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Van: Agteren K, van (Karin) [mailto:KvAgteren@GemeenteWestland.nl] 
Verzonden: woensdag 27 maart 2013 12:33
Onderwerp: Informatie van de voorzitter van het Metropool-Radeninitiatief
Urgentie: Hoog
 
Aan de raads- en statenleden in de Provincie Zuid-Holland
 
Beste collega’s en geïnteresseerden in het metropoolproces in de Randstad Zuid,
 
Als voorzitter van het radeninitiatief heb ik een brief gestuurd aan minister 
Kamp van Economische Zaken. Daarbij heb ik het openingsartikel bijgevoegd van 
het EconomieKatern Metropool Randstad Zuid, dat binnenkort verschijnt.
 
Niet minister Plasterk, maar minister Kamp is aanwezig (geweest, mocht u deze 
mail daarna lezen) op de metropoolbijeenkomst te Vlaardingen. De brief die ik op
27 maart 2012 aan minister Plasterk heb gezonden is eveneens bijgevoegd.
Het leek me goed deze brief, met de laatste bij de initiatiefgroep binnengekomen
informatie met u te delen. Ook treft u aan het standpunt van VNO-NCW met een 
pleidooi voor de Zuidvleugelschaal. En de brief van GS met de waarschuwing geen 
onomkeerbare beslissingen te nemen op bestuurlijk gebied.
 
Verder treft u aan de brief van de collegesecretarissen van de gemeenten in 
Haaglanden aan het DB Haaglanden en de brief van de verontruste OR van het 
Stadsgewest Haaglanden over deze snelle liquidatiepoging.
 
Het valt me op dat naast de zwakke democratische legitimatie van het proces en 
de wankele economische onderbouwing van de plannen, ook van financiële analyse 
van de risico’s geen sprake is. Terwijl met de opheffing en vorming van nieuwe 
regiobesturen en organisaties toch enorme overheidsuitgaven gemoeid zijn. Geld 
dat we niet in de economische structuurversterking kunnen stoppen. Terwijl de 
overheidsfinanciën op dit moment zwaar onder druk staan en de door het kabinet 
voorgenomen decentralisaties de gemeenten met enorme tekorten dreigen op te 
zadelen. En dat in deze tijd van enorme bezuinigingen!
 
Op 17 mei zijn wij voornemens een expertmeeting te wijden aan deze problematiek 
om de actuele stand van zaken met elkaar delen met vooral raads- en 
statenleden. Dit in combinatie met een symposium vooraf waaraan ondermeer 
deelnemen de professoren Elzinga, Van den Berg, Allers en De Groot. De 
Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland en de minister zijn hiervoor 
uitgenodigd.
 
U kunt deze datum alvast noteren!
 
Met vriendelijke groet,
 
 Ulbe Spaans,
 
Voorzitter radeninitiatief “Pijler 0”  / Democratische Legitimiteit Metropool 
Randstad Zuid
Lid van de  Raad van Westland en woordvoerder van de gemeenteraad op het 
metropooldossier 
 

Pagina 1



1 

 

 

Metropoolregio Randstad Zuid 

Radeninitiatief voor democratische legitimiteit in de metropool | Pijler 0 

 

Afzender    Radeninitiatief Pijler 0 
Voorzitter Initiatiefgroep  Ulbe Spaans 
Telefoon   + 31 6 246 86343  
Secretariaat Griffie Westland Postbus 150 
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Datum    Westland, 27 maart 2013 

 
 
Aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
de heer dr. R.H.A. Plasterk door tussenkomst van de politiek assistent  
van de minister de heer Tim Altenburg via mailadres  tim.altenburg@minbzk.nl 
 
Geachte heer Plasterk, 
 
Als bijlage treft u in het eerste document aan de brief die ik zojuist aan uw ambtsgenoot van EZ 
heb gericht over de zogenoemde Metropoolregio in de Randstad Zuid. 
 
Graag nodig ik u tevens uit om op 17 mei op een symposium te Den Haag over de 
opschalingsproblematiek en de komende decentralisaties, in relatie tot de staatsrechtelijke en 
financiële consequenties (voor met name de gemeenten) uw visie te geven. 
 
Er is door de gemeenteraden veel over dit onderwerp gezegd vorig jaar. Er bestaan grote zorgen 
over de afbraak van de democratische legitimatie ten gevolge van een 
metropoolregiovormingsproces onder de feitelijke leiding van de steden Den Haag en Rotterdam. 
Daarnaast hebben wij zorgen over de niet in beeld gebrachte, doch wel als ernstig in te schatten 
financiële consequenties. Evenals over de ondoordacht overkomende plannen tot liquidatie van 
de huidige stadsgewesten, zonder financieel inzicht over de gevolgen ervan vooraf. De 
voorgenomen decentralisaties en de bezuinigingen voor de gemeenten adstrueren deze zorgen. 
 
Wij hebben de indruk dat onze informatie niet in voldoende mate wordt toegelaten tot u. Met 
professor Douwe Jan Elzinga, ook inleider op ons symposium van 17 mei aanstaande, delen wij de 
zorg over de aflatende zorgtaak van BZK ten gunste van de constitutionele positie en bescherming 
van de gemeenteraad. Deze zorg verwoorde hij onder meer op een interne conferentie op 11 april 
2012 in uw departement en op 13 april 2012 op een symposium van Kenniskring Lokaal 13. 
Het lijkt mij daarom nuttig dat ik u ook de verslagen van de expertmeetings van de 
gemeenteraden doe toekomen. Evenals de brief van de raad van de gemeente Westland. 
 
Voor de economie is een metropoolbestuur niet nodig, zo is in diverse rapporten en door 
economen aangetoond. Mocht er door kabinetsbeleid op regionaal niveau een taak als 
vervoersautoriteit liggen, dan dient een eventueel regionaal scenario op de schaal van de 
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Zuidvleugel (Randstad Zuid) overwogen te worden. Dit standpunt neemt ook VNO-NCW in, wiens 
recente brief ik bijvoeg. Alsdan is de vraag aan de orde waarom de democratisch gelegitimeerde 
provincie deze rol niet zou dienen te vervullen. 
 
Ik hoop u met deze informatie van dienst te zijn en nodig u graag nogmaals uit voor 17 mei 
aanstaande en separaat voor een wandeltocht in Westlandse Solleveld, waar waterwinning, 
kustverdediging, natuurbeleving zich lenen voor een goede reflectie over de inrichting van ons 
openbaar bestuur en het belang van een goede schaalkeuze voor het functioneren van onze 
democratie. 
 
