
 

 

 

 
Memo: Van Regio naar Metropool 
2 juli 2014 
 
Inleiding 
 
De afgelopen maanden is in MRDH-verband hard gewerkt aan het opstellen van de strategische agenda’s 
Bereikbaarheid en Economisch Vestigingsklimaat. Op het gebied van verkeer en vervoer wordt al langere tijd 
intensief samengewerkt door de stadsregio’s Rotterdam en Haaglanden. De beide agenda’s voor de MRDH 
zijn inmiddels voor een zienswijze aan de gemeenten voorgelegd. 
  
De inzet van het Bestuursforum en de beide stadsregio’s blijft primair gericht op vorming van de MRDH per 
1 januari 2015 (Plan A). De vertegenwoordigers van de gemeenten hebben in het Bestuursforum en de 
besturen van beide stadsregio erop aangedrongen een krachtig signaal te geven naar Kabinet en Tweede 
Kamer dat de metropoolontwikkeling in beide regio’s onomkeerbaar is. Voor de situatie dat de ‘Wet 
afschaffing plusregio’s’ onverhoopt op een later tijdstip dan 1 januari 2015 in werking treedt, hebben zij 
aangedrongen op een ‘Plan B’. Daarmee wordt de uitvoering van de inhoudelijke agenda’s van de MRDH i.o. 
mogelijk gemaakt en de metropoolregio zichtbaar. Daarbij moet rekening worden gehouden met de 
voorwaarden die gemeenteraden hebben gesteld t.a.v. de inwerkingtreding van de gemeenschappelijke 
regeling van de MRDH. 
 
Kortom ‘Plan A’ is het doel en ‘Plan B’ moet daar zo goed mogelijk op vooruitlopen. ‘Plan B’ functioneert 
echter wel op basis van de wet- en regelgeving die nu geldt voor de beide Wgr-plusregio’s Rotterdam en 
Haaglanden. De bestaande juridische en bestuurlijke entiteiten blijven in ‘Plan B’ dus ongewijzigd bestaan en 
beide algemeen en dagelijks besturen blijven functioneren. Ook de rechtspositie van de medewerkers blijft 
ongewijzigd. In Plan B is alles er op gericht om in één keer zekerheid en een duidelijk toekomstperspectief 
te bieden voor de medewerkers van de beide regio’s. 
 
Bestuursagenda: de inhoud centraal 
 
De basis van ‘Plan B’ is een inhoudelijk (bestuurs-) programma voor de stadsregio’s Rotterdam en 
Haaglanden (vastgesteld door de algemeen besturen van SR en HL), dat de strategische MRDH-agenda’s 
Bereikbaarheid en Economisch Vestigingsklimaat omvat. Daarnaast is er nog een beperkt regio specifiek 
programmadeel waarin beide regio’s aangeven hoe zij de overige taken uit hun gemeenschappelijke regeling 
tijdens de overgangsperiode invullen.  
 
Aan de besturen van beide regio’s wordt gevraagd vast te stellen dat de zienswijzeprocedure, zoals het 
Bestuursforum die heeft ingezet voor de strategische agenda’s Bereikbaar en Economische 
Vestigingsklimaat, geldt als de in de gemeenschappelijke regelingen vereiste consultatie voor een nieuw 
bestuursprogramma. Daarmee wordt, tezamen met de huidige investeringsprogramma’s verkeer en vervoer, 
de basis gelegd voor een nieuwe begroting 2015 van de stadsregio’s, die in het najaar wordt opgesteld, 
vervolgens aan de gemeenteraden van de deelnemers wordt voorgelegd en in december door beide 
algemeen besturen wordt vastgesteld.  
Op deze wijze zijn de strategische agenda’s van de metropoolregio bestuurlijk en juridisch geborgd op basis 
van de Wgr-plus en zijn de middelen voor de uitvoering zeker gesteld. De uitvoering van de strategische 
agenda’s Bereikbaarheid en Economisch Vestigingsklimaat wordt belegd bij een tijdelijke projectorganisatie. 
 
