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Uw brief van 

Uw kenmerk 
Büiage Geachte dames en heren, 

Op 1 mei 2012 is het "Zienswijzedocument Vernieuwend besturen in de 
Metropoolregio Rotterdam Den Haag" toegestuurd aan de 24 gemeenten van het 
huidige stadsgewest Haaglanden en de stadsregio Rotterdam. 

Bijgaand treft u in een integrale reactie aan van de drie bestuursorganen: 
Gemeenteraad, het College en de Burgemeester van Delft: de Zienswijze Delft. 

In de Zienswijze Delft wordt uitgebreid ingegaan op de governance. Van belang 
voor de bestuurlijke vormgeving van de MRDH zijn effectiviteit, efficiency, 
slagvaardig bestuur en integraliteit om de totale kracht van het gebied in te zetten 
ten bate van inwoners en bedrijven. Het waarborgen van de democratische 
legitimiteit is een belangrijke voorwaarde hierbij. De MRDH moet voor de 24 
gemeenten een krachtig samenwerkingsverband zijn. 

Delft denkt dat er in de governance versterkingen mogelijk zijn met name op het 
gebied van een slagvaardig bestuur. We willen de discussie die nu gevoerd wordt 
over pijler 0 verbreden en een meer slagvaardig en tegelijkertijd democratisch 
legitiem alternatief bieden. De volgende uitgangspunten staan hierbij voor ons 
centraal: 
a. De inhoud met de integrale aanpak volgens de drie strategieën en 

bijbehorende pijlers is leidend 
b. Slagvaardig bestuur is noodzaak (reden samenwerking), 
c. Democratische legitimatie is een conditio sine qua non 
d. Een effectieve en efficiënte inrichting van de samenwerking (ambtelijk en 

bestuurlijk) is randvoorwaardelijk. 

De tijdsdruk is nu gelet de demissionaire status van het kabinet gelukkig ook 
minder knellend geworden, wat gelegenheid geeft de opbouw van de 
metropoolregio in samenhang met de transitieprocessen van de stadsgewesten nu 
zorgvuldig te gaan organiseren. Gelijktijdig is het van belang voortgang in het 
proces te houden. Wij zijn sterk voorstander van het in de komende periode 
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D a t u m intensiveren van de samenwerking voor die onderwerpen waar de 
21-06-2012 . . j u-

metropoolschaal meerwaarde biedt. 

In hoofdlijn stelt Delft de volgende bestuurlijke inrichting voor: 
a. de pijlers zijn het fundament van de bestuurlijke structuur; en worden 

vormgegeven als bestuurscommissie binnen de gemeenschappelijke regeling; 
b. het Algemeen Bestuur is (primair) bedoeld voor door gemeenten aan te 

wijzen raadsleden 
c. Het compacte DB wordt gevormd door de voorzitters van de 

bestuurscommissies, plus als voorzitter de burgemeester van Den Haag of 
Rotterdam. 

Dit wordt in de Zienswijze verder toegelicht. Delft benadrukt hierbij het belang van 
een goede informatiepositie van de raden en een transparante werkwijze van de 
Bestuurlijke (voor-)overleggen met openbare agenda's en verslagen. Ook vinden 
wij een aparte bestuurscommissie voor financiën en organisatie noodzakelijk. Een 
punt van discussie is nog de stemverhouding. Volgens de zienswijze van Delft hoeft 
dit niet alleen gerelateerd te zijn aan het inwonertal van een gemeente. Om de 
discussie hierover zuiver te houden stelt Delft voor, dat er een set van criteria 
wordt ontwikkeld dat dienstbaar is om de discussie hierover van de 24 gemeenten 
gezamenlijk op een ordentelijke wijze te kunnen voeren. 

Delft hecht er ook aan dat de belangen van de kleinere gemeenten in de 
metropoolregio gehoord en gezien worden. Ook dat is een argument om in de 
stemverhoudingen breder te kijken dan zuiver het inwoneraantal. 

Delft wil graag vanuit een positieve grondhouding na het zomerreces met de 
deelnemende gemeenten de verdere discussie voeren over de metropoolregio en 
de wijze van besturen op basis van onze en uw zienswijze. Wij (gemeenteraad, 
college en burgemeester) zien uit naar deze discussie. 

Hoogachtend, 

mede namens de gemeenteraad en de burgemeester, 

het college van burgemeester en wethouders van Delft, 

rgemeester 

i de Prez I b. drs 
, secretaris 

drs. T.W. Andriessen l.s. 
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Zienswijze Delft mbt "Vernieuwend besturen in de Metropoolregio 
Rotterdam-Den Haag" 

Delft ziet het belang van regionale samenwerking in het perspectief van de economische concurrentie 
tussen regio's wereldwijd. Steeds vaker zetten stedelijke gebieden internationaal - in het bijzonder in 
Europa - een ontwikkeling van metropolitane samenwerking in. Europa onderkent het belang van de 
metropolitane gebieden in haar 2020 strategie. Vanuit deze invalshoek steunt Delft het 
Metropoolregio initiatief en geeft in deze zienswijze een reactie op het "Zienswijze document 
Vernieuwend besturen". Deze zienswijze is te beschouwen als een integraal document van college, 
burgemeester en de raad en is door deze bestuursorganen1 vastgesteld. 

De zienswijze van Delft is als volgt opgebouwd: 
Ons vertrekpunt voor de inhoud van wat Delft zou willen bereiken met de metropoolregio is de 
visie van Delft op de metropoolregio en onze positie in de regio kijkende ook naar het Europees 
perspectief. Voor onze positie in de regio geven we op hoofdlijnen een reflectie op de 
strategieën/pijlers. 
Vervolgens gaan we in op de organisatie, de governance en het financiële kader. 
En tot slot gaan wij in op het verdere proces van de metropoolvorming. 

Een meer gedetailleerde reactie op de strategieën/pijlers is opgenomen in bijlage I. In deze bijlage 
komt tot uitdrukking hoe het zienswijzedocument zich verhoudt tot de in december 2011 door de 
raad vastgestelde Delftse inzet voor de metropoolregio en wat het Delftse standpunt daarbij is. 

Het vormen van de metro pool regio Rotterdam Den Haag vraagt een transitie van beide 
stadsgewesten naar de metropoolregio. Wij achten een heldere procesregie en - aansturing van 
groot belang om voortgang te kunnen maken in de vorming van de metropoolregio. Randvoorwaarde 
is dat de inbreng van de gemeenten nadrukkelijk geborgd wordt. 

1. Visie van Delft op Metropoolregio Rotterdam Den Haag 
De Delftse (brede) oriëntatie op de regio is ingezet vanuit de samen met de stad opgestelde 
Stadsvisie, het onderzoek naar de versterking van de Stadskracht en het Rapport over Delft 
Kennisstad van de Delftse rekenkamer. In het Bestuursprogramma 2011-2014 en de opvolgende 
programmabegrotingen en kaderbrieven is deze lijn doorgezet. Regionale samenwerking draagt bij 
aan de vitaliteit van Delft. De werkgelegenheid in de stad verbetert, de investeringen nemen toe en 
het biedt mogelijkheden voor het op peil houden van de voorzieningen. De bevolking, de bedrijven en 
instellingen van Delft varen er wel bij. 

Wat kennisinstellingen, bedrijven en inwoners nodig hebben zijn overheden die op metropoolschaal 
gezamenlijk optredend en hun kennis, middelen en mogelijkheden inbrengen. Een samenwerking van 
gemeenten en provincie op de metropoolschaal of de zuidvleugel schaal die de regio een 
aansprekend profiel in het buitenland geeft, belemmeringen wegneemt en zorgt voor een goed 
innovatief klimaat, aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt, bereikbaarheid en voorzieningen. Hierbij 
passen geen onderlinge concurrentie en machtsdenken. De inwoners en bedrijven in deze regio 
helpen we daar niet mee verder. Gezamenlijk optrekken is het devies. 

1 Met betrekking tot de raad geldt, dat de zienswijze in de raad op 28/6 is vastgesteld met een ruime meerderheid 
bestaande uit de fracties van D'66, PvdA, VVD, Stip GroenLinks, CDA, Stadsbelangen, Christenunie Delft. De fracties SP, 
Leefbaar Delft en Onafhankelijk Delft konden zich niet vinden in de definitieve zienswijze. 



Vraagstukken waar de regio voor staat vragen een aanpak op een grotere schaal dan die van 
individuele gemeenten, maar kleiner dan die van een provincie bestaande uit 74 gemeenten. 

Delft draagt aan de ontwikkeling van de regio bij als Kennisstad met kennisinstituten zoals de TU 
Delft, TNO, Deltares binnen haargrenzen. De kennisinstituten spelen mee in de wereldwijde 
concurrentie om toponderzoekers, de gunsten van het bedrijfsleven én Europese subsidies. De 
metropoolregioschaal is nodig om dit te faciliteren. De Metropoolregio als living lab, als etalage voor 
de prachtige producten die Delft en andere gemeenten te bieden hebben. 

Delft werkt actief mee aan de positionering van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag in Europa en 
wereldwijd. De Technologische Innovatie Campus (TIC) Delft is hierin een tastbare bijdrage. De 
samenwerking met Rijswijk heeft hierbij toegevoegde waarde vanwege bijvoorbeeld het 
Octrooicëntrum Nederland, European Patent Office en het wereldwijd werkende Shell laboratorium. 

Delft is voorstander van de vorming van een metropoolregio. Metropolen zullen de dienst uit maken 
in de ontwikkeling van de economie, de verduurzaming en in stedelijke vraagstukken in Europa en in 
de wereld. Delft onderkent de noodzaak van metropoolvorming in de regio. De vraag is niet of de 
zuidelijke randstad een metropool vormt, maar of zij een zelfstandige metropool kan zijn of 
onderdeel uit zal maken van een grotere metropoolregio. 

Delft is meer specifiek voorstander van de metropoolvorming op de schaal van de Metropoolregio 
Rotterdam Den Haag met de daaraan te verbinden intensieve samenwerking met Leiden en 
Dordrecht. 

Maatschappelijke partners en bedrijfsleven spelen een belangrijke rol in metropoolvorming. Een 
mogelijkheid om hen beter in positie te brengen is de instelling van een adviserend orgaan met 
vertegenwoordigers van maatschappelijke partners en bedrijfsleven. Dit kan gemeenten scherp 
houden zodat de aandacht wordt besteed aan belangrijke en urgente thema's voor de ontwikkeling 
van de regio. 

2. Positie van Delft in de regio 
In onze reflectie op hoofdlijnen op de strategieën/pijlers van het zienswijzedocument willen wij de 
volgende zaken kernachtig noemen: 

Kennis en innovatie: 
• In het Zienswijze document MRDH, in navolging van het Plan Metropoolregio zoals dat naar 

minister Spies is gestuurd, is één van de drie strategieën om de missie te realiseren "Betere 
benutting van het kennis en innovatiepotentieel". Kennis en innovatie worden daarmee erkend 
als een speerpunt voor de metropoolregio. Dit sluit aan bij de positie van Delft in de regio. 

o Wat er sterker kan is de Europese positionering op dit onderwerp. 

Marketing: 
o De gezamenlijke marketing van het gebied Metropoolregio voor nationale en internationale 

toeristen komt niet sterk naar voren in het zienswijze document, 
o Delft ziet de ontwikkeling van een Regionale ontwikkelingsmaatschappij (ROM) als een urgente 

en noodzakelijke voorwaarde voor de versterking van de concurrentiekracht van de regio. 
» . ^Delft heeft een aantrekkelijke historische binnenstad die bezoekers van de gehele regio en vanuit 

de gehele wereld aantrekt. 

