
Collega’s, 

 

Afgelopen vrijdag heeft de initiatiefgroep een constructief overleg gehad met de Commissaris van de 

Koningin. 

 

Bijgaand zend ik u het communiqué van deze bespreking toe. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Ulbe Spaans, 

Voorzitter initiatiefgroep 

 

Onderwerp: communiqué van CdK en initiatiefgroep democratische legitimiteit nav overleg 22 juni 

2012 over de metropoolvorming 

 

Op 22 juni heeft een overleg plaatsgevonden tussen de Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland (CdK) 

en een delegatie van de initiatiefgroep democratische legitimiteit (Radeninitiaitef metropoolregio, zijnde ”Pijler 

0 “  binnen het proces van metropoolvorming).  

 

De initiatiefgroep werd vertegenwoordigd door Ulbe Spaans (voorzitter/lid Raad Westland voor GL 

(Progressief Westland), Wubbo Tempel (lid Raad Rotterdam/fractievoorzitter CDA), Joop Luijendijk (voorzitter 

van de gezamenlijke werkgroep van Schiedam, Maassluis en Vlaardingen/lid Raad Maassluis voor PvdA, 

Nico van Buren (lid Raad Capelle voor het CDA, fractievoorzitter), Hans van der Graaff (lid Raad 

Albrandswaard voor de PvdA), Rob van de Laar (lid Raad Den Haag voor de VVD), Frank Rijneveen, Lid 

Raad Westland, Presidiumvoorzitter en fractievoorzitter GBW,  Renske van de Tempel, griffier Albrandswaard 

en Nico Broekema, secretaris. 

 

In het overleg werd een nadere uitleg gegeven over de positie en missie van het Radeninitiatief door de 

raadsleden. De CdK lichtte de aanvankelijke rol in (tav de inhoudelijke vulling van de pijlers waar de PZH een 

substantieel aandeel in had vanuit haar competenties) en de huidige positie van de provincie met betrekking 

tot het proces toe.  

Het overleg had een oriënterend en analytisch karakter waar in een inhoudelijke sfeer op diepgaande wijze 

kennis over bestuurlijke scenario’s werden gedeeld met betrekking tot de metropool en de Randstad. Dit 

afgezet tegen landelijke ontwikkelingen en behoeften en met een realistisch oog voor de dimensies van 

wenselijkheden, feitelijkheden en haalbaarheid. Geconstateerd werd dat tav de huidige metropoolvoorstellen 

een inbedding in het landelijk perspectief ontbreekt, hetgeen de discussie bemoeilijkt. 

 

De besproken vraagstukken hadden onder meer betrekking op (wat is) de meerwaarde van de bundeling van 

de 24 gemeenten in een metropool aan de Zuidflank. Wat wil men bereiken en is dit onderling te matchen? Is  

het inhoudelijk fundament voldoende en  is sprake een echt gedeelde inhoudelijke agenda tussen de 24 

gemeenten als  noodzakelijke voorwaarde voor samenwerking? 

 Bij de inhoudelijke uitwisseling van mogelijke scenario’s kwamen ook de gevolgen van opschaling en de 

mogelijke, dan wel onvermijdelijk te achten gevolgen van nieuwe gemeentelijke herindelingen aan de orde. 

 

Aan het slot werd geconstateerd dat het overleg aan de verwachtingen over en weer had voldaan om 

objectieve informatie uit te wisselen over een complexe materie. 

De CdK  complimenteerde de initiatiefgroep met de initiatieven die zij ontplooit voor de raden, de tijd en 

moeite die zij hierin steekt en de diepgang van de analyses die worden uitgebracht. 

De CdK acht een voortgang van dit proces in een sfeer van hoor en wederhoor van belang. 

 