Met vriendelijke groet, 

 
Ulbe Spaans 
Voorzitter Radeninitiatief “Pijler 0”, democratische legitimering Metropoolregio Randstad Zuid 
Woordvoerder Metropool van de Raad van de Gemeente Westland 
uspaans@kpnplanet.nl 
 
 
 
 

mailto:uspaans@kpnplanet.nl


1 

 

 

Metropoolregio Randstad Zuid 

Radeninitiatief voor democratische legitimiteit in de metropool | Pijler 0 

 

Afzender    Radeninitiatief Pijler 0 
Voorzitter Initiatiefgroep  Ulbe Spaans 
Telefoon   + 31 6 246 86343  
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Aan de minister van Economische Zaken  
de heer H.G.J. Kamp, 
door tussenkomst van de politiek assistent 
mevrouw Bente Becker van de minister  
via mailadres b.becker@minez.nl 
 
 
Geachte minister Kamp, 
 
U bent uitgenodigd voor de metropoolbijeenkomst van 27 maart 2013 in Vlaardingen. 
Het metropoolplan van de burgemeesters van Den Haag en Rotterdam (MRDH), ondersteund door 
een “Bestuursforum” welke niet door de gemeenteraden is ingesteld, sluit op het vlak van de 
economie niet aan bij het advies van het onderzoeksinstituut Roland Berger en op de twee 
manifesten (2011 en 2013) van de werkgevers VNO-NCW. Deze adviezen maken duidelijk dat de 
economische positie van de Randstad alleen kan worden versterkt als alle partijen de handen 
ineen slaan in de Zuidvleugel: de Randstad Zuid.  
Het MRDH-concept doet afbreuk aan die noodzakelijke inzet door opnieuw bestuurlijke drukte te 
organiseren in een apart bestuurlijk gremium. De stukken van de MRDH pleegt weliswaar plagiaat 
op onderzoeken uit de Zuidvleugel, die vervolgens verdraaid worden gepresenteerd ten faveure 
van het eigen doel om een nieuwe bestuurslaag te creëren. Ook maakt het MRDH-concept een 
onjuiste bestuurlijke koppeling tussen Vervoersautoriteit en Economie. Deze “koppelconstructie” 
is meermalen door de gemeenteraden in de regio’s Haaglanden en Rotterdam ernstig ontraden en 
bekritiseerd. 
 
Een MRDH is niet nodig, want de metropoolregio is er al, te weten de Zuidvleugel, c.q. de 
Randstad-Zuid. Dit wordt ook geïllustreerd door besluiten op het niveau van de gemeenteraden. 
Voor uw documentatie doe ik u nogmaals het raadsbesluit van de Raad van Westland van  
31 oktober 2012 toekomen, welke deze Raad u ook eerder toezond. 
De strategische agenda voor metropoolregio is er dus al. Dit is namelijk de economische agenda 
van de Zuidvleugel. Deze agenda is kernachtig opgeschreven in het onderzoeksrapport 
Zuidvleugel, de topregio van Nederland, Naar een nieuwe economische agenda Zuidvleugel 2010-
2020 (Roland Berger, Strategy Consultants, 2011). Ik herhaal de belangrijkste bevindingen uit dat 
onderzoek.  

mailto:b.becker@minez.nl
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Uitgangspositie 
De uitgangspositie van de Zuidvleugel is niet slecht, maar de Zuidvleugel en de partijen die hij 
verenigt moeten de zeilen bijzetten en komen tot gecoördineerde actie op korte termijn. 
Zo zijn bijvoorbeeld de productiviteit en het innovatievermogen relatief laag. 
Ook de bereikbaarheid blijft een zorg, zoals recentelijk nog geconstateerd door de OESO.2 . 
Daarnaast staat de culturele en maatschappelijke samenhang van de Zuidvleugel steeds meer 
onder druk. In combinatie met een gebrekkige aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt 
vormt dit een serieuze bedreiging voor de toekomstige concurrentiekracht. 
 
De Zuidvleugel moet zich voor haar economische ontwikkeling vooral focussen op de volgende 
negen kansrijke stuwende sectoren: (1) Transport & Logistiek, (2) Chemie & Energie, (3) 
Greenports, (4) Vrede, Recht & Veiligheid, (5) Cleantech, (6) Life Sciences & Health, (7) Pensioenen 
& Verzekeringen, (8) Maritiem en (9) ICT & Telecom.  
Deze stuwende sectoren zijn de motoren achter het economisch succes van de regio en kunnen in 
2020 naar schatting tot EUR 21 miljard bijdragen aan de groei van het Bruto Regionaal product. Als 
daarnaast nog de gevolgen voor de verzorgende sectoren worden meegenomen, kan het extra 
Bruto Regionaal Product nog toenemen tot EUR 30-35 miljard in 2020. Het realiseren van dit 
potentieel is echter niet vanzelfsprekend. Als de Zuidvleugel zich niet voldoende inspant, zal het 
economisch resultaat sterk achterblijven of zelfs teruglopen. 
 
Maatregelen voor de Zuidvleugel 
Op basis van een brede inventarisatie onder belanghebbenden in de regio en publieke 
onderzoeken naar de knelpunten en kansen van de regio, zijn tien aanbevelingen uitgewerkt. Zes 
aanbevelingen zijn gericht op het versterken van het economisch fundament: 
 
1. verbeter de aansluiting tussen beroepsonderwijs en arbeidsmarkt door opleidingen te 
ontwikkelen met en dicht bij bedrijven; 
2. trek samen op en maak gebruik van de complementariteit in de regio om de Zuidvleugel beter 
te positioneren bij de acquisitie van bedrijven; 
3. ontwikkel op maat gemaakte “package deals” om de positie van de Zuidvleugel bij opkomende 
economieën te versterken; 
4. geef voorrang aan behoud van areaal en ontsluiting voor de Greenports en Transport & 
Logistiek sectoren; 
5. geef in de gebiedsagenda hoge prioriteit aan bereikbaarheidsknelpunten vanuit economisch 
perspectief; 
6. focus bij het verlichten van administratieve lasten voor het bedrijfsleven in de Zuidvleugel op 
het versoepelen van de bouwvergunningsprocedures. 
 
Om de speerpuntsectoren van de Zuidvleugel te versterken moet vooral het innovatievermogen 
van deze sectoren worden versterkt. In dat kader zijn de volgende drie aanbevelingen uitgewerkt: 
 
7. ontwikkel een stimuleringsfonds gericht op de expansiefase van startups in de 
speerpuntsectoren van de Zuidvleugel; 
8. breid succesvolle incubators en testruimtes in de Zuidvleugel verder uit om ondernemerschap 
en innovatie te bevorderen; 
9. stel valorisatieprofessoren aan en investeer in innovatienetwerken. 
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Tot slot is nog gekeken naar de economische kansen van het verbinden van de “traditionele” met 
de “nieuwe” sectoren, wat een robuuster en flexibeler economische Zuidvleugel structuur tot 
gevolg heeft. Dit heeft geleid tot de volgende aanbeveling: 
 
10. ontwikkel grootschalige demonstratieprogramma’s voor Biobased Chemie, Clean & Lean 
Logistiek en Duurzame Greenports. 
 