Economische agenda Zuidvleugel, 
e Met de Economische agenda Zuidvleugel is een goede basis gelegd voor samenwerking in de 

regio. Delft ondersteunt het uitgangspunt dat de MRDH hierop voort bouwt. 



Innovatie per pijler: 
• In de vorming van de vervoerautoriteit heeft de nadruk volledig gelegen op de oprichting van de 

vervoersautoriteit en met de daaraan verbonden Brede Doeluitkering. De inhoudelijke invulling 
van een vervoerautoriteit is o.i. nog te beperkt geweest. Mogelijkheden van de inzet van kennis 
en innovatie zijn nog niet aan de orde geweest. Delft biedt voor het vervolgproces aan op inhoud 
mee te willen werken en denken aan de vervoeropgaven in aansluiting op het daily urban system 
in de gehele regio. 

De sociale kant van de MRDH: 
• Aanknopingspunten hiervoor zijn pijler IVB Onderwijs en arbeidsmarkt en pijler VII C 

Metropoolpas. Ook hierin wil Delft nadrukkelijk participeren. 

Groen: 
• Delft ondersteunt de samenwerking binnen MRDH op het gebied van regionaal groen; van 

belang hierbij is een herstucturering van gemeentelijke financiële bijdragen naar principes van 
solidariteit en evenredigheid. 

3. Europa 
Tekst Zienswijzedocument: 
We zorgen er voor dat ons innovatiebeleid aansluit bij de Europese innovatieagenda. Dat is onder 
meer belangrijk om in een nieuwe periode van Europees regionaal beleid (Kansen voor West II) het 
Europese instrumentarium in te kunnen zetten voor verzilvering van de sterktes van onze regio. "Smart 
specialisation" is de bijbehorende Europese slogan: duidelijke keuzes maken voor kansrijke sectoren. 
Vooral clean tech, medisch, security en de Greenport lijken in dat opzicht kansrijk. 

Een belangrijke partner in de onderhandeling over de nieuwe periode van Europees regionaal beleid 
is de Provincie Zuid-Holland. De Economische agenda Zuidvleugel sorteert voor op een gezamenlijke 
inzet. Maar Smart specialisation vraagt een scherpe specialisatie. Delft ziet een risico in het "wedden 
op te veel paarden" als alle partijen in Zuidvleugelverband vasthouden aan de profilering van de 
"eigen" sectoren. Wij zijn voorstander van gezamenlijk kiezen voor onderzoeksthema's die 
toepassingen kennen in de verschillende sectoren en zo tot een gemeenschappelijk belang leiden. 

4. Governance metropoolregio Rotterdam den Haag 

4.1 Reflectie op de governance van de metropoolregio 
Van belang voorde bestuurlijke vormgeving van de MRDH zijn effectiviteit, efficiency, slagvaardig 
bestuur en integraliteit om de totale kracht van het gebied in te zetten ten bate van inwoners en 
bedrijven. Het waarborgen van de democratische legitimiteit is een belangrijke voorwaarde hierbij. 

De lichtheid van de samenwerking in WGR verband (genoemd op pagina's 15 en 40 van de zienswijze) 
vinden wij een onjuiste typering. De MRDH moet Juist een krachtig samenwerkingsverband zijn. De 
ambities volgens de drie strategieën en 7 pijlers moeten met binding en betrokkenheid van alle 
gemeenten aangepakt worden. De MRDH zal ook een intensieve samenwerking gaan krijgen met 
andere partijen in de regio of ook buiten de grenzen van de regio. Hier zijn allerlei publieke of 
publiek/private samenwerkingsverbanden mee mogelijk; dat kunnen lichte (bijv. op basis van 
afspraken of contracten) maar ook relatief zwaardere constructies (bijv. via rechtspersonen) zijn. Ook 
deze samenwerkingsverbanden moeten niet perse licht zijn maar vooral gericht op wat de optimale 
vorm is voor een effectieve en efficiënte samenwerking. Ook hier geldt het adagium dat het 
construct volgend is op wat partijen inhoudelijk met elkaar willen bereiken. 



Ringenmodel 
In het zienswijze document wordt het denkmodel van de drie ringen geïntroduceerd. Wij kunnen 
hiermee instemmen. Het ringenmodel volgen betekent o.i. dat elke pijler in de basis verankerd moet 
zijn in ring 2 of ring 3, dus op een niet vrijblijvende wijze. In de loop van de tijd kunnen onderwerpen 
van de pijlers met name zodra sprake is van samenwerkingsverbanden met andere partijen (en 
partners) van ring verschuiven en dan terechtkomen in ring 3. Dit zorgt dat de gemeentelijke 
samenwerking zich verder kan ontwikkelen en flexibel blijft. 

Uitgangspunten voor de governance 
Op een aantal aspecten kunnen we niet akkoord gaan met het voorstel met betrekking tot de 
governance MRDH, wij denken dat er versterkingen mogelijk zijn met name op het gebied van een 
slagvaardig bestuur. Uiteraard is democratische legitimatie een voorwaarde. We willen deze discussie 
die nu gevoerd wordt over pijler 0 verbreden en een meer slagvaardig en tegelijkertijd democratisch 
legitiem alternatief bieden. De volgende uitgangspunten staan hierbij voor óns centraal: 
a. De inhoud met de integrale aanpak volgens de drie strategieën en bijbehorende pijlers is leidend 
b. Slagvaardig bestuur is noodzaak (reden samenwerking), 
c. Democratische legitimatie is een conditio sine qua non 
d. Een effectieve en efficiënte inrichting van de samenwerking (ambtelijk en bestuurlijk) is 

randvoorwaardelijk. 

Reactie op analyse Professor Fleurke 
Door de voorzitter van de Expertmeeting van de raden op 30/3/2012 en de voorzitter van de 
initiatiefgroep democratische legitimiteit (beiden lid van de gemeenteraad van Westland) is advies 
ingewonnen bij professor Fleurke. Bij brief van 4 juni j . l . is het advies van dhr. Fleurke aan de 
betrokken bestuursorganen tóegezonden. 

In de argumentatie van dit advies kunnen wij ons maar zeer ten delé vinden. Een deel van de 
kritiekpunten van professor Fleurke is overigens terecht. Een deel wordt echter ook ingegeven vanuit 
veronderstelde traditionele mechanismes èn vrees voor de zelfstandigheid van de gemeenten. Wij 
missen ook in hét advies het gevoel voor vernieuwend besturen van dè metropoolregio als regiè- en 
netwerkende organisatie. En ook het gevoel voor de économische noodzaak, die wél degelijk gestoeld 
is op gekwalificeerd onderzoek, missen wij. Daarbij is het een gegeven dat niet alle vraagstukken bp 
het niveau van een individuele gemeente kunnen worden aangepakt; gemeenten werken in 
verschillende verbanden samen (zoals nu ook in onze eigen regio Haaglanden) om de hun 
toebedeelde taken efficient en effectief uit te kunnen voeren. De reactie van professor Fleurke is 
mogelijk ook ingeven door de huidige tekst van de gemeenschappelijke regeling; ook wij vinden dat 
deze nog sterk verbeterd kan worden. Met hem vinden wij, dat het proces van de vorming van de 
metropoolregio meer zorgvuldig en met ruimte voor betrokkenheid van alle gemeenten vorm moet 
krijgen. De tijdsdruk is nu gelet de demissionaire status van het kabinet ook minder knellend 
geworden, wat gelegenheid geeft de opbouw van de metropoolregio in samenhang met de 
transitieprpcessen van de stadsgewesten nu zorgvuldig te gaan organiseren. Gelijktijdig is het van 
belang voortgang in het proces te houden. Wij zijn sterk voorstander van het in de komende periode 
intensiveren van de samenwerking voor die onderwerpen waar de metropoolschaal meerwaarde 
biedt. Verderop in deze Zienswijze geven we hier nog een nadere invulling aan (zie paragraaf 8). 

De Delftse beoordeling 
Delft beoordeelt de inrichting van de governance zoals geschetst in hoofdstukJLnpg „alsonvoldoende_ 
slagvaardig, efficiënt en onvoldoende recht doende aan de inhoud van de pijlers. Met de geschetste 
bestuurlijke inrichting komt de totale kracht van het gebied onvoldoende tot zijn recht en 
democratische legitimatie is onvoldoende geborgd. Dit spitst zich toe op de bestuurlijke Vormgeving 
van de MRDH met bestuurscommissies, het DB en het AB. Daarom stelt Delft een alternatief voor. 



4.2 De bestuurlijke vormgeving van de MRDH; een alternatieve benadering 
In het zienswijze document wordt, onder andere, voorgesteld dat alle 24 gemeenten participeren in 
AB en DB. In de regeling wordt de mogelijkheid opengehouden voor bestuurscommissies. Dit is in de 
gemeenschappelijke regeling alleen nog maar voor de vervoersautoriteit ingevuld. Bijgaand doen we 
een nader voorstel voorde bestuurlijke vormgeving. Ons voorstel is uiteraard niet "in beton 
gegoten", graag gaan wij met de collega-gemeenten hier (na het komend zomerreces) verder over in 
gesprek. Voor de verdere inrichting vinden wij ook de transparantie van het bestuurlijk proces van 
groot belang. Dit kan tot uitdrukking komen in ondermeer openbaarheid van agenda's en verslagen 
van bestuurlijke (voor-)overleggen. 

Pijlers/bestuurscommissies 
Wij stellen voor, om de pijlers het fundament te laten zijn van de bestuurlijke structuur, waarbij er 
afzonderlijke pijler (pijler 8) opgericht wordt, die voorstellen voor de financiën en organisatie van de 
MRDH opstelt. Pijler 8 wordt op dezelfde manier als de andere pijlers georganiseerd. De pijlers 
worden als bestuurscommissies binnen de Gemeenschappelijke regeling vormgeven. Inhoud en 
structuur komen samen. 

In de formele opzet van de gemeenschappelijke regeling stelt het AB vast welke commissies er 
komen en wat de samenstelling daarvan is. De gemeenschappelijke regeling kan hiervoor echter wel 
richtlijnen bevatten. Gemeenten kunnen aangeven of zij vertegenwoordigd willen zijn in 1 of meer 
(en zelfs alle) pijlers/ bestuurscommissies. Er kunnen per gemeente 2 politiek/bestuurlijke 
vertegenwoordigers per pijler deelnemen. Vanuit het AB zullen daarbij drie collegeleden per pijler 
worden aangewezen. Inclusief voorzitter (=collegelid) wordt rekening gehouden met max 49 leden. In 
de praktijk zal het naar verwachting minder zijn; gemeentes zullen niet evenveel belang hebben bij 
een pijler en gemeentes zullen ook onderling hierin gaan afstemmen en samenwerken. De 
vertegenwoordigers in de pijlers zijn voor hun gemeente ontvangstpunt en brengpunt. Zij moeten zelf 
hun ondersteuning organiseren (eventueel samen met andere gemeenten of door "inhuur" uit 
ambtelijke organisatie cq griffie regio). De pijlers kiezen de pijlervoorzitter uit hun midden en deze is 
dan ook verantwoordelijk voor de inrichting en werkwijze binnen de pijler/bestuurscommissie. 
Aanvullend stellen wij voor, dat de pijlers ook opengesteld worden voor andere (agenda)leden; 
bijvoorbeeld voor de universiteiten, waterschappen, provincie etc. Dit is essentieel in de beoogde 
opzet van vernieuwend besturen waarbij de metropoolregio als regie- en netwerkorganisatie 
opereert. 

