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Geachte heer, mevrouw, 

Bijgaande aanbiedingsbrief en het advies van de heer Van der Zwan zijn al eerder per mail aan u 
verzonden op 19 juni jl.. 

De aanbiedingsbrief en het advies ontvangt u nu in de bijlagen. De overige documenten die u 
per mail heeft ontvangen, zijn niet opnieuw bijgevoegd. 

Het verzoek aan de griffier en de secretaris is om bijgaande aanbiedingsbrief en het advies ook 
actief onder de aandacht te brengen van leden van de raad en het college. 

Met vriendelijke groet, 

Ulbe Spaans, voorzitter initiatiefgroep Radeninitiatief democratische legitimiteit 
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Aan Aan de Raden van de 24 gemeenten in Haaglanden, en Rotterdam-Rijnmond 
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Wij hebben aan Professor Van der Zwan gevraagd te kijken naar de metropoolstukken en met 
name naar de zienswijze van de voorzitters van de twee stadsregio's. Hierbij gaat zijn advies. 
Tevens voeg ik de brief bij die ik gisteren aan de raad van Den Haag heb gezonden en mijn brief 
aan Rob van Laar waaruit blijkt dat het misverstand over het stopzetten van zijn deelname aan 
de initiatiefgroep is opgelost. 

Terug naar het rapport van Van der Zwan. 

Beredeneerd vanuit de door ons nagestreefde versterking van het economisch profiel van de 
regio's Haaglanden en Rotterdam-Rijnmond zijn parallellen te trekken met de analyse van 
Roland Berger "Zuidvleugel, de topregio van Nederland". De volgende vragen en 
aandachtspunten kunnen in dit verband gesteld worden: 

1. Crux blijft dat voor het realiseren van groei een aanpak op de schaal van de Zuidvleugel 
nodig is. Die ligt er al in de vorm van de economische agenda Zuidvleugel in combinatie 
met de andere zuidvleugelprogramma's. De regiediscussie van de gemeenten Den Haag 
en Rotterdam met de Provincie Zuid-Holland speelt hierbij een sterke rol. Zowel in 
aanpak als in schaal wijken de voorstellen in het zienswijzedocument van de voorzitters 
af van de aanbevelingen van Roland Berger (rapport ook bijgevoegd). 

2. VNO/NCOW West heeft eind vorige jaar ook een manifest uitgegeven waarin gepleit 
wordt voor een bundeling van krachten op de schaal van de Zuidvleugel. 

3. Van der Zwan zegt dat je voor samenwerking geen gemeenschappelijke regeling nodig 
hebt maar een concrete economische uitvoeringsagenda met een investeringsplaatje 
waar gemeenten zich aan committeren (ook financieel) en op basis waarvan je zaken 
kunt doen met de provincie en het rijk. 



Die concreetheid mist Van der Zwan in het zienswijzedocument; kan ook niet anders 
omdat de noodzakelijke analyse ontbreekt (zie ook Fleurke). Staan debatten over een 
governancestructuur een effectuering van een concrete aanpak en het realiseren van 
het gewenste metropoolprofiel in de weg? 

4. Vergelijking met andere voorbeelden in de EU zijn interessant. Er wordt in het debat 
over de metropool wel eens verwezen naar Lille. Daar is echter sprake van een door het 
volk gekozen burgemeester. Doet een model dat het speelveld van de politieke partijen 
beperkt of elimineert ten gunste van benoemde bestuurders niet afbreuk aan het 
criterium democratische legitimiteit? 

