mogelijk te maken is een extra bedrag 
benodigd van € 100.000, dit bedrag is reeds in deze begroting verwerkt. Door te begroten 
op eindschaal wordt voorkomen dat de omvang van de salarisbegroting afhankelijk is van 
de verwachte bezetting. Door de formatie te gebruiken als begrotingsbasis, wordt een 
stabiele salarisbegroting gepresenteerd. 

Inhuur 
In het coalitieakkoord is de opheffing van de WGR-plus regio's aangekondigd. Zolang de 
onzekerheid over het voortbestaan van de stadsregio voort duurt, worden vacatures 
tijdelijk ingevuld (inhuur). Bij de eerste wijziging van de begroting 2012 komen we terug 
op het bedrag dat hiervoor nodig is. 

Ziekteverzuim 
Afgelopen jaren lag het verzuim bij de staderegio op een hoog niveau. Actieve sturing 
heeft ertoe geleid dat het verzuimpercentage in 2011 naar het landelijk gemiddelde is 
toegegroeid. In 2012 wordt beoogd het ziekteverzuimpercentage op of onder het landelijk 
gemiddelde te krijgen van 5,5%. Gezien de verzuimcijfers over 2011 lijkt dit haalbaar. 
Voorwaarde hiervoor is wel dat verzuim onderwerp van gesprek blijft en de sturing op 
verzuim niet verslapt. Een risicofactor daarbij is dat wanneer duidelijker wordt wat er (in 
het kader van de afschaffing WGR+) gaat gebeuren met de stadsregio, dit terug kan slaan 
op het eigen personeel. We moeten ervoor waken dat in die periode het verzuim niet op 
gaat lopen. 

4.2.3 Informatie- en communicatietechnologie 

De stadsregio heeft voor haar kantoorautomatisering een dienstverleningsovereenkomst 
gesloten met de Servicedienst Rotterdam (onderdeel ICT service), die ieder jaar wordt 
geactualiseerd. In deze overeenkomst staan de afgesproken servicenormen en het af te 
nemen dienstenpakket. In 2012 is er ieder kwartaal overleg met de Servicedienst om te 
spreken over de gerealiseerde servicenormen. 

Inmiddels is een visie op de informatievoorziening opgesteld. Deze visie beschrijft welke 
systemen de stadsregio over 2 jaar kent en welke ontwikkeling gewenst is op het gebied 
van het digitaliseren van de werkprocessen en informatievoorziening. Primair betekent dit 
een visie op de rol en werking van het Document Management Systeem (Docloods). De 
uitvoering van deze visie zal doorlopen tot in 2012. Uiteraard wordt daarbij rekening 
gehouden met de eindigheid van de stadsregio, maar eveneens moet tot die tijd een 
goede en professionele bedrijfsvoering geborgd blijven. Omdat de visie op het moment 
van schrijven van de begroting 2012 nog niet gereed is, zijn er ook nog geen extra 
middelen voor de implementatie van de visie opgenomen. Mocht dit nodig blijken, dan 
komen we hier in 3- en 9-maandsrapportages bij het bestuur op terug. 
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4.3 Financiering 
4.3 .1 Treasury func t ie 
De kaders voor de uitvoering van de treasuryfunctie liggen vast in de wet Financiering 
decentrale overheden (Fido). Het beleid van de stadsregio voor de treasuryfunctie is 
vastgelegd in het treasurystatuut. Het strategisch doel van de treasuryfunctie kan worden 
geformuleerd als: het sturen en beheersen van geldstromen en financiële posities, zodat 
risico's worden beperkt en opbrengsten worden geoptimaliseerd. 

4.3.2 Rentevis ie 
In het treasurystatuut is opgenomen dat jaarlijks een rentevisie 'lange termijn' en een 
rentevisie 'korte termijn ' wordt opgesteld. De rentevisie is vervolgens te gebruiken bij het 
opstellen van een liquiditeitsprognose en het bepalen van het moment van lenen of 
beleggen. 

De stadsregio ontvangt rente over de uitgezette middelen. Uitgezette middelen behelzen 
de bedragen die in de reserves, voorzieningen en fondsen zitten. In hoofdstuk 6 is de 
meerjarige ontwikkeling hiervan weergegeven. De volgende bedragen zijn hiervan 
afgeleid: 

Omvang reserves, voorz ien ingen en fondsen Bedrag 
1 januari 2012 € 206.637.492 
31 december 2012 €210.508.152 
Gemiddeld in 2012 € 208.572.822 

Gemiddeld verwachten we in 2012 dus over€ 209 miljoen aan middelen te beschikken. 
Het treasury beleid is erop gericht over deze middelen zoveel mogelijk rentebaten te 
genereren. Op basis van het nader te bepalen kasritme, zullen de middelen in een mix van 
korte en lange leningen worden weggezet. 
Uit de actuele rentevisies van verschillende banken kan worden afgeleid, dat de 
voorzichtige stijging van de korte rente (voor beleggingen tot 1 jaar) sedert het najaar 
van 2010 zal doorzetten tot een niveau tussen de 2 en 21/2%. De lange rente blijft op het 
huidige niveau schommelen tussen de 3% en 31/2%. Desondanks zijn er voortdurende 
twijfels over de kredietwaardigheid van verschillende landen en valuta en daarmee is de 
betrouwbaarheid van voornoemde prognose relatief gering. In de voorliggende begroting 
is dan ook voorzichtigheidshalve uitgegaan van een rendement van gemiddeld 1 % % over 
de jaren 2012 t /m 2015. 
In 2012 bedragen de begrote rentebaten derhalve ca. € 3.109.800. In de nota Reserves, 
voorzieningen en fondsen hebben we als uitgangspunt gehanteerd dat alle rentebaten aan 
de reserve Weerstandsvermogen worden toegevoegd, tenzij wet- en regelgeving vereist 
dat de rente aan de betreffende reserve, voorziening of fonds wordt gedoteerd. Op basis 
daarvan zijn we verplicht rente toe te voegen aan de volgende fondsen: 
- Fondsen BDU 
- Fondsen Bereikbaarheidsoffensief Rotterdam 
- Fonds Luchtkwaliteit 
- Fonds Groene Verbinding 
- FVSV 
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In totaal moet aan deze fondsen een bedrag van € 1.741.600 aan rente worden 
toegerekend. Dat betekent dat we per saldo verwachten om in 2012 over€ 1.368.200 aan 
vrij besteedbare rente-inkomsten te kunnen beschikken. Het meerjarig beeld ziet er als 
volgt uit (afgerond op honderdtallen): 

Geraamde rente-
inkomsten 

Verplicht te doteren 
aan fondsen 

Vrij besteedbaar Totale rente 

2012 € 1.741.600 £ 1.368.200 €3.109.800 
2013 € 1.713.200 € 1.371.300 € 3.084.500 
2014 € 1.784.200 € 1.384.600 € 3.168.800 
2015 € 1.990.200 € 1.501.900 € 3.492.100 

4.3.3 Renter is icobeheer 
Het renterisico dat de stadsregio Rotterdam op de vlottende middelen loopt, kan worden 
getoetst aan de kasgeldlimiet. Volgens deze limiet is de totale omvang van de vlottende 
schuld op enig moment aan een maximum gebonden (8,2% van de lastenkant van de 
begroting). De maximaal toegestane kasgeldlimiet voor 2012 bedraagt op basis van het 
begrotingstotaal € 37.834.080. Deze limiet zal niet worden overschreden. 

Aangezien de stadsregio geen langlopende leningen heeft uitstaan, is toetsing aan de 
rente-risiconorm niet relevant. 

4.3.4 Krediet r is ico 
Het kredietrisico (ook wel debiteurenrisico genoemd) is het risico dat belegde 
middelen niet afgelost kunnen worden omdat de uitgevende partij het geld niet heeft. 
Het kredietrisico wordt vaak uitgedrukt in een rating (zie onderstaande tabel). 

Rating Standard & Poor's Commentaar 
AAA 
AA+ 
AA 
AA-
A 
B 

Topkwaliteit 
Zeer goede kredietwaardigheid 
Zeer goede kredietwaardigheid 
Zeer goede kredietwaardigheid 
Goede kredietwaardigheid 
Voldoende kredietwaardigheid 

Samengevat geldt: Hoe lager de rating van de tegenpartij, hoe groter de kans op een 
faillissement van de tegenpartij en dus hoe groter het kredietrisico. In het treasurystatuut 
is opgenomen dat er alleen transacties worden afgesloten met tegenpartijen die een 
minimale rating hebben van AA. 

Beleggingsportefeuille stadsregio 
Voor 2012 is nog niet concreet aan te geven wat en hoe er in lange middelen (obligaties 
en swaps:uitzettingstermijn > 1 jaar) zal worden belegd. Dat geldt ook voor de korte 
middelen (deposito's: looptijd < 1 jaar). De in de staat van reserves, voorzieningen en 
fondsen opgenomen prognoses geven echter aan dat een aantal belangrijke fondsen (BOR 
en FVSV) in dat jaar geheel dan wel grotendeels zal zijn, respectievelijk wordt uitgeput. 
Daarnaast zullen ook de vrij besteedbare middelen binnen het fonds BDU de komende 
jaren fors afnemen. Er zal in de komende jaren dus ook minder kunnen worden belegd en 
de renteopbrengsten zullen dan ook dienovereenkomstig dalen. 
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4.4 Algemene dekkingsmiddelen 
De financiële middelen van de stadsregio zijn merendeels geoormerkt. Dat wil zeggen dat 
deze middelen voor een beperkt aantal, duidelijk omschreven doeleinden mag worden 
aangewend. Dit is het geval bij onze fondsen: dit zijn door derden verstrekte middelen, 
die een specifieke bestemming hebben. 
Ook onze voorzieningen zijn niet vrij besteedbaar. Een voorziening wordt gevormd 
vanwege verwachte verplichtingen en verliezen. Er kan dus niet vrij over deze middelen 
worden beschikt. 
Resteren de reserves. Vorming en bestemming daarvan worden door het algemeen 
bestuur bepaald en het algemeen bestuur kan deze bestemming ook veranderen. 
Naast fondsen, voorzieningen en reserves zijn er ook nog de algemene dekkingsmiddelen. 
Dit zijn structurele inkomsten die door de stadsregio voor alle doeleinden mogen worden 
aangewend. De algemene dekkingsmiddelen bestaan uit: 

de inwonerbijdrage 
de aanvullende bijdrage van Rotterdam 
rente inkomsten voor zover die niet verplicht aan fondsen moeten worden 

toegerekend. 