Samenwerking binnen de Zuidvleugel 
Om de economische agenda succesvol te laten zijn, is samenwerking in de Zuidvleugel veelal 
onontbeerlijk. Waar samenwerking in Zuidvleugelverband duidelijk meerwaarde heeft, moet een 
goede bestuurlijke coördinatie worden uitgewerkt. Afhankelijk van de aanbeveling is de ‘ideale’ 
vorm van samenwerking als volgt: 
 
- voor drie aanbevelingen zal de samenwerking structureel van aard moeten zijn:  
(1) internationale positionering, (2) samenwerking met opkomende economieën en (3) groei 
stimuleringsfonds; 
- voor drie aanbevelingen is vooral een tijdelijke en initiërende samenwerking nodig:  
(1) aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt, (2) uitbreiding van incubators en testruimtes en  
(3) Demonstratieprogramma’s; 
- voor de andere aanbevelingen is ad-hoc samenwerking doorgaans voldoende: 
ruimtelijke ordening, bereikbaarheid, vergunningen, valorisatieprofessoren. 
Om de structurele en initiërende samenwerking vorm te geven, lijkt de ontwikkeling 
van een regionale ontwikkelingsmaatschappij voor de Zuidvleugel de meest aangewezen 
besturingsvorm (Uit: Zuidvleugel, de topregio van Nederland, Naar een nieuwe economische 
agenda Zuidvleugel 2010-2020). 
 
Dit is de agenda waar gemeenten, provincie en rijk gezamenlijk de schouders onder kunnen 
zetten. Voor deze agenda van de Zuidvleugel (metropoolregio Randstad Zuid) moeten ze de 
bevoegdheden en middelen op het gebied van de economie, ruimte en verkeer en vervoer 
bundelen. Daarvoor is een nieuwe gemeenschappelijke regeling MRDH/Vervoerautoriteit 
overbodig en zelfs contraproductief (namelijk overbodige bestuurlijke drukte). 
 
Op 17 mei 2013 organiseren wij vanuit de raden een symposium/expertmeeting om aan deze 
uitdagingen verdere invulling en uitwerking te geven. Graag nodigen wij u uit om ook op deze 
bijeenkomst als minister van Economische Zaken uw visie te geven. 
Voor het bewaken van de democratische legitimiteit in dit proces is in 2012 “Pijler 0” ontstaan uit 
de gemeenteraden. Twee expertmeetings van gemeenteraden hebben over het Economisch 
Beleid en de Governance in 2012 plaatsgevonden. De inzichten en resultaten hiervan hebben niet 
de vereiste inbedding gekregen in de op 27 maart aan de orde zijnde scenario’s. Ik voeg de 
verslagen van deze expertmeetings daarom ten behoeve van uw informatiepositie bij. 
Eveneens voeg ik het eerste nummer bij van het EconomieKatern Metropool Randstad Zuid waarin 
in analyses en interviews bovenstaande lijn voor de economische structuurversterking van de 
Randstad Zuid zonder bestuurlijke drukte en op een reëlere schaal geïllustreerd wordt door 
ondernemers en actoren binnen het openbaar bestuur. 
 
Tot slot wil ik graag adstrueren dat het van belang is dat het huidige conceptuele denken over een 
metropool niet tot onomkeerbare beslissingen leidt.  
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Het is naar mijn opvatting van belang vanuit uw positie hierop te letten, zoals het ook voor uw 
ambtsgenoot van BZK van belang is tevens toe te zien op de instandhouding van de 
constitutionele positie van de gemeenteraden en de Provinciale Staten.  
Maar ook vanuit kostenoogpunt is het voor het openbaar bestuur en de economie van belang te 
waarschuwen tegen overhaaste scenario’s en te snelle beslissingen, zoals het college van GS van 
de Provincie Zuid-Holland bij brief 25 maart 2013 ook heeft gedaan. Opheffing van de huidige 
twee Stadsregio’s en het oprichten van een nieuwe leveren aanzienlijke extra kosten voor de 
gemeenten op. De gelden die met deze als aanzienlijk in te schatten uitgaven gepaard gaan 
kunnen niet in directe zin in de economische structuurversterking ingezet worden. 
 
 
Met vriendelijke groet, 

 
Ulbe Spaans 
Voorzitter Radeninitiatief “Pijler 0”, democratische legitimering Metropoolregio Randstad Zuid 
Woordvoerder Metropool van de Raad van de Gemeente Westland 
uspaans@kpnplanet.nl 
 
 
 
 
 
Bijlagen:  Visiedocument Westland Metropool Randstad Zuid – vastgesteld door de raad op 31 oktober 2012 
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Concrete doelen versus stroperigheid 
 

Geen nieuwe tussenlagen in de Metropool Randstad Zuid  

 

De burgemeesters van Rotterdam en Den Haag leggen binnenkort de 

gemeenteraden in hun regio's ingri jpende voorstellen voor op het gebied van 

economie en governance. De raden wordt gevraagd om een besluit  te nemen over 

een gemeenschappeli jke regel ing voor de metropoolregio met daarbinnen een 

sportautor iteit  in de vorm van een bestuurscommissie. Een novum of een 

buitenbeentje, ' t  is maar hoe je het bekijkt,  in de bestuurl i jke organisat ie van ons 

land.  

 

Met hun voorstel len lopen Aboutaleb en Van Aartsen vooruit  op beslissingen over 

de al locatie van de BDU en bevoegdheden ten aanzien van  openbaar vervoer en 

infrastructuur, die nog moeten worden genomen door het Kabinet en de Tweede en 

Eerste Kamer.  

 

De burgemeesters veronderstel len dat het Kabinet dit  budget van meer dan een 

half  mil jard euro op jaarbasis en bijbehorende bevoegdheden, die nu zijn 

toebedeeld aan de Wgr-plusregio's Rotterdam en Haaglanden , niet zal teruggeven 

aan de provincie, zoals binnen de bestuurli jke hoofdstructuur in de rest van 

Neder land,  maar zal overgedragen aan de nieuw te vormen “vervoerautoriteit  Den 

Haag-Rotterdam”, die in hun plan een bestuurscommissie wordt binnen de nieuwe 

gemeenschappel i jke regeling “Metropoolregio Rotterdam Den Haag ” .   

