
Geachte leden van de adviescommissie Economisch Vestigingsklimaat, 

 

Per brief van 13 november jl. (zie bijlage) heeft u advies uitgebracht aan het algemeen bestuur 
over het concept Werkplan MRDH. Hierbij ontvangt u de reactie van het algemeen bestuur. De 
vastgestelde versie van de nota van beantwoording en het Werkplan MRDH zijn tevens bijgevoegd. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 

Peter Stehouwer 
Senior adviseur bestuurszaken 
Telefoon: 088-5445228 / 06-83258025 
e-mail: p.stehouwer@mrdh.nl 

 
Metropoolregio Rotterdam Den Haag | Sijthoff City | Grote Marktstraat 43 | 2511 BH | Den Haag 
Postbus 66 | 2501 CB | Den Haag 
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Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Capelle aan den IJssel, Delft, Den Haag, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Leidschendam-Voorburg, Maassluis,  
Midden-Delfland, Nissewaard, Pijnacker-Nootdorp, Ridderkerk, Rijswijk, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Wassenaar, Westland, Westvoorne, Zoetermeer. 

Grote Marktstraat 43 
Postbus 66 
2501 CB  Den Haag 
 
Telefoon 088 5445 100 
 
E-mail: informatie@MRDH.nl 
Internet: www.mrdh.nl 
KvK nummer: 62288024 
 
Bankrekeningnummer 
NL96 BNGH 0285 1651 43 
 
contactpersoon 
Kirsten Meijer 
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nvt 
 
ons kenmerk 
13380 
 
doorkiesnummer 
088 5445 169  
 
e-mail 
k.meijer@mrdh.nl 
 
bijlage(n) 
- 

 
Op 24 september 2015 is de zienswijzeprocedure voor het Werkplan MRDH gestart en hebben 
alle gemeenteraden in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag deze, via de diverse colleges 
B&W ontvangen. 
 
Voorafgaand aan deze zienswijzeprocedure hebben een aantal leden van de adviescommissie 
Economisch Vestigingsklimaat in een werksessie het concept-werkplan MRDH besproken.  
Door de aanwezige adviescommissieleden Economisch Vestigingsklimaat werd voorgesteld 
het concept aan te passen op de volgende punten: 
- Opnemen van een pitch per werkveld; 
- Koppelen van Roadmap Next Economy met het Junckerfonds; 
- Concreter maken, minder cryptisch taalgebruik. 
 
De adviescommissie is blij met de gedane verbeteringen en dat naar aanleiding van de gedane 
voorstellen op onderdelen tot aanpassing is overgegaan. Dit bevestigt de rol van de 
adviescommissies binnen de MRDH om aan de voorkant gezamenlijk te werken aan de 
gestelde doelen. De doorgevoerde wijzigingen maken het concept beter te beoordelen, 
hetgeen bijdraagt aan een goede behandeling in de diverse gemeenteraden.   
 
In de schriftelijke ronde van 15 oktober jl. is het gewijzigde concept voorgelegd. Het concept 
geeft nu een beter beeld van de wijze waarop de diverse activiteiten bijdragen aan de door de 
gemeenten gestelde doelen van de strategische agenda Economisch Vestigingsklimaat. Wij 
hebben hierbij nadrukkelijk gekeken vanuit het regionale perspectief. Wij sluiten echter niet uit 
dat de uitkomsten van de lopende trajecten rondom de analyse van de OESO en de Roadmap 
Next Exconomy (RNE) tot een verdere aanscherping of accentverschuiving van de gestelde 
doelen en activiteiten kan en wellicht moet leiden. Dit zullen wij onder andere betrekken bij de 
adviesaanvraag RNE, zoals deze aan ons door de bestuurscommissie Economisch 
Vestigingsklimaat is gedaan. 
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Dit gezegd hebbende zijn wij positief gestemd over het overgelegde werkplan 2016 en kunnen 
wij instemmen met de gemaakte strategische keuzes en de wijze waarop de verschillende 
activiteiten in het werkplan (en uiteraard de begroting 2016) hieraan zijn gekoppeld. Wij willen 
nog wel meegeven dat we vanaf volgend jaar een goede balans te zien krijgen tussen een 
visie op strategisch niveau met daarbij een goede concrete vertaling naar de 
uitvoeringsprogramma’s en begrotingen. 
 
Vanuit het regionale perspectief van de adviescommissie Economisch Vestigingsklimaat geven 
wij dan ook een positief advies over dit werkplan.   
 
Met vriendelijke groet, 

 
 
Anouk van Eekelen, 
voorzitter adviescommissie Economisch Vestigingsklimaat 
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Reactie op het uitgebrachte advies bij het concept Werkplan MRDH e-maii 
door de adviescommissie Economische Vestigingsklimaat p.stehouwer@mrdh.ni 

bijlage(n) 
Nota van beantwoording bij 
de zienswijzen van de 

Geachte leden van de adviescommissie Economisch gemeenten op het concept 
Vestigingsklimaat, Werkplan MRDH 

Hierbij willen wij u hartelijk danken voor het door u uitgebrachte advies bij het concept 
Werkplan MRDH. U brengt een positief advies uit en spreekt tevredenheid uit over het 
gevolgde proces voorafgaand aan de zienswijzeprocedure. 

Op de aandachtspunten uit uw advies, gaan wij hierna puntsgewijs in. 

• De adviescommissie merkt op niet uit te sluiten dat de uitkomsten van de lopende trajecten 
rondom de analyse van de OESO en de Roadmap Next Exconomy (RNE) tot een verdere 
aanscherping of accentverschuiving van de gestelde doelen en activiteiten kan en wellicht 
moet leiden. De adviescommissie geeft aan dit onder andere te betrekken bij de 
adviesaanvraag RNE, zoals deze aan ons door de bestuurscommissie Economisch 
Vestigingsklimaat is gedaan. 

o Door het integreren van de concrete activiteiten in de begroting van de MRDH kan 
de voortgang daarvan via die cyclus gemeld worden en kan er, indien nodig, sturing 
plaatsvinden. Indien de uitkomsten van het OESO onderzoek en van de Roadmap 
Next Economy tot accentverschuivingen leiden, zal dat in eerste instantie via de 
begrotingscyclus met de gemeenten afgestemd worden. Indien er aanleiding 
ontstaan om de strategie van de MRDH aan te passen, zal daar via de reguliere 
besluitvormingsprocedure een voorstel voor gedaan worden. 

• De adviescommissie geeft aan dat ingestemd wordt met de gemaakte strategische keuzes 
en de wijze waarop de verschillende activiteiten in het werkplan, en de begroting 2016, hier 
aan gekoppeld zijn. Daarbij geeft de adviescommissie mee dat zij vanaf volgend jaar een 
goede balans te zien krijgen tussen een visie op strategisch niveau met daarbij een goede 
concrete vertaling naar de uitvoeringsprogramma's en begrotingen. 

o De concrete activiteiten van de MRDH worden voortaan geïntegreerd in de 
begroting. Op die manier wordt er voortaan in één zienswijzeplichtig document 
inzicht gegeven in de visie, doelen, concrete activiteiten en de middelen, 

Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Capelle aan den IJssel, Delft, Den Haag, Hellevoetsluis, Krimpen aan den Ussel, Lansingerland, Leidschendam-Voorburg, Maassluis, 
Midden-Delfland, Nissewaard, Pijnacker-Nootdorp, Ridderkerk, Rijswijk, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Wassenaar, Westland, Westvoorne, Zoetermeer. 



Naast het advies van de adviescommissie hebben wij zienswijzen op het concept Werkplan 
ontvangen van de gemeenteraden. Ter informatie treft u bijgevoegd de 'Nota van 
beantwoording zienswijze concept Werkplan MRDH' aan. 

Met vriendelijke groet, 
namens het algemeen bestuur van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, 

feDoto. / 
mw.mr.drs. A.W.H. Bertram ing. A. Aboutaleb 
secretaris voorzitter 
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Inleiding 
Het dagelijks bestuur heeft op 23 september 2015 het concept Werkplan MRDH vrijgegeven 
voor de zienswijzeprocedure. Hierbij zijn de gemeenteraden verzocht om uiterlijk 18 
november 2015 te reageren. Voor een aantal gemeenten geldt dat de raadsbehandeling 
heeft plaatsgevonden in de week van 23 tot en met 27 november.  
 
Wij zijn verheugd te kunnen constateren dat de gemeenten overwegend positief reageren op 
het concept Werkplan. Vrijwel alle gemeenten hebben aanvullende vragen gesteld, 
opmerkingen geplaatst, suggesties gedaan en wensen geuit. De vragen, opmerkingen, 
suggesties en wensen die naar voren zijn gebracht in hun reacties op het concept Werkplan, 
worden in deze nota van beantwoording behandeld.  
 
De ontvangen reacties dragen bij aan het versterken van de gezamenlijke strategie, het 
samenspel tussen de 23 gemeenten en de MRDH-organisatie en de concrete activiteiten 
voor komend jaar. Zoals in het concept Werkplan is aangegeven, wordt het strategisch deel 
van het Werkplan voortaan gekoppeld worden aan de doorlooptijd van de Strategische 
Bereikbaarheidsagenda Vervoersautoriteit en de strategische Agenda Economisch 
Vestigingsklimaat en wordt daarmee niet jaarlijks uitgebracht. De concrete activiteiten 
worden met ingang van 2017 geïntegreerd in de begrotingscyclus.  
 
Het dagelijks bestuur heeft van 22 gemeenten een zienswijze van de raad ontvangen. De 
gemeenteraad van Barendrecht heeft besloten geen zienswijze in te dienen.  Van de 
gemeenten Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne is één gezamenlijke reactie 
ontvangen. Dit geldt ook voor de gemeenten Maassluis, Schiedam en Vlaardingen.  Van de 
gemeente Ridderkerk is een zienswijze via het college van Burgemeester en Wethouders 
ontvangen na consultatie van een raadscommissie.  
De adviescommissies Vervoersautoriteit en Economisch Vestigingsklimaat hebben beiden 
een advies aan het algemeen bestuur uitgebracht. 
 