4 .4 .1 A lgemene dekk ingsmidde len nader beschouwd 
In de begrotingsuitgangspunten 2012 is besloten de bijdragen van de regiogemeenten te 
indexeren met 0% wat betekent dat we in 2012 een bate van € 5.664.456 in de begroting 
hebben staan. Deze bate is meerjarig op dit niveau ingeboekt. 

Tevens ontvangt de stadsregio jaarlijks een bedrag van de gemeente Rotterdam. Het gaat 
om het doorschuiven van een deel van de door Rotterdam ontvangen middelen uit het 
gemeentefonds in het kader van de centrumfunctie die Rotterdam heeft. Omdat de 
stadsregio deze centrumfunctie voor een deel invult, is afgesproken dat Rotterdam een 
deel van haar uitkering uit het gemeentefonds daarom doorsluist naar de stadsregio. Het 
gaat meerjarig om een bedrag van € 1.197.497. 

Ten slotte geldt ook de ontvangen rente als algemeen dekkingsmiddel. In hoofdstuk 4.3 is 
beschreven over welke bedragen we rente ontvangen en waar de renteopbrengsten 
terecht komen. Als algemeen dekkingsmiddel geldt alleen het deel van de 
renteopbrengsten dat niet verplicht aan reserves, voorzieningen of fondsen wordt 
toegerekend. Voor 2012 ramen we het vrij besteedbare deel van de renteopbrengsten op 
€ 1.368.200. 

4.4.2 Besteding a lgemene dekk ingsmidde len 
De algemene dekkingsmiddelen worden gebruikt voor de dekking van een drietal lasten. 
Ten eerste wordt de post onvoorzien hieruit gefinancierd. Deze bedraagt jaarlijks € 36.000 
en wordt alleen aangewend voor onvoorziene uitgaven. Ten tweede wordt er een deel van 
de apparaatslasten mee gefinancierd. De apparaatslasten bedragen in 2012 € 6.811.642 
en via de kostenverdeel-systematiek (zie hoofdstuk 5) wordt hiervan € 3.044.474 betaald 
uit de BDU/BOR en € 3.767.168 komt ten laste van de algemene dekkingsmiddelen. Ten 
derde financieren we vanuit de algemene dekkingsmiddelen uitgaven waar we geen 
bijdrage van derden (Rijk, provincie) voor krijgen. In 2012 gaat het om ca. € 3,8 miljoen. 
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Dekk ing a c t i v i t e i t e n Begro t i ng 
2 0 1 2 

Begroting 
2013 

Begroting 
2014 

Begroting 
2015 

Lasten 
- Bovenregionale samenwerking 
- Gebiedsgerichte opgaven 
- Economische structuurversterking 
- Wonen: duurzaam en marktgericht aanbod 
- Groen 
- Milieu 
- Algemene baten en lasten 
- Dotatie aan reserve weerstandsvermogen 

451.806 
1,640.962 
1.613.784 
1.250.158 
1.256.370 
1.378.069 

36.000 
603.003 

453.702 
1.649.185 
1.624.469 
1.256.114 
1.261.249 
1.386.000 

36.000 
565.535 

455.769 
1.658.142 
1.636,181 
1.262.626 
1.266.571 
1.394.583 

36.000 
536.681 

456.561 
1.661,521 
1.640.995 
1.265.217 
1.268.617 
1.397.504 

36.000 
637.438 

Totaa l u i t g a v e n 8.230.153 8.233.253 8,246.553 8.363.853 

öaten 
- Gemeentelijke bijdragen 
- Aanvullende bijdrage gemeente Rotterdam 
- Vrij aanwendbare rente 

5.664.456 
1.197.497 
1.368.200 

5.664.456 
1.197.497 
1.371.300 

5.664.456 
1.197.497 
1.384.600 

5.664.455 
1.197.497 
1.501.900 

T o t a a l i n k o m s t e n 8.230.153 8.233.253 8.246.553 8.363.853 

Dekking activiteiten 

D - Bo\enregionale samenwerking 

■ - Gebiedsgenchte opgawn 

D - Economische structuunersterking 

D - Wonen: duurzaam en marktgericht aanbod 

■ - Groen 

■ - Milieu 

■ - Algemene baten en lasten 

D - Dotatie aan resene weerstands\ennogen 

Uit deze tabel blijkt dat er op de algemene dekkingsmiddelen in 2012 een voordeel wordt 
verwacht van € 603.003. Dit voordeel wordt gedoteerd aan de reserve 
weerstandvermogen. Ook de jaren erna verwachten we een positief resultaat dat per jaar 
fluctueert van € 566.535 (2013), € 536.681 (2014) tot € 637.438 (2015). Ook deze 
bedragen worden vooralsnog toegevoegd aan de reserve weerstandvermogen. 
In de tabel zijn de directe uitgaven en de doorberekende apparaatslasten per activiteit bij 
elkaar opgeteld. 

4.4.3 Inc iden tee l en s t ruc tu ree l 
Voor een deugdelijke begroting is het belangrijk dat structurele lasten met structurele 
baten worden gefinancierd. Dit is ook een toets die de provincie uitvoert. Daarbij hanteert 
de provincie het criterium dat baten / lasten structureel van aard zijn wanneer ze 
minimaal 4 jaar lang in de boeken staan. 

De begroting van de stadsregio is structureel in evenwicht. Voor alle lasten geldt dat deze 
meerjarig gedekt zijn wanneer de lasten dat ook zijn (bijvoorbeeld bij de BDU). Ten 
aanzien van de algemene dekkingsmiddelen geldt hetzelfde: de lasten (structureel van 
aard) worden door structurele baten gedekt (inwonerbijdrage, bijdrage Rotterdam en de 
vrij besteedbare rente). 
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4.5 Verbonden parti jen 

Inleiding 
Verbonden partijen zijn privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisaties waarin de 
stadsregio een bestuurlijk én een financieel belang heeft. Het kan gaan om 
gemeenschappelijke regelingen (is een publiekrechtelijke organisatie), deelnemingen 
(vennootschappen), stichtingen en verenigingen (alle drie privaatrechtelijke organisaties). 

Onder bestuurlijk belang wordt verstaan: een zetel in het bestuur of het hebben van 
stemrecht. 
Er is sprake van een financieel belang als de stadsregio: 

• een ter beschikking gesteld bedrag niet kan verhalen indien de verbonden partij 
failliet gaat; 

• aansprakelijk wordt gesteld door derden, als de verbonden partij haar 
verplichtingen niet nakomt. 

Een partij die jaarlijks een subsidie krijgt, maar waaraan geen andere financiële 
verplichtingen zitten met een juridische afdwingbaarheid door derden, is geen verbonden 
partij. 

Verbonden partijen voeren meestal taken uit met een groot politiek belang. Ze leveren 
een forse bijdrage aan de realisatie van maatschappelijke doelen. 
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RET 

Naam RET N.V. 
Doel De doelstelling van de RET N.V. is het realiseren en exploiteren van 

personenvervoer of daaraan gerelateerde activiteiten in of buiten de 
stadsregio. De stadsregio Rotterdam heeft in 2008 het volledige juridische 
eigendom verkregen om inbesteding mogelijk te maken. 

Openbaar belang 
dat wordt behartigd 

Openbaar vervoer in de Rotterdamse regio. 

Deelnemende 
partijen 

Stadsregio heeft 100% van de aandelen. De gemeente Rotterdam heeft 
certificaten van deze aandelen. 

Rechtsvorm Naamloze vennootschap 
Bestuurlijk belang Houder van 100% van de aandelen. 
Financieel belang De aandelen zijn verkregen om niet en zijn op de balans gewaardeerd 

tegen nihil. 
Eigen vermogen € 114,9 miljoen per 31-12-2009. 
Vreemd vermogen € 601,0 miljoen per 31-12-2009. 
Financieel resultaat € 10,2 miljoen over 2009. 
Risico's Het economische belang is bij de gemeente Rotterdam gebleven in de vorm 

van certificaten 
Ontwikkelingen Het dagelijks bestuur heeft besloten dat de aandelen terug gaan naar de 

gemeente Rotterdam. Deze overdracht is noodzakelijk om de RET te 
kunnen laten meedingen naar het aan te besteden stadsvervoer vanaf 
2012. De aandelenoverdracht staat gepland vóór 1 juni 2011. 

Programma en 
activiteit 

Programma Bereikbaarheid en Mobiliteit 
Activiteit Openbaar Vervoer 

Verkeersonderneming 

Naam De Verkeersonderneming 
Doel Bereikbaarheid van het Rotterdamse havengebied verbeteren en tijdens de 

ombouw van de A15 garanderen door combinatie van mobiliteits- en 
verkeersmanagement. 