Inrichting AB 
De inrichting van het AB zal moeten voldoen aan eisen van slagvaardig en daadkrachtig bestuur. De 
inrichting van het AB moet licht genoeg zijn om te voldoen aan de vraag van het Rijk om geen vierde 
bestuurslaag in te richten en gelijktijdig substantieel genoeg zijn, zodat gemeenteraden hun 
kaderstellende en controlerende rol kunnen vervullen en daarmee de eis van democratische 
legitimatie wordt ingevuld. 

Daarnaast bepaalt de Wgr, dat de leden van het DB door en uit het midden van het AB gekozen 
worden. Naar onze visie zou het DB vooral iets van daartoe aangewezen collegeleden moeten zijn en 
het AB van aangewezen leden uit gemeenteraden. Dit komt ook terug in ons voorstel voor de 
inrichting van het DB. Gelet op het formele kader van de Wgr zullen naast de aanwijzing per 
gemeente van raadsleden dan ook collegeleden aangewezen moeten worden met het doel dat deze 
het DB gaan vormen. De benoeming van collegeleden in het Algemeen Bestuur is pro forma en is er 
alleen op gericht dat deze vervolgens het DB invullen. Daarnaast is er nog de bemensing van de 
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bestuurscommissies met (max.) 3 collegeleden per pijler. Dus zowel voor collegeleden die beoogd lid 
zijn van het DB als voor collegeleden die beoogd lid zijn van bestuurscommissies geldt dat er ruimte 
zou moeten zijn vöor een (pro forma) lidmaatschap van het AB. 

Wij stellen daarom voor dat per gemeente er twee raadsleden en één collegelid worden aangewezen 
voor het Algemeen Bestuur. Het AB zal in de praktijk functioneren met de maximaal 48 leden uit de 
raden . De voorzitter van het Dagelijks Bestuur is tevens voorzitter van het Algemeen Bestuur. 

Aanvullend stellen wij voor, dat sprake is voor de weging van door AB-leden uitgebrachte stemmen 
uitgegaan wordt van een gewogen stemverhouding. Wij realiseren ons dat de uitersten in 
inwonersaantallen groot zijn. Zo heeft Bernisse 13.000 inwoners en Rotterdam 620.000 inwoners. 
Randvoorwaarde voor de definitieve stemverhoudingen is dat als Rotterdam en den Haag samen voor 
een bepaald besluit zijn zij tenminste de stemwaarde van 1 middelgrote gemeente mee moetèn 
hebben om tot een positief besluit van het Algemeen Bestuur te kunnen komen. Wij hechten er ook 
aan dat de belangen van de kleinere gëmeenten in de metropoolregio géhoord en gezien worden. 
Ook dat is een argument om in de stemverhoudingen breder te kijken dan zuiver het inwoneraantal. 
Om de discussie hierover zuiver te houden stellen we voor, dat er een set van criteria wordt 
ontwikkeld dat dienstbaar is om de discussie hierover van de 24 gemeenten gezamenlijk op een 
ordentelijke wijze te kunnen voeren. 

Inrichting DB 
Ook de inrichting van het DB zal moeten voldoen aan eisen van slagvaardig en daadkrachtig bestuur. 
Het DB fungeert als besluitvormend orgaan van de Gemeenschappelijke Regeling en dient de 
integraliteit te waarborgen. In de raad van 28/6 is gesproken over verschillende varianten. De raad 
heeft zich (als voorkeursvariant) uitgesproken voor een DB met de volgende kenmerkén: 
a. het DB is compact, 8 leden en 1 voorzitter; 
b. en wordt samengesteld uit de voorzitters van de bestuurscommissies, plus als voorzitter de 

burgénieester van Dén Haag of Rottërdam; 
c. het DB krijgt daarmee de benodigde slagkracht die een dagelijks bestuur nodig hééft. 

Een aanvullende suggestie hierbij is, dat de stemverhouding binnen het DB zo kan worden ingericht 
dat gemeenten die actief betrokken zijn bij de voorliggende voorstellen van een pijler een zwaardere 
stem krijgen. 

We gaan daar graag met de gemeenten verder over Ih gesprëk. Wij realiseren ons dat met 24 
gemeenten er een nieuwe dynamiek ontstaat. Nu kent het DB van de stadsregio Rotterdam 7 ledën 
aangewezen door de raden van de 15 gemeenten. En bij het DB Haaglanden wordt de betrokkenheid 
van de gemeenten vormgegeven, doordat iedere gemeente in het DB vertegenwoordigd is. 

Portefeuille-óverleggen 
Wij zijn voorstander van de Haaglandse wërkwijze met portefeuilléhoudersoverleggen en 
voorbereiden ambtelijke gesprekken waarbij alle gemeenten vertegenwoordigd zijn. Dit draagt bij aan 
onderling begrip en draagvlak voor keuzes op regionaal niveau 

Ambtelijke organisatie 
De ondersteunende ambtelijke organisatie heeft als taak voorstellen inhoudelijk op te werken en 
integraliteit en afstemming te zoeken. Alle gemeenten worden in een vroeg stadium van agenda 

Tetting yn^^bêreiding~van voorstellen in dei gelegenheid gesteld te participeren. Daarnaast worden 
gemeenten in de gelegenheid gésteld te reageren op concepten. De bestuurscommissies kennen een 
ambtelijk voorportaal waarin ambtenaren van gemeenten bij de initiatieven meedenken en 
meewerken. 



4.3 De rol voor de provincie 
Delft onderkent het belang van een goede relatie van de MRDH met de Provincie Zuid-Holland. 
Enerzijds vanuit de rol van de provincie als hogere overheid met bevoegdheden, maar misschien nog 
wel belangrijker de rol van de provincie als partner om schouder aan schouder resultaten te bereiken 
voor inwoners en bedrijven van de regio. De Gemeente Delft ziet een groot belang in het zowel 
bestuurlijk als ambtelijk goed samenwerken met de provincie. 

De manier waarop met de provincie wordt samengewerkt in Haaglanden verband vormt een goed 
vertrekpunt voor de relatie van de MRDH met de Provincie Zuid-Holland. 

4.4 Reflectie op de tekst van de gemeenschappelijke regeling 
Wij steunen de inleiding van hoofdstuk 5 "Proeve van een gemeenschappelijke regeling". De 
gemeenschappelijke regeling is echter nog rudimentair van opzet. Bepaalde hoofdstukken missen 
nog. De uitwerking van de drie strategieën in aanvullende bepalingen mist nog. De verbinding met de 
hoofdtekst van de zienswijze verdient verdere uitwerking. De droge tekst straalt weinig uit van (de) 
ambitie, de eerdere aanzet van Delft voor een (enthousiasmerende) pre-ambule mist. 

In de gemeenschappelijke regeling ontbreekt dat de MRDH als regieorganisatie samenwerkings
verbanden met derden, zowel privaat waaronder kennisinstellingen, bedrijfsleven en 
maatschappelijke organisaties als publiek (andere gemeenten. Provincie, waterschappen) kan 
aangaan. 

In de gemeenschappelijke regeling wordt aangegeven, dat de ombudsman van de gemeente waar de 
metropoolregio is gevestigd bevoegd is tot behandeling van verzoekschriften artikel 9:18 ( l e lid) van 
de Awb. Ongeacht wat de vestigingsplaats zal worden van de metropoolregio is het o.i. 
proportioneler om hier de Nationale ombudsman aan te wijzen. In de gemeenschappelijke regeling 
mist nog een bezwaarschriftencommissie. In de regeling opnemen, dat het AB een verordening 
vaststelt en dat daarin in de bezetting van een commissie wordt voorzien. 

Er ontbreekt een hoofdstuk financiën. In aanvulling op gebruikelijke artikelen verdient het volgende 
aandacht: Van belang is een planningSicontrolcyclus van de MRDH-organisatie die ruimte geeft aan 
de deelnemers (/gemeenteraden) om kaders te stellen en toezicht te houden resp. te controleren. 
Ook een auditfunctie en een rekenkamerfunctie horen hierin thuis. 

In hoofdstuk 5 van de gemeenschappelijke regeling ontbreekt nog een concrete bepaling voor 
uittreding. In exitregeling expliciet maken, dat uittreden geen nadelige effecten mag hebben voor de 
MRDH zowel in de exploitatiesfeer als ten aanzien van de balanspositie van de gemeenschappelijke 
regeling. Aanvullend kan overwogen worden een horizonbepaling (bijvoorbeeld een periode van 10 
jaar) op te nemen met daaraan verbonden een evaluatie van het takenpakket, waarbij gemeenten 
weereen besluit moeten nemen over voortzetten MRDH. 

Artikel 1:2 van de gemeenschappelijke regeling geeft aan, dat metropoolregio Rotterdam den Haag is 
gevestigd te Rotterdam. Een meer centrale plaats in het regiogebied is alleen al om efficiencyredenen 
te prefereren, maar is ook goed voor het draagvlak van de betrokken gemeenten voor de 
metropoolvorming. 

5. Organisatie 
In de MRDH-organisatie onderkennen wij twee onderdelen, ten eerste de organisatie van de 
samenwerkende gemeenten op de 3 strategieën en 7 pijlers, en ten tweede de organisatie van de 
Triple Helix in de metropoolregio . Delft is voorstander van een werkwijze waarbij de MRDH-
organisatie als een regie- en netwerkorganisatie het gesprek van gemeenten faciliteert en zowel de 



MRDH-organisatie als maatschappelijke partners, bedrijven, gemeenten en provincie inhoudelijke 
inbreng leveren. 

Organisatie samenwerkende gemeenten 
In het hoofdstuk 3 over de organisatie van de samenwerking wordt aangegeven dat het accent ligt op 
doe- en regeltaken en onderlinge afstemming van beleid. We zien toch vooral ook een strategische en 
ontwikkeltaak van de MRDH-organisatie, ontwikkeling van de economische vitaliteit, versterken van 
de kracht en aantrekkelijkheid van de metropoolregio als geheel, het geheel is dan ook meer dan de 
som der delen. De aanpak mag pragmatisch zijn maar dan wel gericht op ambities die beslist verder 
gaan dan doen en regelen en beleid afstemmen. 

De ambtelijke ondersteuning van de samenwerking van de MRDH gemeenten is onvoldoende 
uitgewerkt om hierover nu een zienswijze te kunnen geven. Naast de ambtelijke kern van de 
metropoolregio zal voor concrete projecten en programma's sprake zijn van inzet van aanwezige 
kennis, expertise en medewerkers in alle gemeenten. De inzet van personeel van de gemeenten moet 
o.i. invulling gegeven aan de betrokkenheid en binding van alle 24 regiogemeenten. Ongeacht de 
herkomst van de personeelsleden moeten deze handelen vanuit het belang van de Metropoolregio. 

Besluitvorming over de organisatie van de MRDH vraagt een nadere uitwerking, waarbij dat wat is 
opgebouwd in stadsgewest Haaglanden en in stadsregio Rotterdam niet buiten beeld kan blijven. In 
paragraaf 8 'Transitie van stadsgewest naar metropoolregio" wordt hier verder op ingegaan. 

Organisatie Triple Helix 
De samenwerking in Triple Helix verband is tot dusver nog onvoldoende uit de verf gekomen in het 
proces van metropoolvorming. Naar de mening van Delft kan de Science Port Holland organisatie 
hierin een voortrekkersrol vervullen. 