Ook London wordt in het debat aangevoerd. Daar was in het tijdperk Tatcher sprake van 
een non-speelveld voor de politieke partijen en misten verkiezingen. Mede daardoor 
liep het in London vast. De regeling zoals vervat in de zienswijze van beide voorzitters 
heeft gelijkenis met hoe het tot voor kort in London was. Dat model is echter inmiddels 
door een beter model vervangen. Het voorbeeld van London leert dat je alleen tot een 
effectieve bestuurlijke aanpak komt als op basis van een democratisch gelegitimeerd 
mandaat de bevoegdheden op het gebied van economie, mobiliteit en ruimte worden 
gebundeld op de schaal waarop je de vraagstukken wilt aanpakken, en zonder 
tussenlaag naar de nationale overheid. Bij democratische legitimatie is kiezersmandaat 
geen luxe, maar een essentiële voorwaarde. In London hebben ze dat (via een 
constitutionele aanpassing) opgehangen aan het bestuurlijk instituut van The Mayor 
(rechtstreeks gekozen) complementair aan het bestuur van de 32 gemeenten. Dat is een 
heel ander verhaal dan nu voorligt. In Nederland heb je het over een 
agglomeratiegemeente of over een stadsprovincie (rechtstreeks gekozen), die de 
provincie vervangt. Hoe moeten andere bestuurlijke oplossingen, zoals in de zienswijze 
is verwoord, worden gezien? Vervangen deze de ene gemankeerde hulpconstructie 
door een andere (in dit geval nog zwakker ook omdat de bevoegdheden zoals genoemd 
in o.a. hoofdstuk XI van de Wgr-plus vervallen). 

5. In de ogen van Van der Zwan gaat de zienswijze voorbij aan de economische realiteit dat 
voor elk van de economische clusters geldt dat hun verbindingen buiten de metropool 
belangrijker zijn dan binnen de metropool, m.u.v. aspecten van vestigingsklimaat. Een 
krachtig profiel voor een metropooiregio, zegt Van der Zwan, moet juist gefocust 
worden op de externe verbindingen i.p.v. op het creëren van gekunstelde verbindingen 
tussen clusters binnen de metropool. Dit zien wij terug in het recente SER-rapport 
"Verschuivende Economische Machtsverhoudingen" dat op 15 juni werd vastgesteld. 
Waarin het cluster Greenport o.l.v. Westland, Bollenstreek en Venlo krachtig nationaal 
en internationaal wordt gepositioneerd, evenals de Rotterdamse Haven. 

We zitten in een proces van factfinding, expertisevorming en informatie-uitwisseling ten 
behoeve van de voorbereiding van besluitvorming in de raden. De initiatiefgroep welke op 16 
maart is gevormd in een gezamenlijk overleg en op 30 maart tijdens de eerste expertmeeting de 
opdracht kreeg om een tweede expertmeeting voor te bereiden naar aanleiding van voorstellen 
vooreen ontwerpregeling (zoals nu in de zienswijze gedaan) is faciliterend in dit proces. 

Alles op basis van vrijwilligheid en niet per definitie in alle gevallen gebonden aan een 
raadsmandaat doen wij ons werk ten behoeve die raden die daar gebruik van willen maken. 



Het informatieproces gaat door, alleen al vanwege het feit dat de informatie op dit moment niet 
compleet is. Vanuit meerdere invalshoeken valt over de zienswijze van 1 mei het nodige te 
zeggen. Zo komt er binnenkort een juridisch advies beschikbaar. Het staat iedere raad of 
gemeente vrij er wel of niet gebruik van te maken. 

Maar ook om een organisch proces van onderop mogelijk te maken is meer informatie nodig. 
Met die raadsleden en die raden die dat ook zo zien wordt het expertise- en informatieproces 
voortgezet. Gewaakt moet worden tegen een monolithische denkstructuur. Vanuit een 
enkelvoudig denkraam en een top down benadering kunnen de vraagstukken niet opgelost 
worden. Alle informatie en alle inzichten zijn in dit stadium waardevol. Voor het proces in deze 
fase zou het in mijn ogen buitengewoon onhandig zijn als vanuit één denklijn het eigen gelijk 
gemonopoliseerd wordt. Zo zien wij de zienswijze als één van de mogelijke voorstellen. 
Mogelijke, omdat de opstellers zelf zeggen dat deze zienswijze nog onvoldragen is. 

Het is dienstbaar om onderscheid te maken tussen profiel en concrete voorstellen voor de 
structuur. Ik ga ervan uit dat grosso modo ieder met mij voor een sterker economisch profiel 
van de Zuidflank is. Dat betekent niet dat iemand die kritisch is ten opzichte van de op 1 mei 
voorgelegde zienswijze van de voorzitters als tegenstander van de metropool weggezet mag 
worden. 

