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Gevraagde beslissing: 
 
1. Instemmen met de in bijgevoegde notitie opgenomen uitgangspunten voor ‘Plan B’, dat 

de uitvoering van de inhoudelijke agenda’s Metropoolregio Rotterdam Den Haag 
(MRDH) mogelijk maakt ingeval de Wet afschaffing plusregio’s niet per 1 januari 2015 
in werking treedt. 

2. Het voornemen uitspreken om op grond van artikel 29 van de gemeenschappelijke 
regeling stadsregio Rotterdam (GR), na consultatie van de gemeenteraden, de 
strategische agenda’s Bereikbaarheid en Economisch Vestigingsklimaat van de MRDH 
en een regiospecifiek programma voor de overige taken, vast te stellen als het 
stadsregionale bestuursprogramma voor de huidige bestuursperiode. 

3. Bepalen dat de zienswijzeprocedure, zoals het Bestuursforum MRDH die heeft ingezet 
voor de strategische agenda’s Bereikbaarheid en Economisch Vestigingsklimaat, geldt 
als consultatie voor een nieuw bestuursprogramma op grond van artikel 29, vierde lid, 
van de GR, met dien verstande dat reacties van de gemeenteraden uiterlijk 7 oktober 
2014 ontvangen moeten zijn. 

4. Instemmen met afwijking van de termijn van consultatie van de gemeenteraden 
gesteld in artikel 48, tweede lid van de GR, en de deelnemers te verzoeken om, na de 
vaststelling van de conceptbegroting 2015 door het dagelijks bestuur op 8 oktober 
2014, uiterlijk 11 november 2014 hun reactie te geven op de herziene begroting 2015.  

 
 
Portefeuillehouder: 
Koen 
 
 
Samenvatting: 
In de vergadering van 11 juni jongst leden heeft het algemeen bestuur er bij het dagelijks 
bestuur op aangedrongen om op de kortst mogelijk termijn een plan van aanpak op te 
stellen voor het geval de ‘Wet afschaffing plusregio’s’ niet per 1 januari 2015 in werking zal 
treden.  
 
Inmiddels heeft de Tweede Kamer op de laatste dag voor het zomerreces ingestemd met 
de ‘Wet afschaffing plusregio’s’ en tevens een amendement aangenomen dat er in voorziet 
dat de minister eerst zijn voorstel voor de instelling van twee vervoerregio’s bij Algemene 
Maatregel van Bestuur aan de Tweede en Eerste Kamer moet voorleggen. Met deze 
zogenoemde ‘voorhangprocedure’ is minimaal vier weken gemoeid.  
Hoewel er nu een belangrijke mijlpaal is bereikt op weg naar de realisatie van de 
metropoolregio per 1 januari 2015 zijn vertragingen nog steeds niet uit te sluiten. 
 
Wanneer de wet niet in werking treedt per 1 januari 2015, of wanneer dat wel het geval is 
maar de besluitvorming in de Eerste Kamer zo laat plaatsvindt dat een zorgvuldige 
overdracht van verplichtingen naar de vervoerautoriteit niet meer mogelijk is, is er een 
tijdelijke voorziening nodig om de uitvoering van de metropoolagenda per 1 januari 2015 
veilig te stellen en te anticiperen op de inwerkingtreding van de wet op een later moment. 
Om hierin te voorzien is het zogenaamde ‘Plan B’ ontwikkeld. Het voorstel is door 
stadsregio Rotterdam en stadsgewest Haaglanden gezamenlijk opgesteld in samenspraak 
met de kwartiermakers en het Kernteam van gemeentesecretarissen van de MRDH. De 
ambtelijke versie van dit plan is op 24 juni ter informatie aangeboden aan het algemeen 
bestuur en de portefeuillehoudersoverleggen. Het dagelijks bestuur heeft in zijn 
vergadering van 9 juli ingestemd met ‘Plan B’ en dit in een gezamenlijke vergadering met 
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het dagelijks bestuur van Haaglanden afgestemd. Deze bestuurlijk vastgestelde versie van 
‘Plan B’ wordt ter vergadering beschikbaar gesteld. 
 
In essentie bestaat ‘Plan B’ uit de volgende componenten. 
 

1) De besturen van stadsregio Rotterdam en stadsgewest Den Haag nemen de 
bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de strategische agenda’s 
Bereikbaarheid en Economisch Vestigingsklimaat zoals die door het Bestuursforum 
voor consultatie zijn voorgelegd aan de gemeenten. Het algemeen bestuur bekrachtigt 
deze consultatie conform artikel 29 van de GR. 