Tot het moment van het ter perse gaan van dit  EconomieKatern Randstad Zuid 

werd deze verwacht ing niet bevestigd.  

 

Duidel i jk  is wel, dat de r i jksoverheid geen voorwaarden noch een vis ie formuleert 

over een economische regel ing op grond van de Wet gemeenschappeli jke 

regelingen (Wgr) voor deze twee regio’s.  

Daarom is de vraag actueel of  voor de economische structuurversterking va n de 

Randstad Zuid een nieuwe gemeenschappel i jke regeling nodig is en of  de Wgr -

plusregio's  Haaglanden en stadsregio Rotterdam daarvoor één nieuwe 

metropoolregio moeten worden.  

 

 

Dit  Economiekatern gaat over de economie in de Randstad Zuid, waar al pracht ige 

init iat ieven lopen in het samenwerkingsverband Zuidvleugel. Die samenwerking is 

niet beperkt  tot de regio’s Rotterdam en Haaglanden, maar omvat ook  

Drechtsteden en de regio Leiden. Laten we die init iat ieven, gericht ook op 

versterking van de economische structuur, de ruimte geven. En leg daar geen extra 

regeling overheen. Beperk een eventuele nieuwe regel ing voor de 

Vervoersautor iteit ,  indien noodzakeli jk dan wel opgelegd door de r i jksoverheid,  

echt al leen tot die functie en geef deze geen bestuur li j ke taken en bevoegdheden  

op economisch gebied. Daar vraagt de economie niet om.  Laten we onze energie 

inzetten op de voorstel len van economen. Zie bijvoorbeeld het rapport van Ronald 

Berger. Dat rapport maakt duideli jk dat de economische kansen vooral l i ggen 

binnen de gehele zuidvleugel, in mijn termen de Randstad Zuid genoemd. Het l igt 

daarom meer voor de hand op het  gebied van verkeer en vervoer de middelen op 

de schaal van de Randstad Zuid in te zet ten, in plaats van deze te beperken tot 

Haaglanden en Stadsregio Rotterdam.  

 



De raden zijn de basis van onze democratie. Onze lokale gemeenschappen vormen 

de basis voor onze economie. Daar l igt dus ook het aangrijpingspunt voor de 

versterking van de ruimteli jk -economische structuur.  

Als je spreekt van een organisch proces van onderop, met welk adagium vor ig jaar 

de discussie over de Metropoolregio Rotterdam Den Haag  begon, moet je jezelf  er 

ook aan houden. Wie bepaalt wat een proces van onderop is? Dat doen de raden 

en  de burgers toch zelf?  Dat is en bli j f t   de kern van dit  proces. Dit  inzicht l igt ten 

grondslag aan het Radeninit iat ief  voor de democrat ische legit imiteit .  Een init iat ief  

dat ook van belang is voor de economie. Deze moet niet worden belast met 

abstracte bestuur li jke discussies. Het gaat bij  het Radeninit iat ief  niet al leen om de 

raden - door het volk gekozen - in posit ie te houden. Maar ook om de hoeveelheid 

bestuurslagen en regelingen te beperkt en overzichtel i jk te houden. Te voorkomen 

dat de overheid de economie voor de voeten loopt maar wel  goede init iat ieven van 

ondernemers ondersteunt. Als overheid lokaal,  regionaal en Europees -nationaal  

minder doen en meer presteren  voor de economie. Wie had ook alweer die slogan 

bij  de laatste verkiezingen?  

 

 

Om onnodige overheidsuitgaven te voorkomen z i jn goede financiële en 

economische analyses vooraf noodzakelijk.  

 

Nieuwe regel ingen kosten geld. Een fusie van de twee grote Wgr -plusregio's die nu 

samen alleen al voor verkeer en vervoer een jaar li jks budget (BDU) van 550 

miljoen euro beheren is niet zonder kosten en  r is ico’s. De voor - en nadelen 

moeten we kennen. Want wat er aan geld in de overheidsbureaucrat ie uitgegeven 

wordt, kunnen we niet uitgeven aan economische structuurversterking.  

Dus zijn de vragen: “Wat levert ’t  op? Wat mag het kosten?“  bel angrijke 

bestuur l i jke vragen. We leven in een t i jd van stevige overheidsbezuinigingen.  Het 

opzetten en in stand houden van nieuwe bestuursstructuren  en bestuurslagen kost  

heel veel t i jd en geld.  

Een r isicoanalyse zoals het bedr ij fsleven die ook  toepast  b ij  fusies is voorwaarde!  

Voor de economische structuurversterking  van de Randstad Zuid is geen regionale 

regeling op grond van de Wgr nodig. Meerdere economen, zoals professor Van der 

Zwan, hebben ons hierop vor ig jaar bij  de eerste metropoolstukken al op  gewezen 

en ook op de laatste Zuidvleugelconferentie begin dit  jaar in de Malietoren klonk 

dit  waarschuwende geluid hard door.  

Van der Zwan stelt  dat voor elk van de hoofdclusters  (havengerelateerd, greenport,   

internationaal recht)  geldt dat hun verbind ingen buiten de metropool belangrijker 

zijn dan binnen de metropool, uitgezonderd het vestigingsklimaat. En dat een 

relat ief  laag geschoolde en minder gemotiveerde beroepsbevolking het 

belangrijkste probleem van de zuidvleugel is. Prof . Henri de Groot (VU)  stelt  dat 

voor economische samenwerking belangrijk is dat sprake is van homogeniteit  in 

belangen en een samenhangende arbeidsmarkt, dat heet ook wel ee n logisch 

functionele samenhang.  Die samenhang is in de zuidvleugel van de Randstad veel 

gefragmenteerder dan in de Noordvleugel. Al zi jn wel deelgebieden met meer 

samenhang te onderscheiden zoals Rotterdam en Dordrecht en Den Haag -Leiden.  

 

Economische init iat ieven én economische structuurversterking hebben geen 

beklemmende overheidsbemoeienis nodig. De overheid kan de ruimteli jk 

economische structuur versterken door bestaande bedrijven tegemoet te komen in 

hun behoeften en waar mogeli jk knelpunten weg te nemen. Volgens Van der Zwan 

is dat laatste belangrijker dan het aantrekken van nieuwe bedrijven. De G root wijst 

op laaghangend fruit  zoals  afstemming van de bedrijventerreinprogrammering en 



samenwerken op de arbeidsmarkt (betere matches, zie ook het init iat ief  om 

Rotterdamse werklozen aan de slag te helpen in het Westland).  