6. Financiën 
In het zienswijzedocument zijn de financiën niet uitgewerkt. We dringen er op aan dat er bestuurlijke 
uitspraken worden gedaan over onder andere het takenpakket, de financiering, de gewenste 
organisatievorm, de vraag of de metropoolregio als de rechtsopvolger van de stadsgewesten gezien 
kan worden en de vraag (en opdracht) hoe een zorgvuldige transitie in de overdracht van taken van 
stadsgewesten naar de metropoolregio kan plaatsvinden. 

Het proces om tot deze uitwerking te komen moet, meer dan in de afgelopen periode het geval was, 
een transparant proces zijn met een duidelijke opdracht en opdrachtgever - nemer invulling. Het 
proces moet voldoende bouwstenen aandragen om een begroting voor de metropoolregio op te 
kunnen stellen. De kwartiermaker MRDH zal de begroting opstellen. 
Verder benadrukken wij met klem het belang van het in samenhang bekijken van drie processen, 
namelijk de opbouw metropoolorganisatie, de transitie Haaglanden en de bestuursopdracht 
gemeenschappelijke regelingen. 

7. Proces metropoolvorming 
Opbouw metropool 
Een proces van metropoolvorming is een proces waarin lokale overheden de belemmeringen 
wegnemen die gemeentegrenzen en regiogrenzen bieden aan bedrijven en inwoners die in het 
dagelijks leven bewegen in een groter gebied dan de stad of de regio. Het proces van 
metropoolvorming zoals dat zich tot nu toe heeft afgespeeld is sterk gestuurd door Den Haag en 
Rotterdam en kende een eenzijdige focus op "het binnenhalen van de BDU". Delft heeft zowel vanuit 
de raad, het bestuur als de ambtelijke organisatie met een constructieve grondhouding meegewerkt 
aan de vorming van de metropoolregio. Hierin is vanuit Delft actief de samenwerking gezocht met 
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andere gemeenten die interesse toonden en ofwel vooraf ofwel in reactie op concepten wilden 
meewerken. 

Naar de toekomst toe is een proces noodzakelijk waarin de inbreng van gemeenten is geborgd. 
Bij het wordings- en besluitvormingsproces moeten alle gemeenten direct betrokken zijn. Het 
organisch samenwerken (bestuurlijk en ambtelijk) kan -en moet naar onze opvatting- nu al beginnen. 
Delft stelt daarom voor om in het proces van de vorming van de metropoolregio direct na 30 
september 2012 met de voorgestelde besturingsvorm van het DB ("DB MRDH in oprichting") te 
starten met een DB van 24 leden. In dit model kan een aantal leden een portefeuille hebben, anderen 
kunnen lid zijn zonder portefeuille of agenda lid. 

Het proces van elkaar en eikaars situatie leren kennen als gemeenten in twee verschillende 
stadsregio's en als ambtelijke organisaties van twee stadsregio's is gestart. Dit is goed en nodig en 
moeten we vasthouden. En er is meer tijd en aandacht nodig om dit verder te verdiepen. 

De Metropoolregio kan alleen een succes worden als gemeenten daar actief een bijdrage aan leveren. 
Wij stellen voor om vooraf gemeenten te laten aangeven waaraan zij kunnen bijdragen. Dit resulteert 
in bijdragen per pijler. Om de betrokkenheid in de toekomst te borgen stellen wij voor dat gemeenten 
jaarlijks verantwoording afleggen over wat zij hebben bijgedragen aan een sterkere metropoolregio. 

Voor de overtuigingskracht en argumentatie van het waarom van de metropoolregio zou het goed 
zijn om dit inzichtelijker te maken. Het gaat hierbij om het type vragen: 
« Wat voor kansen liggen ër op economisch gebied? 
• Wat betekent het Daily of Weekly urban system voor de metropoolregio? 
» Hoe is vanuit de metropoolregio de verbinding te maken met wat inwoners en bedrijven in het 

dagelijks leven doen? 
o Hoe wordt de meerwaarde van dat wat de regio zichtbaar voor gemeenten? Hoe wordt de 

verbinding met lokale belangen zichtbaar? 
« In het tussengebied waar de Stadsregio Rotterdam en stadsgewest Haaglanden elkaar raken 

wonen 630.000 mensen. Welke belemmeringen vormt de regiogrens voor hun dagelijks 
functioneren? Wat voor mogelijkheden biedt metropoolvorming hen? 

Wij adviseren om voor de beantwoording van dit soort vraagstukken gebruik te maken van de bij de 
drie universiteiten aanwezige kennis. 

Samenhang opbouw metropoolregio en transitie Haaglanden 
Wij benadrukken met klem het belang van het in samenhang bekijken van twee processen van 
organisatieverandering, namelijk de opbouw metropool en de transitie Haaglanden. Als onderdeel 
van de transitie Haaglanden wordt tevens de bestuursopdracht gemeenschappelijke regelingen 
binnen de regio Haaglanden uitgevoerd. 

Wij vinden het van groot belang dat de samenhang van beide processen wordt bewaakt. We raden 
aan dat 2013 gebruikt wordt als transitiejaar/waarbij de bestuurlijke kaders en uitgangspunten ten 
aanzien van de transitie van de stadsregio Haaglanden vooraf (3 e kwartaal 2012) helder geformuleerd 
worden. Belangrijk hierbij is de verbinding van deze processen. Het financiële risico voor Haaglanden 
gemeenten is aanzienlijk en nog steeds vermijdbaar als beide processen in samenhang worden 
georganiseerd. 

Daarnaast zullen we in 2012 en 2013 de ontwikkelingen op rijksniveau ten aanzien van de wijziging 
van de WGR volgen; ook dit kan/zal doorwerken op de gemeenschappelijke regeling voor de 
metropoolregio. 
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Transitie van stadsgewest naar metropoolregio 
De samenwerking op metropoolregioschaal zien wij als een logische vervolgstap in de ontwikkeling 
van regionale samenwerking. Wij gaan ervan uit dat de opgebouwde kennis en ervaring in 
Haaglanden verband wordt benut in het proces van metropoolvorming en in de in te richten 
metropoolorganisatie. Dit houdt in dat voor die terreinen waar het stadsgewest op acteert en die 
naar de MRDH overgaan, rechtsopvolging aan de orde is bij beëindiging van de WGR+ status. 

Delft hecht aan de kwaliteit van ondersteuning van de Haaglanden organisatie. Zij is voorstander van 
een transitie van de stadsregio-organisaties naar de MRDH organisatie, waarbij 
a. Een efficiency slag wordt geboekt, in lijn met de omvangrijke bezuinigingen waar de gemeenten 

voor gesteld staan. 
b. De personele invulling van de functies passen bij de taken waar de metropoolregio voor zal staan. 

Onze aantekening hierbij is dat uit hoofde van een op te stellen sociaal plan voor de huidige 
medewerkers van Haaglanden rekening moet worden gehouden met functievolgers. Goed 
werkgeverschap is hierbij vertrekpunt. 

8. Intensivering samenwerking in de komende periode 
Intensivering met draagvlak van onderop 
Door de val van het kabinet is de afschaffing van de WGR+ en de instelling van vervoerregio's 
onzeker geworden, hoewel de intrekking van de WGR+ regeling is niet controversieel is verklaard. 
Echter de noodzaak van de vorming van een metropoolregio is onverminderd groot. De economie in 
het gebied heeft een krachtige impuls nodig waarbij profilering in het buitenland van groot belang is. 
Aanpassing van het tempo biedt meer ruimte voor een proces van totstandkoming van een 
metropoolregio met draagvlak van onderop. Wij onderkennen het risico, dat de vaart uit het proces 
raakt en noodzakelijke stappen worden vertraagd. 

Conform de "structuur volgt inhoud"-aanpak van de Metropoolregio zijn wij voorstander van het 
intensiveren van de samenwerking voor die onderwerpen waar de metropoolschaal meerwaarde 
biedt. 

Delft ziet de ontwikkeling van een Regionale ontwikkelingsmaatschappij (ROM) als een urgente en 
noodzakelijke voorwaarde voor de versterking van de concurrentiekracht van de regio. Naar 
verwachting moeten hier eind 2012 begin 2013 vervolgstappen in gezet worden. 

De intensivering van de samenwerking tussen de stadsregio's betekent ook een intensivering en 
facilitering van de samenwerking tussen de gemeenten. Het Metropoollab wordt voortgezet als 
locatie waar de 24 gemeenten en de regio's samen met andere partners (overheden, maatschappelijk 
en privaat) invulling geven aan de producten zoals opgenomen in het zienswijzedocument. 

Procesregie en -aansturing 
Een heldere procesregie en - aansturing achten wij noodzakelijk om vaart te blijven maken. Wij 
stellen voor om ten behoeve van de bestuurlijke afstemming van de MRDH-vorming zo snel mogelijk 
te starten met een "DB MRDH in oprichting" conform het in het door Delft voorgestelde model, om 
het proces van metropoolvorming aan te sturen. 

Daarnaast zijn wij voorstander van een aanpak, waarbij de gemeentesecretarissen van de 24 
gemeenten samen met de twee secretarissen van de stadsregio's verantwoordelijk zijn voor de uitrol 
van de Ihhoüdelijke agenda zoals bëschrëvèn ini het ziehswijzestuk.TDiTecretarisserTvah delwee 
stadsregio's, de twee secretarissen van Rotterdam en Den Haag en een vertegenwoordiging van 
secretarissen van andere gemeenten kunnen dan de dagelijkse regie op het proces voeren. Voor de 
organisatie van het metropoolvormingstraject dient een kwartiermaker te worden aangesteld. 
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Wij zijn er ook voorstander van, dat gemeenten structureel vroeg - zowel ambtelijk en bestuurlijk als 
politiek - in het beleidsproces betrokken worden, bijvoorbeeld via opiniërende themabijeenkomsten, 
voorafgaand en aanvullend op de raadpleging in de fase dat er al een conceptvoorstel ligt. 

Met gemeenten in Haaglanden en de stadsgewest organisatie moeten we intensief verkennen hoe de 
uitvoering van taken efficiënter in het perspectief van de opbouw van de metropoolregio kan worden 
georganiseerd. Ook hier kunnen ambtelijk gezien de betrokken gemeentesecretarissen en de 
secretaris van het stadsgewest de dagelijkse regie op voeren. De secretaris van het stadsgewest en de 
kwartiermaker MRDH vormen de verbindende schakels in het daadwerkelijk organiseren van de 
afstemming. 
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Bijlage 1 Matching Positie Delft in de regio met Zienswijzedocument MRDH 

Plfler Dtfflit pcsftfe Zienswffzedoojfncfitt  
onderwerpen die matchen bi}  
positie von Delft 

Overige onderwerpen In Reactie Delft 

Strategie 1, 

Vervoersaut 
orKelt 

Strategie 2, 
MJIer II, 
Economie 

Delft denkt graag mee (en 
heeft daarvoor de expertise) 
overeen verkeer-en 
vervoerplan op 
Metropoolregio rrtveau. Delft 
ken proeftuin rijn voor 
innovaties op vlak van verkeer 
en vervoer. 
De uitbreiding van de 
samenwerking in Tripte Helix 
verband en Internationaal 
zorgt voor meer 
vervoersbeweglngen, goede 
OV-verbindingen tussen de 
drie universiteiten rijn daarbij 
van belang. 
Delft wil rich beijveren met 
steun van de metropoolregio 
RDH een HBO verkeerskunde 
naar Delft te halen. 