De vragen, opmerkingen en suggesties van de gemeenten zijn geclusterd naar vier  
onderwerpen en worden hierna per onderwerp behandeld: 

1. Algemeen  
2. Strategie 
3. Bestuur en organisatie 
4. Concrete activiteiten 2016 

Van instemmende of ondersteunende reacties wordt verheugd kennis genomen; op 
dergelijke reacties wordt geen beantwoording vanuit de MRDH-organisatie opgenomen. 
Daar waar de beantwoording leidt tot aanpassing van het Werkplan is dat in de betreffende 
tekst gemarkeerd.  
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1. Algemeen 

Hieronder het overzicht van de algemene reacties op het concept Werkplan, voorzien van beantwoording (waar van toepassing). 
 

Gemeente Reactie Beantwoording 
Albrandswaard In de zienswijze worden geen algemene opmerkingen gemaakt op het 

Werkplan 
- 

   
Barendrecht De gemeenteraad heeft besloten om geen zienswijze in te dienen. - 
   
Voorne-Putten1 Met in acht neming van de in de zienswijze gemaakte opmerkingen 

wordt het concept Werkplan overigens onderschreven 
Op de door de gemeenten gemaakte opmerkingen wordt in deze nota 
van beantwoording ingegaan bij de hoofdstukken 2, 3 en 4. 

   
Capelle a/d IJssel Wij constateren net als u dat er al veel werk is verzet. De afgelopen 

maanden hebben bij de MRDH vooral in het teken gestaan van het 
uitzetten en uitvoeren van onderzoek door derden en het agenderen 
van onderwerpen.  

- 

 Wij juichen het toe dat met ingang van 2017 concrete activiteiten 
worden geïntegreerd in de begroting MRDH waardoor er sprake is 
van koppeling tussen doelen en middelen. Die koppeling tussen 
doelen en beschikbare middelen missen wij grotendeels in hetgeen - 
zeker als het aanvullend is op de vastgestelde begroting 2016 en het 
Investeringsprogramma VA 2016 - wordt beschreven in het concept 
werkplan voor 2016. 

In deze, én in andere reacties van gemeenten, wordt met instemming 
gereageerd op het voornemen om de concrete activiteiten met ingang 
van 2017 op te nemen in de begroting. 
De in hoofdstuk 4 van het werkplan beschreven activiteiten zijn 
aanvullend en geactualiseerd ten opzichte van de begroting en 
behouden de relatie met de doelen en middelen zoals is beschreven 
in de begroting 2016. 

   
Delft De MRDH bestaat nu bijna een jaar. In dit eerste jaar heeft de MRDH 

vooral in het teken gestaan van het opstarten, inregelen van 
procedures en het uitzetten van de strategische lijnen. Daarin is het 
verbeteren van de relatie met de provincie een belangrijke stap. De 
komende tijd worden de opgaven verder geconcretiseerd. Het 
werkplan geeft hiervan blijk.  

- 

                                                           
1 Betreft de gezamenlijke reactie van de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne  
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Gemeente Reactie Beantwoording 
   
Den Haag De raad ziet graag dat de nieuwe thema’s uit het werkplan aanvullend 

zijn op de activiteiten die in de begroting 2016 zijn vastgelegd. 
De in hoofdstuk 4 van het werkplan beschreven activiteiten zijn 
aanvullend en geactualiseerd ten opzichte van de begroting en 
behouden de relatie met de doelen en middelen zoals is beschreven 
in de begroting 2016. De beschreven aanvullende activiteiten passen 
binnen de kaders van die vastgestelde begroting.  

 De raad ziet graag dat de gemeenten goed en zorgvuldig worden 
betrokken bij de verdere uitwerking van het werkplan.  

 

   
Krimpen a/d IJssel  Wij zijn allereerst van mening dat het inderdaad verstandig is om de 

inhoud van het werkplan te integreren in de reguliere planning- en 
controlcyclus. Het werkplan in deze vorm is een hybride instrument 
waarin geschakeld moet worden tussen een hoog beleidsmatig 
abstractieniveau, praktische organisatorische aspecten en concrete 
activiteiten die (deels) ook al in de begroting en werkplannen zijn 
opgenomen. In het beste geval zien wij dit werkplan meer als een 
update of een voortgangsrapportage van de Strategische 
Bereikbaarheidsagenda en de Agenda Economisch Vestigingsklimaat. 
Daarbij merken wij ook nog op dat de vergaderingen van de 
Bestuurscommissies en de Adviescommissies natuurlijk ook een 
prima manier zijn om de vinger aan de pols van de MRDH te houden. 

In deze, én in andere reacties van gemeenten, wordt met instemming 
gereageerd op het voornemen om de concrete activiteiten met ingang 
van 2017 op te nemen in de begroting. Dit werkplan verschijnt om die 
reden eenmalig in deze vorm. Via de vergaderingen van de 
bestuurscommissies, adviescommissies en het algemeen bestuur 
beslissen de 23 gemeenten gezamenlijk over de activiteiten van de 
MRDH 
 

 Wij vertrouwen erop dat u onze zienswijze bij de vaststelling van het 
werkplan en de andere activiteiten van de MRDH zult betrekken. De 
MRDH heeft ons inziens alle potentie om zich van onderaf te 
ontwikkelen tot een (nieuwe) knoop in het metropolitane netwerk 
van overheden, onderwijs/wetenschap en bedrijfsleven. 

Op de door de gemeente ingebrachte aandachtspunten wordt in deze 
nota van beantwoording ingegaan bij de hoofdstukken 2, 3 en 4. 

   
Lansingerland We kunnen ons vinden in dit concept Werkplan. Het geeft een goed 

inzicht in de strategie van de MRDH en het vormt een aanvulling op 
de vastgestelde begroting 2016 en het Investeringsprogramma 
Vervoersautoriteit 2016. Een pluspunt is dat het concept Werkplan de 
samenhang laat zien tussen de projecten en onderwerpen die er 
spelen. 

- 
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Gemeente Reactie Beantwoording 
   
Leidschendam-
Voorburg 

De raad wil nog enkele punten onder de aandacht van het dagelijks 
bestuur brengen.  De aandachtspunten hebben betrekking op de 
netwerksamenwerking, de betrokkenheid bij de Economische 
Programmaraad Zuidvleugel en de samenwerking met de provincie. 

Op de door de gemeente ingebrachte aandachtspunten wordt in deze 
nota van beantwoording ingegaan bij de hoofdstukken 2 en 3. 

   
Waterweggemeenten2 In het concept werkplan geeft u inzicht in de strategie voor de 

komende jaren en de vertaling daarvan naar de bestuurlijke 
organisatie. Voor de concrete activiteiten verwijst u ook naar de 
vastgestelde begroting MRDH 2016 en het investeringsprogramma 
vervoersautoriteit 2016. Wij onderschrijven uw intentie om met ingang 
van 2017 het strategisch deel van het werkplan te koppelen aan de 
doorlooptijd van de strategische agenda en de concrete activiteiten te 
integreren in de begroting MRDH. Dat komt de overzichtelijkheid ten 
goede. 

- 

 In onze zienswijze hebben wij de positie en belangen van de MVS-
gemeenten binnen het grotere verband van de MRDH nader 
geschetst en onderbouwd naar aanleiding van het concept werkplan. 
Wij vertrouwen er op dat bij de verdere uitwerking van de diverse 
projecten aandacht wordt besteed aan de opvattingen die wij in deze 
zienswijze hebben gegeven. Wij zullen deze kanttekeningen in ieder 
geval gebruiken als toetsingskader als verder geconcretiseerde 
voorstellen aan ons worden voorgelegd. 

Op de door de MVS-gemeenten ingebracht aandachtspunten wordt in 
deze nota van beantwoording ingegaan bij de hoofdstukken 2, 3 en 4. 

   
Midden-Delfland In de zienswijze worden geen algemene opmerkingen gemaakt op het 

Werkplan. Wel wordt het belang voor de gemeente Midden-Delfland 
vermeld bij de diverse elementen van het Werkplan. 

- 

   
Pijnacker-Nootdorp Bij het voorliggende Werkplan constateren we dat een helder 

overzicht van het onderhanden werk ontbreekt. U geeft aan dat u 
volgend jaar geen werkplan wilt opstellen. U wilt deze informatie 

De activiteiten voor het jaar 2016 zijn opgenomen in de vastgestelde 
begroting en het Investeringsprogramma Va 2016. De in hoofdstuk 4 
van het werkplan beschreven activiteiten voor 2016 zijn aanvullend 

                                                           
2 Betreft de gezamenlijke reactie van de gemeenten Maassluis, Schiedam en Vlaardingen 
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Gemeente Reactie Beantwoording 
voortaan in de begroting bundelen. We zijn het eens met het 
uitgangspunt dat de begroting hèt overzicht moet bieden voor de 
activiteiten van de MRDH, inclusief planning en middelen. Daarbij is 
de afweging of het informatieniveau van een begroting zich verhoudt 
met het inzicht willen bieden in de uitvoering van activiteiten zoals dat 
in een werkplan gebruikelijk is. Vooralsnog hechten we eraan voor de 
periode 2016 het product van een werkplan te behouden. Als blijkt dat 
in de informatiebehoefte kan worden voorzien middels de (concept) 
begroting 2017 kan dan worden besloten het werkprogramma te laten 
vervallen. 

en geactualiseerd ten opzichte van de begroting en behouden de 
relatie met de doelen en middelen zoals is beschreven in de 
begroting 2016. 
 
De begrotingscyclus omvat de begroting, bestuursrapportages en de 
jaarrekening. Door het integreren van de concrete activiteiten in de 
begroting van de MRDH kan de voortgang daarvan via die cyclus 
gemeld worden en kan er, indien nodig, sturing plaatsvinden. 
 
 

   
Ridderkerk Gehoord de raadscommissie Samen leven vragen wij er nadrukkelijk 

aandacht voor dat de MRDH zich blijft concentreren op Verkeer & 
Vervoer en Economie. En niet te pogen alsnog de zogenaamde 
‘weestaken’ ook tot pijler te benoemen, om te voorkomen dat de 
MRDH een instituut in plaats van een netwerkorganisatie wordt. 

De 23 gemeenten bepalen gezamenlijk wat het takenpakket van de 
MRDH is. Verkeer & Vervoer en Economisch Vestigingsklimaat zijn de 
taken die op grond van de gemeenschappelijke regeling MRDH 
worden uitgevoerd.  

