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Aan het bestuursforum van de Metropoolregio Rotterdam 
Den Haag i.o., d.t.v. de burgemeesters van Rotterdam 
en Den Haag; 
Aan de Colleges van B&W van de gemeenten in de 
Metropoolregio Rotterdam Den Haag i.o. 
Aan de gemeenteraden van de gemeenten in de 
Metropoolregio Rotterdam/Den Haag i.o. 
Aan de Dagelijks Besturen van de Stadsregio Rotterdam 
en het Stadsgewest Haaglanden 
Onderwerp 

Samenwerking Provincie Zuid-Holland met de 
Metropoolregio Rotterdam Den Haag i.o. 

Gedeputeerde Staten 

Contact 

dr. D M. Berkhout 
T 070 - 441 71 66 
dm.berkhout@pzh.nl 

Postadres Provinciehuis 

Postbus 90602 
2509 LP Den Haag 
T 070 - 441 66 11 
www.zuid-holland.nl 

Datum 

Ons kenmerk 

PZH-2013-372297790 (DOS-2010-
0004293) 
Uw kenmerk 

Bijlagen 

Geachte leden van het bestuursforum, 

Wij ontvingen de uitnodiging deel te nemen aan het Metropoolcongres op 27 maart in 
Vlaardingen. Op deze dag vergaderen zoals u weet Provinciale Staten, maar ons college zal voor 
zover mogelijk het congres bijwonen. Wij hebben tevens kennis genomen van de Voortgangsbrief 
die het bestuursforum van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag op 21 februari j . l . aan de 
raden heeft verzonden. 

Bezoekadres 

Zuid-Hollandplem 1 

2596 AW Den Haag 

Tram 9 en bus 65 

stoppen dichtbij hel 

provinciehuis Vanaf 

station Den Haag CS is 

het tien minuten lopen 

De parkeerruimte voor 

auto's is beperkt 

B 

B 

Wij staan positief tegenover de intensivering van de samenwerking tussen de Rotterdamse en 
Haagse regio's. De internationale concurrentiepositie van de twee grootste Zuid-Hollandse 
steden en hun daily urban systems maakt gezamenlijk optrekken zeker in deze tijd nuttig en 
nodig. 
Dat daarbij toch - in afwijking van bijvoorbeeld de Metropoolregio Amsterdam - gekozen wordt 
voor de formele vorm van een gemeenschappelijke regeling roept enkele vragen op. 

Enerzijds is sprake van een aantal lokale taken waarvoor gemeenten vrijwillig samenwerken, 
taken waarvan wij tot nu toe niet waarnemen dat de gemeenteraden die op het uitvoerend niveau 
van de MRDH willen leggen. Wij zijn dan ook benieuwd naar de reacties van uw gemeenten op 
de Decentralisatiebrief van de minister van BZK van 19 februari, waarin hij de gemeenten 
verzoekt congruente samenwerkingsgebieden te vormen. 

Anderzijds is sprake van evident (bovenregionale vraagstukken die niet precies parallel lopen 
aan de schaal van de MRDH, zoals de Economische Agenda Zuidvleugel en de aanpak van 
groen en recreatie. 
De vraag is dan ook welk takenpakket uw raden uiteindelijk nu precies aan het Openbaar 
Lichaam MRDH - dat nu in het leven wordt geroepen - zullen willen toedelen. 



Datum 
15 februari 2013 

provincie r T n T T ATvjr) Ons kenmerk 

Wij constateren dat op dit moment de bestaande samenwerkingsverbanden Stadsregio 
Rotterdam en Stadsgewest Haaglanden in verschillende tempi worden afgebouwd, terwijl uw 
raden nog niet hebben besloten welke taken in de toekomst op welk schaalniveau van 
samenwerking zullen worden belegd. Wij maken ons over deze ontwikkeling zorgen. Wij achten 
het wenselijk dat - ongeacht de beslissingen van uw raden over de taken van een MRDH i.o. en 
ongeacht het binnenkort te verschijnen wetsvoorstel over het einde van de Wgr-plus - de 
verworvenheden van uw samenwerking in de toekomst zijn gewaarborgd.. 

Wij geven u dan ook dringend in overweging geen onomkeerbare stappen te zetten met 
betrekking tot opheffing van uw bestaande samenwerkingsverbanden, voordat er 
overeenstemming is tussen uw raden over de toekomstige borging van de gemeentelijke 
samenwerking. 

Verder lezen wij dat het bestuursforum van de MRDH i.o. onverminderd een uitnodiging richt aan 
ons college om deel te nemen aan het Algemeen Bestuur van de door u beoogde 
gemeenschappelijke regeling. 

Wij hebben meermalen aangegeven deelname van de provincie aan uw gemeenschappelijke 
regeling te beschouwen als een ongewenste inmenging van de provincie in de autonome 
aangelegenheden van het verlengd lokaal bestuur. Dit standpunt hebben wij consequent aan u 
gecommuniceerd. 
Er fungeren tal van Wgr-samenwerkingsverbanden in onze provincie - waaronder bijvoorbeeld 
Holland-Rijnland en Drechtsteden - waar wij als GS van Zuid-Holland mee samenwerken, maar 
niet aan deelnemen. Ook met het Wgr-verband van de MRDH zullen wij graag goed 
samenwerken, maar wij zullen geen deel uitmaken van het bestuur. 

Een specifiek vraagstuk is de vorming van een Vervoerautoriteit. In het belang van de reiziger 
willen wij ons inzetten voor een aansturing van het openbaar vervoer waarbij er zo weinig 
mogelijk sprake is van territoriale verschotting van concessiegrenzen langs bestuurlijke grenzen. 
De actuele problematiek van afstemming van tarieven, kaartsoorten en dienstregelingen maakt 
dat dringend noodzakelijk. 

De beëindiging van de Wgr-plus wordt op dit moment door de bewindslieden van BZK en l&M 
bezien tegen de achtergrond van de ingrijpende voornemens in het regeerakkoord over 
bestuurlijke herinrichting. Er zijn meerdere varianten denkbaar voor de inrichting van de 
financiering en concessieverlening van het openbaar vervoer na beëindiging van de Wgr-plus. Wij 
streven naar een variant die past binnen de bestuurlijke hoofdstructuur die ontstaat als gevolg 
van de bestuurlijke herinrichting die het kabinet is gestart. Het is nu aan het kabinet om een 
eenduidige keuze te maken. 

Welke variant daarbij ook wordt gekozen, in alle gevallen zijn wij ervan overtuigd dat op het 
terrein van het openbaar vervoer goed zal worden samenwerkt tussen de provincie en de 
gemeenten. 
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Datum 
15 februari 2013 
Ons kenmerk 

Waar u aangeeft uw inspanningen te willen bundelen in het verband van de Metropoolregio 
Rotterdam-Den Haag i.o., spreken wij graag onze intentie uit op diverse terreinen goed met u 
samen te werken. Zoals u zelf schrijft in uw document "Samenvatting reacties en vervolg 
metropoolvorming" kan de samenwerking tussen de MRDH i.o. en de provincie per thema op 
verschillende wijze vorm krijgen. Daartoe zullen wij ons graag blijven inzetten. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, 
secretaris, vgorzittjer 

mw. drs. J.A.M. Hilgersom V J. F ssen 

Afschrift aan: 

- Minister Plasterk van BZK 
- Staatssecretaris Mansveld van l&M 
- Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland 
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