P 23. "Er zal een nieuwe 
strategische beleidsagenda 
worden opgesteld". 
P 21. Dynamisch 
verkeersmanagement: "hier ligt 
een belangrijke meerwaarde van 
de vervoersautoriteit* 

Speerpunten van de 
Vervoersautoriteit zijn: 
1. Versterking van het 

(ontwikkeling en exploitatie) 
2. Versterving van het 

3. MoWkeftimanagaineiii en 

tent verin 

Pijler iVa "kenniseconomie en  
innovatie'' been bebngrljke  
drager voor de economie van 

Speerpunt 1, Geiameniljk 
praflel, 
Het ontwikkelen van 

Speerpunt S, 

Het maken van gedetailleerde 

De strategische beleidsagenda 
Vervoersautoriteit moet nog gemaakt 
worden. Delft wil Her aan 
meewerken. 
Het verwerven ven (rijkssubsidies Is 
een doei van de MRDH (p.22) Dit 
wordt niet genoemd. 
De rei van Rijk en provincie is niet 
volledig in beeld gebracht (p.17) Met 
belde partijen zijn nadere afspraken 
nodig. Idem ProRaü. 
De MRDH moet het overzicht houden 
van de wisselende coalities buiten de 
MRDH (ring 3; p 16). 
De taakvelden VA rijn onvoldoende 
afgebakend (p 20-21). 
De haaglandengemeenten zQn een 
minderheid in de Commissie VA (p 45 
art 35). 
Delft is voorstander van een betere  
balans tussen de macht van het DB en  
het AB{p 43 art 2.9 e 2.11,) en een  
uitgewerkte invulling van arfaitrase. 
Gezameniljk profiel: Uitgaande van  
krachtige en proactieve campagnes,  
die de sterke punten en wereidposWe 



Pijler Delftse positie Benswl}zedot 
CHHBBI Mrei peii we fnouiien i 
pogftte WHI Pe(ft 

Overige onderwerpen In 
zienswtjxedocument 

Reactie Dei ft 

de Metropoolregio RDH. Delft 
zet daar zijn innovatiekracht 
voor in. 
Delft haakt aan op het 
nationale topsectorenbeleid, 
belangrijkste troef hiervoor Is 
de Technologische Innovatie 
Campus Delft. Daarnaast 
participeert Delft actief In 
strategische allianties als 
Clean Tech Delta en Medical 
Delta. 
Toegankelijke 
financieringsbronnen voor 
stimulering van innovatie in de 
Metropool regio RDH vergt 
nader onderzoek. Delft werkt 
hieraan mee vanuit Science 
Port Holland. 
Delft biedt uitstekende 
vestigingslocaties voor 
hoofdkantoren van 
internationale organisaties. 
Samenbrengen van 
verschillende organisaties op 
vlak van promotie en 
acquisitie (convenant RIA-
WFIA) wordt door Delft 
ondersteund. 

gezamenlijke uitingen en 
promotiemateriaal - voor 
acquisitiedoeleinden, maar ook 
voor marketing naar overige 
doelgroepen (congressen, 
evenementen, toerisme). 
De uitvoering van het huidige 
convenant tussen RIA en WFIA 
dat loopt tot 2014 (zie kader) 

afspraken over programma's 
en flankerend beleid tussen 
de meest betrokken 
gemeenten binnen de 
Metropoolregio (in elk geval 
Capelle a/d Ussel, Delft, Den 
Haag, Leidschendam-
Voorbuig, Rijswijk, Rotterdam, 
Schiedam, Vlaardingen, 
Zoete rm eer). 
Het opstellen van een 
bedrijventenelnenpragramm 
a. 
Het ontwikkelen van een 
uitvoeringsstrategie voor 
nieuwe bedrijventerreinen van 
(boven)regionaal belang. 
Hierin worden niet-
vrijblijvende 
uitvoeringsafspraken 
vastgelegd. Dit betekent ook 
een discussie over 
grondultgffte-prijzen en 
verevenlngs-mechanlsmen. De 
uitkomsten hiervan kunnen 
worden betrokken bij de 
vormgeving van het 
Investeringsfonds (zie 
strategie 3, speerpunt 6 
Integreren van huidige 

In de regio volop etaleren, is Delft 
warm voorstander van de 
ontwikkeHng van dergelijke 
gezamenlijke uitingen en 
promotiemateriaal voor 
acqulsltledoelelnden en gezamenlijke 
marketing gericht op congressen, 
evenementen en toerisme. Delft 
heeft een waardevolle Inbreng: 
'Delff ts een toeristische 
wereldmerknaam op gebied van o.a. 
aardewerk (Delfts Blauw) en heeft 
een wereldmerknaam op een aantal 
technieksectoren; In bijzonder water
en deltatechnologie. 

Kantorenpropamma: De regionale 
kantorenstrategie zoals ontwikkeld 
o.v.v. SG Haaglanden b wat Delft 
betreft rijp voor bestuurlijke 
vaststelling. In SRR is ook een 
strategie in finale fase van 
voorbereiding. Voorkeur van Delft» 
dat een Metropool regio brede 
afstemming/ besluitvorming zal 
plaatsvinden. 
Delft heeft er begrip voor indien dit 
gezien de vordering in belde 
processen nu te vertragend is en dat 
daarom gekozen wordt voor 
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Pijler Delftse posMe Zlenswlfzctlocurn&it, 
onderwerpen tHe matchen l 
positie van Defft 

Overige onderwerpen fa 
rienswfjzedocutnefit 

Reactie Delft 

(industrie, MKB, ontwikkelaars 
en eigenaren van vastgoed, 
vervoerders, etc.) 
en bedrijventerreinen 

Delft heeft voorkeur voor een 
uitvoeringstrategie nieuwe 
terreinen in verlengde van de 
bedrijventerreinenstrategie 

Er bestaat thans nog geen 
uitvoeringsstrategie 
heistnjctureifng. Provinde is sturend 
met subsidie instrumentarium en 
uitvoering vindt lokaal plaats. Het 
formuleren van een 
hers truct ure lingsstrategie op 
Metropoolreglo niveau is voor Delft 
bespreekbaar. 

Datallhandel: Er is een metropool  
brede regionale structuurvisie in  
voorbereiding. Procesmatig steunt  
Delft deze ontwikkeling.  
NB. Het betreft overigens niet  
grootschalige detailhandel maar  
detailhandel met regionale impact.  
Gezien het moment in het proces  
heeft Delft er begrip voor dat  
besluitvorming In beide stadsregio's  
afzonderlijk zal plaatsvinden. Delft is  
er voorstander van dat voor de  
toekomst besluitvorming op  
metropoolreglo niveau plaats vindt. 



Pijter 

Strategie 2, 
Pijier 
Greenport 

Detftseposttfe 

Delft ondersteunt de 
Greenport Campus. Het 
glastuinbouw bedrijfsleven 
dient de weg naar een 
kennidnstituut ab TU-DeHt 
nog beter te vinden. De 
Greenport Campus biedt 
hiervoor mogelijkheden. 
Delftse onderwijsinstituten 
bieden goede mogelijkheden 
voor hoger opgeleide 
medewerkersten behoeve 
van de arbeidsmarkt bi de 
glastuinbouw. 

Zienswijzedocument, 
onderwerpen die matchen bij 
positte van Delft 

Speerpunt A, Duurzame 
Innovatie Greenport (ring 2/ 3) 
Het verder uitbouwen van de 
Greenport Hortl Campus ab 
koepel voor Initiatieven van 
kennis- en onderwijsinstellingen. 
Hierdoor ontstaat een 
internationale leergemeenschap 
waarvan het scholingsaanbod 
goed aansluit op de bedrijven ter 
plaatse. Deze actie richt 
zich op het brede bedrijfsleven In 
de Greenportduster, van teelt tot 
logistiek, Indusief 
toeleverende en 
dienstverlenende (van finandële 
tot technische) bedrijven. 
Duurzaamheid en greenport 
Speerpunt 4 en speerpunt 
duurzaamheid 
De Greenport agenda van de 
Metropool regio bevat een groot 
aantal elementen waar 

Overige onderwerpen in 
ztenswijzedoaiment 

Speerpunt Duurzame en 
Innovatieve greenport 
Er wordt een position paper 
opgesteld waarmee de 
Greenport wordt 
gepositioneerd in 
het kader van de smart 
specialisation strategy van de 
Europese UnTe. Dat Wedt 
expliciete 
kansen voor Europese 
erkenning en financiering, In 
het bijzonder bij co-innovatie 
en 
valorisatie. 

Reactie Delft 

Leisure: Delft Is er voorstander van 
om op termijn tot een metropool 
regio breed lebure beleid te komen. 
(Op dit moment heeft SG Haaglanden 
wel een leisure beleid en SRR niet) 

Delft ziet toepassing van duurzame 
technologie in de Greenport abvan 
eminent belang voor de Greenport 
sector als van belang voor de 
ontwikkeling van deze 
technologiesector. 
Delft ziet mogelijkheden tot inzet van 
Clean Tech innovaties in de 
Greenport. 
Delft biedt onderwijs dat aansluit bij 
een innovatieve greenport, naast 
technische opleidingen ook HBO 
onderwijs in Green Ufe Sciences. 

Delft zet In op samenwerking In de 
regio voor versterking van de 
doorlopende leerlijnen op deze 
onderwerpen. 



Pijler Delfise positie Zienswijzedocument,  
onderwerpen die matchen bij  
positie von Delft 

Overige onderwerpen In 
zienswijzedocument 

Reactie Delft 

Strategie 2, 
Pijler WA, 
Kennis en 
Innovatie 

Delft realiseert de 
Technologische Innovatie 
Campus Delft zijnde het 
kloppend hart van een 
Innovatieve Metropoolregio 
Rotterdam Den Haag. 
DeKt positioneert zich als de 
stad waar leren en werken In 
de techniek voor de hele regio 
samenkomen. 
Delft zet daartoe nadrukkelijk 
in opeen hoogwaardig 
kwalitatief en Innovatief 
technologisch 
onderwijsaanbod voor de hele 
regio van vmbo tot en met 
wetenscha ppelQk onderwijs, 
met een maximale aansluiting 
op de regionale arbeidsmarkt. 

innovatiekracht, economische 
efficiency en milieuwinst worden 
gecombineerd. 
Speerpunt 1, Gezamenlijk 
proflei, 
• Het opstellen van een profiel 
voorde Metropoolreglo 
gekoppeld aan een 
kernboodschap, kernwaarden en 
label voor gezamenlijke 
Internationale promotie; 
vanzelfsprekend doen we dit in 
nauwe afstemming en onderlinge 
samenwerking met de promotie-
en marketing organisaties in de 
regio. 
Strategie 2, Speerpunt 2 
Een samenhangende 
ontwikkeling van campussen 
• Het fadliteren van 
technologische Innovaties door 
middel van show cases en Bving 
labs, 
die vla pilots lelden tot 
commercieel (exportjsueeessen 
• Het bieden van regelluwe zones 
voor pilots en demonstraties 
• Afspreken van nieuwe green 
deals met de markt 