   
Rijswijk In het algemeen roepen wij u op voor gemeenten meer zichtbaar te 

maken wat concreet de meerwaarde is van de MRDH. 
Het zichtbaar maken van de concrete meerwaarde van de MRDH is 
een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de MRDH-organisatie en 
de 23 gemeenten zelf: de leden van de ambtelijk overleggen, van het 
algemeen bestuur en de bestuurscommissies. Elk met een eigen rol. 

   
Rotterdam Wij hebben kennisgenomen van het werkplan MRDH 2016 en hebben 

geconstateerd dat de concrete activiteiten die worden voorzien voor 
2016 goed passen binnen de inhoudelijke actielijnen zoals die zijn 
opgenomen in de begroting MRDH 2016, waarop de gemeenteraad 
van Rotterdam op 29 april 2015 haar zienswijze heeft gegeven. 

- 

   
Wassenaar Op dit moment vinden wij het werkplan nog wat summier. Wij gaan 

ervan uit dat dit in de loop van de tijd meer vorm gaat krijgen. Het 
werkplan moet ook nog meer voor en van de deelnemende 
gemeentes worden.  
 

Het Werkplan verschijnt eenmalig in deze vorm. De concrete 
activiteiten worden met ingang van de begroting 2017 onderdeel van 
de begrotingscyclus. 
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Gemeente Reactie Beantwoording 
 Wij verzoeken u, als u de raad om een zienswijze vraagt, de brief 

hierover direct te richten en te verzenden aan de raad. 
De correspondentie wordt gericht aan de colleges van burgemeesters 
en wethouders met het verzoek de stukken aan te bieden aan de 
eigen gemeenteraad. De raadsgriffiers ontvangen direct bij 
verzending een afschrift van de correspondentie. Dit geldt overigens 
ook voor alle correspondentie met de leden van het algemeen 
bestuur. 
 

   
Westland Wij onderschrijven uw intentie om met ingang van 2017 het 

strategisch deel van het werkplan te koppelen aan de doorlooptijd van 
de strategische agenda en de concrete activiteiten te integreren in de 
begroting MRDH. Dat komt de overzichtelijkheid ten goede. 

- 

   
Zoetermeer Wij merken op dat het Werkplan in deze vorm alleen dit jaar nog 

wordt uitgebracht. Vanaf volgend jaar worden de strategische keuzes 
vastgelegd in de Strategische Agenda en de concrete activiteiten in 
de Begroting. De lijn in het nu voorliggende Werkplan is vooral de 
continuering van in 2015 opgestarte projecten. 

- 
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2. Strategie 

Hieronder het overzicht van de reacties op het hoofdstuk Strategie van het concept Werkplan, voorzien van beantwoording.   
 

Gemeente Reactie Beantwoording 
Albrandswaard De MRDH ontwikkelt in samenwerking met het bedrijfsleven en 

kennisinstellingen een Roadmap Next Economy (RNE) voor de regio. 
De RNE moet leiden tot een strategie en een uitvoeringsprogramma 
met investeringsprojecten om de economie, werkgelegenheid en 
internationale concurrentiekracht van de MRDH-regio te versterken. 
Wij kunnen ons scharen achter het initiatief en de intentie voor deze 
Roadmap. Met klem willen wij echter benadrukken dat een en ander 
wel moet leiden tot een concreet uitvoeringsprogramma, waarbij de 
investeringen ruimschoots, door bijvoorbeeld Europese 
subsidieaanvragen, terugverdiend kunnen worden. 

Het traject van de Roadmap Next Economy zal directe input geven 
voor de investeringsstrategie en uitmonden in een aantal concrete 
investeringsprojecten inclusief financieringsvoorstellen. 

   
Voorne-Putten Wat betreft de inbreng in de Investeringskaart zijn de gezamenlijke 

gemeenten op Voorne-Putten (Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard en 
Westvoorne) bezig met het opstellen van het Economisch profiel 
Voorne-Putten, alsmede met een overzicht van mogelijke 
investeringsprojecten, passend binnen de kaders van de MRDH. De 
vraag is op welke wijze de (toekomstige) investeringsprojecten uit de 
Roadmap zich verhouden tot de Investeringskaart. Onduidelijk voor 
de gezamenlijke gemeenten is of en zo ja op welke wijze er sprake zal 
zijn van prioritering van door de gemeenten aangedragen 
investeringsprojecten en de projecten voortkomend uit de Roadmap. 
Graag wordt hier meer duidelijkheid over gekregen. 

De eerste aanbevelingen uit het OESO-onderzoek wijzen op de 
urgentie om een investeringsstrategie op te stellen en concrete 
investeringsprojecten te realiseren. Tevens wordt de noodzaak 
benoemd om in de MRDH tot economische vernieuwing te komen.  
Het traject van de Roadmap Next Economy zal directe input geven 
voor de investeringsstrategie en uitmonden in een aantal concrete 
investeringsprojecten inclusief financieringsvoorstellen. 
Projecten die voortkomen uit de Roadmap Next Economy die om een 
publieke of publiek-private investering vragen, zullen worden 
opgenomen op de investeringskaart. De investeringskaart heeft in  
eerste instantie een inventariserende werking. Dus prioritering is 
vooralsnog niet aan de orde. 
 

 Deze onduidelijkheid doet zich ook voor ten aanzien van de projecten, 
die zijn opgenomen in de samenwerkingsafspraken met de provincie 
Zuid-Holland 

De samenwerkingsprojecten met de provincie Zuid-Holland brengen 
het belang van een gezamenlijke aanpak voor het voetlicht. De 
projecten zijn voorbeeld stellend en dus niet limitatief bedoeld. 

 Positief staan de gemeenten tegenover de opzet van het 
Expertisecentrum inzake de financiering(sstrategie) voor de projecten. 

- 
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 Van belang is dat de ondersteuning van regionale initiatieven passend 

binnen de strategie c.q. het beleid van de MRDH ook in de toekomst 
mogelijk blijven. Hiermee kan ook het draagvlak voor de MRDH 
binnen de gemeenten c.q. regio's worden versterkt. Daarom pleiten de 
gemeenten Van Voorne-Putten voor het in stand houden van een 
Bijdrageregeling. 

In de bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat is 
afgesproken om de Bijdrage regeling na een jaar te evalueren. Deze 
evaluatie zal medio 2016 plaatsvinden. 

   
Capelle a/d IJssel Wij zijn voor een Roadmap hetgeen een onderscheidende visie en 

strategie moet gaan opleveren waarmee de MRDH structureel mee 
kan gaan draaien in de economische Champions League. Een 
Roadmap die de sleutel tot succes kan zijn en waarvoor wij ook 
ambtelijk capaciteit vrij willen maken Vooruitkijkend willen wij onze 
betrokkenheid bij de MRDH en de Roadmap Next Economy 
versterken. Daarom nodigen wij u bij deze uit om op korte termijn 
een presentatie te geven over deze Roadmap. 

Wij gaan graag op deze uitnodiging in.  
 

 Ons is niet altijd even duidelijk waar concurrerende regio's binnen 
Europa en mondiaal op gaan inzetten. Dit is van belang om te kunnen 
inschatten en bestuurlijk te beoordelen of de MRDH koers (mede in 
het licht van de kernopgaven van Tordoir en de Roadmap Next 
Economy) de juiste is en blijft. Zo lijkt het ons vanzelfsprekend dat ook 
andere regio's met een vergelijkbaar traject bezig zijn als de MRDH 
Roadmap Next Economy, waarbij het zeker niet uit te sluiten valt dat 
verschillende regio's dezelfde koers gaan varen (bijvoorbeeld 
toonaangevende duurzaamheid) waarmee de concurrentiepositie ten 
opzichte van elkaar en mogelijk ook de MRDH concurrentiepositie niet 
echt versterkt zal worden. Het gevraagde inzicht betreft niet zozeer 
lijsten waaruit de concurrentiepositie van de MRDH blijkt (dat is 
terugkijken), maar vooral meer kennis over de toekomstige koers die 
andere regio's gaan varen. 

Hier is geen sprake van een ‘winner takes all’ situatie. Investeren in 
vernieuwing van de economie is overal in Europa aan de orde. Wel is 
het van belang om hierin een koppositie in te nemen, dus om tijdig de 
slag naar vernieuwing te maken. Met het opstellen van de Roadmap 
beogen we onszelf in die koppositie te plaatsen. Door samen te 
werken met het bureau van Rifkin wordt geprofiteerd van 
internationale kennis waarmee we onze regio kunnen onderscheiden 
van andere regio’s. De unieke combinatie van sterke economische 
clusters die onze regio al heeft vormt daarbij het uitgangspunt om 
onderscheidend te zijn ten opzichte van andere regio’s. 

 Wij zijn verheugd te vernemen dat er aan een Investeringkaart wordt 
gewerkt. Wij hopen dat daarmee - na toetsing van de potentiële 
projecten aan de vier kernopgaven (metropolitane verbindingen, 
economische vernieuwing, transitie naar toonaangevende 

Investeringskaart.nl heeft primair een informerende functie. Doordat 
gemeenten van elkaars projecten kunnen kennisnemen kunnen win-
winsituaties worden gecreëerd. Ook kan bijvoorbeeld worden bezien 
hoe lokale projecten samen met andere gemeenten kunnen worden 
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duurzaamheid en attractiviteit) - ook bekend wordt wat het 
bedrijfsleven en de kennisinstellingen gaan bijdragen aan de 
gewenste vernieuwing en concurrentiepositie. Interessant wordt onder 
meer of bij inzet op toonaangevende duurzaamheid businessmodellen 
ook op de lange termijn renderen. 

opgepakt ten einde de realisatiekans te vergroten. Bij de 
projectgegevens wordt vermeld welke bijdragen er zijn (te 
verwachten) van bedrijven en/of (kennis)instellingen. 

 Alles overziende willen wij op dit moment vooral het signaal afgeven 
dat het nu ook zaak is om de komende maanden te komen tot een 
versnelling bij het verzamelen van daadwerkelijk kansrijke, 
vernieuwende projecten. Voorts is het nodig om sneller een focus aan 
te brengen in de groslijst van reeds aangedragen projecten door een 
gedegen toetsing. 