2) De twee genoemde metropoolagenda’s vormen samen met een regiospecifiek 
programma voor de nog niet vervallen Wgr-plustaken het bestuursprogramma voor 
beide stadsregio’s (plusregio’s) voor de nieuwe bestuursperiode. Dit programma wordt 
op 8 oktober ter vaststelling aan het algemeen bestuur voorgelegd (artikel 29 GR). 

3) Het aldus vastgestelde bestuursprogramma wordt omgezet in een nieuwe 
ontwerpbegroting 2015 die vanaf 8 oktober (conform artikel 48 van de GR) voor 
consultatie aan de gemeenten wordt voorgelegd en op 10 december door het 
algemeen bestuur wordt vastgesteld. Binnen die begroting worden middelen voor de 
uitvoering van het programma Economisch Vestigingsklimaat, inclusief organisatie en 
huisvestingskosten, bestemd op basis van de met de gemeenten overeengekomen 
inwonerbijdrage van € 2.45. De totale voor 2015 gevraagde inwonerbijdrage zal 
beduidend lager zijn dan de € 4,63 die is op genomen in de op 9 juli vast te stellen pro 
forma begroting 2015. 

4) Op basis van de voor de MRDH-organisatie ontwikkelde functieprofielen richten beide 
stadsregio’s gezamenlijk een tijdelijke projectorganisatie in die de programma’s 
Bereikbaarheid en Economische Vestigingsklimaat gaat uitvoeren. Het voornemen is 
deze projectorganisatie te laten werken vanuit de voorgenomen MRDH-locatie. 

5) De nieuwe (programma-) begroting 2015 wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid 
van de algemeen en dagelijks besturen van beide stadsregio’s met inachtneming van 
de bestaande bestuurlijke structuur en op basis van de bestaande wet- en regelgeving 
(Wgr-plus, sectorale wetgeving en stadsregionale verordeningen). 

 
 
Toelichting 
 
Borgen strategische metropoolagenda 
De afgelopen maanden is in MRDH-verband hard gewerkt aan het opstellen van een 
strategische agenda voor verkeer en vervoer en een strategische agenda economisch 
vestigingsklimaat. Tevens wordt er op het gebied van verkeer en vervoer inmiddels 
intensief samengewerkt door de stadsregio’s Rotterdam en Haaglanden.  
De implementatie van de strategische agenda’s van de metropoolregio komt in gevaar nu 
de parlementaire behandeling van de ‘Wet afschaffing plusregio’s’ door de Tweede Kamer 
niet meer heeft plaatsgevonden voor het zomerreces. Dat betekent dat de kans groot is dat 
de Wgr-plus in 2015 nog steeds de enige wettelijke grondslag is voor regionale 
samenwerking.  
In het licht van de verwachte opheffing van de stadsregio’s per 1 januari 2015 hebben de 
stadsregio’s geen nieuw bestuursprogramma meer opgesteld voor de nieuwe 
bestuursperiode die na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014 is ingegaan. Het 
bestuursprogramma is echter wel een wettelijke vereiste om een rechtmatige begroting te 
kunnen maken wanneer de stadsregio niet per 1 januari 2015 is opgeheven.  
 
Om er voor te zorgen dat de uitvoering van de strategische agenda’s van de 
metropoolregio toch in gang kan worden gezet en de begrotingen van de stadsregio’s 
gebaseerd zijn op een rechtsgeldig bestuursprogramma, ligt het voor de hand om aan de 
gemeenten voor te stellen de strategische agenda's verkeer en vervoer (VA) en economisch 
investeringsklimaat (EV) van de MRDH i.o. te aanvaarden als het bestuursprogramma van 
de beide stadsregio’s. Omdat daarnaast nog steeds de in de gemeenschappelijke regeling 
en de wetten opgenomen taken van kracht zijn, dient in het bestuursprogramma ook nog 
een regio specifiek hoofdstuk te worden opgenomen, dat al naar gelang de opvattingen van 
de deelnemende gemeenten beleidsarm kan worden opgesteld. 
 