Je kunt voor een beter profiel van de metropool zijn en toch vinden dat er geen nieuwe zware 
bestuursstructuur opgetuigd moet worden. De mensen die deze opvatting zijn toegedaan 
hebben er evenzeer recht op hun inzichten en expertise in te brengen. Deze onbevangenheid en 
dë daarbij horende nuance wordt op sommige momenten in de discussie gemist. Niemand kan 
op dit moment hèt concept voor een metropoolregio in de Zuidflank van de Randstad claimen. 
Over de naamgeving, het concept en de formule bestaan uiteenlopende ideeën. 

Daarom is het goed dat ons initiatief wordt voorgezet. Om vanuit de gezamenlijke zorg voor 
voldoende democratische legitimiteit alle daarvoor nodige informatie en expertise te delen. 

Aanstaande vrijdag delen wij onze zorg met de Commissaris der Koningin in Zuid-Holland. Wij 
houden u op de hoogte. 

Met vriendelijke groet, 

Ulbe Spaans, voorzitter initiatiefgroep Radeninitiatief democratische legitimiteit 



Enkele bevindingen naar aanleiding van het zienswijzedocument Metropoolregio 
Auteur: Arie van der Zwan 
Poortvliet, 5 juni 2012-06-05 

!. Meer dan twintig jaar geleden speelde deze zelfde problematiek (versterking van de 
economie) en evenals nu ingegeven door de relatief geringe economische groei en de 
relatief hoge werkloosheid binnen wat toen de zuidvleugel van de randstad werd 
genoemd. Dat achterblijven in groei gold en geldt zeker in vergelijking met de 
noordvleugel van de randstad waarvan Amsterdam de grootste kern is. 
Ook de diagnose van toen gaat nog steeds op met als kanttekening dat de situatie 
inmiddels wel verbeterd is. 
Zo heeft Rotterdam sedertdien een zekere inhaalslag gemaakt wat de vestiging van 
bedrijven op het gebied van de dienstverlening betreft, terwijl Den Haag de 
uitwaaierende ministeries heeft zien terugkeren en vestigingsplaats geworden is van 
internationale organisaties. Het Westland heeft zich door innovatie en commerciële 
inspanningen veel beter gehouden dan toen gedacht werd. Toch is het gebied in 
relatieve zin nog steeds achtergebleven. 
De diagnose van toen luidde dat de zuidvleugel in economisch opzicht gekenmerkt 
wordt door tal van gunstige vestigingsvoorwaarden en uit dien hoofde dus wel degelijk 
groeipotentie heeft maar dat het door een aantal ongunstige vestigingsvoorwaarden die 
potentie niet ten volle heeft weten te benutten. In de eerste plaats is daar de factor 
dynamiek die alleen al de attractiewaarde van een gebied verhoogt en die in 
noordvleugel positief werkt en in de zuidvleugel juist negatief. Wat dat aspect betreft zit 
de zuidvleugel gevangen in een vicieuze cirkel: de groei blijft achter waardoor zich 
minder bedrijven vestigen, waardoor de groei achter blijft. Die impasse moet worden 
doorbroken. De belangrijkste factor die daarbij evenwel in de weg staat is de 
beroepsbevolking waarvan een relatief groot deel laag geschoold is en relatief slecht 
gemotiveerd. Ook congestie speelt een rol maar dat is voor de noordvleugel van de 
randstad ook het geval en daar wordt dat nadeel gecompenseerd door de 
attractiewaarde. 
De samenstelling van de beroepsbevolking heeft een historische reden. Me even 
beperkend tot Rotterdam: de haven heeft indertijd als een magneet gewerkt bij het 
aantrekken van laag geschoolde arbeidskrachten die zich ook in de stad zijn gaan 
vestigen waarvoor een omvangrijke goedkope woningvoorraad tot stand is gebracht. 
Toen door rationalisatie van de havenactiviteiten de laaggeschoolde arbeid overbodig 
werd is dat overschot door natuurlijke oorzaken alsook met behulp van tal van 
maatregelen grotendeels maar niet helemaal weggewerkt. Maar de goedkope 
woonvoorraad bleef en die werkte op haar beurt als een magneet op de vestiging van 
arbeids- en volgimmigranten die ook weer gekenmerkt werden en worden door lage 
opleiding en beperkte arbeidsinzetbaarheid. Die omstandigheid leidde er mede toe dat 
de haven gerelateerde en van de haven afgeleide activiteiten die de plaats van de directe 
havenactiviteiten hebben ingenomen voor een zo gering deel binnen de regio zijn 
neergeslagen en zich veeleer verplaatst hebben naar West Brabant en nog verder. De 
verklaring hiervan is tweeledig : de grondkosten en de beschikbaarheid resp. 
inzetbaarheid van gemotiveerde arbeidskrachten. Op grondkosten valt voor een regio 
als de randstad niet te concurreren met minder geürbaniseerde gebieden maar een 
gebied dat over een laaggeschoolde beroepsbevolking beschikt heeft geen keuze en zal 
daarop wel moeten concurreren. 



