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Onderwerp 

Samenwerking in de metropoolregio 

Geacht college, 

In de afgelopen periode hebben we regelmatig overleg gevoerd over de oprichting van de 
metropoolregio en de inhoud van de 7 pijlers. Daarnaast hebben we de afgelopen weken 
intensief overleg gevoerd over de op te richten ven/oerregio. Nu het kabinet demissionair is 
geworden vinden wij het gewenst om onze opvatting over de ontstane situatie met u te delen. 

Bezoekadres 
Zuid-Hollandplein 1 
2596 AW Den Haag 

Tram 9 en bus 65 
stoppen dichtbij het 
provinciehuis. Vanaf 
station Den Haag CS is 
het tien minuten lopen. 
De parkeerruimte voor 
auto's is beperkt. 

In ons hoofdlijnenakkoord is opgenomen dat wij streven naar een vervoerregio op 
Randstadniveau. Dit bleek op basis van het door het Rijk geschetste kader niet haalbaar. Het 
kabinet streefde naar een vervoerregio binnen de provincie Zuid Holland, zoals verwoord in de 
brief van Minister Spies van 1 maart jongstleden. Deze lijn is vervolgens de basis geweest voor 
de verdere gesprekken, waarbij wij als uitgangspunt hanteerden dat ingroei met andere 
gemeenten/regio's mogelijk moet zijn. Zoals aangegeven in onze brief aan de dagelijks besturen 
van het Stadsgewest Haaglanden en de Stadsregio Rotterdam d.d. 11 april jongstleden willen wij 
constructief meewerken aan de oprichting van een vervoerregio. Dat bood de mogelijkheid om de 
door ons gewenste schaalvergroting en verbreding te combineren met de ambities van de 
gemeenten in de metropoolregio. 

Het kabinet heeft echter inmiddels haar ontslag ingediend en naar het zich nu laat aanzien zijn 
verkiezingen te verwachten in september. Voor de opheffing van de WGR+ en de oprichting van 
de vervoersregio's zijn, conform kabinetsstandpunt, wetswijzigingen nodig. Wij gaan er van uit dat 
noch het huidige kabinet noch de Tweede Kamer in de huidige samenstelling de noodzakelijke 
wetswijzigingen rondom het opheffen van de WGR+ en het instellen van de vervoersregio kunnen 
afronden. Daarvoor is simpelweg niet voldoende tijd. Een volgende kabinet en de Tweede Kamer 
in nieuwe samenstelling zullen zich over deze vraagstukken moeten buigen. 
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Op basis van de ons nu beschikbare informatie moeten wij er dus van uitgaan dat bevoegdheden 
onveranderd blijven. Intensieve gesprekken over het oprichten van een vervoerregio op basis van 
wetswijziging achten wij daarom op dit moment weinig zinvol. 

Dit laat onverlet dat wij kansen zien voor nauwere samenwerking op basis van de huidige 
verdeling van bevoegdheden. Die nauwere samenwerking kan bijvoorbeeld vorm krijgen door 
verdergaande afstemming bij het verlenen en het beheer van de OV-concessies. Zowel 
Stadsgewest Haaglanden, de Stadsregio Rotterdam en de provincie sturen openbaar vervoer 
aan. Door nauwere samenwerking kunnen we het openbaar vervoernet voor de reiziger 
optimaliseren. Ook op andere terreinen van verkeer en vervoer is nauwere samenwerking 
mogelijk. Bij de vormgeving van die samenwerking is effectievere besluitvorming en het 
verminderen van bestuurlijke drukte voor ons uitgangspunt. Een heldere verdeling van 
bevoegdheden is daarbij noodzakelijk. 

Tot slot merken wij op dat het College van Gedeputeerde Staten nauwe samenwerking tussen 
gemeenten op het gebied van lokaal bestuur belangrijk vindt. Wij zijn vanzelfsprekend bereid om, 
net als nu met het Stadsgewest Haaglanden en de Stadsregio Rotterdam, ook met de 
metropoolregio constructief samen te werken. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, 
secrelatis^ voorzitter, ^3 r ) 

mw. drs. J.A.M. Hilgersom J. Franssen 

Afschrift aan: 

- PS, leden gemeenteraad betrokken 24 gemeenten, secretaris SRR, secretaris SGH 
- Minister van BZK en Minister van l&M 
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