Ik verwijs ook naar init iat ieven van gemeenten, onderwijs en ondernemers om 

gezamenli jk tekorten aan geschoold personeel aan te pakken, zoals beschreven in 

de VNG-publicat ie van wethouder Cees Roem, 'Netwerkend werken aan 

economische structuurversterking'.  Al deze maatregelen kunnen ui tgevoerd worden 

zonder dat daarvoor een nieuwe bestuursstructuur in de vorm van een 

ingewikkelde en gekunstelde gemeenschappel i jke regeling nodig is, zoals nu 

voorgesteld door de burgemeesters van Den Haag en Rotterdam.  

 

 

Radicale subsidiariteit  

 

Ik hang de formule van radicale subsidiar iteit  aan: wat je op het laagste niveau, 

dus als gemeenteraad en als gemeente goed kunt regelen geef je niet uit  handen. 

Al leen opschalen als je dat nodig hebt om jouw economische doelen te bereiken. 

We hebben al de EU, de nationale overheid, de provincie en de gemeente.  

Er moet wel meer geïnvesteerd worden in kwaliteit !  Dus gemeenten moeten –  

samen met ondernemers -  de regionaal-  economische structuur krit isch 

door lichten en bezien wat sterke punten zijn en waar kansen l igg en. Ga op zoek 

naar en bouw voort op je eigen kracht, om met prof  de Groot te spreken. Daar is 

helemaal geen bestuurl i jke opschal ing voor nodig. Opschalen is een niet adequate 

reactie op de problemen waar we voor staan.  

 

Aan de slag! 

Gebruik de goede economische adviezen die er l iggen.  

Verspi l geen energie aan  discussies over nieuwe vormen van bureaucrat ie en 

bestuursstructuren maar ga aan de slag. Opereer vanuit sterke punten, zo luidde 

het advies van prof . de Groot. Borduur daar op voort.  En pluk het laa ghangend 

fruit .  Speel in op de behoeften van bestaande bedr ijven en neem waar mogeli jk 

knelpunten weg, adviseerde prof . Van der Zwan.  

Goede adviezen waar we mee aan de slag kunnen zonder te sleutelen aan de 

bestuur l i jke structuur .  Behoud de democratische legit imat ie  bi j  de gemeenteraden, 

zij  staan aan de basis van onze democratie.  

Zij  vertegenwoordigen onze burgers waaronder ook onze hard werkende 

ondernemers en werknemers.  

 

Eind vor ig jaar heeft de Raad voor het Openbaar Bestuur een heel interessant 

rapport geschreven: “Loslaten in vertrouwen”. Een mooie t itel,  met als ondert itel:  

“Naar een nieuwe verhouding tussen overheid, markt en samenleving”. Het 

gedachtengoed van dit  Rob-rapport staat  haaks op het plan een nieuwe regionale 

bestuur l i jke metropoolstructuur te scheppen.  

De oplossing voor ons l igt ook in dat vertrouwen en loslaten. Dat geldt met name 

voor economische daadkracht.  

Daarvoor zijn geen benoemde bestuurders nodig in een pseudo vierde 

bestuurslaag onder het mom van verl engd lokaal bestuur! Het Rob-rapport leert 

ons  valkuilen scherper te zien. We moeten realist isch zijn en bl i jven. Voorkom dat 

je je als overheid zich als een bestuur li jke  el ite gedraagt, waarbij  burgers en 

ondernemers worden overstegen met een grotere afs tand scheppende 

bestuursregel ing,  waarvan het nut voor de economie niet aangetoond  is en die de 

economische speelruimte inperkt.  

 

De overheid, de lokale voorop, moet vooral f lexibel zi jn, moet init iat ieven vanuit de 

samenleving, vanuit ondernemers en burge rs zelf ,  kunnen zien en oppikken. De 



lokale overheid moet daarvoor zelf  juist veel speelruimte hebben en zich niet 

afhankeli jk maken door het accepteren van gemeenschappel i jke regelingen, 

waaraan op economisch gebied bevoegdheden worden afgedragen.  

 

Het geld voor bestuursstructuren kunnen we beter in goede markinit iat ieven 

stoppen. We hebben al overheid genoeg.  

Wij verdoen in “MRDH 1 -verband” onze t i jd met structuurdiscussies, terwij l er werk 

aan de winkel is. Onderwij l werken andere regio’s vanuit de gemee nten aan een 

verbeter ing van werkgelegenheid en concurrentievermogen. Onze achterstand in 

de Randstad Zuid neemt  relat ief  gezien toe.  

 

 

Rol van de Raden –  noodzaak voor pragmatische aanpak in de Randstad Zuid 

 

De rol van de gemeenten is strategisch en proact ief :  niet achterover leunen, maar 

part i jen bij  elkaar brengen. Waar nodig kunnen we in platforms onze concrete 

act ies nog beter in resultaten omzetten. Al leen dat doen wat zoden aan de dijk zet! 

Central ist ische getinte bestuursmodellen en meer bureaucra t ie is niet de l i jn waar 

onze economie baat bij  heeft.  Hiermee vervlakken we juist de economie en wordt 

zij  abstract en anoniem gemaakt, dit  zorgt voor vervreemding. Economische 

krachtenbundeling vindt plaats op basis van gedeelde strategie en kwaliteit ,  e lkaar 

gunnen en in posit ie brengen. Daarmee st imuleren we daadwerkeli jk het 

economisch innovat ieve vermogen. Een nieuw opgeschaald bestuurl i jk gremium zal 

die functie niet kunnen vervul len en gaat init iat ieven van onderop, van 

ondernemers, in de kiem smoren en hinderen.  

 

Ik pleit  voor een pragmatische aanpak op economie zoals tot  nu toe in bijvoorbeeld 

de regio Amsterdam wordt gereal iseerd. En zoals dat in de regio NH -Noord 

(Agribord), Leiden (Bio Science Park), Westland -Oostland-Barendrecht en Venlo 

(Greenports), regio Groningen-Assen (Economisch Platform) vorm kri jgt.  Daar 

worden in direct contact tussen overheid en ondernemers punten uit  echte, 

inhoudel i jke discussies over economische strategie en beleid omgezet in daden. 

Daar worden sterke punten en kansen in de prakt i j k verzilverd. Met gedegen 

aandacht voor de logisch functionele samenhang, iets waar professor De Groot in 

Zuidvleugelverband ook voor pleit .  Als we zo aan de slag gaan kunnen we meer 

EU-subsidies binnen halen voor onze regio: de Randstad Zuid . Hiervoor is nodig 

dat we de lokale kwaliteit  volop benutten.  Met focus op samenwerking van 

onderop, van overheid, ondernemers, onderwijs en onderzoek. Een zware 

gemeenschappel i jke regeling is daarbij  niet aan de orde! De meeste voorbeelden 

die ik noemde zijn juist l ichte construct ies. Ook de metropoolregio  Amsterdam!  