In andere delen van de zuidvleugel lagen de zaken anders maar ook hier gold en geldt 
dat de inzetbaarheid en motivatie van (lager geschoolde} arbeidskrachten een sleutelrol 
speelt. 

2. Ik wil geenszins beweren dat de gemeenten die tot de zuidvleugel behoren stil hebben 
gezeten bij het mobiliseren van hun beroepsbevolking, er zijn in de achterliggende jaren 
tal van initiatieven ontplooid die daarop gericht waren en in zekere zin ook succes 
hebben gehad. Maar de problematiek blijft een belangrijke rol spelen, zeker nu we een 
periode doormaken van lage economische groei en relatief hoge werkloosheid in grote 
delen van Europa en die zich inmiddels heeft uitgebreid naar bredere groepen op de 
arbeidsmarkt en zelfs de hoog opgeleiden raakt. Dat betekent dat de concurrentie 
nationaal en internationaal verder zal toenemen. 
Bij de beoordeling van het nut van een te vormen Metropoolregio, denk ik, zal de vraag 
voorop moeten staan in hoeverre die vorming kan leiden tot een betere 
concurrentiepositie op het terrein van de economische activiteit. Daarbij voorop 
stellend dat de beleidsaandacht niet alleen en zelfs niet in de eerste plaats gericht zal 
moeten zijn op.het aantrekken van nieuwe bedrijven waarop alle regio's zich zullen 
richten. Minstens zo belangrijk zal het zijn om de bestaande bedrijven tegemoet te 
komen in hun behoeften en in de oplossing van mogelijke knelpunten voor zover zulks 
op de weg van de overheid ligt. 
Om in cöncreto tot een beoordeling van het nut van de te vormen metropoolregio te 
komen baseer ik me op belangrijke determinanten van het vestigingsklimaat, te weten: 
-dynamiek, 
-goed werkende arbeidsmarkt en beroepsopleidingen, 
-gunstige bedrijfslocaties en verbindingen voor vervoer en transport, 
-goed leefklimaat, w.o. recreatiemogelijkheden en culturele voorzieningen, 
-goede huisvestingsmogelijkheden voor personeel en leiding. 

Beoordeeld tegen de achtergrond van die determinanten moet het oordeel luiden dat 
bedrijven en hun werknemers in hun perceptie en waarderingen het gebied van de 
zuidvleugel al als een min of meer geïntegreerd geheel beschouwen. Het woon
werkverkeer laat dat zien, net als het bezoek aan recreatiemogelijkheden en culturele 
voorzieningen terwijl ook het (voortgezet) beroepsonderwijs veeleer regionaal dan 
lokaal functioneert. Zo beschouwd sluit de te vormen metropoolregio aan bij bestaande 
bewegingen en percepties van bedrijven, personeel en burgers en ligt het voor de hand 
het gebied te promoten als een samenhangend geheel gezien vanuit het perspectief van 
het vestigingsklimaat. Het loont de moeite het oordeel voor elk van de afzonderlijke 
determinanten daarvan wat specifieker te bekijken. 