Openbaar belang 
dat wordt behartigd 

Bereikbaarheid havengebied. 

Deelnemende 
partijen 

De Verkeersonderneming wordt bijgestaan door de Stuurgroep en de Raad 
van Advies. De Stuurgroep bestaat uit Rijkswaterstaat, het Havenbedrijf, 
Stadsregio Rotterdam en gemeente Rotterdam. De Raad van Advies wordt 
gevormd door Deltalinqs, de Kamer van Koophandel, TLN, EVO, de 
gemeente Spijkenisse (namens de gemeenten op Voorne-Putten), de 
Provincie Zuid-Holland en de Politie Rotterdam-Rijnmond. 

Rechtsvorm Stichting 
Bestuurlijk belang Portefeuillehouder Verkeer en Vervoer is lid van de Stuurgroep 
Financieel belang Een jaarlijkse bijdrage in de exploitatiekosten ad € 209.000 plus één 

formatieplaats. 
Eigen vermogen - / - €311.728 per 31-12-2009 
Vreemd vermogen +/+ € 1.648.949 per 31-12-2009 
Financieel resultaat -/- €311.728 over 2009 
Risico's 
Ontwikkelingen 
Programma en 
activiteit 

Programma Bereikbaar en Mobiliteit 
Activiteit Verkeer 
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4.6 Weerstandsvermogen en risico's 

4 . 6 . 1 . Be le idsu i tgangspunten weers tandscapac i te i t en r is ico's 

De stadsregio Rotterdam voert projecten uit die door omvang, looptijd en complexiteit 
risico's met zich meebrengen in zowel kosten als opbrengsten. In de begroting zijn in 
beginsel alle reeds bekende risico's financieel gedekt, ofwel in de exploitatiebudgetten of 
in de sfeer van reserves en voorzieningen. Er zijn echter ook financiële risico's waarvan 
het op dit moment nog onduidelijk is of ze gaan gebeuren, wanneer ze gebeuren en/of 
hoe groot de financiële consequenties dan zullen zijn. Dergelijke risico's worden 
opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen. Door deze via een risico-analyse te 
kwantificeren, ontstaat een bedrag aan potentiële risico's, waar tegenover voldoende 
middelen moeten staan om de risico's te kunnen financieren. 

4 .6 .2 . I nven ta r i sa t i e weers tandscapac i te i t 

De weerstandscapaciteit bestaat uit het vrij beschikbare eigen vermogen van de 
stadsregio Rotterdam. Er is een algemene reserve aanwezig van € 1,0 miljoen. Op grond 
van onze verordening mag de omvang, van deze reserve niet verder worden verhoogd.. 
Omdat deze reserve niet toereikend is om de hieronder bepaalde risico's op te kunnen 
vangen, bestaat er additioneel een reserve weerstandsvermogen. Het verwachte saldo van 
deze reserve bedraagt per 1 januari 2012 € 2,3 miljoen. Deze twee reserves vormen 
samen de weerstandscapaciteit. Er is dus per 1 januari 2012 een bedrag van € € 3,3 
miljoen beschikbaar om niet-structurele risico's op te vangen zonder dat de uitvoering van 
taken in het gedrang komt. De omvang van de reserve weerstandvermogen wordt jaarlijks 
gevoed met het rekeningresultaat. Op dit moment verwachten we voor de periode 2012-
2015 een positief resultaat wat betekent dat de reserve weerstandsvermogen kan groeien 
tot het de omvang heeft die nodig is om de verwachte risico's uit de risico inventarisatie te 
dekken. Op basis van de huidige risico inventarisatie zal de omvang van de 
weerstandscapaciteit circa € 5,6 miljoen bedragen per ultimo 2015. Deze capaciteit 
bestaat dan voor € 1 miljoen uit de algemene reserve en voor € 4,6 miljoen uit de reserve 
weerstandsvermogen. 

In onderstaande tabel is de opbouw en ontwikkeling van de weerstandscapaciteit in deze 
begrotingsperiode inzichtelijk gemaakt: 

Weerstandscapaci tei t : 
Algemene reserve per 1/1/2012 
Reserve weerstandsvermogen per 1/1/2012 
Weerstandscapaciteit per 1/1/2012 

Toevoeging resultaat 2012 
Toevoeging resultaat 2013 

Bedrag 
1.000.000 
2.283.841 

€ 3 . 2 8 3 . 8 4 1 

603.003 

Toevoeging resultaat 2014 
566.535 

Toevoeging resultaat 2015 
536.681 
637.438 

Weerstandscapaciteit per 31/12/2015 € 5 .627 .498 

Begroting 2012 Stadsregio Rotterdam 43 



4.6.3. Inventarisatie risico's 

Risico's worden omschreven als alle redelijk voorzienbare onzekerheden en/of 
gebeurtenissen die niet kwantificeerbaar zijn, zodat er ook geen voorziening voor kan 
worden gevormd. De stadsregio kan door deze risico's schade oplopen. Er ontstaat pas 
een getrouw beeld van de financiële positie van de stadsregio, wanneer naast de baten en 
lasten over de programma's ook de risico's in relatie tot de weerstandscapaciteit in acht 
worden genomen. 

Bij onze risico-inventarisatie is het volgende normenkader toegepast: 

Normenkader risico's: kans 

Categorie 
A 

Omschrijving 
Zeer waarschijnlijk 

Kwantificering Opmerking 
100% Risico is geraamd in de begroting 

B Zeer groot 75% Risico is niet geraamd in de begroting 
Groot 50% 
Beperkt 

Risico is niet geraamd in de begroting 
25% 

Klein 
Risico is niet geraamd in de begroting 

10% Risico is niet geraamd in de begroting 

Risico's die niet in de begroting zijn geraamd, worden opgenomen in de paragraaf 
weerstandsvermogen. Hierna volgt een overzicht van de belangrijkste risico's waarvoor in 
de programma's geen middelen zijn gereserveerd. 

Frictiekosten personeel en inhuur. 
In het coalitieakkoord is de opheffing van de WGR-plus regio's, en dus de stadsregio, 
aangekondigd. Het moment waarop dit moet gebeuren is nog niet bekend. Een dergelijke 
ingrijpende reorganisatie van de taken heeft personele consequenties waarvan de omvang 
op dit moment moeilijk te becijferen is. Een tweede effect van de opheffing hangt samen 
met de uitstroom van medewerkers. Zolang de onzekerheid over het voortbestaan van de 
stadsregio voort duurt, worden vacatures tijdelijk ingevuld (inhuur). De huidige 
personeelskosten bedragen circa € 5 miljoen per jaar. De frictiekosten voor herplaatsing 
van het huidig personeel, en de niet voorziene kosten voor inhuur, kunnen de komende 
jaren oplopen tot cumulatief € 5 miljoen. Dit bedrag is als volgt opgebouwd: 
• Circa € 3 miljoen voor inhuur op vacatures. We extrapoleren de recente inhuurkosten 

en verwachten hierin een stijgende lijn 
• Circa € 2 miljoen voor regelingen die voortvloeien uit het sociaal statuut zoals 

wachtgeld, omscholing, herplaatsing e.d. 
We schatten de kans in op 75% (categorie B, zeer groot). 

Bedrijfsvoering (ICT) 
De huidige budgetten voor ICT voorzien slechts in de going concern uitgaven. Nieuwe 
noodzakelijke investeringen die nodig zijn om de organisatie optimaal te kunnen bedienen 
zullen we steeds aan het bestuur voorleggen. Dergelijke investeringen zouden zich vooral 
op het gebied van de ICT kunnen voordoen. De omvang van dit risico bedraagt op basis 
van ervaringscijfers € 0,4 miljoen. We schatten de kans in op 25% (categorie D, beperkt). 

Rekeningresultaat 
Uiteraard is er de kans dat zich komende jaren een negatief rekeningresultaat voordoet. 
Tot en met 2010 werd het rekeningresultaat afgerekend met de BWS-reserve. Deze 
reserve had een omvang van meer dan € 50 miljoen en was daarmee groot genoeg om 
negatieve rekening resultaten te dekken. Met ingang van 2011 bestaat de BWS-reserve 
echter niet meer omdat deze is omgezet in de investeringsreserve. Op basis van de nota 
reserves, voorzieningen en fondsen mag het rekeningresultaat vanaf 2011 niet ten laste 
worden gebracht van de investeringsreserve. Om te voorkomen dat hiermee iedere 
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dekking van een negatief rekening resultaat vervalt, is daarom de reserve 
weerstandsvermogen in het leven geroepen. 

De kans dat er de komende jaren een negatief rekeningresultaat ontstaat, blijft reëel. De 
omvang van dit risico bedraagt, op basis van de ervaringen afgelopen jaren, cumulatief 
voor de komende 4 jaren € 2 miljoen. Dit is gebaseerd op het nagenoeg wegvallen van de 
verwachte begrotingsresultaten (zie inleiding) de komende 4 jaren ( 4 jaren ad € 0,5 
miljoen). We schatten de kans op dit scenario in op 25% (categorie D, beperkt). 

Rente-inkomsten 
De rente-inkomsten wordt gebruikt voor de dekking van fondsen, reserves en 
organisatiekosten. De rente inkomsten zijn geraamd in de begroting. De ontwikkeling van 
de rentetarieven blijft echter een onzekere factor. Dit risico scenario is gebaseerd op het 
teruglopen van de rente ontvangsten van de huidige 1,5% naar 1 % . Een half procentpunt 
minder rente per jaar betekent € 1 miljoen minder baten. De omvang van dit risico 
bedraagt cumulatief over de komende 4 jaren € 4 miljoen. We schatten de kans op dit 
scenario in op 10% (categorie E, klein). 