Op Investeringskaart.nl staan alle door overheden en bedrijven 
aangedragen projecten, die de economische structuur van de regio 
beogen te versterken. Investeringskaart.nl brengt geen prioritering 
aan. Wel is uit de vermelde gegevens op te maken hoe een project 
ervoor staat (bijvoorbeeld wel/geen dekkingsmiddelen aanwezig). 
Investeringskaart.nl kan op verzoek van/in overleg met een 
initiatiefnemer gebruikt worden om voor specifieke projecten 
realisatiekansen te vergroten c.q. versnellingen te bewerkstelligen. 
Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het maximaliseren van kansen voor 
(gedeeltelijke) bekostiging/financiering door ‘Europa’ en/of 
beleggingsinstellingen. De eerste ervaringen worden daar nu mee 
opgedaan. De noodzaak om tot versnelling van kansrijke 
vernieuwende projecten te komen wordt onderschreven; hier worden 
ook concreet stappen in gezet. Op 25 november jl. is een 
zogenoemde I(nvestering)-dag georganiseerd waar inhoudelijke en 
financiële expertise bijeen zijn gebracht. Deelnemers waren onder 
andere deskundigen van Arcadis, de Rebel Group en het Nederlands 
Investerings Agentschap. Het voornemen is om deze opzet, rekening 
houdend met de ervaringen van de eerste I-dag,  structureel te gaan 
gebruiken met het organiseren van I-dagen in 2016 en op die manier 
tot gedegen businesscases te komen van de kansrijke projecten. 

   
Delft We waarderen de inhoudelijke lijnen die worden geschetst, zowel met 

betrekking tot de Vervoersautoriteit als met betrekking tot het 
Economisch Vestigingsklimaat. De inzet, zoals opgenomen in het 
werkplan, op de verbetering van de (internationale) bereikbaarheid, 
economische vernieuwing, transitie naar duurzaamheid (met de focus 
op innovatie) en attractiviteit van de regio zien we als de pijlers om 

- 
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met elkaar een Europese topregio te worden. 

 Er wordt nu hard gewerkt aan de (update van de) strategische 
bereikbaarheidsagenda, die in januari ter consultatie naar de 
gemeenteraden verstuurd zal worden. Ook zal er de komende 
maanden verder gesproken worden over de investeringsstrategie 
MRDH, het OESO onderzoek, de Roadmap Next Economy en Expo 
Rotterdam 2025. Belangrijke aanzetten voor de toekomst van de 
regio. 

- 

 Toch willen wij ook een zorg kenbaar maken. In veel gemeenteraden 
en in de media zijn recent vragen gesteld over de kosten voor de 
Roadmap Next Economy. Eerder was er discussie over de hoogte van 
de overheadkosten van het Economisch Vestigingsklimaat. De MRDH 
kan snel draagvlak verliezen als het beeld ontstaat dat geld inefficiënt 
wordt uitgegeven. Los van de politieke discussie of dit beeld geheel, 
gedeeltelijk of helemaal niet terecht is, is het in de eerste plaats de 
verantwoordelijkheid van de MRDH zelf om kritisch te zijn over de 
hoogte van haar eigen uitgaven en de heldere uitleg en 
verantwoording daarover. Delft roept de MRDH op hier in 2016 extra 
scherp op te zijn. 

De Roadmap Next Economy brengt het handelingsperspectief voor de 
komende 10 tot 20 jaar in beeld voor versterking van de economische 
structuur. Het beschrijft de voor de regio noodzakelijke investeringen 
op basis van de drie pijlers van het IoT platform zoals gedefinieerd 
door Rifkin (energie, transport & logistiek en ICT/communicatie). Het 
traject van de Roadmap Next Economy zal directe input geven voor 
de investeringsstrategie en uitmonden in een aantal concrete 
investeringsprojecten inclusief financieringsvoorstellen. 
Voor wat betreft de uitgaven geldt dat de MRDH Van, Voor en Door de 
23 gemeenten is. Besluiten over uitgaven worden in gezamenlijkheid 
door de gemeenten genomen. Het voorbeeld van de RNE betreft een 
besluit van de bestuurscommissie EV.  

   
Den Haag De raad ziet graag dat in het beleid van de MRDH meer nadruk wordt 

gelegd op een diverse regionale economie, waarbij rekening wordt 
gehouden met de samenstelling van de beroepsbevolking in de regio. 

De MRDH heeft gekozen voor een clusteraanpak, waarbij de focus ligt 
op de sterke en kansrijke clusters in de regio. Binnen deze 
clusteraanpak wordt ook gekeken naar versterking van de 
arbeidsmarkt, vanuit het vertrekpunt ‘wat heeft het cluster nodig aan 
personeel. Zo zijn in het kader van het cluster Greenport/Food ook 
enkele projecten aansluiting onderwijs/arbeidsmarkt gesteund. In 
2016 worden een aantal projecten opgevoerd voor de clusters 
Maritiem en Safety & security. Verder is de MRDH – samen met 
Drechtsteden – trekker van de EPZ-actielijn ‘iedereen aan het werk’, 
waarbinnen onder andere diverse arbeidsmarktinitiatieven worden 
opgehaald uit de verschillende arbeidsmarktregio’s om juist de 
beschikbare beroepsbevolking toe te leiden naar werk. Verder wordt 
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een traject ‘reshoring’ ingezet, waarbij de verwachting is dat dit ook 
een kans is voor de ‘onderkant ‘ van de arbeidsmarkt, naast kansen 
voor hoger opgeleiden. In de Roadmap Next Economy wordt het 
onderwerp onderwijs/arbeidsmarkt ook meegenomen (zie ook het 
antwoord bij het volgende punt). Tot slot wordt in 2016 ook onderzocht 
of er een rol ligt voor de MRDH om de CIV’s en COE’s te versterken. 
Hierbij is het wel van cruciaal belang dat ook onderwijspartijen en de 
markt hier energie op (blijven) zetten. Verder wordt nog opgemaakt 
dat er ook een accent moet liggen op de economie in transitie, waarbij 
nieuwe ‘skills’ gevraagd worden. Immers creëert de markt uiteindelijk 
nieuwe banen. De overheid faciliteert daarbij vooral bij het verkrijgen 
van een betere aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt. 

 De raad ziet graag dat in het onderzoek dat Rifkin in het kader van de 
Roadmap Next Economy gaat doen, de volgende punten toegevoegd 
worden: een visie op hoeveel werkgelegenheid er in de toekomst van 
de regio is, of die werkgelegenheid genoeg banen oplevert voor de 
inwoners van de regio, en of die banen passen bij de samenstelling 
van de beroepsbevolking in de regio. 

De Roadmap Next Economy brengt het handelingsperspectief voor de 
komende 10 tot 20 jaar in beeld voor versterking van de economische 
structuur. Het beschrijft de voor de regio noodzakelijke investeringen 
op basis van de drie pijlers van het IoT platform zoals gedefinieerd 
door Rifkin (energie, transport & logistiek en ICT/communicatie). 
Onderdeel van de aanpak is eveneens een pijler 
onderwijs/arbeidsmarkt, mede omdat voor de aanleg van het IoT 
platform naar verwachting arbeidskrachten noodzakelijk zijn in 
sectoren als bouw, installatie, constructie, infrastructuur etc.  
De gevolgen van de nieuwe technologische ontwikkelingen worden 
vertaald naar een handelingsperspectief voor de regio. De volgende 
opgaven staan daarbij centraal: Waar zit het verdienvermogen van de 
regio? Wat betekenen de technologische veranderingen  voor de 
arbeidsmarkt van onze regio? Welke vaardigheden hebben 
werknemers in de toekomst nodig en hoe kunnen we het onderwijs 
daar tijdig op aansluiten? In die termen is (visie op) werkgelegenheid 
een onderdeel van de Roadmap Next Economy. 

   
Krimpen a/d IJssel  Wij constateren dat de voorgenomen strategie van de MRDH niet 

fundamenteel wijzigt. Uit de nadere (wetenschappelijke) analyses en 
de OESO Metropolitan Review komt nog eens naar voren dat een 

- 
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gezamenlijke ruimtelijk-economische investeringsstrategie met inzet 
op verkeer en economisch vestigingsklimaat van groot belang is om 
de MRDH tot een Europese topregio te laten uitgroeien. De 
kernopgaven zijn en blijven: 
1. verbetering van de interne en internationale verbindingen; 
2. economische vernieuwing; 
3. transitie naar toonaangevende duurzaamheid; 
4. een attractieve regio (wonen, werken en recreëren). 
Wij kunnen ons hier (nog steeds) in vinden. 

 Ook kunnen wij ons vinden in het idee om inzicht te krijgen in welke 
investeringen (publiek en privaat) in de MRDH op stapel staan en hoe 
deze elkaar kunnen versterken. Wij werken graag aan mee aan het 
verkrijgen van dit inzicht. In (de omgeving van) onze gemeente 
gaat het vooral om investeringen in de Stormpolder (EMK-terrein), de 
dijkversterking, binnenstedelijke locatie- en gebiedsontwikkeling t.b.v. 
woningbouw, de (kern)winkelgebieden en vervolginvesteringen in de 
Algeracorridor. 

Deze projecten nemen we graag mee in de inventarisatie van lopende 
en potentiële investeringen op de in ontwikkeling zijnde 
investeringskaart. 

 Om invulling te geven aan de economische vernieuwing wordt het 
instrument van de ‘Roadmap Next Economy’ingezet. Wij constateren 
dat dit een nieuwe activiteit is, in aanvulling op c.q. naast de Agenda 
Economisch Vestigingsklimaat. Wij zijn vooral benieuwd of deze 
‘roadmap’ straks inderdaad zicht zal bieden op een concrete 
investeringsstrategie met een (kansrijke) link naar toekomstige 
financiers. 

Het traject van de Roadmap Next Economy zal directe input geven 
voor de investeringsstrategie en uitmonden in een aantal concrete 
investeringsprojecten inclusief financieringsvoorstellen. 
  

 Wij zijn verheugd over het ontwikkelen van een jaarlijkse regiomonitor. 
Wel vragen wij ons af of veel van deze informatie al (gewoon) 
beschikbaar is, bijv. bij onze ‘mede-overheden’. Een dergelijke monitor 
biedt ons als gemeente natuurlijk ook de nodige houvast voor lokaal 
beleid op het gebied van bereikbaarheid, mobiliteit en economie. 