1 

Maatregel, Basiscondities 
innovatiekümaat (ring 2 en 3) 
Aan het versterken van de 
basiscondities In de 
Metropoolreglo wordt 
gewerkt door middel van 
lopende initiatieven en 
innovatieagenda's zoals 
TriDelta, Medical Delta, Clean 
Tech Delta, 
vatorfsttieprogrammB 
Deltatechnologie, Tuinbouw 
en Uitgangsmaterialen, 
Security Delta, etc), in 
samenhang met het nationale 
Topsectorenbeleid van het 
ministerie van Economie, 
Landbouw en Innovatie. 
Aanvullend daarop voorzien 
we samenwerking In 
metrapoolverband op nlet-
sectorgebonden thema's die 
het Innovatleklimaat 
versterken, zoals het 
stimuleren van 
ondernemerschap, één 
gezamenlijke 

Algemeen: Of Europa in de toekomst 
tot de grote economische spelers 
behoort, hangt in belangrijke mate af 
of we qua kennis en Innovatie in de 
voorhoede blijven spelen. 
Voorwaarde hiertoe Is beschikken 
over op wereldniveau acterende 
kennisinstellingen met top 
wetenschappers en een krachtige 
onderzoeksinfrastructuur. Vanuit 
deze notie zet Delft onvoorwaardelijk 
in op de ontwikkeling van het TIC 
Delft. 
TIC Delft Is het technologisch 
innovatieve hart van de regio en voor 
de ontwikkeHng en economisch 
functioneren van de regio van 
strategische waarde. 
Delft ziet de ontwBdceflng van een 
Regionale ontwikkelingsmaatschappij 
(ROM) als een urgente en 
noodzakelijke voorwaarde voor het 
realiseren van Strategie 2 van de 
MRDH. 
De regio zorgt weer voor een stevige  
en robuuste thuisbasis van het TIC  
Delft. Voorbeelden hiervan zijn de 



Pijler Defftse positie Eanswljzedocument,  
onderwerpen die matchen bij  
poshle von Delft 
Speerpunt duunsamheld en 
Internationale profilering (ring 3) 
(p. 31) van de Metropoolreglo als 
gebied met 2,2 miljoen Inwoners 
In een laaggelegen deltagebied 
met de grootste haven en 
glastuinbouw van Europa waar in 
samenwerking met markt, 
kennisinstellingen en overheid 
innovatief en onderscheidend 
wordt gewerkt aan 
duurzaamheid. 
Veel innovaties op het gebied van 
wet- en regelgeving, governance 
en techniek vinden hun 
oorsprong in de specifieke 
opgaven In de Metropoolregio 
gerelateerd aan Mainporten 
Greenport, de uitdagingen op het 
gebied van waterbeheer en 
klimaatadaptatie, 
leefbmgevingskwalitelt en de 
grote bevolkingsdichtheid. Het 
gezamenlijk in de etalage zetten 
van de oplossingen stimuleert het 
vermarkten ervan. 

Overige onderwerpen In 
zlenswlfcedoaiment 

valorisatiestrategie, faciliteren 
van groeimogelijkheden voor 
hoogtechnologische bedrijven, 
stimuleren van hoogwaardige 
ICT ontsluitingen 
Infrastructuur en aansluiting 
van het onderwijs op de vraag 
van het bedrijfsleven In de 
genoemde technologievelden. 
De gemeentelijke overheid 
vervult een rol als launching 
customer voor duurzame 
producten en diensten 
(wagenparken, eigen 
gebouwen. Inkoop van 
energie, inkoop regionale 
producten in 
cateringcontracten enz.). We 
zien de mogelijkheden van 
een Regionaal 
OntwikkelingsBedrijf (ROB) en 
ondersteunen de uitwerking 
van de eerste stap om tot een 
ROB te komen. 
Speerpunt duurzaamheid en 
Living labs {ring 3),p. 31 
We willen bijdragen aan de 
economische versterking van 
de Metropoolregio door de 
kennis e n innovatiekracht in 

Reoctfe Delft 

LDE universitaire samenwerking; 
programma's als Clean Tech Delta, 
Medical De ha. Security Delta en 
Greenport; en een internationale 
oriëntatie. 
Vanuit deze visie b Delft een warm 
voorstander en pleitbezorger van de 
regionale ontwlkkellngsvlsle en Is 
Delft supporter van alle activiteit die 
de condities voor de verdere 
ontwikkeling van het innovatief 
klimaat bevorderen. 

Gezamenlijk profiel. Zie de opmerking 
bij pijler II. Kennis en innovatie b niet 
alleen speerpunt van Delft beleid, 
maar ook drager van de Delftse 
identiteit. 

Delft is voorstander van regionaal 
goed afgestemde samenhangende 
campusontwikkeling. Delft realiseert 
TIC Delft, het technologisch 
Innovatieve hart van de regio. Deze 
ontwikkeling heeft impact op het 
economisch functioneren van de 
gehele regio. Delft verwacht van haar 
partners in de regio actieve steun op 
deze ambitie en steunt op haar plaats 
niet technologische campus 



Pijler Delftse positie Zlenswijiedocvmeftt, 
onderwerpen die motchen bfj 
positie van Detft 

Overige onderwerpen In 
ZfeflSWjfZ&tfocUTIIfiflf 

de regio te etaleren, hier  
experimenteer-ruimte voor te  
creëren en deze  
te benutten bij de  
Internationale profilering.  
Maatregel Aansluiting WJ  
Europese Innovatieagenda's  
Maatregel Ondersteunen  
samenwerking drie  
universiteiten  
We ondersteunen die  
samenwerking stemmen met  
de universiteiten af over visie,  
beleid en randvoorwaarden en  
de samenhang tussen het  
profiel van universiteiten en  
dat van de Metropoolregio.  
We faciliteren de  
samenwerking onder meer  
met één aanspreekpunt voor  
de drie universiteiten namens  
de betrokken gemeenten van  
de Metropoolregio. Dit  
overleg op bestuurlijk niveau  
vindt periodiek (tweemaal per  
jaar) plaats. 

Reactie Delft 

ontwikkeling elders in de regio. 

Delft praktiseert hetfacilitBrenvan 
technologische Innovaties, waaronder 
de bevordering van living labs, 
expe rl men tee rge bled, show case 
ontwikkeling, In het eigen (lokaal) 
beleid en Is er derhalve warm 
voorstander van als dit regionaal 
usance wordt 

Voor reactie In relatie tot onderwijs 
zie onder IV B 

Strategie 2, 
Pijler IVB, 
Onderwijs 
en 

De metropoolreglo Rotterdam  
-Delft-Den Haag biedt  
kansen voor vraag en aanbod  
op de arbeidsmarkt Dit is voor 

Speerpunt 5, deel 2 Kennisdeling 
onderwijs en arbeidsmarkt, (ring 
3) 
Binnen het domein van onderwijs 

Speerpunt 5, deel 1, 
Kennisdeling onderwijs en 
arbeidsmarkt (ring 3) 
De samenwerkende 

In aanvulling op kolom 3: - Dit vraagt 
om een constante focus op de 
driehoek economie, onderwijs, 
arbeidsmarkt en dan met name In de 
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Pffler mijtsB postvi! ZlBfiswIJzedocument/ 
WKlcfwiitfiésn dtc fnofcftsfi bff 
p&sMevan Defft 

Overige onderwerpen bi 
tlênswIfzettociBnent 

Reactie Delft 

Arbeidsmark 
t 

de hele regio van belang zowel 
economisch a!s sociaal 
maatschappelijk. 
De metropoolregio kan 
bevorderen dat het onderwijs 
(In aanbod en methodiek) 
Jonge mensen goed 
voorbereidt voor die 'nieuwe' 
arbeidsmarkt. 
Kennisinstellingen in Delft zijn 
van meerwaarde voor de 
regio. Afstemming in de regio 
draagt bij aan 
opschalingsmogelljkheden en 
productie van innovaties. 
Vanuit de metropoolregio 
l̂ gen er mogelijkheden voor 
een gezamenDjk 
'arbeidsmarkt- metropool-
beleW. Geeft ook 
mogelijkheden om de 
samenwerking tussen 
gemeenten en het UWV-
Werkbedrljfln de nieuwe 
arbeidsmarkt regio's zo goed 
mogelijk in te zetten. 

en arbeidsmarkt zelf heeft de 
metropoolsamenwerking 
vooral toegevoegde waarde door 
actieve kennisdeling en 
informatieverschaffing, onder 
meer 
op het gebied van activerend 
arbeidsmarktbeleid (bijvoorbeeld 
over de succesvolle opzet 
van regionale 
werkgeversservicepunten) en het 
aantrekkelijker maken van leren 
en werken 
in de techniek (onder andere op 
het gebied van sectorpromotie en 
zlj-lnstromers). 

overheden in de 
Metropoolregio kunnen 
voornamelijk door het 
verbeteren van de 
bereikbaarheid (Strategie 1) 
en het realiseren van een 
kwalitatief 
hoogwaardige woonomgeving 
(Strategie 3) bijdragen aan een 
betere werking van de 
arbeidsmarkt op 
metropoolschaal. 

aansluiting van het tedinlekonderwijs 
op de arbeidsmarkt op alle niveaus 
van onderwijs. Net als in de 
Greenport zijn kennisontwikkeling, 
kennisvalorisatie en aansluiting van 
het onderwijs op de arbeidsmarkt 
kernopgaven op het technisch / 
technologisch terrein. 
- Het vraagt samenwerking tussen 
gemeenten, maar juist ook met 
maatschappelijke partijen. Ruimte 
bieden aan maatschappelijke 
partners kan tot hele concrete 
resultaten leiden. Dit vraagt om een 
open en constructieve houding raar 
eikaar. 

Daarnaast: 
Een scherpere profilering van het  
technisch (v)mbo en hbo kan leiden  
tot een betere aansluiting op de  
regionale arbeidsmarkt. Stedelijke en  
subregionale kenmerken (voor Delft  
is dat techniek / Innovatieve  
technologie) leveren  
complementariteit open versterken  
de samenwerking tussen onderwijs,  
arbeidsmarkt en economie.  
Voor wat betreft de arbeidsmarkt is  
een geslaagde match - dat wil zeggen 



Pijler Defftse positie Zienswijzedocument, 
onderwerpen die matchen bij 
positie van Delft 

Overige onderwerpen In 
zienswijzedocument 

Reactie Delft 

de aansluiting tussen vraag en 
aanbod - de belangrijkste ambitie. 

Geluid uit de werkgeversorganisatie 
voor zorg en welzijn in de regio: 
Organisaties kunnen de grote 
arbeidsmarktvraagstukken die op de 
zorg- en welzijnssector afkomen 
aPeen oplossen, als de sector 
regionaal niveau actief gaat 
samenwerken. De krachten in de 
metropoolreglo waar mogelijk te 
bundelen en een daadwerkeHjke start 
te maken met toekomstgerichte 
arbeidsmarktstrategie a i 
samenwerkingsstrategie." 
Dit zelfde geldt voor de technische 
branches. 