Jeugdzorg 
De Stadsregio is wettelijk verantwoordelijk voor voldoende aanbod van jeugdzorg. 

. Belanghebbenden kunnen deze-zorgplicht juridisch afdwingen. De beschikbare 
Rijksmiddelen staan echter steeds meer onder druk. We kunnen bij tegenvallers minder 
gemakkelijk bij het Rijk aankloppen voor extra middelen. We worden steeds vaker geacht 
de risico's zelf op te lossen. Het budget voor jeugdzorg bedraagt jaarlijks circa € 119 
miljoen en bestaat uit nagenoeg uitsluitend uit deze Rijksmiddelen. Het scenario van een 
onvoorziene tegenvaller op het budget van circa 1 % bedraagt € 1,2 miljoen. We schatten 
de kans op dit scenario in op 75% (categorie B, zeer groot). 

Subsidiabiliteit uitgaven FES middelen 
In 2009 en 2010 is onderzoek verricht naar de subsidiabiliteit van bepaalde uitgaven ten 
laste van FES middelen (onder de vlag van het Nationaal Samenwerkingsprogramma 
Luchtkwaliteit). Het betreft onduidelijkheid over de subsidiabiliteit van proceskosten. Deze 
onduidelijkheid is eind 2009 ontstaan. De uitgaven zijn vooralsnog ten laste van de FES 
rijksbijdrage gebracht. Het betreft een totaalbedrag van € 0,2 miljoen waarover thans nog 
onduidelijkheid bestaat. We schatten de kans in op 50% (categorie C, groot). 

4 .6 .4 .Weers tandsvermogen 

Het weerstandsvermogen geeft de mate aan waarin de stadsregio in staat is financiële 
tegenvallers het hoofd te bieden. De verwachte weerstandscapaciteit van de stadsregio 
bedraagt ultimo 2015 circa € 5,6 miljoen. De hiervoor genoemde risico's tellen op tot 
circa € 5,7 miljoen. Het weerstandsvermogen is nagenoeg voldoende om deze risico's te 
kunnen opvangen. 

In onderstaande tabel is het resultaat van de risico inventarisatie inzichtelijk gemaakt: 
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Risico's: 
Frictiekosten personeel en inhuur. 
Bedrijfsvoering (ICT) 
Rekeningresultaat 
Rente-inkomsten 

Omvang 
5.000.000 

400.000 
2.000.000 
4.000.000 

Kans 
75% 
25% 
25% 
10% 

Bedrag 
3.750.000 

100.000 
500.000 
400.000 

Jeugdzorg 
Subsidiabiliteit uitgaven FES middelen 

1.200.000 75% 
200.000 50% 

900.000 
100.000 

Uitkomst van de risico inventarisat ie: € 5.750.000 

O 
Weerstandscapaciteit per 3 1 / 1 2 / 2 0 1 5 € 5.627.498 

Tenslotte: 
Indien het weerstandscapaciteit onvoldoende blijkt, kunnen de bestemmingsreserves 
worden aangewend voor de dekking van deze risico's. Aan bestemmingsreserves is een 
specifieke bestemming meegegeven door het algemeen bestuur. In geval van bijzondere 
financiële calamiteiten kan het algemeen bestuur de bestemming wijzigen. Dit gaat echter 
wel ten koste van andere voorgenomen uitgaven waarvoor de bestemmingsreserves 
waren gevormd. 
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Kostenverdeelstaat 

Onderstaand treft u de kostenverdeelstaat aan. Met behulp van deze staat worden de indirecte 
kosten (apparaatslasten c.q. overhead) verdeeld over alle programma's. Dit gebeurt op basis 
van het aan de programma's toegerekende aantal FTE's c.q. ruimtebeslag. Personeel, dat direct 
aan een programma werkt, wordt ook geheel daaraan toegerekend. Vervolgens worden alle nog 
niet verdeelde lasten (indirect personeel en alle overige apparaatslasten volgens voornoemde 
verdeelsleutels toegerekend. De indirecte kosten van het programma Bereikbaarheid en 
Mobiliteit worden geheel gefinancierd uit BDU. (45% van het totaal) en de indirecte kosten van 
de overige programma's uit de algemene dekkingsmiddelen (55%). 

STUREN OP RUIMTELIJKE 
SAMENHANG 

ECONOMISCHE 
STRUCTUUR 

VERSTERKING 
BEREIKBAARHEID EN 

MOBILITEIT 

DUURZAAM EN 
MARKTGERICHT 

AANBOD DUURZAME REGIO 

Economische 
Bovenregionale Gebiedsgenchte structuur 
samenwerking opgaven versterking 

Salarislasten 
Diensten door derden 
Overige personele lasten 
Huisvestinglasten 
Organisatielasten 
Bestuur 
Communicatie 
s u b t o t a a l 

Bijdrage salariskosten Groene Verbinding 
Bijdrage salariskosten Rotterdam V8V 
TOTAAL 

T o t a a l 2 0 1 2 

4.644.817 
3 1 1 . 5 0 0 
360.926 
449.960 
680.650 
129.345 
347.640 

6.924.838 

22.440-
90.756-

118.073 
8.006 
9.277 

11.695 
17.495 
3.325 
8.935 

176.806 

510,429 
34.152 
39.571 
49,888 
74,625 
14,181 
38.115 

760.962 

675.732 
48,664 
56,386 
71.086 

106,334 
20,207 
54.310 

1.032,719 

855.919 
71.343 
82.663 

100,277 
155.890 
29.624 
79.620 

1.375.335 

1.225.956 
72.940 
84.513 

105.419 
159.378 

30.287 
81.402 

1.759.895 

373.922 
26.188 
30.343 
38.254 
57.222 
10.874 
29.226 

566,028 

371.737 
20.683 
23.965 
30.213 
45.194 

8.588 
23.083 

513-049 
29.524 
34.208 
43.127 
64.511 
12.2 50 
32.949 

729.627 

1.032.719 1.284.579 1.759.895 

STUREN OP RUIMTELIJKE 
SAMENHANG 

ECONOMISCHE 
STRUCTUUR 

VERSTERKING 

Economische 
Bovenregionale Gebiedsger ichte s t ruc tuur 
samenwerk ing opgaven vers terk ing 

BEREIKBAARHEID EN 
MOBILITEIT 

DUURZAAM EN 
MARKTGERICHT 

AANBOD DUURZAME REGIO 

Salar is lasten 
Diensten door derden 
Over ige personele lasten 
Huisvest ing lasten 
Organisat ie lasten 
Bestuur 
Communicat ie 

u b t o al 

B i jdrage salar iskosten Groene Verbinding 
Bi jdrage salar iskosten Rot te rdam V&V 
T O T A A L 

4.670.760 
3 1 1 . 5 0 0 
354.116 
457 .388 
688.150 
117.926 
347.640 

6.947.481 

22.889-
90.756-

120.051 
8.006 
9.102 

11.889 
17.687 
3.031 
8.935 

178.702 

519.004 
34.152 
38.825 
50.712 
75.448 
12.929 
38.115 

769.185 

686,919 
48 .664 
55.322 
72.260 

107.506 
18.423 
54.310 

1.043.404 

869.625 
71 .343 
81.103 

101,932 
157,607 
27.009 
79,620 

1.388.240 

1.246.987 
72.940 
82.918 

107.160 
161.134 
27.613 
81.402 

1.780.153 

380.148 
26.188 
29.770 
38.885 
57.853 
9.914 

29.226 
571,984 

377.730 
20 .683 
23.513 
30.712 
45.692 

7.830 
23,083 

529.244 

22.889-

501.087 
29.524 
33.563 
43.839 
65.222 
11.177 
32.949 

717.360 

1.043.404 1.297.484 1.780.153 571.984 506.355 717.360 

STUREN OP RUIMTELIJKE 
SAMENHANG 

ECONOMISCHE 
STRUCTUUR 

VERSTERKING 

Economische 
Bovenregionale Gebiedsgerichte s t ruc tuur 
samenwerk ing opgaven vers terk ing 

BEREIKBAARHEID EN 
MOBILITEIT 

DUURZAAM EN 
MARKTGERICHT 

AANBOD DUURZAME REGIO 

Salar is lasten 
Diensten door derden 
Over ige personele lasten 
Huisvest ingiasten 
Organisat ie lasten 
Bestuur 
Communica t ie 
s u b t o t a a l 

B i jdrage salar iskosten Groene Verbinding 
B i jd rage salar iskosten Rot te rdam V81V 
T O T A A L 

T o t a a l 2 0 1 4 

4.706.909 
3 1 1 . S 0 0 
352.300 
464 .965 
695.800 
106.506 
347.640 

6.985.620 

23 .347-
90.756-

122.065 
8.006 
9.055 

12.085 
17.884 
2.738 
8.935 

180.769 

527.734 
34.152 
38.626 
51.552 
76,287 
11.677 
38.115 

778.142 

698.307 
48.664 
55,038 
73.457 

108,701 
16,639 
54.310 

1.055.116 

883.571 
71 .343 
80.687 

103.621 
159.359 
24.393 
79.620 

1.402.595 

1.268.403 
72.940 
82.493 

108.935 
162.926 
24,939 
81,402 

1.802,037 

386.486 
26.188 
29.618 
39.529 
58.496 
8.954 

29.226 
578.496 

383.829 
20 .683 
23.392 
31.221 
46 .200 

7.072 
23.083 
535.481 

23.347-

499.019 
29.524 
33.391 
44.565 
65.947 
10.095 
'.. 949 

715,489 

1.055.116 1.311.839 1.802.037 578.496 512.134 715.489 

STUREN OP RUIMTELIJKE 
SAMENHANG 

ECONOMISCHE 
STRUCTUUR 

VERSTERKING 
BEREIKBAARHEID EN 

MOBILITEIT 

DUURZAAM EN 
MARKTGERICHT 

AANBOD DUURZAME REGIO 

Economische 
Bovenregionale Gebiedsger ichte s t ruc tuur 
samenwerk ing opgaven vers terk ing 