De regiomonitor zal onderscheid maken tussen outcome (bijv. hoe het 
met de economie gaat) en prestatie-indicatoren (wat hebben we 
geleverd?) voor zowel Va als EV. De indicatoren van de regiomonitor 
worden zo opgesteld dat ze de acties en doelen zoals weergegeven in 
de begroting van de MRDH van kwantitatieve onderbouwing voorzien. 
Bij de samenstelling van de regiomonitor wordt zoveel mogelijk 
gebruik gemaakt van bestaande bronnen van informatie. 
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Lansingerland De MRDH heeft de ambitie om een Europese topregio te worden. In 

2015 is daarom gestart met een aantal onderzoeken (OESO-
onderzoek, Roadmap Next Economy). Deze hebben als doel om een 
nog betere inhoudelijke focus aan te brengen en nieuwe financiële 
strategieën te ontwikkelen. De gemeenteraad van Lansingerland kijkt 
met belangstelling uit naar de verdere uitwerking van deze 
onderzoeken en de resultaten.  

De resultaten en de verdere uitwerking worden gedeeld via de 
bestuurscommissies, adviescommissies en het algemeen bestuur. 

 Een groot deel van de activiteiten van de Vervoersautoriteit betreft 
structurele activiteiten en hebben een wettelijke basis. De 
gemeenteraad is benieuwd naar de strategische 
bereikbaarheidsagenda, die de MRDH naar verwachting in januari 
2016 voor een zienswijze uitbrengt. 

De start van de zienswijzeprocedure voor de uitwerking van de 
Strategische Bereikbaarheidsagenda is inderdaad gepland eind 
januari 2016. 

   
Leidschendam-
Voorburg 

De MRDH is betrokken bij de Economische Programmaraad 
Zuidvleugel, het triple helix orgaan van vertegenwoordigers van 
bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen. Die betrokkenheid is 
nuttig en nodig, omdat versterking van de economische 
concurrentiepositie de kern van de MRDH is. Nuttig, om te weten wat 
ondernemers voor kansen zien om de concurrentiepositie te 
versterken. Nodig, omdat het bedrijfsleven mogelijk een bijdrage kan 
leveren aan de financiering van de benodigde investeringen. 
Om de regio economisch krachtiger en concurrerender te maken is 
het wenselijk als de Agenda Economisch Vestigingsklimaat is 
afgestemd op de agenda van de Economische Programmaraad 
Zuidvleugel. Dat voorkomt dubbelingen en bevordert de realisatie van 
de ambities. 

De Agenda Economisch Vestigingsklimaat en de inhoudelijke agenda 
van de Economische Programmaraad Zuidvleugel zijn in nauwe 
afstemming tot stand gekomen en sluiten naadloos op elkaar aan. 
Voorde uitvoering van de agenda van de EPZ wordt voor een groot 
deel een beroep gedaan op de uitvoeringskracht van de ROM IQ, de 
MRDH en de individuele gemeenten. Op deze wijze is de samenhang 
dubbel geborgd. Eén economische agenda voor de hele regio is op 
termijn wel de ambitie. 

   
Waterweggemeenten In hoofdstuk 2 van het werkplan wordt de strategie beschreven om de 

ambitie van een Europese topregio te realiseren. Daarbij wordt de lat 
hoog gelegd. 

- 

   
Midden-Delfland Onderzoek OESO kan leiden tot discussie over takenpakket 

Bij de oprichting van de MRDH is tussen de gemeenten uitgebreid 
Het OESO rapport wordt op 1 februari a.s. officieel aangeboden aan 
de MRDH en het ministerie van BZK. Door de OESO is onderzoek 
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gediscussieerd over het takenpakket. Het versterken van het 
economisch vestigingsklimaat is afhankelijk van een samenhang 
tussen diverse taakvelden, zoals verkeer en vervoer en economie, 
maar naar onze mening ook van ruimtelijke ordening, wonen en 
groen. Advies van het OESO kan aanleiding vormen om de 
effectiviteit van de publieke inspanningen te vergroten door meer met 
elkaar samen te werken. Onze inschatting is dat voor een nauwere 
samenwerking geen overdracht van bevoegdheden noodzakelijk is. 
Wij stellen dan ook voor om bij adviezen van het OESO die verder 
gaan dan de huidige taakomschrijving van de MRDH te werken van 
uit het advies en het resultaat dat daarmee bereikt moet worden en de 
structuur die hiervoor noodzakelijk is als afgeleide te hanteren. De 
uitwerking van het adviespunt van de OESO is dan input voor een 
eventueel noodzakelijke juridische constructie die ondersteunend is 
aan het actiepunt. 

gedaan naar de samenhang tussen onze bestuurlijke organisatie en 
de economische prestaties van onze regio. Hieruit komt een groot 
aantal aanbevelingen aan alle betrokken partijen in de regio. Deze 
aanbevelingen worden voorzien van een door het MRDH bestuur 
afgestemde inhoudelijke reactie en op 1 februari a.s. aan de OESO 
overgebracht. 

 Kosten onderzoek Roadmap Next Economy zijn hoog. De kosten voor 
het onderzoek zijn € 775.000, dit is ongeveer € 0,38 per inwoner. Het 
thema van de Statenontmoeting van 2 oktober 2015 was Next 
Economy. De commissaris van de Koning gaf aan dat ‘Next Economy’ 
vraagt om meer delen en optimaal samenwerken. Een inspirerend en 
vernieuwend advies draagt hieraan bij. Om in de toekomst 
concurrerend te kunnen zijn is vernieuwing van businessmodel van de 
havenindustrie en greenport noodzakelijk. Vroegtijdig inspelen op 
nieuwe economische ontwikkelingen biedt kansen om hier optimaal 
van te profiteren. Een bijkomend voordeel kan zijn dat de heer Rifkin 
adviseur is van de Europese Commissie, waardoor de kansen op 
Europese subsidies voor het realiseren van de digitale circulaire 
economie realistisch zijn. Met het vergroten van de werkgelegenheid 
en subsidies voor de uitvoering moeten de advieskosten op termijn 
terug verdiend worden. 

De Roadmap Next Economy brengt het handelingsperspectief voor de 
komende 10 tot 20 jaar in beeld voor versterking van de economische 
structuur. Het beschrijft de voor de regio noodzakelijke investeringen 
op basis van de drie pijlers van het IoT platform zoals gedefinieerd 
door Rifkin (energie, transport & logistiek en ICT/communicatie). Het 
traject van de Roadmap Next Economy zal directe input geven voor 
de investeringsstrategie en uitmonden in een aantal concrete 
investeringsprojecten inclusief financieringsvoorstellen. 

   
Pijnacker-Nootdorp Het is goed te zien hoe snel wij als MRDH vorm en inhoud geven aan 

onze ambities. De studies en onderzoeken van Tordoir, Rifkin en de 
- 
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OESO kunnen daar behulpzaam bij zijn. Deze moeten echter wel in 
samenhang met elkaar tot concrete acties leiden. En daarmee 
resultaten opleveren die ons helpen om de regio sterker te maken. 
Samenwerking tussen alle partners in de regio is daarvoor cruciaal. 
De nieuwe afspraken met het provinciebestuur helpen ons om 
effectiever te werken aan duurzame verbetering van de mobiliteit en 
de economische ontwikkeling in de regio. Dat zijn uiteindelijk de 
redenen waarom wij de samenwerking als MRDH gestart zijn. 

   
Rijswijk Specifiek onderschrijven we de ambitie voor groei in de breedte en 

het onderzoek en ontwikkeling en mobiliteitsbevordering voor alle 
lagen van de bevolking. We constateren dat er veel onderzoeken in 
het werkplan aangekondigd zijn. We gaan ervan uit dat de concrete 
resultaten bestuurlijk worden gedeeld. 

De resultaten en de verdere uitwerking worden gedeeld via de 
bestuurscommissies, adviescommissies en het algemeen bestuur. 

   
Rotterdam Het werkplan presenteert het beeld van een gezamenlijke 

investeringsstrategie op regioschaal, die in aanvang primair 
informeert, maar op termijn ook kan meesturen richting Rijk, 
institutionele beleggers en Europa. We zien het potentiële belang van 
een dergelijke strategie. De gezamenlijke strategie in 
metropoolverband dient inhoudelijk zorgvuldig te zijn afgestemd met 
de ruimtelijk-economische keuzes van de gemeente Rotterdam. 
Daarbij hoort ook een zorgvuldig georganiseerd proces om tot 
daadwerkelijk gezamenlijk sturen te kunnen komen. Het werkplan 
maakt nog onvoldoende duidelijk hoe dit proces wordt vormgegeven. 

Investeringskaart.nl heeft primair een informerende functie. De kaart 
laat zien hoe investeringsprojecten er in de regio voor staan. Daaraan 
wordt een faciliterende functie verbonden. Voor specifieke projecten 
zal, op verzoek/in overleg met  een initiatiefnemer, worden bezien hoe 
realisatiekansen kunnen worden vergroot c.q. versnellingen kunnen 
worden bewerkstelligd. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het 
maximaliseren van kansen voor (gedeeltelijke) 
bekostiging/financiering door ‘Europa’ en/of beleggingsinstellingen. De 
eerste ervaringen worden daar nu mee opgedaan. Op 25 november jl. 
is een zogenoemde I(nvestering)-dag georganiseerd waar 
inhoudelijke en financiële expertise bijeen zijn gebracht. Deelnemers 
waren onder andere deskundigen van Arcadis, de Rebel Group en het 
Nederlands Investerings Agentschap. Het voornemen is om deze 
opzet, rekening houdend met de ervaringen van de eerste I-dag,  
structureel te gaan gebruiken met het organiseren van I-dagen in 
2016 en op die manier tot gedegen businesscases te komen van de 
kansrijke projecten. De kansen voor bekostiging/financiering door 
‘Europa’ en/of beleggingsinstellingen worden hierbij in beeld gebracht. 
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 Daarnaast vragen wij aandacht voor verdere uitwerking van de 

investeringskaart zodat die meer inzicht biedt in de investeringen die 
in de regio aan de orde zijn. 

De investeringskaart is een instrument dat voortdurend wordt 
doorontwikkeld – er komen projecten bij, er vallen projecten af 
(bijvoorbeeld omdat deze gerealiseerd zijn). 