Resultaat:  

- een door de gemeenten gedragen inhoudelijk bestuursprogramma voor de metropoolregio dat dient 
als basis voor een nieuwe, aangepaste begroting 2015 van beide stadsregio’s. 
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Bestuur: eenheid in besluitvorming 
 
In een overgangsperiode is er onvermijdelijk sprake van parallelle bestuurlijke structuren. Er is een 
informele structuur voor de MRDH i.o., die het Bestuursforum van alle 24 gemeenten en het Kernteam 
secretarissen omvat. De portefeuillehoudersoverleggen voor verkeer en vervoer en economie gaan 
gezamenlijk afstemmende vergaderingen houden. Indien nodig of gewenst vinden er gezamenlijk 
(afstemmende) vergaderingen plaats van beide dagelijks besturen. In deze (informele) structuur wordt 
uiteraard verder gewerkt aan de gemeenschappelijke regeling MRDH, opdat deze direct in werking kan 
treden zodra de Eerste Kamer heeft ingestemd met de ‘Wet afschaffing plusregio’s’.  
 
Daarnaast is er de formele structuur van de stadsregio’s waarbij de algemeen en dagelijks besturen hun 
verantwoordelijkheden uitoefenen conform bestaande wet- en regelgeving, inclusief de gemeenschappelijke 
regelingen, stadsregionale verordeningen en met in achtneming van de wettelijke verantwoordelijkheden 
van de secretaris. 
 
Besluiten die voortvloeien uit de strategische agenda’s Bereikbaarheid en Economisch Vestigingsklimaat 
worden, voor zover van toepassing op de betreffende regio en passend binnen wettelijke voorschriften, 
uniform voorgelegd aan beide dagelijks en/of algemeen besturen van beide stadsregio’s. Een stuurgroep van 
beide regiosecretarissen, de verantwoordelijke projectmanagers en de voorzitter van het Kernteam 
secretarissen stemt deze besluitvorming af. Wanneer dit gewenst is, kunnen beide dagelijks besturen 
gezamenlijk vergaderen. Besluitvorming vindt echter altijd formeel in beide gremia afzonderlijk plaats. 
 
De besturen zijn daarnaast uiteraard ieder voor zich verantwoordelijk voor de eigen begroting, de regio 
specifieke werkzaamheden, de afbouw van de gemeenschappelijke regeling en de daarmee samenhangende 
frictiekosten.  
 
Resultaat: 

- gesynchroniseerde en eenduidige besluiten voor de uitvoering van de strategische MRDH-agenda’s 
Bereikbaarheid en Economische Vestigingsklimaat; 

- besluiten die voldoen aan het bestaande bestuurlijke en juridische kader van de GR en Wgr-plus. 
 
Medezeggenschap: de OR gecommitteerd 
 
Het inrichten van een tijdelijke projectorganisatie die snel kan worden ‘omgeklapt’ in de definitieve MRDH-
organisatie, betekent dat er feitelijk sprake is van een reorganisatie die vooruit loopt op de opheffing van de 
stadsregio’s. Er is geen sprake van een fusie. De beide bestaande gemeenschappelijke regelingen worden 
immers niet geïntegreerd, maar blijven ongewijzigd van kracht tot de ‘Wet afschaffing pusregio’s’ in werking 
is getreden en de deelnemende gemeenten het vereiste opheffingsbesluit hebben genomen. De nieuwe 
gemeenschappelijke regeling MRDH (Plan A) is ook niet de rechtsopvolger is van de stadsregio’s, behalve 
voor de wettelijke taken op het gebied van verkeer en vervoer die daartoe bij Algemene Maatregel van 
Bestuur (AMvB) door de minister zijn aangewezen.  
 
Medewerking van de beide ondernemingsraden is onontbeerlijk om de projectorganisatie per 1 januari 2015 
te kunnen starten, of zoveel eerder als mogelijk. Dit ter voorbereiding van een zorgvuldige overgang naar de 
tijdelijke projectorganisatie. Uitgangspunt voor het overleg met de ondernemingsraden en bonden is het 
bieden van zekerheid en een duidelijk toekomst perspectief voor alle medewerkers. Dat geldt zowel voor hen 
die een plek krijgen in de projectorganisatie als voor de medewerkers die nog taken hebben in de staande 
organisaties. Tijdens de overgangssituatie blijft het bestaande dienstverband van een medewerker met alle 
rechten en plichten onverkort van kracht.  
 