Salar is lasten 
Diensten door derden 
Over ige personele lasten 
Huisvest ingiasten 
Organisat ie lasten 
Bestuur 
Communicat ie 
s u b t o t a a l 

B i jdrage salar iskosten Groene Verbinding 
Bi jdrage salar iskosten Rot te rdam V&V 
T O T A A L 

T o t a a l 2 0 1 5 

4.753.978 
3 1 1 . 5 0 0 
352.300 
472.693 
703.603 
106.506 
347.640 

7 . 0 4 8 . 2 2 0 

23.347-
90.756-

122.456 
8,006 
9.055 

12.286 
18.085 
2.738 
8.935 

181.561 

529.400 
34.152 
38,626 
52.409 
77.142 
11.677 
38,115 

781.521 

700.681 
48 .664 
55.038 
74.678 

109.920 
16.639 
54.310 

1.059.930 

887.052 
71.343 
80.687 

105.343 
161.146 

24.393 
79.620 

1,409.585 

1.271.962 
72.940 
82.493 

110,745 
164.753 
24.939 
81.402 

1.809.233 

387.764 
26.188 
29.618 
40.186 
59.152 

8.954 
29.226 

581.087 

385,299 
20.683 
23.392 
31.740 
46.718 

7.072 
23.083 

537.988 

23,347-

500.459 
29.524 
33,391 
45.306 
66-687 
10,095 
32.949 

718,410 

1.059.930 1.318.829 1.809.233 581.087 514.641 718.410 
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6 Staat van reserves, voorzieningen en fondsen 2012-2015 
Omsch rl Jv I ng 

- Algemene reserve 
- Bestemmingsreserve Verkeer & Vervoer 
- Bestemmingsreserve Klimaat 
- Investeringsreserve 
- Reserve doorlopende activiteiten 
- Reserve weerstandsvermogen 

verwacht begrote 
saldo toevoegingen 

per 31-12- in 
2010 2011 

1 000 000 
14 755.343 

373 698 
38.760 000 

begrote 
ont t rekk ingen 

0 
260 000 

10 000 000 

verwacht 
saldo 

per 31-12-
2011 

toevoegingen ont t rekk ingen 
verwacht 

saldo 
per 31-12-

2012 

toevoegingen ont t rekkingen 

0 
2.135 232 

1 000 000 
14 755 343 

113 698 
34 007.750 

189 270 
2 283 641 

0 
0 

66 521 
10.000.000 

47 317 
0 

1 000 000 
14,755.343 

47,177 
23 007.750 

141 952 
2.886.644 

0 
10.000,000 

47,317 

verwacht 
saldo 

per 31-12-
2013 

1.000.000 
14,755.343 

47.177 
22,007,750 

94,635 
3,453.379 

41.3S8.2S4 

begrote begrote verwacht begrote begrote verwacht 
oevoeglngen ont t rekkingen saldo toevoegingen ont t rekkingen saldo 

In in per 31-12- In in per 31-12-
2014 2014 2014 2015 2015 2015 

0 
0 
o 

4 000000 
0 

536681 

10 000 000 
47 317 

0 

1.000 000 
14 755 343 

47.177 
16 007.750 

47 317 
3 990 060 

0 
0 
o 

47,317 
0 

1,000,000 
14 755.343 

47.177 
20 007.750 

0 
4 627,498 

<7.3f7 40.437768 10.113.033 4g.a39.0M 4.536.63* 10.047.317 35447.647 

20.598.114 
20.598.114 

236.107 
238. f07 

3419111 
3.410.111 

17415110 
17.415.110 

224 690 
224.890 

5 042 793 12.597 207 
5.042.793 V 12.597.207 

171.071 
171X71 

2.492.049 
2.402.049 

10 276.229 143 167 1521890 8-897 506 
1.521.BW 8497.500 

121.100 
121.100 

1552 328 7.466278 
Subtotaa l v o o n k 1.S5Z328 7.468.278 

-Groei mding 
- Luchtkwaliteit 
- BDU nog te verplichten 
- Bereikbaartieidsoffensief Rotterdam nog te verplichten 
- FVSV nog te verplichten 
- FVSV verplicht 
- BDU verplicht 
- Bereikbaarheidsoffensief Rotterdam verplicht 

BWS verplicht 
Subtotaa l fondsen 

20.853 743 
3480114 

198 264 110 
33.263 624 
1 240 000 
2 215 897 

146.956 211 
56 005 682 

200 592 

8.313 832 
2 441 995 

324 956 234 
0 

7 750 
0 

509,906 474 

10.261.163 
1,400,000 

509 906 474 
33,263 624 

1.247 750 
2 215 897 

556 862 684 
55 965 682 

110 503 

18.906 412 
4,522,109 

13 313 870 
0 

100 000 000 
40.000 
90 089 

217.119 
57 624 

299 871 482 
0 
0 
0 

276 864 006 
0 
0 

9.052.730 
1.400 000 

276 864 006 
0 

275 364 007 
40,000 
90 089 

10.070 801 
3.179,733 

36 321 345 
0 

101.500 000 
0 
0 

89 585 
37 132 

274 622 093 
0 

262 772 877 
0 
0 

8,222.272 
1400.000 

262.772 877 

1 938 114 
1816 865 

48 170 561 

16 208 
16 431 

269 236 542 

571.869 
433.296 

74.716 988 
0 

103000000 242.690115 

1384 453 
1400 000 

242 690.115 
0 
0 
0 

241.190 115 104500000 
0 0 
0 0 

6.016 
243 654 866 

0 
0 
0 

220 193.566 
0 
0 

220.193 566 
0 

579 759 
439 312 

98 178.268 
0 

218.693.586 106.000000 
0 
0 0 

462.732.473 845.626.285 1.171.233.777 136.87t480 577.0t0.232 582.810.832 181.071.870 837.521.687 833.668.026 154.928.540 511.961.296 480.684.683 180,222.153 483.862.358 438.887.172 205.197.339 

Totaal reserve», voorz ieningen en fondsen 540.354.860 851.258.751 1.184.912.888 206.637.492 S81.838.124 577.967.464 210.508.152 542.259.293 546.207.392 206.560.053 516.641.14* 498.233.891 224.967.306 468.620.896 4*0.466.817 253.101.385 

rot 20 SU -eg lott lanr 

http://4g.a39.0M
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6.1 Toelichting Staat reserves, voorziening en fondsen 
2012-2015 
Op 13 oktober 2010 is de notitie reserves, voorzieningen en fondsen vastgesteld in het AB. In 
deze notitie wordt een sanering van de aantal reserves, voorzieningen en fondsen voorgesteld. 
In deze begrotingswijziging zijn deze voorstellen verwerkt. Bij het opstellen van de jaarrekening 
2010 zal de daadwerkelijke vrijval worden bepaald en verwerkt. 

Aanvullend op de voorstellen in de notitie, wordt in deze begrotingswijziging nog een sanering 
voorgesteld en doorgevoerd. De fondsen BDU uitvoeringsprojecten nog te verplichten en BDU 
OV nog te verplichten vervallen en worden vervangen door het nieuw in te stellen fonds BDU 
nog te verplichten. Daarnaast vervallen tevens de fondsen BDU uitvoeringsprojecten verplicht 
en BDU verplicht en deze worden vervangen door het nieuw in te stellen fonds BDU verplicht. 
Gedachte hierachter is dat de BDU door het ministerie als één totaal bedrag aan de stadsregio 
wordt gegeven, zonder dat daarbij een uitsplitsing wordt gemaakt tussen Verkeer en OV. Ook 
binnen de stadsregio wordt een dergelijke uitsplitsing niet gemaakt maar wordt de BDU gezien 
als één bedrag. Daarom hebben aparte fondsen voor OV en Verkeer geen toegevoegde waarde. 

Onderstaand worden de reserves, voorzieningen en fondsen kort toegelicht: 

De mutaties in de investeringsreserve volgen exact de nota Investeringsstrategie. Jaarlijks 
(2011 t /m 2014) zal e r€ 10 miljoen beschikbaar worden gesteld voor uit te voeren projecten 
conform de daarvoor gestelde eisen. 

De reserve weerstandsvermogen zal per 31 december 2010 € 2,5 miljoen lager zijn omdat er € 
1,5 miljoen wordt overgeheveld naar Jeugdzorg. Dit bedrag komt in 2011 weer ten gunste van 
deze reserve. De reserve doorlopende activiteiten is daarom in 2010 € 1,5 miljoen hoger en dus 
ook weer€ 1,5 miljoen lager in 2011. Deze posten vallen als het ware tegen elkaar weg. 
De andere verlaging (van ca. € 1 miljoen) komt door het in 2010 verwachte exploitatietekort 
(zie 3-maandsrapportage 2010). 

Toelichting mutaties BDU verkeer en vervoer 
Er is vanuit gegaan dat de in het meerjarenbeeld opgenomen risicoposten nog in 2010 als last 
wordt meegenomen. Dit verklaart de lage stand per 31 december 2010. 