 

Deze pragmatische aanpak vergt een verander ing van mentaliteit  bij  de 

bestuur l i jke actoren binnen de overheid. De r icht ing voor l ichte arrangementen en 

prakt ische vormen van samenwerking - ondersteund door de democrat isch 

gelegit imeerde bestuurslagen die we al hebben  die verschi l lende economen 

hebben ingeslagen voor de Randstad Zuid is een st ip aan de horizon. Als je 

werkel i jk een democratisch proces van onderaf  wi l laten plaatsvinden, dan moet je 

de hang naar bestuurli jke concepten  loslaten en vertrouwen hebben in jouw eigen 

burgers en ondernemers. Laten we het als de overheid houden bij  wat we al 

hebben. En laten we wat we hebben beter inzetten en geen zaken bedenken waar 

de economie niet om vraagt.  

                                                           
1
 Met ropool reg io  Rot te rdam –  Den Haag zoa ls  de Bes tuursd iens t  Den Haag deze en ige ja ren ge leden a l  i n  

b lauwdruk  op de tekenta fe l  heef t  gepro jec teerd  



 

Dus als het even kan, houden we het k lein. We dienen de economie niet met een 

nieuwe bestuursstructuur in de vorm van een gemeenschappel i jke regeling in de 

Zuideli jke Randstad. Zware regel ingen belasten de economie èn de democratie.  

 

 

 

 

Wat willen we wel?  De raden aan zet!  

 

De adviezen van Van der Zwan, Berger en de Groot geven mijns inziens aan dat de 

rol van de overheid l igt op het gebied van randvoorwaarden scheppen en 

knelpunten oplossen in de economie. Het l i jk t  mij  nutt ig om de adviezen te 

bespreken met ondernemers en professionals, en daarbij  ook onderzoek en 

onderwijs te betrekken. Zodat we in goed overleg en bottum -up kunnen komen tot 

een select ie van door de raden te beoordelen pakket van maatregelen. Het 

genoemde Rob-rapport wijst ons de valkui len en bakens in zee. Meer ruimte geven 

aan de economie en de samenleving past  niet bij  het overhevelen van taken en 

bevoegdheden van gemeenten naar een metropoolbestuur.  

De dr ie overheidslagen zijn elk democrat isch gelegit imeerd en zijn in staat de 

uitkomst van een organisch proces van onderop goed te vertalen.  

Ik noem een paar aandachtspunten en mogeli jke uitkomsten in het kader van  dit  

proces:  

•  Het Rijk  neemt zorgt voor een goed en adequaat basisniveau op het gebied 

van onderwijs, innovatie en onderzoek en neemt bevorderende maatregelen  

•  Binnenlandse Zaken neemt zijn hoedende constitut ionele zorg weer ter harte 

in het bijzonder ter bescherming van de gemeenteraden, overeenkomstig het 

pleidooi van Professor Elzinga  

•  Er moet wat gedaan worden aan de beperkte kredietmogeli jkheden: te 

denken is aan een revolving fund ten behoeve van innovatieve 

bedr ij fsinvester ingen 

•  Het afstemmen van bedr ij fsterreinprogrammering en samenwerking op de 

arbeidsmarkt kan plaats vinden langs een l ichte construct ie zoals bijvoor beeld in 

de Metropoolregio Amsterdam. Besluiten kunnen worden  voor bereid in een 

platform en democratische legit imatie  vindt plaats via besluitvorming in de 

gemeenteraden en Provinciale Staten.  

 

Het Rob-rapport Loslaten in vertrouwen geeft aan dat de vital i teit  van de 

samenleving meer kans kri jgt naarmate de overheid minder zware rollen en 

posit ies inneemt. Laten we ver wegbl i jven bij  de valkui l van een nieuwe 

bestuur l i jke tussenlaag in de Metropool Randstad Zuid.  

We staan voor de taak om niet langer onze t i jd en inzet te verdoen met bestuurl i jke 

discussie, maar  een echt organisch proces van onderop in te r ichten!  

 

 

 

Ulbe Spaans 

Raadsl id Westland, namens de raad woordvoerder metropool  

Lid AB Haaglanden en voorzit ter Radeninit iat ief  voor een democratisch 

gelegit imeerde metropool  
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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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Naamloos
Afschrift voor de raden van Zuid-Holland.
 
Van: Hagenbeuk, JM 
Verzonden: donderdag 28 maart 2013 16:31
Aan: 'rolinde.weide-gernaat@minienm.nl'
Onderwerp: Metropoolvormingsproces in de Randstad Zuid
 
Aan de minister van Infrastructuur en Milieu mevrouw drs. M.H. Schultz van 
Haegen–Maas Geesteranus 
door tussenkomst van de politiek assistent van de minister mevrouw Rolinde 
Weide-Gernaat 
via mailadres  rolinde.weide-gernaat@minienm.nl 
 
 
 
Betreft: metropoolvormingsproces in de Randstad Zuid
 
Geachte minister Schultz van Haegen,
 
Hierbij ontvangt u een brief mijnerzijds over de metropoolproblematiek in de 
Randstad Zuid. In Haaglanden en de Stadsregio Rotterdam wordt dit onderwerp door
onder meer de burgemeesters van Den Haag en Rotterdam verweven met de 
problematiek van de Vervoersautoriteit in een model voor de uitoefening van deze
functie op de schaal van de huidige twee stadsregio’s.
 
Als voorzitter van het radeninitiatief heb ik op 26 maart 2013  een identieke 
brief gestuurd aan minister Kamp van Economische Zaken en op 27 maart aan 
minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Ik heb het 
openingsartikel bijgevoegd van het EconomieKatern Metropool Randstad Zuid, dat 
binnenkort verschijnt.
 
Het leek me goed met deze brief aan u de laatste bij mij als voorzitter van de 
Radeninitiatiefgroep Metropool Randstad Zuid binnengekomen informatie met u te 
delen. In dat verband vind ik het ook van belang  het standpunt van VNO-NCW met 
een pleidooi voor een VA op de Zuidvleugelschaal onder uw aandacht te brengen. 
En tevens de brief van GS met de waarschuwing geen onomkeerbare beslissingen te 
nemen op bestuurlijk gebied.
 
Omdat ik in mijn brief aan u verwijs naar het laatstelijk genomen besluit van de
raad van Westland voeg ik ook dit document te uwer informatie bij.
 