 De gemeente Rotterdam kijkt met belangstelling uit naar de 
aanbevelingen uit de “metropolitan review” van de OESO. Wij 
verwachten dat een actieve betrokkenheid van de gemeenten wordt 
georganiseerd bij het vormgeven van de implementatie van de OESO-
aanbevelingen. 

Het OESO rapport wordt op 1 februari a.s. officieel aangeboden aan 
de MRDH en het ministerie van BZK. Door de OESO is onderzoek 
gedaan naar de samenhang tussen onze bestuurlijke organisatie en 
de economische prestaties van onze regio. Hieruit komt een groot 
aantal aanbevelingen aan alle betrokken partijen in de regio. Deze 
aanbevelingen worden voorzien van een door het MRDH bestuur 
afgestemde inhoudelijke reactie en op 1 februari a.s. aan de OESO  
overgebracht. Bij de implementatie van de OESO-aanbevelingen staat 
de inzet van gemeenten, Rijk, Provincie en andere stakeholders 
vanzelfsprekend centraal.  

 We hebben kennis genomen van de doelstellingen en het proces rond 
de Roadmap Next Economy. MRDH is de formele opdrachtgever voor 
het opstellen van deze Roadmap. We hechten waarde aan een 
gezamenlijk traject, omdat de impact van de ontwikkelingen waar 
de roadmap betrekking op heeft regionaal van karakter zijn. De 
gemeenteraad wordt graag actief geïnformeerd over de voortgang van 
het traject en de afwegingen die per fase worden gemaakt over de 
inrichting van de verschillende fasen in het proces. 

Voor de totstandkoming van de Roadmap wordt een actieve 
betrokkenheid van de gemeenten georganiseerd. De 
Bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat besluit per fase 
over de voortgang. De adviescommissie Economisch 
Vestigingsklimaat wordt ook actief betrokken bij de totstandkoming 
van de Roadmap.   

 Bij de inhoudelijke uitwerking vragen wij ook nadrukkelijk om aandacht 
voor maatregelen die nodig zijn om de arbeidsmarkt voor te bereiden 
op de nieuwe economie. 

Onder meer via het werkveld onderwijs en arbeidsmarkt is hier 
aandacht voor. Juist op dit vlak is samenwerking met de gemeenten 
en andere overheden van groot belang. Hier ligt voor een groot deel 
de zeggenschap en de middelen. 

 In 2016 zal de Strategische Bereikbaarheidsagenda MRDH vernieuwd 
worden en een doorwerking krijgen in concrete activiteiten. Binnen 
Rotterdam werken vanuit de Rotterdamse Mobiliteits Agenda aan vier 
deeluitwerkingen, te weten een stedelijk verkeers(circulatie)plan, 
een parkeerplan, een verkeersveiligheidsplan en een fietsplan. We 
hechter er belang aan dat de uitwerking en doorwerking van deze 
regionale en stedelijke verkeer en vervoersplannen 
goed op elkaar afgestemd worden. 

De gevraagde wederzijdse afstemming vindt plaats. 
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 Naast het afstemmen van vervoersplannen tussen MRDH en de 

gemeente is het van belang niet alleen de nadruk te leggen op de 
verbetering van de kwaliteit van het openbaar vervoer, maar ook op 
de kwantiteit, fijnmazigheid en goede aansluiting op vervolgvervoer. 

Dit wordt onderschreven, alhoewel wij zowel de kwaliteit van het 
netwerk als het openbaar vervoer zelf bedoelen. Dit komt ook uit de 
uitvoeringsagenda van de SBA. Hierin zijn vier opgaven geformuleerd 
waar dit naar voren komt. Deze zijn: 
1. Programma één OV-systeem voor de reiziger. 
2. Herijking ‘tussenlaag’ ontsluitend OV in kader van nieuw aan te 

besteden concessies. 
3. Programma integratie van gemeentelijk doelgroepenvervoer en 

ontsluitende OV-diensten. Onderdeel is verkennen mogelijke wijze 
van organiseren en financieren en aan de slag gaan op basis van 
pilots (bijvoorbeeld Schiedam). 

4. Vraagafhankelijk vervoer en vernieuwde lijnvoering: verkennen. 
 Tot slot vragen wij aandacht voor de verbinding tussen de beide taken 

verkeer & vervoer en economisch vestigingsklimaat. De investeringen 
in verkeer & vervoer leveren potentieel een belangrijke bijdrage aan 
het economisch succes van de regio. Het werkplan maakt nog 
onvoldoende duidelijk op welke wijze de beide directies 
Vervoersautoriteit en Economisch Vestigingsklimaat in samenhang 
met elkaar functioneren om dat potentieel te realiseren. We 
zien graag dat het werkplan duidelijker maakt hoe de benodigde 
inhoudelijke integratie tussen economie en verkeer & vervoer gericht 
op strategische opgaven van de regio organisatorisch 
gestalte krijgt. Als wij hierin slagen, kunnen we voorbeeldstellend zijn 
voor vele andere regio’s en overheden. 

De strategische trajecten die in hoofdstuk 2 van het werkplan 
beschreven staan worden in gezamenlijkheid door Verkeer & Vervoer 
en Economisch Vestigingsklimaat opgepakt. Ook concrete projecten 
zoals Mobiliteitsinnovatie, Economische hotspots en Slowlanes 
worden in gezamenlijkheid opgepakt. 

   
Wassenaar In het werkplan staat het werkveld economie van het landelijk gebied 

genoemd. Dit draait om het versterken van het landelijk gebied als 
vestigingsfactor en om de versterking van de economische vitaliteit 
van de ondernemers in het landelijk gebied. Voor de gemeente  
Wassenaar heeft dit punt op het moment prioriteit. Het nut van 
aantrekkelijke metropolitane  
landschappen wordt in het werkplan diverse malen genoemd, vooral 
met betrekking tot het versterken van het landelijk gebied als 

Het project groene buffer Valkenburg betreft een inrichtingsopgave. 
Het zal worden opgenomen op Investeringskaart.nl. Om te komen tot 
realisatie biedt de MRDH de faciliteiten aan als voor soortgelijke 
investeringsprojecten. 
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vestigingsfactor. Tijdens het Algemeen Bestuur van 7 oktober zijn bij 
agendapunt 9 “Stand van zaken Investeringsstrategie, OESO en 
Roadmap Next Economy”, bij onderdeel 7, “Aantrekkelijke 
metropolitane landschappen”, de kansrijke investeringsprojecten 
besproken. Graag zouden wij zien, zoals tijdens de vergadering reeds 
aangeven, dat de groene buffer Valkenburg als derde project 
opgenomen wordt bij deze investeringsprojecten naast de Delflandse 
Duinen en de Rottemeren. De ecologische betekenis van dit gebied 
als verbinding tussen de duinen en het Groene Hart is groot. Door het 
opnemen van de groene buffer op de investeringsagenda zijn er meer 
mogelijkheden voor transformatie naar een gebied met werkelijke 
betekenis voor de ruimere omgeving en met waarde voor de gehele 
MRDH. 

   
Westland In hoofdstuk 2 van het werkplan wordt de strategie beschreven om de 

ambitie van een Europese top regio te realiseren. Daarbij wordt de lat 
hoog gelegd. 

- 

   
Zoetermeer Het heeft onze instemming dat er in 2016 veel tijd geïnvesteerd zal 

worden in de Investeringsstrategie, de Roadmap Next Economy en de 
doorvertaling van de OESO-aanbevelingen. Dat in deze trajecten de 
provincie Zuid-Holland en de Economische Programmaraad 
Zuidvleugel (EPZ) partners zijn geworden van de MRDH, wordt door 
ons gewaardeerd. Gezamenlijke verantwoordelijkheid en 
partnerschap zijn voorwaardelijk om gesteld te staan voor de opgaven 
van onze regio. 

- 
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3. Bestuur en organisatie 

Hieronder het overzicht van de reacties op het hoofdstuk Bestuur en organisatie van het concept Werkplan, voorzien van beantwoording. 
In de beantwoording wordt regelmatig verwezen naar de verdere uitwerking van het adviesrapport ‘Van, voor en door de 23 gemeenten’. 
Deze uitwerking wordt met prioriteit opgepakt zodat in de loop van 2016 duidelijke resultaten geboekt worden. 
 

Gemeente Reactie Beantwoording 
Albrandswaard Allereerst merken wij op dat uw werkplan niet ingaat op de 

ontvlechting van EV en VA. Graag vernemen wij de actuele 
perspectieven op de toekomstige organisatorische vormgeving van de 
MRDH, EV en VA en de effecten daarvan op de in het werkplan 
gepresenteerde zaken. Ten overvloede sturen wij als bijlage nog een 
keer onze eerdere brief van 9 juni 2015 (174144). 

Met de provincie Zuid-Holland is bestuurlijk afgesproken om de 
inhoud leidend te laten zijn voor de samenwerking. Op 8 september jl. 
hebben het dagelijks bestuur van de MRDH met Gedeputeerde Staten 
afspraken gemaakt over inhoudelijke samenwerking op een achttal 
projecten. Het gesprek over de (juridische) vorm van samenwerking 
wordt op een later moment gevoerd. Gedeputeerde Vermeulen heeft 
dat ook zo toegelicht in het algemeen bestuur van 7 oktober jl. 
Inmiddels zijn er ook afspraken gemaakt over de betrokkenheid van 
de gedeputeerden Bom-Lemstra en Vermeulen bij de 
bestuurscommissies EV respectievelijk Va. 

 Wij vinden dat in het werkplan MRDH 2016 het belang van de relatie 
met andere en aangrenzende regio’s (Drechtsteden/Hoekse waard 
e.d.) benadrukt moet worden. Denk hierbij aan de samenwerking voor 
een HOV/(Hoogwaardig Openbaar Vervoer)-lijn richting Drechtsteden 
en de Hoekse Waard en de verwachtte discussie over het belang van 
het doortrekken van de A4-Zuid. 

In het Werkplan wordt gesproken over het belang van samenwerking 
met de omliggende regio’s. In de praktijk vindt er, op basis van 
concrete thema’s en/of projecten, goede afstemming plaats met 
bijvoorbeeld Drechtsteden en Leiden. De tekst in paragraaf 3.3 van 
het Werkplan zal op dit punt aangevuld worden. 