De bestemmingsreserve verkeer en vervoer van € 14,755 miljoen wordt ingezet als dekking 
voor bijdrage A13/A16 in de periode 2016-2020. Om die reden is deze toegevoegd aan het 
fonds BDU nog te verplichten. 
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7 Inwonerbi jdrage 

i Gemeente Aantal inwoners 
per 1 januari 2010 

Berekende bijdrage 
per inwoner 

Inwonerbijdrage 
2011 

Aantal inwoners 
per 1 januari 2009 

Berekende bijdrage 
per inwoner 

Inwonerbijdrage 
2010 

Albrandswaard 
Barendrecht 
Bernisse 
Brielle 
Capelle aan den IJssel 
Hellevoetsluis 
Krimpen aan den IJssel 
Lansingerland 
Maassluis 
Ridderkerk 
JRotterdam 
ISchiedam 
Ispijkenisse 
Vlaardingen 
Iwestvoorne 

24.081 
46.525 
12.454 
15.752 
65.406 
39.799 
28.832 
52.535 
31.625 
44.826 

590.131 
75.792 
72.442 
70.540 
14.072 

4,78 
4,78 
4,78 
4,78 
4,78 
4,78 
4,78 
4,78 
4,78 
4,78 
4,78 
4,78 
4,78 
4,78 
4,78 

115.129 
222.431 

59.541 
75.309 

312.699 
190.275 
137.843 
251.164 
151.196 
214.308 

2.821.352 
362.353 
346.337 
337.244 

67.277 

22.848 
44.962 
12.541 
15.601 
65.352 
39.661 
28.928 
51.050 
31.360 
44.698 

584.107 
75.406 
72.657 
70.331 
14.034 

4,99 
4,99 
4,99 
4,99 
4,99 
4,99 
4,99 
4,99 
4,99 
4,99 
4,99 
4,99 
4,99 
4,99 
4,99 

114.012 
224.361 

62.580 
77.849 

326.107 
197.909 
144.351 
254.740 
156.487 
223.043 

2.914.696 
376.276 
362.559 
350.952 

70.030 

TOTAAL 1.184.812 5.664.456 1.173.536 5.855.952 

bron: Statline Databank CBS, aantal inwoners per 1-1-2010; actualisatie 26-2-2010 

Het aantal inwoners per gemeente is op het moment van opmaak van de begroting 2012 nog 
niet bekend bij het CBS. Bovenstaand tabel geeft het aantal inwoners weer van peildatum 1 
januari 2010. Zodra het aantal inwoners per gemeente bekend is worden deze toegevoegd aan 
de bovenstaande tabel. 

Naar aanleiding van de brief van de gemeenten waarin de indexering van de regiobijdrage voor 
2011 op 0% is gesteld, geldt dat de geraamde opbrengst van de regiobijdrage in 2012 op € 
5.664.456 wordt gehandhaafd. De bijdrage per inwoner voor 2012 kan worden bepaald wanneer 
het totaal aantal inwoners in de stadsregio bekend is. 

Begroting 2012 Stadsregio Rotterdam 



8 Bijlage R I W 2012 - 2015 

Programma Activiteit Categorie 2012 2013 
groot OV OV 17.300.000 28.200.000 

Totaal OV 17.300.000 28.200.000 
verkeer P+R 

Wegennetwerk en bereikbaarheid 
5.500.000 

Totaal verkeer 5.500.000 
Totaal groot 22.800.000 28.200.000 
klein OV Haltetoegankelijkheid 

OV 
PM 

1.216.474 
7.960.000 

-3.176.474 

1.185.324 
5.593.540 
-778.864 

Totaal OV 6.000.000 6.000.000 
verkeer DVM 

Fiets 
Mobiliteitsmanagement 
P+R 
W e d u 
W infra 
Wegennetwerk en bereikbaarheid 
Duurzame Mobiliteit 
PM 

2.750.000 
9.395.803 
1.938.750 

663.250 
9.732.750 
5.177.027 

500.000 
-11.157.580 

1.000.000 
4.270.392 
1.000.000 
2.000.000 

493.250 
3.652.900 
5.385.000 

500.000 
698.458 

Totaal verkeer 19.000.000 19.000.000 
Totaal klein 25.000.000 25.000.000 
Eindtotaal 47.800.000 53.200.000 

Begroting 2012 Stadsregio Rotterdam 51 



Programma Openbaar Vervoer 
Categorie Weg beheerder Projectnaam 2012 2013 
Haltetoegankelijkheid Barendrecht 

Capelle a/d IJssel 
Haltetoegankelijkheid Barendrecht 

Hellevoetsluis 
Haltetoegankelijkheid Capelle a/d IJssel 
Haltetoegankelijkheid Hellevoetsluis 

Lansingerland 
Maassluis 

Haltetoegankelijkheid Lansingerland 

Rotterdam 
Haltetoegankelijkheid Maassluis 

Schiedam 
Haltetoegankelijkheid Rotterdam 

Spijkenisse 
Haltetoegankelijkheid Schiedam 

Stadsregio Rotterdam 
Haltetoegankelijkheid Spijkenisse 

Vlaardingen 
Reservering Haltetoegankelijkheid stadsregio 
Haltetoegankelijkheid Vlaardingen 

82.824 
72.000 
56.900 
60.000 
35.000 

250.000 
25.000 

101.000 
500.000 

33.750 

82.824 
72.000 

60.000 
35.000 

250.000 
25.000 

121.250 
500.000 
39.250 

Totaal Haltetoegankelijkheid 1.216.474 1.185.324 
OV Stadsregio Rotterdam A4 tramkruising en bijdrage Rijksweg 

Flexibilisering tramnet: Hofplein kwadrant Pompenburg 
Flexibiliseringmaatregelen rond CS: Bentickplein (QW Rotterdam Vooruit) 
Flexibiliseringmaatregelen rond CS: Henegouwenlaan-le Middellandstraat 
Flexibiliseringmaatregelen rond CS: Statentunnel (QW Rotterdam Vooruit) 
Flexibiliseringmaatregelen rond CS: Stationssingel-Walenburgerweg 
Herinrichting busstation Rotterdam Alexander (QW Rotterdam Vooruit) 
Hoekselijn 
Keerlus Wilhelminaplein 
Keerlus Wilhelminaplein (QW Rotterdam Vooruit) 
Stadstram 
TramPlus Carnisselande keerlus Langenhorst 
TramPlus IJsselmonde fase 2b (centrumlus) ARQV 

860.000 

1.500.000 

2.400.000 
500.000 
300.000 

2.900.000 
4.000.000 
3.000.000 
9.800.000 

25.000.000 
2.383.540 

2.270.000 

940.000 

500.000 

2.700.000 

Totaal OV 
[programma OV netwerk klein (nog in te vullen)" 

25.260.000 33.793.540 
-3.176.474 | - 7 7 8 . 8 6 r PM [Stadsregio Rotterdam 

[Tptaal PM -3.176.474 -778.864 
Totaal OV programma OV kleine projecten 

programma OV grote projecten 
6.000.000 

17.300.000 
6.000.000 

28.200.000 
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6 Staat van reserves, voorzieningen en fondsen 2012-2015 
Omschr i jv ing 

- Algemene reserve 
- Bestemmingsreserve Verkeer & Vervoer 
- Bestemmingsreserve Klimaat 
- Investeringsreserve 
- Reserve doorlopende activiteiten 

Reserve weerstandsvermogen 

verwacht begrote 
saldo toevoegingei 

per31-12- in 
2010 2011 

1000 000 
14.755 343 

373 698 
38 760 000 

0 
2-135.232 

begrote 
ont t rekk ingen 

5 247.750 
0 

148,609 
3.396.359 

260 000 
10,000.000 

o 

verwacht 
saldo 

per 31-12-
2011 

1000 000 
14 755 343 

113 698 
34 007 750 

189 270 
2 283 841 

begrote 
oevoegfngei 

603 003 
10.260.000 52.349.902 4.603.003 

begrote 
ont t rekkingen 

0 
66 521 

10 000 000 
47 317 

0 

verwacht 
saldo 

per 31-12-
2012 

1,000,000 
14,755,343 

47 177 
28 007 750 

141,952 
2.886 844 

begrote 
oevoeginger 

begrote 
ont t rekk ingen 

0 
0 

4.000,000 
0 

566 535 
4.586.535 

0 
10.000 000 

47.317 

10.047.317 

verwacht 
saldo 

per 31-12-
2013 

1000 000 
14.755 343 

47 177 
22.007.750 

94 635 
3 453 379 

41.358.284 

oevoeginger 
in 

2014 

begrote 
ont t rekk ingen saldo 

in per 31-12-
2014 2014 

begrote 
oevoegingei 

in 
2015 

begrote 
onttrekking 

0 
0 

4 000,000 
0 

536 681 
4.536.661 

0 1000000 
0 14 755 343 
0 47 177 

10 000 000 16 007 750 
47 317 47 317 

0 3 990.060 
10.047.317 35.847.647 

0 
4 000 000 

0 
637.438 

4,637,436 

verwacht 
saldo 

per 31-12-
2015 2015 

1000 000 
14 755-343 

47.177 
20 007 750 

0 
4.627 498 

47 317 
0 

47417 40.437.768 57.024.273 10.113.838 46.839.066 

S u b 
236.107 3419111 

20.593.1*4 3.419.111 
17,415.110 
17.415.110 

224 890 
224.890 

171 071 
171.071 

2 492 049 
2.49Z049 

10 276 229 
fa276.229 

143.167 
143.167 

1.521.890 8.897.506 
1.521.890 8 . 8 9 ï ü r 

121.100 
121.100 

1 552 328 7.466 278 
f.552.328 7.466.278 

- Groene Verbinding 20.853.743 
-Luchtkwaliteit 3480.114 
- BDU nog te verplichten 198.264.110 
- Bereikbaarheidsoffensief Rotterdam nog te verplichten 33 263 624 
- FVSV nog te verplichten 1 240 000 
- FVSV verplicht 2 215 897 
- BDU verplicht 146 956 211 
- Bereikbaarheidsoffensief Rotterdam verplicht 56 005 682 
- BWS verplichf 200 592 