Om mobiliteit op vrijwillige basis te bevorderen, wordt voor het Stadsgewest Haaglanden het vigerende 
mobiliteitsbeleid verlengd tot het moment dat de Wet afschaffing plusregio’s in werking treedt. De 
ingangsdatum van het bestaande Sociaal Plan Stadsgewest Haaglanden zal daarmee ook verschuiven tot het 
moment dat de wet in werking treedt. Bij de stadsregio Rotterdam wordt het bestuur gevraagd de secretaris 
te mandateren om de faciliteiten op grond van het geldende sociaal statuut Rotterdam 2013 in te zetten 
voor medewerkers die daarvan gebruik wensen te maken (individueel maatwerk). Dit doet niets af van de 
afspraken die gemaakt worden in het kader van het sociaal plan dat van kracht wordt bij opheffing van de 
stadsregio. 
 
Voor de ondernemingsraden zijn de secretarissen van de stadsregio’s als verantwoordelijk bestuurders 
volgens de WOR en de GR, het eerste aanspreekpunt. Daarnaast functioneert er nu een bijzondere 
ondernemingsraad (BOR) VA. Deze BOR gaat op in een BOR MRDH, met vertegenwoordigers van de 
ondernemingsraden uit beide stadsregio’s, als gesprekspartner voor de beoogd secretaris-directeur van de 
MRDH. Zolang deze benoeming nog niet heeft plaatsgevonden, vervult de gemeentesecretaris van de Den 
Haag deze rol, met de loco-secretaris van Rotterdam als plaatsvervanger. De regiosecretarissen nemen 
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eveneens deel aan het overleg met de BOR, net als de beoogd directeuren Vervoersautoriteit (Va) en 
Economisch Vestigingsklimaat (EV). 
 
Resultaat: 

- er is een (positief) advies van beide ondernemingsraden op 1 september 2014 t.a.v. de tijdelijke 
projectorganisatie;1 

- er is een werkzame overlegstructuur waarin de belangen van de medewerkers goed zijn geborgd; 
- secretarissen hebben mandaat om faciliteiten uit vigerende mobiliteitsbeleid (HL) en het geldende 

sociaal statuut Rotterdam 2013 (SR) in te zetten voor het bevorderen van vrijwillige mobiliteit; 
- beide stadsregio’s bieden hun medewerkers, voor zover dat in hun vermogen ligt, maximale 

zekerheid t.a.v. hun toekomstperspectief. 
   
Projectorganisatie: werken aan de metropool2 
 
Het uitgangspunt voor de overgang van (stads)regio naar metropool is dat dit bestuurlijk gebeurt met een 
zo licht mogelijke hulpconstructie binnen het bestaande bestuurlijke en juridische kader. 
Uit de staande organisatie van beide stadsregio’s wordt daarom een tijdelijke projectorganisatie geformeerd, 
die verantwoordelijk wordt voor de uitvoering het programma Bereikbaarheid en Economische 
Vestigingsklimaat uit de nieuwe stadsregionale begrotingen 2015. Onder hiërarchische verantwoordelijkheid 
van het management van de stadsregio’s werken medewerkers van beide ambtelijke organisaties samen aan 
de uitvoering van het programma, waarbij zij functioneel worden aangestuurd door leidinggevende van de 
projectorganisatie. De inrichting en de bemensing van de projectorganisatie gebeurt in nauw overleg met 
beide ondernemingsraden. De bestuurlijke afspraak tussen de stadsregio Rotterdam en het Stadsgewest 
Haaglanden dat de bemensing van de MRDH-organisatie plaatsvindt op basis van 50/50, geldt ook voor de 
inrichting en bemensing van de tijdelijke projectorganisatie. 
 