 Tenslotte vragen wij aandacht voor de positie en rol van de 
adviescommissies. Bij onze commissieleden overheerst het gevoel 
dat zij in het algemeen onvoldoende betrokken zijn bij de 
(voorbereiding van) de besluitvorming en daardoor achter de feiten 
aanlopen. Voorbeeld daarvan is de wijze van communicatie met 
betrekking tot de hierboven genoemde Roadmap (Rifkin cs.). Wij zien 
graag inzet op verbetering van de rol en positie van de 
adviescommissies. 

Bij de uitwerking van het advies over Van, voor en door de 23 
gemeenten wordt de betrokkenheid van de gemeenteraden 
nadrukkelijk meegenomen. De rol van de adviescommissies is daar 
onderdeel van. De adviescommissie Vervoersautoriteit heeft dit 
gesprek geagendeerd voor de eerstvolgende bijeenkomst in 2016. 
Het advies van, voor en door de 23 gemeenten was onderdeel van de 
agenda van de adviescommissie Economisch Vestigingsklimaat die 
op 24 november plaatsvond.  
Voor wat betreft de Roadmap Next Economy heeft de  
bestuurscommissie de adviescommissie Economisch Vestiginsklimaat 
gevraagd om op 24 november jl. advies uit te brengen over de wijze 
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waarop de gemeenteraden zo goed mogelijk onderdeel kunnen 
worden van dit traject.  

   
Voorne-Putten De gezamenlijke gemeenten vragen voorts aandacht voor de 

betrokkenheid van de gemeenten c.q. de gemeenteraden bij de 
MRDH. Geconstateerd wordt dat, mede door de abstractheid van vele 
onderwerpen, het voor gemeenteraden lastig is om zich goed 
betrokken te voelen bij en goede inbreng te kunnen leveren aan de 
MRDH. Verbetering van de communicatie en overleg is gewenst. 
Ten tijde van deze zienswijzeprocedure worden door de MRDH 
nadere voorstellen geformuleerd om deze betrokkenheid verder te 
vergroten. Wij gaan er van uit dat na het vaststellen van de 
rapportage hieromtrent de nodige activiteiten zullen worden verwerkt 
in het werkplan. 

De uitwerking van het advies over Van, voor en door de 23 
gemeenten wordt  samen met de 23 gemeenten opgepakt. Paragraaf 
3.1 van het Werkplan is geactualiseerd op basis van dit advies. 

   
Capelle a/d IJssel We hebben moeten constateren dat na de formele start van de MRDH 

eerder dit jaar, het bestuurlijke besluitvormingsproces niet voor 
iedereen even helder is gebleken en niet altijd voldoet aan de 
verwachtingen (bijvoorbeeld bij de rol van de 
raadsadviescommissies). Wij menen dat dit transparanter kan en 
beter moet worden gecommuniceerd. Wij verzoeken u dan ook bij de 
eerste officiële evaluatie (2017) hier de nodige aandacht aan te 
besteden. Maar omdat 2017 nog wel even duurt doen wij u de 
suggestie om vooruitlopend op die evaluatie dit aandachtspunt reeds 
mee te nemen bij het delen, bespreken en opvolgen van de 
uitkomsten (aanbevelingen) van het advies dat ABD-Interim 
(onderdeel van de Rijksdienst) d.d. 8 oktober 2015 op verzoek van de 
MRDH aan de MRDH heeft uitgebracht om het uitgangspunt 'De 
MRDH is van, voor en door de 23 gemeenten' te versterken. Uit 
gesprekken die daarvoor zijn gevoerd met wethouders, raadsleden, 
burgemeesters, gemeentesecretarissen, griffiers en ambtenaren bleek 
namelijk ook dat er verbeteringen wenselijk zijn, welke terug te vinden 
zijn in aanbevelingen als investeer in het informele netwerk, creëer 

De uitwerking van het advies over Van, voor en door de 23 
gemeenten wordt  samen met de 23 gemeenten opgepakt. Paragraaf 
3.1 van het Werkplan is geactualiseerd op basis van dit advies. 
Het plan van aanpak voor de eerste officiële evaluatie zal samen met 
de 23 gemeenten opgesteld worden. 
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meer gelegenheid voor effectieve en efficiënte betrokkenheid van de 
raden en vernieuw de werkwijze en investeer in communicatie. 

 Hoewel bij ons inhoud boven vorm gaat verzoeken wij u om meer 
duidelijkheid over de (juridische) vorm waarin de samenwerking met 
de provincie Zuid-Holland zal worden vormgegeven. 

Met de provincie Zuid-Holland is bestuurlijk afgesproken om de 
inhoud leidend te laten zijn voor de samenwerking. Op 8 september jl. 
hebben het dagelijks bestuur van de MRDH met Gedeputeerde Staten 
afspraken gemaakt over inhoudelijke samenwerking op een achttal 
projecten. Het gesprek over de (juridische) vorm van samenwerking 
wordt op een later moment gevoerd. Gedeputeerde Vermeulen heeft 
dat ook zo toegelicht in het algemeen bestuur van 7 oktober jl. 
Inmiddels zijn er ook afspraken gemaakt over de betrokkenheid van 
de gedeputeerden Bom-Lemstra en Vermeulen bij de 
bestuurscommissies EV respectievelijk Va. 

   
Delft De MRDH dat zijn we samen. We kunnen als regio beter presteren 

voor het welzijn van onze inwoners als we beter samenwerken en 
meer samenhang aanbrengen over werkterreinen heen zoals: werken, 
wonen, onderwijs en voorzieningen. lnwoners van iedere gemeente in 
de metropoolregio hebben hier baat bij. Om tot een Europese topregio 
te worden is het cruciaal dat we, naast inzet op bovengenoemde 
thema's, in deze regio (zowel tussen overheden als met andere 
stakeholders) verdergaand met elkaar samenwerken in het belang 
van de hele regio en van Nederland. Ook het rijk heeft op het vlak van 
infrastructuur en economie een verantwoordelijk en taak om de regio 
daarin verder op weg te helpen. We zullen in ons 
samenwerkingsverband met elkaar regionaal leiderschap en 
eigenaarschap moeten tonen. Vanuit Delft zullen we ons hier vol voor 
inzetten. 

Deze reactie onderschrijft het belang van de samenwerking van de 23 
gemeenten. De MRDH-organisatie is verheugd te lezen dat de 
gemeente Delft vol inzet op leiderschap en eigenaarschap. 

   
Den Haag De raad ziet graag dat invulling wordt gegeven aan de hoofdlijnen van 

het advies ‘Van Samen Besluiten naar ook Samen Werken’ en een 
balans wordt aangebracht tussen slagvaardigheid en draagvlak. 

De aanbevelingen uit het advies Van Samen Besluiten naar ook 
Samen Werken worden met de 23 gemeenten opgepakt. 
De MRDH-organisatie onderschrijft het belang van een goede balans 
tussen slagvaardigheid en draagvlak. Het vraagstuk over dit 
spanningsveld wordt samen met de 23 gemeenten uitgewerkt. 
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 De raad ziet graag dat waar in het kader van consultaties ‘gemeenten’ 

staat, ook de gemeenteraden worden betrokken. 
De betrokkenheid van gemeenteraden is één van de onderwerpen die 
nader uitgewerkt wordt op basis van het advies over Van, voor en 
door de 23 gemeenten. Een voorbeeld waar de gemeenteraden 
betrokken zijn bij een consultatie is de bijeenkomst voor raadsleden 
die op 16 november jl. heeft plaatsgevonden over de uitwerking van 
de SBA. 

 De raad ziet graag dat de MRDH in de toekomst de transparantie van 
uitgaven vergroot door dit aspect onderdeel te laten zijn van de 
jaarrekening. De gemeenteraad van Den Haag vraagt de 
rekeningencommissie van de MRDH concrete voorstellen te doen aan 
het algemeen bestuur en die meegenomen kunnen worden in de 
jaarstukken. 

De Rekeningcommissie bespreekt op 10 december 2015 hoe zij 
invulling gaat geven aan (het proces van) het jaarrekeningonderzoek. 

   
Krimpen a/d IJssel  Wij constateren dat er op het terrein van het bestuur geen nieuwe 

voorstellen worden gedaan. Zelf constateren wij dat het soms nog niet 
meevalt om goed aangehaakt te zijn en blijven op alle inhoudelijke 
ontwikkelingen. De MRDH is toch duidelijk een ander 
schaalniveau dan de voormalige Stadsregio. Wellicht dat in de 
toekomst (nog) beter kan worden gekeken naar zaken die MRDH-
breed van belang zijn en zaken die op subregionaal (Capelle, 
Krimpen, Rotterdam-Alexander) of lokaal niveau spelen maar gebaat 
zijn bij een regionale aanpak. Daarbij zouden wij het ook interessant 
vinden om de (gemeente) Krimpenerwaard op de 
kaart te zetten (Agenda Perspectief op het landschap). 

De genoemde punten maken ook onderdeel uit van het advies over 
Van, voor en door de 23 gemeenten. De uitwerking wordt  samen met 
de 23 gemeenten opgepakt. Paragraaf 3.1 van het Werkplan is 
geactualiseerd op basis van dit advies. 

 De samenwerking met de provincie Zuid-Holland en de Zuidvleugel 
juichen wij toe. Wel merken wij op dat het voor ons vaak niet 
eenvoudig is om te begrijpen waar de MRDH ophoudt en de provincie, 
het Rijk of de Zuidvleugel begint. Voor ons is het vaak meer een 
kluwen dan een netwerk. 

