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Geacht college. 

Dinsdag 16 december jl. heeft de Eerste Kamer ingestemd met de 'Wijziging van de Wet 
gemeenschappelijke regelingen en enkele andere wetten in verband met de afschaffing van de 
plusregio's'. Met dat besluit is er duidelijkheid over de komst van vervoerregio's in de provincies 
Noord- en Zuid-Holland. 

In aanloop naar de behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer heeft het kabinet al 
richting gegeven aan de toekomstige vervoerregio's. De staatssecretaris van Infrastructuur en 
Milieu heeft bij brief van 21 november jl. laten weten dat de vervoerstaken moeten worden belegd 
bij een openbaar lichaam dat geen andere taken heeft dan die op het terrein van verkeer en 
vervoer. Deze lijn heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties afgelopen 
dinsdag in het debat met de Eerste Kamer nogmaals bevestigd. 

Met dit heldere standpunt is tegemoet gekomen aan onze principiële bezwaren tegen een 
vervoerregio als onderdeel van een brede gemeenschappelijke regeling. Deze opzet maakt het 
voor ons als provincie mogelijk om met de gemeenten uit de regio om de tafel te gaan zitten en 
gezamenlijk vorm te geven aan de op te zetten vervoersautoriteit. Wij zien daarom uit naar 
constructieve gesprekken op korte termijn om binnen de door de minister van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties gestelde termijn met een goed resultaat te komen. 
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Wij spreken de hoop uit dat we op een goede manier samen kunnen bouwen aan een 
vervoersautoriteit waar provincie en gemeenten de krachten bundelen op dit onderwerp, namelijk 
een bereikbare Zuidvleugel voor de reiziger. We hebben immers een gemeenschappelijke 
verantwoordelijkheid richting onze burgers. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, « 

De gemeenteraden van de 24 gemeenten gelegen in het grondgebied van de te vormen 
vervoerregio 
Provinciale Staten van Zuid-Holland 
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