Tegelijk is het gewenst om zo snel mogelijk een eind te maken aan de nu al enkele jaren durende 
onzekerheid voor medewerkers van beide stadsregio’s. Ook in dat opzicht is het gewenst dat de tijdelijke 
organisatie zo snel mogelijk kan worden ‘omgeklapt’ in de definitieve organisatie zodra de het 
wetgevingsproces is afgerond en de nieuwe gemeenschappelijke regeling MRDH in werking treedt. Dat 
betekent dat de tijdelijke opdrachten worden omgezet in aanstellingen in een nieuw dienstverband bij de 
MRDH-organisatie.  
 
De projectorganisatie wordt daarom zoveel als mogelijk ingericht volgens de structuur en de beoogde 
werkwijze van de MRDH-organisatie. Medewerkers krijgen in de tijdelijke situatie geen aanstelling maar een 
opdracht. De voor de MRDH ontwikkelde functieprofielen zijn hierbij leidend; vervolgens wordt op basis van 
de werkplannen Va en EV de opdracht aan de medewerker bepaald in overleg met de leidinggevende.Met de 
OR en de bonden zal over dit proces overlegd worden. Op deze wijze kunnen de taken gecontinueerd 
worden op het moment dat de projectorganisatie plaatsmaakt voor de MRDH-organisatie.  
 
De personele inrichting van de projectorganisatie gebeurt op basis van een door de kwartiermakers op te 
stellen werkplan 2015. Zij verzoeken de secretarissen van de beide stadsregio’s om – op basis van de voor 
de MRDH beschreven taken - de benodigde menskracht beschikbaar te stellen. Medewerkers van de beide 
stadsregio’s krijgen de gelegenheid om voor de voorgestelde taken en werkzaamheden belangstelling 
kenbaar te maken.  
 
Omdat de projectorganisatie tevens de taken van de stadsregio’s voor verkeer en vervoer en economie 
uitvoert, geldt als uitgangspunt het principe ‘mens-volgt-taak’, waarbij wel sprake dient te zijn van 
kwalitatieve geschiktheid voor de uit te voeren taak. Op basis van goed overleg en advies van de 
ondernemingsraden kan daar van worden afgeweken. Waar fricties ontstaan, wordt op basis van individueel 
maatwerk naar oplossingen gezocht. Waar tekorten blijken, kunnen medewerkers van de andere sectoren 
van de beide stadsregio’s hun belangstelling kenbaar maken. Voor plekken die onvervuld blijven, kunnen 
medewerkers van gemeenten worden gedetacheerd of kan extern expertise worden ingehuurd. 
 
Het Bestuursforum heeft ingestemd met het voornemen de kwartiermakers van Vervoerautoriteit en de 
strategische agenda Economisch Vestigingsklimaat te benoemen als directeur in de MRDH. Zij zullen daarom 
optreden als functioneel leidinggevenden in de projectorganisatie. 
De leidinggevenden van de projectorganisatie sturen de medewerkers functioneel aan (op inhoud van de 
taak); het hiërarchisch leiderschap (verantwoordelijk voor wettelijke taakgebieden, personeel en 
organisatie) berust bij het management van de stadsregio’s. Het wettelijke taakgebied omvat de formele 
verantwoordelijkheden voortvloeiend uit de gemeenschappelijke regeling en wetgeving, zoals de Wet BDU, 
de Wet Personenvervoer en het werkgeverschap. 

1 Vooralsnog is dit natuurlijk het beoogd resultaat. De datum van 1 september 2014 laat onverlet dat voor die tijd informeel een 
belangstellingspeiling plaatsvindt, in het overleg tussen de medewerker en de eigen leidinggevende. 
2 Het onderstaande is onder voorbehoud van nadere advisering van de beide ondernemingsraden. Aan hen is verzocht dit advies op 8 juli 
beschikbaar te stellen. Het advies wordt als bijlage toegevoegd aan deze notitie en zal waar nodig leiden tot amendering. 
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Een projectorganisatie beschikt wel over een projectadministratie maar niet over een eigen, formele 
bedrijfsvoering. Wel worden uit de staande organisaties van de stadsregio’s, op basis van een 
dienstverleningsovereenkomst, aan de projectorganisatie naar behoefte medewerkers beschikbaar gesteld 
voor financiële, juridische, communicatieve en facilitaire ondersteuning en advisering. De bestuurlijke, 
juridische en financiële control, die immers nauw samenhangen met de wettelijke verantwoordelijkheden 
van de stadsregio’s en waarvoor formele vereisten gelden, worden uitgevoerd onder directe aansturing van 
de secretaris van de gemeenschappelijke regeling. De betreffende medewerkers krijgen wel, net als de 
overige medewerkers van de tijdelijke projectorganisatie, een perspectief op een functie binnen de MRDH-
organisatie. 
 