8,313,832 
2 441 995 

324 956 234 

509 906 474 
0 
0 

10 261 163 
1 400 000 

509 906 474 
33.263,624 

1,247.750 
2.215.897 

556.862.684 
55.965.682 

110.503 

18 906 412 
4 522,109 

13 313 870 
0 

100 000.000 
40 000 

217,119 
57 624 

299 871 482 

276 864 006 
0 

9 052 730 
1 400 000 

276 864,006 

275 364 007 
40000 
90 089 

10 070 801 
3 179 733 

36 321 345 

89 585 
37 132 

274 622 093 
0 
0 
0 

262-772 877 
0 

8 222 272 
1 400 000 

262.772 877 
0 

261,272,877 
i o 

48 170 561 
0 

103 000 000 
0 

18 208 
16,431 

269 236 542 
0 
0 
0 

242 690.115 
0 

1384 453 
1,400 000 

571,869 
433.296 

242.690.115 74.716.988 

241.190115 104500000 
0 0 

243 654,866 
0 

220 193.586 
0 

0 579 759 
0 439 312 

220 193.586 98.178 268 
0 0 
0 o 
o 

218 693 586 106 000 000 
0 0 

0 
462.732.473 845.626.285 1.171.233.777 136472.480 577.010.232 56Z810.832 181.071.879 537.521.687 533.668.026 154.925.540 511.961.296 486.664.683 180.222.153 483.862.358 438.887.172 205.197.339 

TSSJT Jenlnqen e 540.354.860 851.258.751 1.184.912.888 206.637.492 581.838.124 577.967.464 21Q.508.152 S42.259.293 S46.207.392 206.560.053 516.641.144 498.233.891 224.967.306 46B.620.896 440.486.817 253.101.385 reserves, vooral 

1 
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Programma Openbaar Vervoer 
Categorie Weg beheerder Projectnaam 2012 2013 
Haltetoegankelijkheid Barendrecht 

Capelle a/d IJssel 
Haltetoegankelijkheid Barendrecht 

Hellevoetsluis 
Haltetoegankelijkheid Capelle a/d IJssel 

Lansingerland 
Haltetoegankelijkheid Hellevoetsluis 

Maassluis 
Haltetoegankelijkheid Lansingerland 

Rotterdam 
Haltetoegankelijkheid Maassluis 

Schiedam 
Haltetoegankelijkheid Rotterdam 

Spijkenisse 
Haltetoegankelijkheid Schiedam 

Stadsregio Rotterdam 
Haltetoegankelijkheid Spijkenisse 

Vlaardingen 
Reservering Haltetoegankelijkheid stadsregio 
Haltetoegankelijkheid Vlaardingen 

82.824 
72.000 
56.900 
60.000 
35.000 

250.000 
25.000 

101.000 
500.000 

33.750 

82.824 
72.000 

60.000 
35.000 

250.000 
25.000 

121.250 
500.000 

39.250 
Totaal Haltetoegankelijkheid 1.216.474 1.185.324 
OV Stadsregio Rotterdam A4 tramkruising en bijdrage Rijksweg 

Flexibilisering tramnet: Hofplein kwadrant Pompenburg 
Flexibiliseringmaatregelen rond CS: Bentickplein (QW Rotterdam Vooruit) 
Flexibiliseringmaatregelen rond CS: Henegouwenlaan-le Middellandstraat 
Flexibiliseringmaatregelen rond CS: Statentunnel (QW Rotterdam Vooruit) 
Flexibiliseringmaatregelen rond CS: Stationssingel-Walenburgerweg 
Herinrichting busstation Rotterdam Alexander (QW Rotterdam Vooruit) 
Hoekselijn 
Keerlus Wilhelminaplein 
Keerlus Wilhelminaplein (QW Rotterdam Vooruit) 
Stadstram 
TramPlus Carnisselande keerlus Langenhorst 
TramPlus IJsselmonde fase 2b (centrumlus) ARQV 

860.000 

1.500.000 

2.400.000 
500.000 
300.000 

2.900.000 
4.000.000 
3.000.000 
9.800.000 

25.000.000 
2.383.540 

2.270.000 

940.000 

500.000 

2.700.000 

Totaal OV 
[Stadsregio Rotterdam 

25.260.000 33.793.540 
-3.176.474 | -778.864" PM [programma OV netwerk klein (nog in te vullen) 

Totaal PM -3.176.474 -778.864 
Totaal OV programma OV kleine projecten 

programma OV grote projecten 
6.000.000 

17.300.000 
6.000.000 

28.200.000 
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Programma Verkeer 
Categor ie Weg beheerder 

Rotterdam DVM Binnenstad 
Stadsregio Rotterdam 

Mobiliteitsaanpak 2e tranche / TKOV instrumenten 
programma DVM klein 

250.000 
2.000.000 

250.000 

750.000 

Capelle a/d IJssel 
Lansingerland 

Recreatieschap Rottemeren 

Rotterdam 

Schiedam 
Spijkenisse 

Stadsregio Rotterdam 
Vlaardingen 
Waterschap Hollandse Delta 
Zwijndrecht 

Abram van Rijckvorselweg - Rivierweg - Kanaalweg 
Snel fietsroute Hofplein - Kasteel - Zwartepad 
Snel fietsroute Hofplein - Landscheiding 
Asfalteren regionale fietsroutes 2012 
Fietspad Verlengde Molengangepad 
Snelfietsroute Rotterdam - Dordrecht (F16) in Ridderkerk 
Actieplan realisatie regionale fietsroutes Rotterdam 
Bergweg tussen Noordsingel en Benthuizerstaat 
Fiets Klem 
Fietspad HvH - Waterwegcentrum 
Route 7 Schieveen Zwethkade 
Schakel Sidneystraat/Polderdwarsweg 
Snelfietsroute Hofplemltjn in Rotterdam fase 2 
Snel fietsroute Hofpleinlijn in Rotterdam fase 3 
Snelfietsroute Rotterdam - Dordrecht (F16) in Rotterdam 
Asfalteren regionale fietspaden 
Asfalteren fietspad Groene Kruisweg 
Asfalteren fietspad Hekelingseweg ged. Heemraadlaan - R. van Puttenweg 
Asfalteren fietspad Schenkelweg ged. Donaulaan - Elementenweg 
Asfalteren fietspad Schenkelweg ged. Dr. J.M. den Uyllaan - Noordeinde 
Asfalteren fietspad Schenkelweg ged. Noordemde - Groene Kruisweg 
Asfalteren fietspad Schenkelweg ged. R. van Puttenweg - Dr. J.M, den Uyllaan 
programma Fiets klem 
Uitvoenngsprogramma Rets Vlaardingen 
Snel fietsroute Rotterdam - Dordrecht (F16) in WSHD 
Snel fietsroute Rotterdam - Dordrecht (F16) in Zwijndrecht 

906.000 
76.000 

690.900 
47.500 

2.000.000 
525.000 
525.000 
472.000 
300.000 

250.000 
198.000 

1.289.500 

54.574 
21.830 

2.000.000 

525.000 

28.000 
152.192 
35.721 
38.320 

Voorheen flankerende maatregelen Lansingerland 
Rotterdam 

Fietsparkeervoorziening halte Westpoldej; fase 2 
Fietsparkeren Rotterdam 

Schiedam 
Spijkenisse 

Buurtstallmgen Schiedam 
Fietsparkeren metrostation Spijkenisse Centrum 

Stadsregio Rotterdam Fiets in de Keten 
Vlaardingen 
Waterschap Hollandse Delta 

Fietstrommels oude wijken Vlaardingen 
Sluipverkeerwerende maatregelen Essendijk - Achterzeedijk 

Stadsregio Rotterdam 

P+R Hoek van Holland (Hoekselijn) 
P+R Lombardijen 
programma P+R klem 

Schiedam 

Barendrecht 
Brielle 
Lansingerland 

Spijkenisse 
Stadsregio Rotterdam 

Vlaardingen 

Verkeerseducatie Barendrecht 
Verkeerseducatie Brielle 
Verkeerseducatie Lansingerland 
Broem Maassluis 
Streetwise Maassluis 
Verkeersslang Maassluis 
Verkeerseducatie Rotterdam 
Verkeerseducatie Schiedam 
Lokale activiteiten verkeersveiligheid Spijkenisse 
CED ondersteuning 
Fiets-OV project 
programma W edu klein 
Totally Traffic 
Verkeerseducatie kalender ROV 
Verkeersmysteriespel 
Verkeersouders Veilig Verkeer Nederland 
VIA-stat abonnementen 
Educatie/Voorlichtmg/Handhaving Vlaardingen 
Verkeersleerkracht basisonderwijs Vlaardingen 

2.500 
2.500 
2.500 

15.000 
60.000 

170.000 
30.000 
65.000 
5.000 

23.000 
11,500 
29.350 

2.500 
2.500 
2.500 

15.000 
60.000 

30.000 
65.000 

5.000 
23.000 
11.500 
29.350 
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Proi 
Categor ie 
DVM 

a Verkeer 
Wegbeheei 
Rotterdam 
Stadsregio Rotterdam 

Pro jectnaam 
DVM Binnenstad 

Mobiliteitsaanpak 2e tranche / TKOV instrumenten 
programma DVM klein 

250.000 
2.000.000 

250.000 

750.000 

Capelle a/d IJssel 
Lansingerland 

Recreatieschap Rottemeren 
Asfalteren regionale fietsroutes 2012 

Spijkenisse 

Stadsregio Rotterdam 
Vlaardingen 
Waterschap Hollandse Delta 
Zwijndrecht 

Abram van Rijckvorselweg - Rivierweg - Kanaalweg 
Snelfietsroute Hofplein - Kasteel - Zwartepad 
Snelfietsroute Hofplein - Landscheiding 

