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Zeer geachte raadsleden, wethouders en burgemeesters, 

In vervolg op onze brief van 7 december 2012 informeren wij u namens het Bestuursforum over de 
gezamenlijke voortgang van de vorming van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. 

In deze brief staan we kort stil bij de afgelopen periode en de uitgangspunten voor de Metropoolvorming. 
Vervolgens gaan we in op de inhoudelijke agenda waarmee gestart kan worden, en hoe de Metropoolregio 
bestuurd en georganiseerd kan worden. Tot slot willen we u uitnodigen voor geplande raadsbijeenkomsten 
en het Metropoolcongres om gezamenlijk tot meningsvorming te komen en de richting voor de 
Metropoolvorming verder te bepalen. 

De afgelopen periode 
In het afgelopen jaar is in de gemeenteraden zeer inhoudelijk en betrokken gediscussieerd op basis van het 
zienswijzedocument van mei 2012. Daarop heeft u uw reacties gegeven. Deze nauwe betrokkenheid is van 
wezenlijk belang om tot een effectieve metropoolvorming te kunnen komen. Het Bestuursforum, waarin 
elke gemeente met een collegelid vertegenwoordigd is, reageerde hierop in de brief van 7 december 2012. 

De reacties van de gemeenten op het zienswijzedocument vormen de basis voor de verdere 
Metropoolvorming. Vertrekpunt is dat recht moet worden gedaan aan alle opinies van de gemeenten. 
Bestuurders uit elke gemeente hebben in het Bestuursforum op basis van alle reacties een 
gemeenschappelijke basis geïdentificeerd waarmee we gezamenlijk aan de slag gaan. Die basis is gelegen 
in een gezamenlijke eerste prioriteit voor bereikbaarheid en economie en de wens van een bestuurlijk 
model met een koppositie voor de raden. Daarnaast zijn onderwerpen benoemd die om een nadere 
gedachtewisseling vragen. Dat betreft de overige inhoudelijke thema's en de verdere invulling van het 
bestuurlijk model. 



Waarvoor we het doen 
Zoals blijkt uit de reacties van de 24 gemeenten op het zienswijzedocument, is er overeenstemming over 
het benaderen van de Metropoolvorming vanuit de urgentie en de noodzaak om de economische motor in 
onze regio op gang te helpen. 

Het gaat om werk en welvaart voor onze burgers en hun kinderen nu en in de toekomst. Onze regio verliest, 
ondanks een goede uitgangspositie, terrein op andere grote steden en regio's in Europa en de rest van de 
wereld. Onze groei in economische dynamiek en werkgelegenheid loopt al enige jaren terug. Dat blijkt ook 
uit de onlangs verschenen Randstadmonitor 2012. Tegelijkertijd liggen er volop kansen voor nieuwe 
economische groei op basis van de sterke economische sectoren, goede kennisinfrastructuur, een groeiende, 
goed opgeleide bevolking en de diversiteit aan woon- en leefmilieus. Die kansen benutten we beter als we 
meer gebruik maken van de onderlinge nabijheid van de twee grote stedelijke regio's van Rotterdam en 
Den Haag en als we de kwaliteiten van het gebied meer in onderlinge samenhang benutten en beter met 
elkaar verbinden. Ook recent onderzoek van onder meer de Universiteit Utrecht en de TU Delft laat dit 
opnieuw zien. Tijdens de raadsbij eenkomsten wisselen we hierover verder met elkaar van gedachten. 

Inmiddels heeft minister Plasterk aangegeven het voornemen te hebben de WGR+ regio's met ingang van 1 
januari 2014 op te heffen. Hoewel de intrekking van de WGR+ niet voorwaardelijk is voor de 
Metropoolvorming, vergroot de opheffing wel de urgentie om onze samenwerking effectief te organiseren 
om zo voortvarend invulling te geven aan de ambities die we in metropoolverband hebben. 