Om voor de uitvoering van deze strategische MRDH-agenda’s en de daarmee 
samenhangende benodigde menskracht en middelen voldoende financiën beschikbaar te 
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hebben, wordt voorgesteld binnen de stadsregionale begroting een bedrag te reserveren 
dat gebaseerd is op een inwonersbijdrage € 2,45 zoals in MRDH verband overeengekomen.  
 
Er wordt een aangepaste begroting 2015 opgesteld op basis van het bestuursprogramma 
dat door het algemeen bestuur op 8 oktober wordt vastgesteld na consultatie van de 
gemeenteraden (artikel 29 GR). Deze begroting wordt conform artikel 48 van de GR in het 
najaar aan de gemeenten voorgelegd en door het algemeen bestuur vastgesteld op 
10 december 2014. 
 
Uitvoering metropoolagenda’s 
Omdat de Wgr-plus in combinatie met de gemeenschappelijke regeling van beide 
stadsregio’s de enige wettelijke grondslag is waarop de uitvoering van de 
metropoolagenda’s kan worden geënt, dient de organisatie van de uitvoering van die 
agenda’s plaats te vinden binnen de bestaande bestuurlijke en juridische kaders van de 
stadsregio’s.  
Dit betekent dat alle besluiten moeten worden genomen op basis van de bestaande wet en 
regelgeving, inclusief de gemeenschappelijke regelingen, stadsregionale verordeningen (die 
onverkort blijven gelden) en met in achtneming van de wettelijke verantwoordelijkheden 
het algemeen en dagelijks bestuur en de secretaris. 
De strategische agenda's VA en EV van de MRDH zijn tot stand gekomen op basis van 
intensieve samenwerking van de beide stadsregio’s in de werkgroep vervoerautoriteit en de 
MRDH- werkgroep economie. Het ligt in de rede deze agenda’s ook uit te voeren middels 
een tijdelijke, projectmatige samenwerkingsconstructie binnen de hiervoor geschetste 
kaders. 
 
 
Communicatie: 
In overleg met Stadsgewest Haaglanden wordt een communicatie-aanpak opgesteld om 
gemeenten en raden te informeren over het overgangsregime van stadsregio naar 
metropoolregio. 
 
 
Afgestemd met: 
Kernteam MRDH 
Stadsgewest Haaglanden 
 
 
Verdere procedure: 
Na vaststelling van het bestuursprogramma wordt de conceptbegroting ter consultatie 
aangeboden aan de deelnemende gemeenten.  
 
Volgens artikel 48, tweede lid, GR, wordt de ontwerpbegroting acht weken voor vaststelling 
door het algemeen bestuur aangeboden aan de gemeenteraden van de deelnemers. 
Omwille van een spoedige besluitvorming wordt de deelnemers in dit geval gevraagd na 
vaststelling door het dagelijks bestuur op 8 oktober 2014, uiterlijk 11 november 2014 hun 
zienswijzen in te dienen ten aanzien van de herziene begroting 2015. De beperking van de 
consultatieperiode is een gevolg van de ruime periode die het Bestuursforum aan de 
gemeenten heeft toegekend voor het indienen van zienswijze op de strategische agenda’s 
Bereikbaarheid en Economisch Vestigingsklimaat met bijbehorende begroting (deadline 7 
oktober). Aangezien de MRDH-begroting en beide strategische agenda’s nagenoeg 
ongewijzigd worden opgenomen in de herziene stadsregionale begroting, is deze bekorting 
van de reguliere consultatieperiode te rechtvaardigen.  
Met inachtneming van de eventuele zienswijzen wordt de begroting door het algemeen 
bestuur op 10 december 2014 vastgesteld. 
Wat betreft de inrichting van de personele bezetting van de tijdelijke projectorganisatie per 
1 januari 2015 wordt de portefeuillehouder Middelen gemachtigd om in overleg met de OR 
en de vakbonden zo spoedig mogelijk een voorstel voor de reorganisatie uit te werken.  
 
Met inachtneming van de eventuele zienswijzen wordt de begroting door het algemeen 
bestuur op 10 december 2014 vastgesteld. 
 
Wat betreft de inrichting van de personele bezetting van de tijdelijke projectorganisatie per 
1 januari 2015 wordt de portefeuillehouder Middelen gemachtigd om in overleg met de OR 
en de vakbonden zo spoedig mogelijk een voorstel voor de reorganisatie uit te werken.  
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Adviezen: 
Ter vergadering. 
 
 
Bijlage(n): 
- Conceptnotitie Plan B – Van Regio naar Metropool 
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