Fietspad Verlengde Molengangepad 
Snelfietsroute Rotterdam - Dordrecht (F16) in Ridderkerk 
Actieplan realisatie regionale fietsroutes Rotterdam 
Bergweg tussen Noordsingel en Benthuizerstaat 
Fiets Klem 
Retspad HvH - Waterwegcentrum 
Route 7 Schieveen Zwethkade 
Schakel Sidneystraat/Polderdwarsweg 
Snelfietsroute Hofpleinlijn in Rotterdam fase 2 
Snelfietsroute Hofpleinlijn in Rotterdam fase 3 
Snelfietsroute Rotterdam - Dordrecht (F16) in Rotterdam 
Asfalteren regionale fietspaden 
Asfalteren fietspad Groene Kruisweg 
Asfalteren fietspad Hekelingseweg ged. Heemraadlaan - R. van Puttenweg 
Asfalteren fietspad Schenkelweg ged. Donaulaan - Elementenweg 
Asfalteren fietspad Schenkelweg ged. Dr. J.M. den Uyllaan - Noordeinde 
Asfalteren fietspad Schenkelweg ged. Noordemde - Groene Kruisweg 
Asfalteren fietspad Schenkelweg ged. R. van Puttenweg - Dr. J.M, den Uyllaan 
programma Fiets klein 
Uitvoeringsprogramma Fiets Vlaardingen 
Snelfietsroute Rotterdam - Dordrecht (F16) in WSHD 
Snelfietsroute Rotterdam - Dordrecht (F16) in Zwijndrecht 

906.000 
76.000 

690.900 
47.500 

2.000.000 
525.000 
525.000 
472.000 
300.000 

250.000 
198.000 

1.289.500 
28.000 

54.574 
21.830 

2.000.000 

525.000 

152.192 
35.721 
38.320 

Voorheen flankerende maatregelen Lansingerland 
Rotterdam 

Fietsparkeervoorziening halte Westpolder fase 2 
Fietsparkeren Rotterdam 

Schiedam 
Spijkenisse 

Buurtstallingen Schiedam 

Stadsregio Rotterdam 
Fietsparkeren metrostation Spijkenisse Centrum 
Fiets m de Keten 

Vlaardingen 
Waterschap Hollandse Delta 

Fietstrommels oude wi]ken Vlaardingen 
Sluipverkeerwerende maatregelen Essendijk - Achtenreedijk 

Rotterdam 

Stadsregio Rotterdam 

P+R Hoek van Holland (Hoekselijn) 
P+R Lombardijen 
programma P+R klein 

Lansingerland 
Maassluis 

Schiedam 
Spijkenisse 
Stadsregio Rotterdam 

Vlaardingen 

Verkeerseducatie Barendrecht 
Verkeerseducatie Brielle 
Verkeerseducatie Lansingerland 
Broem Maassluis 
Streetwise Maassluis 
Verkeersslang Maassluis 
Verkeerseducatie Rotterdam 
Verkeerseducatie Schiedam 
Lokale activiteiten verkeersveiligheid Spijkenisse 
CED ondersteuning 
Fiets-OV project 
programma W edu klem 
Totally Traffic 
Verkeerseducatieka lender ROV 
Verkeersmysteriespel 
Verkeersouders Veilig Verkeer Nederland 
VIA-stat abonnementen 
Educatie/Voorlichtmg/Handhaving Vlaardingen 
Verkeersleerkracht basisonderwijs Vlaardingen 

2.500 
2.500 
2.500 

15.000 
60.000 

170.000 
30.000 
65.000 

5.000 
23.000 
11.500 
29.350 

5.000 
5.000 
2.500 
2.500 
2.500 

9.150 

15.000 
60.000 

30.000 
65.000 

5.000 
23.000 
11.500 
29.350 
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Totaal W edu 
Albrandswaard 

Capelle a/d Ussel 

Stadsregio Rotterdam 
Vlaardingen 

Verkeersveiligheid rondom scholen Barendrecht 

Verkeersveiligheid Schoolompeving en -routes Maassluis 

Waterschap Hollandse Delta 

Herinrichting Werkersdijk 
Onyx/Portlandsebaan 
Rivierweg tussen Gr. Kruisweg en Rhoonse Baan 
Stationsstraat (tussen Dorpsdijk en Viaductweg) 

Henri Fordstraat 
Herinrichting Kaaistraat 
Hollemarestraat- oost 
Hollemarestraat- west 
Kuispunt Dijckpotmgen - Sluysstraat te Vierpolders 
LARGAS (Langzaam rijden gaat sneller) 
Sluisweg 
Wilhelminastraat/ W, Alexanderstraat 
Abram van Rijckvorselweg - Rivierweg - Kanaalweg 
Abram van Rijckvorselweg - Slottaan - Schenkelsdreef 
verkeersveiligheid rond scholen Capelle a/d Ussel 
Rotonde kruising Plataanlaan-Struijtste Hoeck 
Rotonde Rijksstraatweg / Noordelijke Randweg 
Hennnchtmg Noordeindseweg naar 30km 
Schoolomgeving Lansingerland 

Verkeersveiligheid Scho Ing en -routes 
Black Spots Rotterdam 
Functionele wijzigingen bij onderh. Melanchtonweg/Rmgdijk/Uitweg 
Functionele wijzigingen bi) onderhoud Bnelselaan 
Herprofilering Spinozaweg 
Rotonde Josselln de Jonglaan/Giessenbaan 
Saneren Groeninx van Zoelenlaan 
Verkeersveiligheid Rotterdam 
Verbeteren Schoolomgeving Schiedam 
Herinrichting Eerste Heul brugstraat tot 30-kilometerzone 
Hennnchtmg H.de üntweg tot 30-kilometer7one 
Hennnchtmg Raadhuislaan tot 30-kilometerzone 
Hennnchtmg Stationsstraat tot 30-kilometerzone 
Hennnchtmg Vredehofstraat/-plein tot 30-krlometerzone 
Kruising Heemraadlaan - Hekelingseweg 
programma W Infra klem 
Herinrichting Fredenk Hendriklaan 2e fase 
Hennrichtmg Van Hogendorplaan 
Hoflaan 
Rotonde Burg. Heusdenslaan - Lepelaarsingel e 
Veilige schoolzones Vlaardingen 
Zwanensmgel / Lepelaarsingel rotonde 

-otonde Zwanensmgel-Lepelaarsingel 

Afscheiding busstrook Rotterdamseweg Oost 
Innchting Noorddijk 
Kruising Zevenbergsedijkje - Nudenoord 2e fase 
Rotterdamseweg (fase 2) 
fietsoversteek Brrelseweg - de Ruy 
Kruispunt Fazantlaan - Voorweg 

50.000 
525.000 

7.500 
22.500 

910.000 
950.000 
25.000 

18.750 
25.000 

1.300.000 
375.000 

1.000.000 
400.000 
500.000 
500.000 
12.500 
7.500 

7.500 
5.000 

1.000.000 

200.000 
700.000 

700.000 
40.000 

350.000 

7.500 
25.000 

12.500 
30.000 
25.000 

325.000 
225.000 

5.000 
5.000 

100.000 
525.400 

28.000 
3.652.900 Totaal W infra 

Wegennetwerk en bereikbaarheid 

Spijkenisse 
Stadsregio Rotterdam 

Doorstroming Kilweg - A29 
Laan op Zuid rechttrekking 
Ontsluiting Nesselande 4e fase (verdubb. Hoofdweg Nieuwerkerk) 
Groene Kruisweg • Schenkelweg 
NW Reijerwaard 
programma wegennetwerk klein 

2.600.000 
1.100.000 

Totaal Wegennetwerk en bereikbaartieid 
[Stadsregio Rotterdam Iprgramma BDU-klein Duurz. Mobiliteit 

5.177.027 
500.000 \ Duurzame Mobiliteit 

Totaal Duurzame Mobiliteit 500.000 
Mo b 111 te i ts m a nagement Stadsregio Rotterdam Mobiliteitsmanagement 

programma mobiliteitsmanagement 
RITS pilot B 
Verkeersonderneming projectkosten 

1.138.750 
400.000 

400.000 
200.000 

Totaal MobHiteitsmanaqement 
J Stadsregio Rotterdam [programma verkeer (nog in te vullen) 

1.938.750 
-11.157.580 T 

Fotaai PM 
Totaal Verkeer programma verkeer kleine projecten 

programma verkeer grote projecten 
19.000.000 
5.500.000 

totaal 
totaal 

programma kleine projecten 
programma grote projecten 

25.000.000 
22.800.000 

25.000.000 
28.200.000 

47.600.000 53.200.000 
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9 Vaststell ingsbesluit 

Het algemeen bestuur van de stadsregio Rotterdam, 

gelet op artikel 48 van de gemeenschappelijke regeling stadsregio Rotterdam; 

gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur d.d. 22 juni 2011; 

b e s l u i t : 

1. de begroting 2012 vast te stellen. 

Aldus besloten in de openbare vergadering van 22 juni 2011 van het algemeen bestuur, 

de^ecfretaris, de voorzitter, 

mr nsen mg. A. Aboutaleb 
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