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Bijlagen 

Onderwerp 

Standpunt Zuid-Holland omtrent MRDH i.o. en 
vervoerregio 

Geacht college, geachte raden. 

De afgelopen maanden hebben wij met uw colleges van B&W gesprekken gevoerd in het kader 
van onze gespreksronde langs alle gemeenten in Zuid-Holland. Wij kijken met genoegen terug op 
deze gesprekken. De terugkoppeling daarvan hebben wij inmiddels gestuurd aan de colleges van 
B&W. 
Tevens hebben wij met belangstelling kennis genomen van de (concept-)zienswijzen van uw 
raden over de gemeenschappelijke regeling MRDH i.o.. 

Bezoekadres 
Zuid-Hollandplein 1 
2596 AW Den Haag 

Tram 9 en de buslijnen 
90, 385 en 386 sloppen 
dichtbij het 
provinciehuis Vanaf 
station Den Haag CS is 
het tien minuten lopen. 
De parkeerruimte voor 
auto's is beperkt 

Zowel in een aantal met uw gemeentebestuurders gevoerde gesprekken als in uw zienswijzen 
komen specifieke vragen aan de orde over de relatie tussen de provincie en de Metropoolregio 
Rotterdam Den Haag. Er blijken verschillende beelden te bestaan; ook lijkt er sprake van enkele 
hardnekkige misverstanden. 

Er kan geen onduidelijkheid bestaan over ons uitgangspunt dat wij de Metropoolregio Rotterdam 
Den Haag beschouwen als een belangrijk bestuurlijk partner, maar dat wij als GS van Zuid-
Holland niet gaan deelnemen aan het bestuur van de betreffende gemeenschappelijke regeling. 
Deelname van de provincie aan een vervoerregio kan dus ook niet de vorm krijgen van deelname 
van GS aan (een bestuurscommissie van) de MRDH. Wij merken echter dat dit heldere 
uitgangspunt op verschillende wijzen wordt "geframed" en geïnterpreteerd. 

Met deze brief willen wij daarom onze visie nader toelichten, zoals wij die de afgelopen jaren - en 
ook in de met uw colleges gevoerde gesprekken - hebben gecommuniceerd. Het wetsvoorstel 
voor de beëindiging van de Wgr-plus dat deze zomer door het kabinet naar de Tweede Kamer is 
gestuurd vormt een extra aanleiding en achtergrond om ons standpunt nogmaals helder met u te 
delen. Nu het kabinet u en ons enigermate duidelijkheid heeft geboden liggen er wat ons betreft 
nieuwe kansen, maar ook onverminderd vragen. Wij gaan hieronder in op de vraagpunten die in 
de gesprekken met de colleges van B&W en uw zienswijzen naar voren zijn gekomen. 
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De provincie en uw 24 gemeenten werken goed samen 

De economische agenda Zuidvleugel, de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij, Stedenbaan, 
onze gezamenlijke verstedelijkingsafspraken, het samen optrekken in MIRT-verband: er zijn tal 
van voorbeelden die duidelijk maken dat de provincie en de gemeenten in het grootstedelijk 
gebied in Zuid-Holland prima samenwerken. De provincie heeft er geen enkel probleem mee dat 
de stadsregio Rotterdam en het stadsgewest Haaglanden de handen ineen slaan in MRDH-
verband. Het doel - de versterking van de internationale concurrentiepositie van dit gebied -
wordt uiteraard warm door ons onderschreven. De concurrentiepositie van ons grootstedelijk 
gebied is cruciaal voor de internationale positie van onze provincie. 

De succesvolle samenwerking die wij met de stadsregio en het stadsgewest de afgelopen jaren 
vorm en inhoud hebben gegeven, kunnen en zullen wij met de MRDH voortzetten en verder 
versterken. Ons primaire instrument is daarbij het Zuidvleugelverband. Er bestaan bij u vragen 
over de verschillen tussen Zuid- en Noordvleugel. 