3. Dynamiek 
Als de betrokken gemeenten erin slagen tot een geoliede samenwerking te komen en 
daarvan blijk geven door hun beleidsprogramma's zinvol op elkaar af te stemmen dan 
zal daar zeker een dynamiserende kracht vanuit kunnen gaan. Het tegendeel is ook 
waar, als de samenwerking moeizaam verloopt en het lokale chauvinisme steeds weer 
de kop opsteekt dan zal daar veeleer een verlammende werking vanuit gaan. Er zit in de 
voorgenomen samenwerking dus een risico, mislukking zal het gebied achteruit in 
plaats van vooruit helpen. De gemeenten zullen dus goed moeten beseffen waaraan ze 
beginnen en met name de gemeenteraden zullen moeten beseffen dat het afstemmen 



van beleidsprogramma's ook betekent dat van bepaalde voorzieningen moet worden 
afgezien als de betreffende gemeente daarvoor binnen de metropool minder geëigend is 
en andere gemeente(n) dat beter kunnen. 

4. Arbeidsmarkt en beroepsopleidingen 
Op dat vlak zullen mijn inziens de grootste en direct te oogsten positieve effecten 
kunnen worden geboekt. De afstemming van vraag en aanbod van personeel binnen 
gemeentelijke grenzen sluit niet aan op de daar bestaande onevenwichtigheden. Het 
experiment om beschikbare arbeidskrachten uit Rotterdam in het Westland tewerk te 
stellen illustreert dit. De consequentie daarvan is wel dat de formele mogelijkheden van 
werkaanvaarding worden verruimd en gaan gelden binnen de metropoolregio. 
Een zeer belangrijke missie ligt op het terrein van het beroepsonderwijs lopend van 
MBO tot HBO en universitair onderwijs. Niet eens zo lang geleden was het 
beroepsonderwijs georganiseerd op het herkenbare niveau van disciplines en vakken: 
technisch onderwijs, economisch-administratief onderwijs, juridisch onderwijs, land
en tuinbouwonderwijs, logistiek onderwijs, etc. 
Voor de ondersteuning van de grote economische clusters binnen de regio zoals 
mainport, greenport en legal port is het beroepsonderwijs van eminent belang en.de 
zichtbaarheid en autonomie in ontwikkelingsmogelijkheden belangrijker dan hun 
bestuurlijke bedding binnen grotere scholengemeenschappen. Zonder nu te willen 
pleiten voor een grootscheepse reorganisatie moet het binnen de metropoolregio 
mogelijk zijn om te komen tot zwaartepunten en taakverdeling tussen opleidingen Die 
beweging sluit aan op beleid van het ministerie van onderwijs en zou vanuit de regio 
een krachtige impuls kunnen krijgen. Niet het minst belangrijke aspect is om met name 
vanuit het beroepsonderwijs tijdig in te spelen op nieuwe ontwikkelingen. Bij het 
behoud en aantrekken van bedrijven is een dergelijke alertheid een belangrijke asset. 

5. Bedrijfslocaties 
Op dit vlak zijn de beleidsaanzetten het verst gevorderd, niet in de laatste plaats 
ingegeven door de financiële krapte en het gevaar van overprogrammering. Maar daar 
zal zich dan ook dwingend de vraag voordoen of gemeenten bereid zijn om af te zien van 
locaties daar waar andere gemeenten er beter voor gepositioneerd zijn. Overwegingen 
als beschikbaarheid van arbeidskrachten en specifieke opleidingsfaciliteiten zullen 
lokaal bij die afwegingen en uitruil een rol moeten spelen en op het niveau van de regio: 
voldoende diversiteit en toplocaties. 

6. Woningmarkt 
Wat onder punt 5 is opgemerkt geldt ook op dit terrein. Specifiek zou het goed zijn als de 
regio er in samenspraak met woningbouwverenigingen en andere grote verhuurders in 
zou slagen tot gerichte initiatieven te komen om de huurmarkt los te trekken. 