Voor de stadsregio’s resten nog vier taken: 

- organisatie van de besluitvorming in het algemeen en dagelijks bestuur, inclusief bijbehorende 
control functies (toezicht en bewaking kwaliteit stadsregionale regelgeving/ besluitvorming en 
financiën); 

- uitvoering van de regio-specifieke taken, voortvloeiend uit de gemeenschappelijke regelingen; 
- voorbereiden en organiseren van de afbouw van de stadsregio (Liquidatieplan); 
- uitvoeren werkgeversverantwoordelijkheden (o.a. sociaal plan). 

De wijze waarop dit geregeld is, kan verschillen voor de beide stadsregio’s. 
 
Resultaat: 

- per 1 januari 2015, of zoveel eerder als mogelijk, is er een projectorganisatie ingericht voor de 
uitvoering van de metropoolagenda; 

- de taken van de projectorganisatie en de taakgebieden van de stadsregio’s zijn afgebakend;  
- een ‘warme’ overgang van medewerkers van de projectorganisatie naar de formele MRDH-

organisatie is mogelijk gemaakt; 
- organisatie is snel ‘omklapbaar’ bij inwerkingtreding van de gemeenschappelijke regeling MRDH; 
- de medewerkers van de stadsregio’s hebben op korte termijn meer zekerheid over een perspectief 

binnen de toekomstige MRDH-organisatie.  
 
Huisvesting: eenheid in werkproces 
 
Voor de integratie van werkprocessen bij de uitvoering van de strategische agenda’s is het gewenst dat 
medewerkers ook op één werklocatie fysiek kunnen samenwerken. Dit laat onverlet dat de principes van ‘het 
nieuwe werken’ bij de opbouw van de definitieve MRDH-organisatie kunnen worden toegepast. Voordeel van 
een centrale huisvesting van de projectorganisatie is ook dat daarmee de MRDH i.o. fysiek een gezicht krijgt 
en daarmee de onomkeerbaarheid van het metropoolproces wordt uitgedrukt. 3 
 
De ondernemingsraden hebben adviesrecht bij huisvesting en worden betrokken bij het afwegen van de 
verschillende opties. Het is daarom van belang dat het Bestuursforum zo spoedig mogelijk een keuze maakt 
voor de vestigingsplaats van de MRDH. In het verlengde daarvan wordt de vestigingslocatie gekozen. 
Voorgesteld wordt dat de gemeente van de vestigingsplaats optreedt als contracthouder voor de 
vestigingslocatie en de kosten in rekening brengt bij beide stadsregio’s, die deze betalen uit de 
inwonerbijdrage van € 2,45 in de aangepaste begroting 2015. 
 
Als de nieuwe projectorganisatie niet op één van de locaties van beide stadsregio’s wordt gehuisvest, treden 
er extra kosten op. Immers de stadsregio’s hebben allebei nog lopende contracten voor huisvesting. Afkopen 
van die contracten leidt niet tot minder- maar juist tot meerkosten gelet op de geldende 
leegstandsclausules.  
 
De huisvestingslast en de looptijd van de contracten zijn voor beide stadsregio’s verschillend. Beide 
stadsregio’s zullen derhalve ieder voor zich met de deelnemende gemeenten afspraken maken over de 
dekking van deze frictiekosten. Deze frictiekosten kunnen worden opgevoerd als huisvestingslast in de 
nieuwe begroting 2015, ten laste worden gebracht van het resultaat van 2015 of worden bekostigd uit de 
reserve weerstandsvermogen. In het kader van de in het najaar op te stellen aangepaste begroting 2015 
worden hier voorstellen voor gedaan. 
 