De provincie Noord-Holland neemt deel aan de Metropoolregio Amsterdam 

De Metropoolregio Amsterdam (MRA) is geen gemeenschappelijke regeling op grond van de 
WGR, maar'een inhoudelijk platform waarin de'pró^ihcié Nóord-Höllan'd én dégémeënten in het 
metropolitaans gebied rond Amsterdam samen een agenda opstellen ter versterking van de 
économische cöncüfrehtiepositië van dat gebied. De MRA vertoont overeenkomsfmet onze 
Economische Agenda Zuidvleugel, zij het iets lichter en beperkter in opzet. De samenwerkende 
besturen geven aan dat men voor de MRA geen gemeenschappelijke regeling wil oprichten en 
daar dan ook geen taken en bevoegdheden in onder wil brengen. 
De intergemeentelijke samenwerking - de plusregio - is georganiseerd op het niveau van de 
Stadsregio Amsterdam. De provincie Noord-Holland neemt daar niet aan deel en heeft ook 
aangegeven niet voornemens te zijn daar aan deel te nemen. 

Zowel in Noord- als in Zuid-Holland is er een drielaagse samenwerking in hèt grootstedelijke 
gebied: het niveau van de stadsregio's, de metropoolregio's en de vleugels. Tof nu toe was alleen 
het niveau van de stadsregio's geformaliseerd als intergemeentelijke samenwerking in het kader 
van de WGR (-plus). Door'het voornemen van de stadsregio Rotterdam en het stadsgewest -
Haaglanden om.samen te gaan, vallen in Zuid-Holland het.niveau van dejnetropoolregio en de . 
Wgr-regio samen. Dat is in Noord-Holland niet het geval. 
Er is dus wat betreft de relatie tussen de provincie en de gemeenten in het grootstedelijk gebied 
geen verschil van inzicht tussen de provinciebesturen van Noord- eh Zuid-Holland. 

De provincie Zuid-Holland neemt niet deel aan het AB van de MRDH 

De MRDH is bedoeld als een algemene WGR-regeling voor uw intergemeentelijke 
samenwerking. Welke taken het verband gaat krijgen is onbepaald. Wij constateren dat er 
vooralsnog slechts gedacht wordt aan een beperkt takenpakket, maar dat uitbreiding mogelijk is 
en hier en daar wordt bepleit. Het is mogelijk - maar niet noodzakelijk - dat gemeenten taken en 

2/4 



* Ons kenmerk 
PZH-2013-432254541 

p r £ ™ HOLLAND 

bevoegdheden bij dit verband onderbrengen. Hier wordt door uw raden verschillend over 
gedacht. Het is mogelijk dat uw gemeenten op onderdelen succesvolle vormen van 
samenwerking gaan starten of voortzetten op terreinen als wonen, infrastructuur, ruimte, groen en 
economie. Dit kan op enig terrein leiden tot afspraken, waarover wij graag met u meedenken. Het 
kan in principe zo zijn dat de provincie een afweging moet maken - op het terrein van haar 
kerntaken - tussen uw afspraken en de afspraken die zijn gemaakt door de gemeenten in 
omliggende regio's als Holland-Rijnland of Drechtsteden. Een ongewenste situatie zou ontstaan, 
als wij dan als deelnemer gebonden zouden zijn aan gemaakte intergemeentelijke afspraken 
binnen een regio. Wij kunnen onze bovenregionale rol niet goed uitoefenen, als wij zelf 
deelnemer zijn aan de gemeenschappelijke regelingen van gemeenten. 

Deelname van GS aan de MRDH zou betekenen dat wij ook zouden moeten deelnemen aan alle 
soortgelijke gemeenschappelijke regelingen (niet alleen de MRDH, maar dan ook Holland-
Rijnland, Midden-Holland, Drechtsteden etc), en ons van enigerlei binding aan afspraken zouden 
moeten onthouden. Dat zou een bizarre en onwerkbare situatie opleveren. 