Inhoudelijke agenda voor de Metropoolregio 
Alle 24 gemeenten spraken helder uit dat zij in ieder geval willen beginnen met bereikbaarheid en 
economie. Verdere versterking van het regional? netwerk van vervoersvoorzieningen waar mensen 
dagelijks gebruik van maken, is daarvoor cruciaal. Daarom positioneren wé'het thema verkeer &" Vervoer 
stevig en herkenbaar binnen de Metropoolregio. Daarnaast is het belangrijk de economie te versterken door 
onder meer een verbetering van het vestigingsklimaat voor bedrijven en burgers. Door met meer focus in 
de Metropoolregio samen te werken en beter af te stemmen op die terreinen die de economische motor 
harder laten draaien, bevorderen we de economische groei. 
Ook ruimte, wonen en groen zijn belangrijke thema's voor het vestigingsklimaat en daarmee voor het 
economisch functioneren van onze Metropool. Hoe de regionale samenwerking op deze terreinen vorm en 
inhoud zal krijgen, bepalen we later met elkaar. We verkennen in ieder geval de gemeenschappelijke 
ambities, die bijdragen aan een verbetering van het vestigingsklimaat. 

Teneinde duidelijk richting en sturing aan de inhoud te geven bereiden we een strategische agenda voor de 
Metropoolvorming voor, en in nauwe samenhang daarmee een strategische bereikbaarheidsagenda. In de 
strategische agenda worden de hoofddoelstellingen uit het zienswijzedocument verder onderbouwd.en 
wordt samenhang aangebracht tussen de verschillende strategieën en hun speerpunten. Deze strategische 
agenda komt tot stand met inbreng van onder meer leden van de bestuurlijke duo's zoals die vorig jaar 
actief waren in de pijlers, de vertegenwoordigers van de gemeenten in het Bestuursforum en met ambtelijke 
inzet vanuit alle gemeenten en de provincie. Ook uw inbreng is van groot belang om tot een gezamenlijk 
gedragen strategische agenda te komen. Thema's zijn onder meer het beter faciliteren van economie en 
arbeidsmarkt op metropoolschaal, het verbeteren van de bereikbaarheid, versterking van het regionale 
netwerk en het versterken van het innovatieklimaat in de regio. 

Het besturen en organiseren van de Metropoolregio 
Het uitgangspunt van de bestuurlijke samenwerking binnen de Metropookegio is het organiseren van een 
slagvaardig opererend verlengd lokaal bestuur dat democratisch gelegitimeerd is, en zonder dat een extra 



bestuurslaag wordt gevormd. De door de bevolking gekozen raden hebben daarin dus een koppositie en 
moeten die behouden. Zij besluiten tot het aangaan van de regeling, over de doelen van de samenwerking 
en het takenpakket, en benoemen het Algemeen Bestuur (AB). De koppositie van de raden betekent dat 
besluitvorming zoveel mogelijk via de raden zelf plaatsvindt. Het AB is verantwoordelijk voor afstemming 
en integrale besluitvorming en voor het boeken van resultaten. In het Bestuursforum is gesproken over de 
wenselijkheid van een slagvaardig AB met 24 leden. Het AB ziet er daarbij op toe dat over de resultaten 
aan de raden verantwoording wordt afgelegd en dat er samenhang is in aanpak en uitvoering. Over alle 
belangrijke besluiten maken de raden vooraf hun zienswijzen kenbaar. Daartoe behoren ten minste de 
begroting, de strategische agenda en daarop gebaseerde jaarplannen. Door mogelijkheden van beïnvloeding 
vooraf en controle en verantwoording achteraf zijn de raden in staat om hun politieke verantwoordelijkheid 
in.te vullen. De provincie wordt uitdrukkelijk uitgenodigd om in ieder geval zitting te nemen in het AB. Er 
komt slechts een klein Dagelijks Bestuur dat zich bezig houdt met de regeling van werkzaamheden en het 
voorbereiden van de besluitvorming door het AB. De wens om geen extra bestuurslaag te creëren, wordt 
ook ingevuld met het uitgangspunt om bij de ambtelijke voorbereiding van de besluitvorming zoveel 
mogelijk gebruik te maken van de kennis en expertise van de gemeenten zelf. 