Binnen het domein van onderwijs en 
arbeidsmarkt zelf heeft de 
metropoolsamenwerking vooral 
toegevoegde waarde door 
gezamenlijke actie, actieve 
kennisdelingen 
informatieverschaffing, onder meer 
op het gebied van activerend 
arbeidsmarktbeleid (bijvoorbeeld 
over de succesvolle opzet 
van regionale 
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MJler 

Strategie 3, 
Pijler V, 
Onderdeel 
Ruimte 

Delftse positie 

De kenniseconomie vraagt om 
een vide op een hoger 
schaalniveau. Gelijktijdig staan 
de steden In de regio voor 
gezamenlijke keuzes als 
antwoord op de huidige 
economische en 
vastgoedcrisis. 
Delft wil zowel op de schaal 
van de Metropoolreglo ab de 
centrumstad afspraken en 
keuzes maken met betrekking 
tot het voorzieningenaanbod, 
de bereikbaarheid, het 
ontwikkelen en 
herstructureren van woon- en 
werkmilieus en groen en 
landschap. 
De metropoolregio geeft 
kansen voor de kennls-as die 
langs de A13/A4 door de 
zuidelijke Randstad looptab 
ruimtelijke en functionele 
ruggengraat van de 

ZJenswflzedocument, 
onderwerpen die matchen by 
posftfevwiPe/ft 

Speerpunt 1: Opstellen van een 
doelgerichte en doettreffende 
koers (ring 1) 
Een gedeelde koers Is nodig om 
tot een krachtige samenwerking 
te komen. In een Strategische 
Agenda worden richtingen 
keuzes vastgelegd, gericht op een 
goed (internationaal) 
investeringsklimaat voor een 
duurzame en Hlmaatbestendlge 
ontwikkeling van de 
Metropoolregio. Deze vormt de 
basis voor regionale 
uitwerkingen. 
Speerpunt 2: Uitwerken van 
prioritaire geUedsprogramma's 
{ring2en3) 
Naast diverse sectorale en  
thematische programma's kan  
met een selectief aantal  
gebiedsprogramma's de  
uitvoeringskracht voor  
metropolitane ontwiktelingen 

Overige onderwerpen In 
zlenswlfzedoaanent 

Maatregel: Monitoring 
programmering en afspraken 
Ruimte (ring 2) 
Aan de hand van Jaarlijkse 
voortgangsrapportages 
kunnen resultaten van 
(sub)regionale 
afstemmingen 
programmering 
en hiertoe te maken 
zelfWndende afspraken 
worden gevolgd en kan waar 
nodig worden bijgestuurd. 

Maatregel: Samenwerking 
met andere overheden en 
maatschappelijke partijen 
De Metropoolreglo verzorgt 
de collectieve regionale 
Inbrmg/afstemmlng In 
trajecten ab 
Provinciale Structuurvisie, 
Structuurvisfe Infrastructuur & 
Ruimte (MIRU 

Reactie Dei ft 

werkgeversservicepunten). Vanuit het  
Delfts Werkgeversservicepunt en  
Comblwerk wordt in metropolitaan  
verband samengewerkt aan de  
invulling van vacatures in de  
glastuinbouw. 
MRDH b belangenbehartiger van de 
ruimtelijke ontwikkelingen en 
'hoeder' van de ruimtelijke kwaliteit 
in de metropoolregio. Belangrijk dat 
Delft hierin participeert bijvoorbeeld 
op gebied van stad-landverbindingen 
en afstemming ruimtelijke 
programma's. 

TIC Delft b een regionale cq. 
metropolitane opgave. De 
regioverkenning TIC Delft van het 
stadsgewest Haaglanden (2011) laat 
zien dat regionale samenwerking 
kansen biedt om ruimtelijk-
economische ambities TIC te 
reaHseren. Opschalfng naar MRDH 
brengt keimbas A13 (LektaHDelft-
R'dam) dichterbij, 
(relatie met pijler IVa) 

Delft is actief bezig met innovatieve 
aanpak kllmaatadaptatie (o.a. Groen-
Blauw). Door kennis te delen met 
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Pijler Defftst! fH&ltlu ZlesfswlfietlocuiTKnt,  
onderwerpen (Re matchen bi]  
positie van Deift 

Overiffe ondefwerpen Ut 
ilenswljxedocument 

Reactie Delft 

economisdie 
structuurversterking 

slim worden georganiseerd. 
Speerpunt 3: Programmeren 
woon- en weridocatles (ring 2) 
deell 
(Her)progFammerfng en 
transformatie van woningbouw, 
kantorenlocaties, 
bedrijventerreinen en 
detailhandel is noodzakelijk. De 
sociale woningvoorraad is 
onderdeel van de opgave. 
Spuuipunt 6: Integreren huidige 
Investeringsfondsen (ring 1) 
Voorde start van de 
Metropoolregio wordt een 
voorstel uitgewerkt voor de 
systematiek 
van fondsvorming, de doelen van 
het Investerin&fönds en wijze 
van Implementatie. 

Topsectorenbeleid. 

Maatregel: Opstellen 
Regionale 
kJlmaatadaptatlestrategie 
De gemeenten en andere 
stakeholders zijn In 
samenwerking met Kennis 
voor klimaat een 
gezamenlijk proces gestart om 
strategische handvatten te 
ontwikkelen voor de omgang 
met 
klimaatverandering. 

MRDH kan er een volgende stap gezet 
worden In regionale strategie voor 
duurzame gebledsontwlkkellng. 
(relatie met pijler IVa) 

Strategie 3, 
Pijler vj 
Onderdeel 
Wonen 

Delft is een voorstander van 
verdergaande samenwerking 
op het terrein van Wonen op 
Metropoolregio RDH schaal. 
Delft kan in het bijzonder 
bijdragen aan samenwerking 
op thema's ab particulier 
opdrachtgeverschap, 
inventarteatie woonmiBeus, 
innovaties van zorg en 

Speerpunt 3: Programmeren 
woon- en werkiocaties (ring 2) 
deel 2 
Het organiseren van overleg  
tussen betrokken partijen  
(bestuurlijke tafels) over het  
kwantitatieve en kwalitatieve  
programma aan de hand van  
diverse indicatoren van de  
woningmarkt ('dashboard') in 

Speerpunt 3: Programmeren 
woon- en werkiocaties (ring 
2) deel 3 
De stagnatie in de 
woningbouw is In de subregio 
Pifnacker-Nootdorp / 
Lanslngerkmd/ 
Zuicfplaspolder zeer urgent en 
wordt daarom ab eerste 
aangepakt. Hiervoor is 

Harmoniseren verordeningen en 
verdeling sociale opgave over de 
regio zijn akkoord. 

C02-reductle In bestaande  
woningvoorraad Is speerpunt van het  
Delftse klimaatbeleid. ZO mogelijk  
worden woonwijken op het  
Warmtenet aangesloten  
geanticipeerd wordt op het aaneen 
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Pijler LtcfjTse posiTie 

techniek; en wil daanmee ook 
bijdragen aan het woonbeleid 
op schaal van de 
Metropoolregio. 

ZIenswIJzedocum ent, 
onderwerpen die matchen 
poiitle van Delft 
subregionale 
woningmarktgebieden. Bij 
overleg betrekken we waar nodig 
ook aan de Metropoolreglo of 
subregio grenzende gebieden. 
Speerpunt 4: Zorgen voor een 
gevarieerd aanbod van 
duurzame woonmlHeus (ring Z) 
Het realiseren van een open en 
transparante woningmarkt met 
keuzevrijheid voor alle 
woningzoekenden door te 
werken aan harmonisatie van de 
verschillende 
huisvestingsverordeningen. 
• Voortzetten van het beleid van 
spreiding von sodate 
woningbouw in de regio. 

Maatregelen Wonen (ring 2 en 3) 
• Het formuleren van een 
gezamenlijke strategie 
(woonvisie) ab reactie op 
ontwikkelingen 
In de woningmarkt en als reactie 
op een veranderende 
marktvraag. 
• Op specifieke woorrthema's die 
door gemeenten worden 
aangedragen, gaan we 

Overige onderwerpen In 
zlenswytedooment 

samenwerking nodig over de 
grenzen van de huidige 
stadsregio's heen. 

Speerpunt duurzaamheid In 
Wonen (ring 2) 
We richten ons op 002 
reductie en energiebesparing 
In de woningvoorraad (vooral 
bestaande). Het delen van 
informatie, kennisuitwisseling 
en gezamenBJk benutten van 
financieringsmogelijkheden 
draagt fors bij aan doelen voor 
een duurzame 
Metropoolreglo. 
Ontwikkeling van een 
attematleve 
woonlastenbenadering, 
voornamelijk gericht op de 
energiecomponent 

Reactie Delft 

rijgen van de verschillende 
warmtekralen in de verschillende 
Metropoolgemeenten tot een grote 
ketting. 
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Dofftstt positie ZlenswQzedoajment, 
onderwerpen die matchen I 
positie van Delft 

Overige onderwerpen ki 
zienswijzedocument 

Reactie De^t 

samenwerken In de vorm van  
kennTsdeDng en gezamenlijke  
activiteiten. Voorbeelden zijn  
de aanpak van specifieke  
doelgroepen, innovatie of  
financieringsvraagstukken. 

Strategie 3, 
Pijler VI, 
Groen 

Uitwerken van de 
sleutelopgaven binnen de Hof 
van Delfland m.b.t. barrières 
en schakels 
De bestuurlijke en ambtelijke 
overleggen omtrent regionaal 
groen Inzichtelijk maken en 
een voorstel voorbereiden om 
de bestuuriijke- en ambtelijke 
drukte zodanig te 
verminderen zodanig dat de 
daadkracht ten goede komt 
aan het gebied 
Opgaven formuleren vanuit de 
Hof van Delfland voor de 
metropoolreglo bi plaats van 
projecten die sterk gefbcused 
zijn op de grote gemeenten. 
De pijlers ab benoemd door 
de metropoolreglo versterken 
door de Integraliteit 
tnzlchtellflc te maken. 

Speeipunt 5: Bundelen 
groenambWes in vier 
metropoRtane landschappen 
(gedeeltelijk 
ring 2, gedeelten» ring 1) De 
baas voor het groenbeleid Is 
vastgelegd bi bestaande 
beleidsdocumenten en visies. 
De vorming van de 
Metropoolregio biedt kansen om 
alle vormen van groen- en 
landschapsbeheer In samenhang 
te bekijken en nieuwe afspraken 
te maken over flnanderings-
mechanbmen. Belangrijke 
succesfactor voor het organiseren 
van slagkracht b de 
beschikbaarheid van een 
duurzame financierfngs-strategle 
vaar ontwikkeling en beheer 
van de metropolitane 
landschappen. 
De Metropoolreglo heefteen  
eigen investeringsfonds nodig om 

Maatregelen Groen* ring 3,  
In de toekomst zal het belang  
van private partijen,  
natuurorganisaties en andere  
belanghebbenden bij de  
instandhouding van de  
metropolitane landschappen  
steeds groter worden.  
Momenteel wordt door de  
stadsregio Rotterdam, de  
gemeente Rotterdam  
en het Nationaal Groenfonds  
onderzoek gedaan naar het  
instellen van een regionaal  
groenfonds. Dit onderzoek  
richt zich op het bezien van de  
mogelijkheden om extra  
fondsen te genereren en  
bestaande geldstromen te  
bundelen. Mocht dit  
onderzoek positieve  
resultaten opleveren, dan kan  
dit ook opgeschaald worden  
naar de Metropoolreglo. 

Op pg. 12: Groen als regiomie pijler Is 
teruggebracht tot het benutten van 
het voorzieningenniveau metab 
speerpunt het bundelen van de 
groenambitles. Delft wil actief 
betrokken zijn bij het regionaal groen 
ab trekker van sleutelopgaven binnen 
de Hof van Delfland. 

Onduidelijk Is welke rol de metropool 
wil innemen om de ultvoeringskracht 
te vergroten, anders dan 
programmasturing toe te passen. 
Hierbij ontbreekt het Inzicht op 
welke wijze de vermindering van de 
regeldruk/bestuurlijke drukte tot 
stand wordt gebracht. 