Nadrukkelijk zij vermeld dat deze brief, evenals de brief eerder verzonden aan 
de ministers Kamp en Plasterk, door de voorzitter van het Radeninitiatief in 
zijn eigenstandige functie zijn uitgebracht en niet namens de Raad van de 
Gemeente Westland. Het laatste besluit in dezen van de Gemeente Westland waarna 
in de brief wordt verwezen is het Raadsbesluit van 31 oktober 2012 (zie 
bijlagen).
 
 
Met vriendelijke groet,
 
Ulbe Spaans
Voorzitter Radeninitiatief “Pijler 0”, democratische legitimering Metropoolregio
Randstad Zuid
uspaans@kpnplanet.nl
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Metropoolregio Randstad Zuid 

Radeninitiatief voor democratische legitimiteit in de metropool | Pijler 0 

 

Afzender    Radeninitiatief Pijler 0 
Voorzitter Initiatiefgroep  Ulbe Spaans 
Telefoon   + 31 6 246 86343  
Secretariaat    Postbus 150 
    2670 AD Naaldwijk 
Telefoon   0174-673046 
Datum    Westland, 26 maart 2013 

 
Aan de minister van Infrastructuur en Milieu  
mevrouw drs. M.H. Schultz van Haegen–Maas Geesteranus  
door tussenkomst van de politiek assistent van de minister  
mevrouw Rolinde Weide-Gernaat  
via mailadres  rolinde.weide-gernaat@minienm.nl  
 
Geachte minister Schultz van Haegen, 
 
U bent uitgenodigd voor de metropoolbijeenkomst van 27 maart 2013 in Vlaardingen. 
Het metropoolplan van de burgemeesters van Den Haag en Rotterdam (MRDH), ondersteund door 
een “Bestuursforum” welke niet door de gemeenteraden is ingesteld, sluit op het vlak van de 
economie niet aan bij het advies van het onderzoeksinstituut Roland Berger en op de twee 
manifesten (2011 en 2013) van de werkgevers VNO-NCW. Deze adviezen maken duidelijk dat de 
economische positie van de Randstad alleen kan worden versterkt als alle partijen de handen 
ineen slaan in de Zuidvleugel: de Randstad Zuid.  
Het MRDH-concept doet afbreuk aan die noodzakelijke inzet door opnieuw bestuurlijke drukte te 
organiseren in een apart bestuurlijk gremium. De stukken van de MRDH pleegt weliswaar plagiaat 
op onderzoeken uit de Zuidvleugel, die vervolgens verdraaid worden gepresenteerd ten faveure 
van het eigen doel om een nieuwe bestuurslaag te creëren. Ook maakt het MRDH-concept een 
onjuiste bestuurlijke koppeling tussen Vervoersautoriteit en Economie. Deze “koppelconstructie” 
is meermalen door de gemeenteraden in de regio’s Haaglanden en Rotterdam ernstig ontraden en 
bekritiseerd. 
 
Een MRDH is niet nodig, want de metropoolregio is er al, te weten de Zuidvleugel, c.q. de 
Randstad-Zuid. Dit wordt ook geïllustreerd door besluiten op het niveau van de gemeenteraden. 
Voor uw documentatie doe ik u nogmaals het raadsbesluit van de Raad van Westland van  
31 oktober 2012 toekomen, welke deze Raad u ook eerder toezond. 
De strategische agenda voor metropoolregio is er dus al. Dit is namelijk de economische agenda 
van de Zuidvleugel. Deze agenda is kernachtig opgeschreven in het onderzoeksrapport 
Zuidvleugel, de topregio van Nederland, Naar een nieuwe economische agenda Zuidvleugel 2010-
2020 (Roland Berger, Strategy Consultants, 2011). Ik herhaal de belangrijkste bevindingen uit dat 
onderzoek.  
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Uitgangspositie 
De uitgangspositie van de Zuidvleugel is niet slecht, maar de Zuidvleugel en de partijen die hij 
verenigt moeten de zeilen bijzetten en komen tot gecoördineerde actie op korte termijn. 
Zo zijn bijvoorbeeld de productiviteit en het innovatievermogen relatief laag. 
Ook de bereikbaarheid blijft een zorg, zoals recentelijk nog geconstateerd door de OESO.2 . 
Daarnaast staat de culturele en maatschappelijke samenhang van de Zuidvleugel steeds meer 
onder druk. In combinatie met een gebrekkige aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt 
vormt dit een serieuze bedreiging voor de toekomstige concurrentiekracht. 
 
De Zuidvleugel moet zich voor haar economische ontwikkeling vooral focussen op de volgende 
negen kansrijke stuwende sectoren: (1) Transport & Logistiek, (2) Chemie & Energie, (3) 
Greenports, (4) Vrede, Recht & Veiligheid, (5) Cleantech, (6) Life Sciences & Health, (7) Pensioenen 
& Verzekeringen, (8) Maritiem en (9) ICT & Telecom.  
Deze stuwende sectoren zijn de motoren achter het economisch succes van de regio en kunnen in 
2020 naar schatting tot EUR 21 miljard bijdragen aan de groei van het Bruto Regionaal product. Als 
daarnaast nog de gevolgen voor de verzorgende sectoren worden meegenomen, kan het extra 
Bruto Regionaal Product nog toenemen tot EUR 30-35 miljard in 2020. Het realiseren van dit 
potentieel is echter niet vanzelfsprekend. Als de Zuidvleugel zich niet voldoende inspant, zal het 
economisch resultaat sterk achterblijven of zelfs teruglopen. 
 
Keer op keer blijkt uit onderzoeken dat de Zuidvleugel bij de rest van de Randstad achterblijft door 
te weinig samenhang in de beleidsinzet voor economie, ruimte en mobiliteit en de bestuurlijke 
versnippering. Ook uit de rijksstudie Zuidvleugel blijkt het belang van die samenhangende 
beleidsinzet, waarvoor haar ministerie in hoge mate verantwoordelijk is. Dit pleit er dus voor te 
zorgen dat de bevoegdheden voor verkeer en vervoer en de BDU-middelen net als het regionale 
beleid voor ruimte en economie door de provincie worden gecoördineerd en in die samenhang  
worden ingezet voor versterking van de Randstad Zuid. Toekenning van de BDU en de daarmee 
samenhangende bevoegdheden op de schaal van de MRDH houdt juist de bestuurlijke 
versnippering in de Zuidvleugel in stand en voedt de beleidsconcurrentie tussen de verschillende 
bestuurlijke niveaus. 
 