De provincie werkt met gemeenten samen binnen specifieke WGR-constructies 

De provincie neemt samen met gemeenten deel aan een aantal specifieke WGR-constructies: de 
DCMR/RUD's en de Natuur- en Recreatieschappen. Deze regelingen zijn niet bedoeld voor de 
algemene'regeling van intergemeentelijke samenwerking. Het betreft hier zgn. functionele regio's, 
die door provincie en gemeenten samen zijn aangegaan voor een specifiek doel. In het algemeen 
gaat om het om het samen uitvoeren van specifieke taken. De gezamenlijke uitvoering wordt 
gekozen vanuit overwegingen van effectiviteit en efficiency. Het betreft specifieke en gesloten 
regelingen, waarvan doel en taak nauw zijn omschreven. De democratische organen - raden en 
staten -, blijven het bevoegd gezag. 

De vervoerregio 

Het heeft de voorkeur van ons college dat er op het terrein van het openbaar vervoer - in het 
belang van de reiziger - zo weinig mogelijk verschillende bestuurlijke grenzen en schotten 
worden aangebracht. In diverse bestuurs- en regeerakkoorden is vastgelegd dat verkeer en 
vervoer een kerntaak van de provincies is. De door het kabinet voorgenomen herinrichting van 
het binnenlands bestuur is wat ons betreft een uitgelezen kans de toekomstige rol- en 
taalverdeling tussen Rijk, landsdelen en de lokale overheden scherp te herdefiniëren. Wij 
constateren dat het kabinet deze kans vooralsnog onbenut laat. 

Als de wetgever besluit dat gemeenten en provincie in de grootstedelijke gebieden van Noord- en 
Zuid-Holland moeten gaan samenwerken binnen een vervoerregio zullen wij daar uiteraard 
uitvoering aan geven. Het ligt in dat geval voor de hand specifiek voor de uitvoering van de 
plustaken op het gebied van het OV een gemeenschappelijke regeling te vormen met als 
deelnemers uw gemeentebesturen en het provinciebestuur. Dat is geen complexe opgave. Over 
een dergelijke gemeenschappelijke regeling kan in enkele weken overeenstemming worden 
bereikt. 
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Tot nu toe is door de initiatiefnemers van de MRDH i.o. naar ons gecommuniceerd dat een 
vervoerregio alleen acceptabel is in de vorm van (een bestuurscommissie van) de MRDH, en dat 
deelname van de provincie aan een vervoerregio slechts mogelijk is in de vorm van deelname 
van de provincie aan diezelfde MRDH. Over dit punt verschillen wij principieel van mening. Indien 
de wetgever besluit conform het kabinetsvoorstel, zullen wij samen met de MRDH een 
vervoerregio kunnen vormen, maar wij zullen niet deelnemen aan het bestuur van de MRDH als 
gemeenschappelijke regeling voor intergemeentelijke samenwerking. 

Samenvattend 

Kort samengevat verschillen wij met enkele van uw bestuurders dus slechts principieel van 
mening over laatstgenoemd punt. In de praktijk hebben in Zuid-Holland de provincie en de 
gemeenten in het grootstedelijk gebied een succesvolle traditie van samenwerken. Wij wensen 
uw gemeenten veel succes bij de verdere invulling van uw gemeenschappelijke regeling en 
spreken het vertrouwen uit dat wij als provinciebestuur in de praktijk en op de inhoud elkaar 
zullen blijven vinden, zoals dat ook in de afgelopen jaren het geval is geweest. 

Met hoogachting en vriendelijke groet. 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, 
secretaris, voorzitter, 

mw. drs. J.A.M. Hilgersom J. Franssen 

Afschrift aan: 

Provinciale Staten Zuid-Holland 
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
Minister van Infrastructuur en Milieu 
Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu 
Dagelijks Bestuur Haaglanden en Stadsregio Rotterdam 
Gedeputeerde Staten Noord-Holland 
Colleges en raden van de Zuid-Hollandse gemeenten 