 
 
 
Resultaat: 

3 Voor medewerkers van Haaglanden die niet voor de projectorganisatie werken worden maatwerkoplossingen gevonden voor wat betreft 
de huisvesting. Het contract voor huisvesting van de stadsregio Rotterdam loopt af in 2016 en wordt gecontinueerd in de overgangsfase en 
de liquidatiefase tot de expiratiedatum. 
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- de projectorganisatie wordt centraal gehuisvest, waarmee de MRDH i.o. letterlijk een eigen gezicht 
krijgt; 

- er treden mogelijk extra frictiekosten op, die in de aangepaste begroting 2015 door elk van de 
stadsregio’s zal worden gedekt; 

- er is een (positief) advies van beide ondernemingsraden t.a.v. de huisvesting.  
   
Financiën: een sluitende begroting en lagere kosten 
 
De begroting van de beide stadsregio’s moet gebaseerd zijn op een inhoudelijk programma. Aan de 
gemeenten is voorgesteld dat dit programma wordt gevormd door de MRDH-agenda’s Bereikbaarheid en 
Economische Vestigingsklimaat, aangevuld met een beperkt regio specifiek programma voor nog geldende 
taken uit de gemeenschappelijke regelingen. De strategische agenda’s zijn samen met de MRDH-begroting 
voor een zienswijze voorgelegd aan de gemeenteraden. 
 
De strategische agenda’s en daarop uitgebrachte zienswijzen worden verwerkt in een stadsregionaal 
bestuursprogramma en aangepaste begroting 2015 van de stadsregio’s die door de beide algemeen bestuur 
worden vastgesteld. Uitgangspunt daarbij is dat de uitvoering van het programma Economisch 
Vestigingsklimaat en de kosten van de projectorganisatie (inclusief huisvesting) worden gefinancierd op 
basis van een inwonerbijdrage van € 2,45. De projectorganisatie en huisvesting van de Vervoerautoriteit 
wordt gefinancierd vanuit de BDU. Daarnaast kan er per stadsregio nog een nader vast te stellen opslag zijn 
voor overige kosten, onder andere voor de regio-specifieke opgaven.  
Uitgangspunt is dat de kosten voor de tijdelijke gezamenlijke projectorganisatie evenredig gedeeld worden 
door de beide stadsregio’s. Een voorstel hiertoe zal nader uitgewerkt worden.  
  
Wanneer de ‘Wet afschaffing plusregio’s’ per 1 januari 2015 niet in werking is getreden, kan niet ten volle 
geprofiteerd worden van de synergievoordelen die optreden bij het vervangen van de beide stadsregionale 
regelingen door één nieuwe MRDH-regeling. Wel wordt er op ingezet dat per saldo de kosten voor de nog 
niet opgeheven stadsregio’s, inclusief de projectorganisatie, in 2015 beduidend lager zijn dan in 2014. 
De nieuwe begroting wordt begin oktober voor consultatie voorgelegd aan de gemeenten en in december 
vastgesteld door het algemeen bestuur van beide stadsregio’s. 
 
 Resultaat: 

- de besturen van de stadsregio’s Rotterdam en Haaglanden bekrachtigen op 9 juli dat de strategische 
agenda’s Bereikbaarheid en Economisch Vestigingsklimaat dienen als grondslag voor de aangepaste 
begroting 2015; 

- het programma Economische Vestigingsklimaat en de daarmee samenhangende project- en 
huisvestingskosten worden gedekt door een inwonerbijdrage van € 2,45 die hiertoe binnen de 
aangepaste stadsregionale begroting 2015 wordt afgezonderd;  

- een evenredige verdeling van de kosten voor de tijdelijke projectorganisatie.  
- in 2015 is de inwonerbijdrage voor de gemeenten beduidend lager dan in 2014. 