Belangrijke succesfactor voor het  
organiseren van slagkracht Is de  
beschikbaarheid van een duurzame  
financierfngs-strategle voor niet  
alleen beheer maar ook ontwikkeling  
van de metropolitane landschappen. 
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Pijler Deiflsti positie 

Strategies, Delft wil de Delftse 
Pijler VIIA, instellingen op het gebied 
Cultuur van kunst en cultuur een 

Ziettswijiedocumatt, 
onderwerpen die matchen bij 
positie van Deift 
wenselijke ontwikkeling van 
ecologische en recreatieve 
structuren te kunnen stimuleren 
en een beroep te kunnen doen 
op andere middelen. 
De provinde Zuid-Holland is 
onlangs ook gestart met een 
verkenning naar 
vernieuwing van de organisatie 
en financiering van de 
recreatieschappen die veel 
bestuurlijke aandacht vragen. De 
provinde wil bestuurlijk 
terugtreden, maar wel een 
financiële bijdrage blijven 
leveren. Voor het 
ultvoerlngsprogramma 2012-
2015 van de 
Groenagenda stelt Gedeputeerde 
Staten € 100 miljoen beschDcbaar. 
Cofinanciering vanuit 
de regio kon ervoor zorgen dat 
een deel van deze middelen In de 
Metropoolregio wordt 
Ingezet. 

Maatregelen Cultuur (ring 3) 
De activiteiten op het gebied van  
cultuur zijn In eerste instantie 

Overige onderwerpen In 
zlenswljzedocumerrt 

Reactie Delft 

De integraliteit op het gebied van 
groen Is niet inzichtelijk gemaakt, 
anders dan samenwerking met 
andere gemeenten dan wel 
waterschappen. Op pg. 33 wordt 
Ingezoomd op prioritaire 
gebiedsprgramma's als de 
A4/Vlietzone dat door betref lende 
gemeenten in samenwerking met 
andere publieke en private partijen 
zal worden uitgewerkt. Onduidelijk is 
wie hier daadwerkelijk mee bedoeld 
zijn, en of dit niet afgestemd zou 
moeten worden binnen regionaal 
groen 

Pg. 41: onder te behartigen belangen, 
taken en bevoegdheden is onder 
strategische agenda niets opgenomen 
over regionaal groen. 

Onduideljik blijft wat onder de  
metropolitane landschappen wordt  
verstaan en wat de begrenzingen  
daarvan zijn (waaronder  
binnenstedelijk groen) 
Geen opmerkingen voor wat betreft 
cultuur. 
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PQfer Defftse posftfs jOenswyxedocuFnent, 
onderwerpen die matchen bff 
positie van Delft 

Overige onderwtupen bi 
ziertsmnjzeaocuntem 

Reactie Delft 

sterkere {sub)regtonate 
positie geven. 
Delft streeft naar een 
kwalitatief goed en 
complementair aanbod van 
voorzieningen op het gebied 
van kunst en cultuur in de 
(sub)reglo. 
Delft wil zich inzetten voor 
meer samenwerking tussen 
gemeenten en Instellingen 
over (de spreiding van) het 
aanbod, waaronder een 
Engelstalig aanbod voor 
expats. 
DeKt wil actief bijdragen aan 
een interessante 
programmering vanuit Delft 
en de regio voor Den Haag 
culturele hoofdstad 2018. 
Delft wil gezamenlijk 
onderzoeken hoe we 
afgestudeerd talent beter 
zichtbaar kunnen maken en 
benutten voor het creatieve 
gezicht van de verschillende 
steden in de regio. 

Ingezet door de twee 
culturele kernpunten Rotterdam 
en Den Haag. Inmiddels 
verbreedt de samenwerking zich 
tot meer gemeenten in de 
Metropoolreglo. 
Activiteiten die m dit verband 
worden ondernomen zijn: 
• Onderzoeken of door meer 
samenwerking en afstemming 
een effectievere en efficiëntere 
culturele infrastructuur van een 
hoog kwaliteitsniveau te 
realiseren is. 
• Zoeken naar nieuwe 
mogelijkheden om vraag en 
aanbod op het gebied van 
cultuureducatie op peil te houden 
nu de Inzet van de provincie Zuid-
Holland weg is 
gevallen en de druk van 
gemeentelijke bezuinigingen 
hoog is. 
• Uit onderzoek blijkt dat er  
kansen liggen In collectieve  
marketing van het cultuuraanbod  
In de regio. Er lijken kansen te  
bestaan voor het vergroten van  
de aantrekkingskracht van  
bijvoorbeeld musea en festivals. | 
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Pijler 

Strategie 3, 
Pijler VIIB, 
Sport 

Delftse positie 

Delft heeft de ambitie om de 
samenwerking met de TU-
Delftop het gebied van 
Innovatieve sport en 
beweegconcepten ten dienste 
te laten zijn aan het sport- en 
beweegbeleid in de 
verschillende gemeenten In de 
Metro pool regio. 
Delft ziet mogelijkheden om 
vanuit de innovatiekracht van 
de TU-DeKt een bijdrage te 
leveren aan (de voorbereiding) 
van de Olympische spelen. 
Delft kan tevens bijdragen aan 
de Olympische Spelen door 
het beschikbaarstellen van 
tralnlngsfadlitelten voor 
deelnemers en het dienen als 
verblijfsplaats voor 
toeschouwers. 

SenswiJzetlocument, 
onderwerpen die matchen by 
positie van Delft 
• Daar waar effectief meer samen  
optrekken in voor de regio  
relevante dossiers zoals Den  
Haag Culturele Hoofdstad van  
Europa 2018, 
Maatregelen Sport (ring 3) deel 2 
Innovatie op het gebied van 
sport: nauwere samenwerking 
tussen o.a. kennisinstellingen 
(Erasmus Universiteit Rotterdam, 
TU Delft, hogescholen, MBO 
Instellingen) en overheid. 
Deze Innovatie kan zowel 
spartprogrammering als ook 
technische innovatie betreffen 

Overige onderwerpen In 
zlenswijiedocument 

Maatregelen Sport (ring 3) 
deell 
Activiteiten: 
•Verbinding van 
topsport(evenementen] aan 
breedtesport onder andere 
door het organiseren van side 
events in de wijken. Het 
benutten van deze 'side' 
programmering in 
de andere gemeenten In de 
regio kan grote kansen bieden 
voor o.a. de sportpartfclpatle 
en het gebruik van sport als 
middel voor het bereiken van 
diverse maatschappelijke 
doelen. 
• We gaan de komende tijd 
met elkaar in gesprek om te 
ontdekken waar (meer) 
samenwerking en afstemming 
tussen de gemeenten In de 
Metropoolregio een 
meerwaarde biedt. 
* Olympisch Plan (Dutch Delta 

Reactie Delft 

Onder sportprogrammering wordt 
ook de organisatiekant verstaan: hoe 
ontwikkel Je organisaties, help je hen 
naar een toekomst waarin 
samenhang en samenwerking 
centraal staan. Delft ontwikkelt op drt 
onderdeel een kennis-en 
expertisecentrum, dat regionaal (en 
vervolgens ook landelijk) bijdraagt 
aan het verhogen van de 
sportpartlclpatiegraad, de Inzet van 
sporten, spelen en bewegen ab 
middel voor bereiken van 
maatschappeftjke doelen door de 
voortrekkersrol te nemen in 
samenwerking met (organisaties op) 
andere beleidsterreinen als zorg, 
welzijn, onderwijs, veiligheid, cultuur 
en techniek. 
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Pijler Delftse positie Zienswijzedocument, 
onderwerpen die matchen by 
positie van Defft 

Overige onderwerpen In 
zienswijzedocument 

Reactie Delft 

pashouder nog meer voordeel 
bieden, op meer ideeën 
brengen en is daarmee nog 
meer 'waarvoor je geltf. Hoe 
meer mensen de pas benutten 
des te beter kan de pas zich 
ontwikkel») als 
participatiepas voor iedereen. 

Samenvattend: 
DeKt bepleit (en ziet kansen) 
voor een participatie pas voor 
iedereen op 
Metropoolregioniveau. 
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Persbericht 29 juni 2012 

Delft positief over Metropoolregio 

Een belangrijke stap vooruit in de bovengemeentelijke samenwerking. Gisteren heeft Delft 
als eerste gemeente in het metropoolgebied Rotterdam Den Haag de eigen zienswijze op de 
ontwikkeling van de Metropool vastgesteld. De raad heeft de zienswijze op 28 
juni vastgesteld met een ruime meerderheid bestaande uit de fracties van D66, PvdA, W D , 
STIP GroenLinks, CDA, Christenunie en Stadsbelangen. De fracties SP, Leefbaar Delft en 
Onafhankelijk Delft konden zich niet vinden in de definitieve zienswijze. De Delftse 
zienswijze wordt nog deze week naar alle deelnemende gemeenten gestuurd. 

De metropool is belangrijk voor Delft en de andere gemeenten. Wat kennisinstellingen, 
bedrijven en inwoners nodig hebben zijn overheden die op metropoolschaal gezamenlijk 
optreden en hun kennis, middelen en mógelijkheden inbrengen. Van belang is de 
internationale positie. In metrapoolverband kan een aansprekend profiel in het buitenland 
worden ontwikkeld, kunnen belemmeringen worden weggenomen en kan een goed 
innovatief klimaat met een krachtige aansluiting van aansluiting onderwijs en 
arbeidsmarkt/werkgelegenheid met bijbehorende bereikbaarheid en voorzieningen worden 
gerealiseerd. Dit is voor belang voor alle gemeenten gezamenlijk, het geheel van de 
metropoolregio is dan meer dan de som der delen. "Dat is metropooldenken; gemeenten 
worden uitgedaagd over hun eigen schaduw heen te springen. Als dat niet zou lukken komen 
onze inwoners in de kou te staan". 

De regionale samenwerking in metrapoolverband draagt daardoor dan ook bij aan de 
vitaliteit van Delft. De werkgelegenheid in de stad verbetert, de investeringen nemen toe en 
het biedt mogelijkheden voor het op peil houden van de voorzieningen. De bevolking, de 
bedrijven en instellingen van Delft varen er wel bij. 

In de Delftse zienswijze wordt een voorzet gegeven voor de bestuurlijke inrichting van de 
metropoolregio. Delft benadrukt het belang van de democratische legitimatie, een goede 
informatiepositie van raden, een transparante werkwijze met openbare agenda's en 
verslagen van bestuurlijke (voor-)overleggen. Ook pleit Delft voor een aparte 
bestuurscommissie voor financiën en organisatie. Een punt van discussie is nog de 
stemverhouding. Volgens de zienswijze van Delft hoeft dit niet alleen gerelateerd te zijn aan 
het inwonertal van een gemeente. Delft hecht er ook aan dat de belangen van de kleinere 
gemeenten in de metropoolregio gehoord en gezien worden. Ook dat is een argument om in 
de stemverhoudingen breder te kijken dan zuiver het inwoneraantal. Om de discussie 
hierover zuiver te houden stelt Delft voor, dat er een set van criteria wordt ontwikkeld dat 
dienstbaar is om de discussie hierover van de 24 gemeenten gezamenlijk op een 
ordentelijke wijze te kunnen voeren. 

Delft wil vanuit een positieve grondhouding na het zomerreces met de deelnemende 
gemeenten de verdere discussie voeren over de metropoolregio en de wijze van besturen. 

Noot voor de redactie (niet voor publicatie): 
voor meer informatie kunt u contact opnemen met woordvoerder van de Gemeente Delft Mark de 
Kok, 06 53 95 78 92 