7. Verkeer 
De planvorming op dit terrein is het meest concreet, althans in bestuurlijk opzicht. Voor 
het laten functioneren van de metropoolregio als geïntegreerd gebied is een optimaal 
netwerk van verbindingen welhaast een basisvoorwaarde. 

8. Economisch profiel 
In het zienswijzedöcument is ook een passage opgenomen waarin sprake is van het 
krachtig neerzetten van een economisch profiel voor de metropoolregio waarvoor het 



leggen van verbindingen tussen de drie hoofclusters van het gebied voorwaarde is. 
Mijns inziens gaan de opstellers van deze zienswijze voorbij aan de realiteit dat voor elk 
van de clusters geldt dat hun verbindingen buiten de metropool belangrijker zijn dan 
binnen de metropool met uitzondering van die aspecten die liggen op het terrein van het 
vestigingsklimaat. Daaruit volgt dat het neerzetten van een krachtig profiel voor de regio 
wel hout snijdt voor het vestigingsklimaat maar niet voor de verbinding tussen de 
clusters die een kunstmatig om niet te zeggen gekunsteld karakter zal hebben. 
Wat heel goed zou kunnen is dat in aanvulling op het neerzetten van een krachtig 
vestigingsprofiel ook de promotie en acquisitie worden gebundeld in die zin dat in 
aanvulling op de lokale inspanningen de gezamenlijkheid met regelmaat vestingbeurzen 
en regiodagen organiseert waar alle gemeenten acte de presence geven. Nog 
belangrijker is het dat bedrijven die belangstelling hebben voor vestiging, hervestiging 
of uitbreiding bij een loket terecht kunnen waar de behandeling van alle formaliteiten in 
gang wordt gezet en de voortgang ervan wordt gécontroleerd. Velen hebben de mond 
vol van deze een loketbenadering maar weinigen slagen erin dit ook echt voor elkaar te 
krijgen. Als de regio en de daarin samenwerkendè gemeenten daarin slagen verwerven 
ze zich een uitstekende uitgangspositie. 

9. Bestuurlijke vormgeving 

Voorop moet staan dat de samenwerking gericht wordt op concrete doelen, hoe 
concreter hoe groter de slaagkansen. Bovendien is het afbreukrisico in het geval van een 
zware bestuurlijke optuiging des te groter. Het is makkelijker om in geval van 
succesvolle samenwerking, gericht op een beperkt aantal doelen, tot uitbreiding en 
intensivering te komen dan andersom. Samenwerking moet groeien en niets is daarvoor 
zo stimulerend als gebleken succes. 
In het zienswijze document wordt voor de samenwerking op verkeersgebied geopteerd 
voor de instelling van een verkeersautoriteit. Daar waar het hele regionale vervoer in 
Nederland bestuurlijk op regionaal niveau is vorm gegeven, ligt het voor de hand bij 
vergroting en verruiming van de regio aan dat beginsel vast te houden. Dat is ook 
rationeel vanuit het perspectief van de concessieverlening etc. Op de andere gebieden 
kan ik niet inzien dat daarvoor een aparte bestuurlijke organisatie in het leven geroepen 
moet worden. 
Veeleer ligt het voor de hand om daar waar de afstemming van beleidsprogramma's tot 
concrete afspraken leidt waarbij gemeenten afzien van voorzieningen, plannen etc. en 
anderzijds verplichtingen op zich nemen, beide ter wille van een optimum voor de 
gezamenlijkheid, dat deze afspraken contractueel worden vastgelegd met sancties in 
geval van in gebreke blijven. Dit alles op juridisch afdwingbare wijze. Sancties zijn 
noodzakelijk want de verleiding voor individuele gemeenten zal blijvèn bestaan om hun 
uitgangspositie te verbeteren door andere zich aan gemaakte afspraken te zien houden 
en zelf hun eigen gang te blijven gaan. 
In die gevallen waarin gezamenlijke activiteiten worden ontplooid, lijkt het toereikend 
om daarvoor een gezamenlijk bureau op te richten met een eigen budget en concrete 
opdracht. 


