
Raadsvoorstel 
 

Onderwerp: Zienswijze concept 
werkplan 2016 MRDH 
 

 Agendapunt: 
 

Commissie:  
 
 

e-mailadres opsteller: 
p.wunderink@bar-organisatie.nl    

Portefeuillehouder: Goedknegt, M.C.C. Openbaar 

BBVKenmerk: 1017232         Raadsvoorstelkenmerk: 1017245      Raadsbesluitnr: 1017269 

 
Onderwerp 
Zienswijze concept werkplan 2016 MRDH 
 
Geadviseerde beslissing raad 

Een zienswijze vast te stellen op het concept werkplan 2016 van de Metropoolregio Rotterdam 
Den Haag (MRDH, (brief aan het DB met kenmerk 1017283) , met als kern dat in het werkplan 
2016 MRDH de relatie met andere en aangrenzende regio’s moet worden benadrukt en de 
beoogde Roadmap Next Economy (RNE) zichzelf terug moet verdienen. 

 
Inleiding 
Op 24 september 2015 heeft het dagelijks bestuur van de (MRDH) het concept werkplan 2016 aan de 
gemeenteraden toegestuurd. Voor het vaststellen van het werkplan wordt een zienswijzeprocedure 
doorlopen om de gemeenteraden in de gelegenheid te stellen hierop te reageren.  
 
Inhoud 
In het concept werkplan worden de activiteiten beschreven die de MRDH ontplooit om economische 
topregio te worden. Dit is onze gezamenlijke MRDH-missie. MRDH zet hierop in langs vier lijnen: 
 

• Verbetering van de (internationale) bereikbaarheid van de metropoolregio; 
• Economische vernieuwing; 
• Transitie naar toonaangevende duurzaamheid; 
• Attractiviteit van de regio. 

 
Daarnaast is een aantal algemene, meer integrale projecten opgezet. Deze dienen ter nadere 
uitwerking van de strategische agenda’s die bij de oprichting van de MRDH zijn vastgesteld. Deze 
agenda’s zijn de Strategische Bereikbaarheidsagenda (SBA) en de Agenda Economisch 
Vestigingsklimaat (AEV). Bij de uitwerking gaat het om een studie naar een aantal trends en 
scenario’s door professor Tordoir, een onderzoek van de OESO, het opstellen van een regionale 
investeringsstrategie en het opstellen van een Roadmap Next Economy door Jeremy Rifkin. 
 
In het werkplan benoemt MRDH voor 2016 een aantal concrete, specifieke activiteiten. De 
Vervoersautoriteit (VA) gaat zich o.a. bezighouden met regionaal P + R beleid, modelontwikkeling, 
een visie mobiliteitsmanagement, toekomstvisie openbaar vervoer, kadernota openbaar vervoer en 
een pilot voor waterstof- en elektrische bussen. Economisch Vestigingsklimaat (EV) gaat zich o.a. 
bezighouden met duurzame energie-infrastructuur (smart infrastructure, met name warmte), 
doorontwikkeling van regionale branding, clustervorming (o.a. greenport) en betere aansluiting van 
onderwijs op de regionale arbeidsmarkt. 
 
Beoogd effect 
Dat MRDH in het werkplan 2016 de nadruk legt op de relatie met andere aangrenzende regio’s 
(Drechtsteden/Hoekse Waard e.d.). 
 
Relatie met beleidskaders 

 Vervoer; 

 Economie; 

 Duurzaamheid 
 
 
 



 
Argumenten 
1. MRDH staat niet op zichzelf 

In het werkplan wordt veel gesproken over de samenwerking tussen de 23 gemeenten. Dit is 
goed. Echter samenwerking houd niet op bij de grenzen van de MRDH maar gaat (veel) verder. 
Andere en aangrenzende regio’ s (Drechtsteden/Hoekse Waard) zijn ook belangrijke (gespreks-
)partners voor de MRDH. Dit specifieke aandachtspunt moet een plek krijgen in het werkplan en 
de uitvoeringsagenda. 
   

2. Economische visie essentieel, maar niet tegen elke prijs 
De MRDH is van plan om een Roadmap Next Economy (RNE) te realiseren. Een goede 
economische visie is belangrijk, maar kost veel geld om te ontwikkelen. Wanneer dit leidt tot een 
concreet uitvoeringsprogramma waarbij investeringen ruim terugverdiend worden, hoeft dit geen 
struikelblok te zijn.   

 
Kanttekeningen 
1. Economische visie ontwikkelen is kostbaar 

Er zijn al veel vragen gesteld over de kostprijs van de RNE. Wanneer deze zichzelf ruim 
terugverdient hoeft de prijs naar onze mening geen struikelblok te zijn.  
 

Uitvoering/vervolgstappen 
Met ingang van 2017 wordt het werkplan gekoppeld aan de strategische agenda en zal deze niet 
meer jaarlijks worden opgesteld. Wel zullen de activiteiten van de MRDH in de begroting zijn terug te 
vinden. Omdat de begroting een zienswijzeprocedure doorloopt krijgt uw raad ook langs deze weg de 
gelegenheid uw opvattingen kenbaar te maken over het werkprogramma van dit 
samenwerkingsverband. Natuurlijk kunt u eveneens invloed uitoefenen via onze gemeentelijke 
vertegenwoordigers in de MRDH. 
 
Evaluatie/monitoring 
De voortgang en verantwoording van de activiteiten van de MRDH worden gemeld via de jaarrekening 
en bestuursrapportages van de MRDH. 
 
Duurzaamheid 
De voortgang en verantwoording van de activiteiten van de MRDH worden gemeld via de jaarrekening 
en bestuursrapportages van de MRDH. 
 
 
Bijlagen/ter inzage liggende stukken 

- Toezendbrief werkplan d.d. 24 september 2015 (1017276) 
- Werkplan 2016 (1017279) 
- Antwoordbrief aan bestuur MRDH (1017283) 

 
Poortugaal, 20 oktober 2015 
 
 

Met vriendelijke groet, 

het college van de gemeente Albrandswaard, 

de secretaris, de burgemeester, 

 

  

Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 

 