 
 
Communicatie: één gezicht naar buiten 
 
Op basis van het gemeenschappelijk bestuursprogramma Bereikbaarheid en Economisch Vestigingsklimaat 
treden de beide stadsregio met één gezicht naar buiten: de Metropoolregio Rotterdam – Den Haag. De 
communicatieve ondersteuning wordt daarom ondergebracht in de projectorganisatie.  
 
De bestuurlijke woordvoering kan - in lijn met de personele unies van de portefeuille verkeer en vervoer en 
het voorzitterschap en het principe van verlengd lokaal bestuur - worden gedaan door de eigen 
woordvoerders van de portefeuillehouders, c.q. voorzitters. De eenheid van communicatie kan worden 
geborgd via een afstemmend overleg tussen de stadsregio, de projectorganisatie en de woordvoerders van 
de portefeuillehouders, parallel aan de besluitvorming in de besturen van de stadsregio’s. Met beperkte 
personele capaciteit kunnen zo toch de niet geringe programma’s Bereikbaarheid en Economisch 
Vestigingsklimaat effectief communicatief worden ondersteund.  
Slecht de formele (juridische) communicatie gebeurt nog door beide afzonderlijke stadsregio’s. 
 
Resultaat: 

- beide stadsregio’s treden met één gezicht naar buiten als metropoolregio op basis van een 
gezamenlijk communicatieplan; 

- een communicatief krachtig signaal dat de metropoolregio een maatschappelijke realiteit is. 
 
 
 
 
Proces: de metropoolregio uit de startblokken 
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De voorbereiding en inwerkingstelling van Plan B wordt afgestemd met het kernteam van 
gemeentesecretarissen en het Bestuursforum. De ondernemingsraden, de BOR en de vakbonden hebben een 
belangrijke adviserende rol. De formele besluitvorming over Plan B vindt plaats in de besturen van de beide 
stadsregio’s. 
Alle besluiten over Plan B kunnen worden genomen onder voorbehoud van het niet in werking treden van de 
‘Wet afschaffing plusregio’s’ per 1-1-2015. Treedt de wet op deze datum wel in werking, dan schakelt de 
stadsregio’s over op het opheffingsscenario en geldt de liquidatiebegroting. 
 
Er zijn drie belangrijke besluitvormingsmomenten voor de algemeen besturen van beide stadsregio’s. 
 

- Op 9 juli (SR) stemmen de beide (algemeen) besturen in met ‘Plan B’ en besluiten zij de strategische 
agenda’s Bereikbaarheid en Economische Vestigingsklimaat te aanvaarden als bestuursprogramma 
en bekrachtigen zij de zienswijzeprocedure van het Bestuursforum als de vereiste consultatie van 
gemeenten conform hun gemeenschappelijke regeling. 

- Op 23 september (HL) en 8 oktober (SR) stellen de algemeen besturen van beide stadsregio’s het 
bestuursprogramma voor 2015 vast en besluiten zij een daarop gebaseerde aangepaste 
stadsregionale begroting 2015 voor consultatie voor te leggen aan de deelnemende gemeenten. 

- Op 26 november (HL) en 10 december (SR) stellen de algemeen besturen de aangepaste 
stadsregionale begroting 2015 vast en kan Plan B per 1-1-2015 in werking treden. 

 
De besturen van de twee stadsregio’s gaan een samenwerkingsovereenkomst aan om de tijdelijke 
projectorganisatie in te richten. De dagelijks besturen worden op 9 juli a.s. gevraagd de twee 
regiosecretarissen opdracht te geven om deze overeenkomst nader uit te werken op basis van de in deze 
notitie opgenomen uitgangspunten. 
   
Resultaat: 

- een samenwerkingsovereenkomst tussen de stadsregio Rotterdam en het Stadsgewest Haaglanden 
waarin afspraken zijn vastgelegd over de inrichting van de tijdelijke gezamenlijke projectorganisatie. 

- de beide stadsregio’s hebben een aangepaste begroting 2015 op basis van de strategische agenda’s 
Bereikbaarheid en Economische Vestigingsklimaat; 

- Plan B kan in werking treden en de projectorganisatie kan van start. 
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