Als er substantiële belangen met grote financiële consequenties in het geding zijn, zoals bij verkeer en 
vervoer, heeft het Bestuursforum de wenselijkheid besproken van het instellen van een bestuurscommissie 
onder het Algemeen Bestuur. Deze bestuurscommissie bereidt het beleid en de besluitvorming voor en ziet 
erop toe dat de raden daarbij van tevoren nauw betrokken zijn. Door te kiezen voor een bestuurscommissie 
kunnen in dat orgaan ook bestuurders zitting nemen, die niet in het Algemeen Bestuur benoemd zijn. Voor 
de Vervoersautoriteit wordt daarom beoogd een bestuurscommissie in te stellen. Om tot een optimale 
afstemming met de provincie te komen, is er in de bestuurscommissie tevens een plaats voor de betrokken 
gedeputeerde. Als het gaat het om thema's met minder grote financiële belangen, dan is er ruimte voor 

... wisselende en meer flexibele samenwerkingsverbanden, in lijn met het 3-ringenmodel uit het 
zienswijzedocument. Voor de thema's als ruimte, wonen en groen zijn meerdere samenwerkingsvormen 
denkbaar, waaraan niet altijd alle gemeenten hoeven deel te nemen. Voor de sturing en procesbegeleiding 
van Metropoolregio, inclusief Vervoersautoriteit, is een compacte en wendbare bestuurlijke en ambtelijke 
organisatie nodig. 

Vervolgproces en verdere besluitvorming 
Over de hierboven geschetste uitgangspunten en ideeën gaan we graag het gesprek met u aan. Enkele 
werkgroepen van gemeentesecretarissen zijn op verzoek van het Bestuursforum aan de slag met eerste 
aanzetten voor een strategische agenda en de bestuurlijke en ambtelijke organisatie. In aansluiting op de 
uitnodiging die u eerder ontving, nodigen wij u nogmaals van harte uit voor de open raadsbij eenkomsten op 
2, 6 en 7 maart a.s. in respectievelijk Leidschendam-Voorburg, Ridderkerk en Lansingerland. Daar worden 
de eerste ideeën en aanzetten verder toegelicht en kunnen we gezamenlijk onze mening vormen over in 
ieder geval de inhoudelijke thema's van de strategische agenda, alsmede de bestuurlijke en ambtelijke 
organisatie van de Metropoolregio. 

Tevens nodigen we u uit voor het Metropoolcongres op 27 maart 2013 in Vlaardingen. Daar bespreken we 
de bevindingen van de open raadsbij eenkomsten en de daarmee samenhangende hoofdlijnen. Deze 
resultaten kunnen tijdens het congres nader worden vormgegeven ten behoeve van besluitvorming in de 
afzonderlijke gemeenteraden in de periode daarna. 

Na de raadsbijeenkomsten en het congres, stellen we concrete voorstellen op, waarover de gemeenteraden 
zich vervolgens uitspreken. Deze voorstellen betreffen zowel de strategische agenda als de bestuurlijke en 
ambtelijke organisatie. De voorstellen worden na verwerking van de opmerkingen uit de raadsavonden en 



metropoolcongres half april aan de raden en colleges toegestuurd. We proberen dit conform de bespreking 
in het Bestuursforum zo volledig te doen dat de principebesluitvorming voor de zomer naar verwachting 
kan zijn afgerond. De urgentie is gelegen in de verwachte beëindigingsdatum van de WGR+ per 1 januari 
2014 en de wens om dan de Vervoersautoriteit operationeel te hebben. Wij vragen vanuit die urgentie ook 
begrip voor het feit dat wij een beroep op u doen in een periode waarin ook jaarrekeningen en 
voorjaarsnota's de nodige aandacht van u zullen vragen. 

Wij wensen u alvast een openhartige gedachtewisseling en goede oordeelsvorming toe en nodigen u van 
harte uit om deel te nemen aan de raadsbijeenkomsten en het congres van 27 maart 2013. Zo geven we 
samen vorm aan onze toekomstige regionale samenwerking. 

Met de meeste hoogachting, 
Namens het Bestuursforum, 

g. A. Aboutaleb J.J Aa an 