Maatregelen voor de Zuidvleugel 
Op basis van een brede inventarisatie onder belanghebbenden in de regio en publieke 
onderzoeken naar de knelpunten en kansen van de regio, zijn tien aanbevelingen uitgewerkt. Zes 
aanbevelingen zijn gericht op het versterken van het economisch fundament: 
 
1. verbeter de aansluiting tussen beroepsonderwijs en arbeidsmarkt door opleidingen te 
ontwikkelen met en dicht bij bedrijven; 
2. trek samen op en maak gebruik van de complementariteit in de regio om de Zuidvleugel beter 
te positioneren bij de acquisitie van bedrijven; 
3. ontwikkel op maat gemaakte “package deals” om de positie van de Zuidvleugel bij opkomende 
economieën te versterken; 
4. geef voorrang aan behoud van areaal en ontsluiting voor de Greenports en Transport & 
Logistiek sectoren; 
5. geef in de gebiedsagenda hoge prioriteit aan bereikbaarheidsknelpunten vanuit economisch 
perspectief; 
6. focus bij het verlichten van administratieve lasten voor het bedrijfsleven in de Zuidvleugel op 
het versoepelen van de bouwvergunningsprocedures. 
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Om de speerpuntsectoren van de Zuidvleugel te versterken moet vooral het innovatievermogen 
van deze sectoren worden versterkt. In dat kader zijn de volgende drie aanbevelingen uitgewerkt: 
 
7. ontwikkel een stimuleringsfonds gericht op de expansiefase van startups in de 
speerpuntsectoren van de Zuidvleugel; 
8. breid succesvolle incubators en testruimtes in de Zuidvleugel verder uit om ondernemerschap 
en innovatie te bevorderen; 
9. stel valorisatieprofessoren aan en investeer in innovatienetwerken. 
 
 
Tot slot is nog gekeken naar de economische kansen van het verbinden van de “traditionele” met 
de “nieuwe” sectoren, wat een robuuster en flexibeler economische Zuidvleugel structuur tot 
gevolg heeft. Dit heeft geleid tot de volgende aanbeveling: 
 
10. ontwikkel grootschalige demonstratieprogramma’s voor Biobased Chemie, Clean & Lean 
Logistiek en Duurzame Greenports. 
 
Samenwerking binnen de Zuidvleugel 
Om de economische agenda succesvol te laten zijn, is samenwerking in de Zuidvleugel veelal 
onontbeerlijk. Waar samenwerking in Zuidvleugelverband duidelijk meerwaarde heeft, moet een 
goede bestuurlijke coördinatie worden uitgewerkt. Afhankelijk van de aanbeveling is de ‘ideale’ 
vorm van samenwerking als volgt: 
 
- voor drie aanbevelingen zal de samenwerking structureel van aard moeten zijn:  
(1) internationale positionering, (2) samenwerking met opkomende economieën en (3) groei 
stimuleringsfonds; 
- voor drie aanbevelingen is vooral een tijdelijke en initiërende samenwerking nodig:  
(1) aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt, (2) uitbreiding van incubators en testruimtes en  
(3) Demonstratieprogramma’s; 
- voor de andere aanbevelingen is ad-hoc samenwerking doorgaans voldoende: 
ruimtelijke ordening, bereikbaarheid, vergunningen, valorisatieprofessoren. 
Om de structurele en initiërende samenwerking vorm te geven, lijkt de ontwikkeling 
van een regionale ontwikkelingsmaatschappij voor de Zuidvleugel de meest aangewezen 
besturingsvorm (Uit: Zuidvleugel, de topregio van Nederland, Naar een nieuwe economische 
agenda Zuidvleugel 2010-2020). 
 
Dit is de agenda waar gemeenten, provincie en rijk gezamenlijk de schouders onder kunnen 
zetten. Voor deze agenda van de Zuidvleugel (metropoolregio Randstad Zuid) moeten ze de 
bevoegdheden en middelen op het gebied van de economie, ruimte en verkeer en vervoer 
bundelen. Daarvoor is een nieuwe gemeenschappelijke regeling MRDH/Vervoerautoriteit 
overbodig en zelfs contraproductief (namelijk overbodige bestuurlijke drukte). 
 
Op 17 mei 2013 organiseren wij vanuit de raden een symposium/expertmeeting om aan deze 
uitdagingen verdere invulling en uitwerking te geven. Graag nodigen wij u uit om ook op deze 
bijeenkomst als minister van Economische Zaken uw visie te geven. 
Voor het bewaken van de democratische legitimiteit in dit proces is in 2012 “Pijler 0” ontstaan uit 
de gemeenteraden. Twee expertmeetings van gemeenteraden hebben over het Economisch 
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Beleid en de Governance in 2012 plaatsgevonden. De inzichten en resultaten hiervan hebben niet 
de vereiste inbedding gekregen in de op 27 maart aan de orde zijnde scenario’s. Ik voeg de 
verslagen van deze expertmeetings daarom ten behoeve van uw informatiepositie bij. 
Eveneens voeg ik het eerste nummer bij van het EconomieKatern Metropool Randstad Zuid waarin 
in analyses en interviews bovenstaande lijn voor de economische structuurversterking van de 
Randstad Zuid zonder bestuurlijke drukte en op een reëlere schaal geïllustreerd wordt door 
ondernemers en actoren binnen het openbaar bestuur. 
 
Tot slot wil ik graag adstrueren dat het van belang is dat het huidige conceptuele denken over een 
metropool niet tot onomkeerbare beslissingen leidt.  
 
Het is naar mijn opvatting van belang vanuit uw positie hierop te letten, zoals het ook voor uw 
ambtsgenoot van BZK van belang is tevens toe te zien op de instandhouding van de 
constitutionele positie van de gemeenteraden en de Provinciale Staten.  
Maar ook vanuit kostenoogpunt is het voor het openbaar bestuur en de economie van belang te 
waarschuwen tegen overhaaste scenario’s en te snelle beslissingen, zoals het college van GS van 
de Provincie Zuid-Holland bij brief 25 maart 2013 ook heeft gedaan. Opheffing van de huidige 
twee Stadsregio’s en het oprichten van een nieuwe leveren aanzienlijke extra kosten voor de 
gemeenten op. De gelden die met deze als aanzienlijk in te schatten uitgaven gepaard gaan 
kunnen niet in directe zin in de economische structuurversterking ingezet worden. 
 
 
Met vriendelijke groet, 

 
Ulbe Spaans 
Voorzitter Radeninitiatief “Pijler 0”, democratische legitimering Metropoolregio Randstad Zuid 
uspaans@kpnplanet.nl 
 
 
 
 
 
Bijlagen:  Visiedocument Westland Metropool Randstad Zuid – vastgesteld door de raad op 31 oktober 2012 
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