- 

 Aparte aandacht willen wij vragen voor de aspecten 
organisatieontwikkeling en flexibel werken. Wij herkennen ons in de 
analyse dat de (organisatie van de) MRDH in een dynamische context 
opereert en nog op zoek is naar het vinden van een duidelijke plek in 

Een groot deel van de activiteiten van de Vervoersautoriteit betreft 
structurele activiteiten die een wettelijke basis hebben. Dit verklaart 
dat er deels sprake is van een ander karakter. Voor zowel de 
Vervoersautoriteit als Economisch Vestigingsklimaat geldt dat het 
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het netwerk. De verschillende karakters van de Vervoersautoriteit en 
de regie- en programmaorganisatie Economisch Vestigingsklimaat 
helpt volgens ons overigens ook niet mee aan de duidelijkheid. Wij 
zijn vooral gecharmeerd van de wijze waarop de MRDH – in ieder 
geval op papier –aan het Economisch Vestigingsklimaat werkt. De 
flexibiliteit hier kan bevorderd worden door goed na te denken over de 
wijze waarop – ook met de inzet van bytes (ICT) en bricks 
(gemeente- en raadhuizen) – nog beter tot uitdrukking kan worden 
gebracht dat het programma Economisch Vestigingsklimaat vooral 
een gezamenlijk programma van gemeenten (in wisselende 
samenstelling) is. Wij zijn in ieder geval bereid om hier alle 
medewerking aan te verlenen. 

gezamenlijke programma’s  van gemeenten betreft, waarbij sprake 
kan zijn van wisselende samenstelling. De door u voorgestelde inzet 
van bytes en bricks wordt meegenomen in de uitwerking van het 
advies over Van, voor en door de 23 gemeenten. Wij zijn verheugd te 
lezen dat de gemeente Krimpen aan den IJssel bereid is alle 
medewerking te verlenen en komen hier graag op een ander moment 
op terug 

   
Lansingerland De MRDH-organisatie heeft in 2015 in samenwerking met de 

gemeenten veel werk verzet. Een compliment is op zijn plaats. We 
herkennen ons in het in het werkplan genoemde spanningsveld 
tussen het draagvlak enerzijds en de behoefte aan meer flexibele en 
snelle besluitvorming anderzijds. Dit spanningsveld kan verminderd 
worden door een tijdige informatievoorziening over inhoudelijke 
trajecten aan raadsleden. De genoemde thema-events kunnen daarbij 
helpen. Het uitgangspunt van de MRDH “van, voor, en door de 23 
gemeenten” heeft blijvend aandacht nodig en vraagt om actief 
samenwerken en netwerken. 

De genoemde punten maken ook onderdeel uit van het advies over 
Van, voor en door de 23 gemeenten. De uitwerking wordt  samen met 
de 23 gemeenten opgepakt.  
Paragraaf 3.1 van het Werkplan is geactualiseerd op basis van dit 
advies. 

 In eerdere zienswijzen hebben wij gepleit voor een goede 
samenwerking met publieke en private partijen. Positief vinden wij de 
onlangs op bestuurlijk niveau gemaakte afspraken met de provincie 
Zuid-Holland om de noodzakelijke inhoudelijke samenwerking kracht 
bij te zetten. Wij gaan er van uit dat vanuit de inhoud de uiteindelijke 
bestuurlijke structuur een werkbare vorm krijgt. 

Met de provincie Zuid-Holland is bestuurlijk afgesproken om de 
inhoud leidend te laten zijn voor de samenwerking. Op 8 september jl. 
hebben het dagelijks bestuur van de MRDH met Gedeputeerde Staten 
afspraken gemaakt over inhoudelijke samenwerking op een achttal 
projecten. Het gesprek over de (juridische) vorm van samenwerking 
wordt op een later moment gevoerd. Gedeputeerde Vermeulen heeft 
dat ook zo toegelicht in het algemeen bestuur van 7 oktober jl. 

Leidschendam-
Voorburg 

De MRDH moet zijn van, voor en door de 23 gemeenten. Daar past 
ook bij een netwerksamenwerking, waarbij kennis van de gemeenten 
wordt benut om mee te werken aan voorstellen van de MRDH. De 

Dit punt maakt ook onderdeel uit van het advies over Van, voor en 
door de 23 gemeenten. De uitwerking wordt  samen met de 23 
gemeenten opgepakt. 
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beleidsmedewerkers van de gemeenten vormen dan als het ware een 
schil rondom de organisatie van de MRDH en zouden op 'projectbasis' 
meewerken aan het maken van beleidsvoorstellen. Het is goed dat 
hierover tijdig nadere afspraken worden gemaakt zodat de ambtelijke 
organisaties daar rekening mee kunnen houden. 

 MRDH en provincie intensiveren de samenwerking om de 
(internationale) slagkracht te vergroten en gaan samenwerken op acht 
projecten die zijn verdeeld over vier thema's. Die thema's komen 
overeen met de vier kernopgaven waar de MRDH op wil inzetten om 
een topregio te worden. Het feit dat het provincie en Metropoolregio 
gaan samenwerken is een positieve ontwikkeling en gezien de 
verantwoordelijkheden en ambities ook nodig.  
De raad begrijpt dat deze afspraak richtinggevend is voor de 
toekomstige samenwerking tussen provincie en Metropoolregio en 
vraagt of deze samenwerking in lijn is met de wens van de Eerste 
Kamer om te komen tot een samenwerking met een betekenisvolle rol 
van de provincie. 

Met de provincie Zuid-Holland is bestuurlijk afgesproken om de 
inhoud leidend te laten zijn voor de samenwerking. Op 8 september jl. 
hebben het dagelijks bestuur van de MRDH met Gedeputeerde Staten 
afspraken gemaakt over inhoudelijke samenwerking op een achttal 
projecten. Het gesprek over de (juridische) vorm van samenwerking 
wordt op een later moment gevoerd. Gedeputeerde Vermeulen heeft 
dat ook zo toegelicht in het algemeen bestuur van 7 oktober jl. 
Inmiddels zijn er ook afspraken gemaakt over de betrokkenheid van 
de gedeputeerden Bom-Lemstra en Vermeulen bij de 
bestuurscommissies EV respectievelijk Va. 

 Ten aanzien van de vier thema’s waarop MRDH en provincie gaan 
samenwerken heeft de raad een vraag over het thema 
‘Aantrekkingskracht op talent en investeerders (met onder andere 
aantrekkelijke landschappen)’.  
De raad vraagt hoe de afstemming is geregeld tussen de vier 
landschapstafels, waaronder die van Duin Horst Weide, en het 
bestuurlijk duo dat verantwoordelijk is voor dit thema, en dan vooral 
voor het onderdeel aantrekkelijke landschappen. En hoe worden de 
acties die uit beide trajecten (landschapstafels en bestuurlijk duo) 
voortvloeien op elkaar afgestemd. 

Provincie Zuid-Holland en de MRDH gaan ook de krachten bundelen 
op het thema Aantrekkelijke metropolitane landschappen als 
onderdeel van het vergroten van de Aantrekkelijkheid op talent en 
investeerders. De samenwerking vindt plaats langs de lijn van de 
inhoud en wordt afgestemd in de driehoek: Provincie,  
landschapstafels en MRDH. Het gremium waarin dit bestuurlijk 
samenkomt is de regiegroep Metropolitaan Groen, waarin de MRDH 
vanaf 2016 bestuurlijk vertegenwoordigd zal zijn.     

   
Waterweggemeenten Terecht wordt opgemerkt dat de MRDH een samenwerkingsverband 

is van de 23 deelnemende gemeenten en dat de MRDH er op rekent 
dat de gemeenten actief bijdragen aan de realisatie van deze ambities 
en de concrete activiteiten. In hoofdstuk 3 wordt ook kort ingegaan op 
de mogelijkheden die ontstaan door het benutten van het volledige 

Voorgesteld wordt om in ieder geval het gesprek hierover te blijven 
voeren en met elkaar te bezien voor welke initiatieven inzet vanuit de 
drie gemeenten gepleegd kan worden. 
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werkkapitaal van de 23 gemeenten voor de gezamenlijke doelen. 
Daarbij wordt aandacht gevraagd voor de organisatieontwikkeling, 
zowel binnen de metropolitane werkorganisatie als binnen de 
individuele gemeenten. Wij hebben begrip voor deze insteek en 
Maassluis, Vlaardingen en Schiedam willen ook graag inhoudelijk 
betrokken blijven bij het ontwikkelen van het beleid binnen de MRDH. 
Toch geldt zeker voor de kleinere en middelgrote gemeenten, dat 
gezien de beschikbare capaciteit keuzes moeten worden gemaakt. 
Niet aan alle initiatieven kan actief worden deelgenomen. Lastig 
daarbij is dat onvoldoende inzichtelijk is hoe groot die verwachte, c.q. 
noodzakelijke inzet is van de gemeenten, uitgedrukt in mensuren. 

 In hoofdstuk 3  verwijst u naar de afspraken tussen de provincie Zuid-
Holland en de MRDH op onderstaande vier kernopgaven die door ons 
worden onderschreven 

- 

 Het hoofdstuk beschrijft onder meer kort de betrokkenheid van 
raadsleden bij de MRDH. Gelet op de bijzondere positie van 
raadsleden bij de MRDH achten wij deze paragraaf te beknopt als 
houvast voor raadsleden in het besluitvormingsproces in het 
algemeen en de begrotingscyclus en de evaluatie, in het bijzonder. 

De betreffende paragraaf 3.2 van het Werkplan is aangepast. 

 Met recht wordt in het werkplan het versterken van het landelijk 
gebied als vestigingsfactor als afzonderlijke activiteit benoemd. De 
kwaliteit van het landelijk gebied draagt onmiskenbaar bij aan 
verbetering van het economisch vestigingsklimaat. Op dit terrein is 
nauwe samenwerking met de landschapstafels een vereiste. Voor de 
MVS-gemeenten is behoud en versterking van de groene en 
recreatieve waarde van het Midden Delfland gebied van grote 
betekenis. Om dat te verwezenlijken is het noodzakelijk dat binnen de 
MRDH het werkveld ‘Verbeteren economisch vestigingsklimaat’ niet te 
eng wordt benaderd. Zonder het formele takenpakket van de MRDH 
op dit moment te willen uitbreiden is het zeker voor de landelijke 
gebieden van belang dat sprake is van een goede regionale 
afstemming op het gebied van wonen en ruimtelijke ontwikkeling. Uit 
onderzoek blijkt dat de regio achterloopt waar het gaat om de 

Regionale samenwerking op de genoemde thema’s zal vanuit de 
gemeenten vormgegeven moeten worden, gelet op het formele 
takenpakket van de MRDH. 



27 

 

Gemeente Reactie Beantwoording 
ontwikkeling van suburbane woonmilieus. Om die achterstand weg te 
werken zijn wij overtuigd van de noodzaak van een intensievere 
samenwerking via een ruimtelijke economische strategie. Voor 
woningmarktafspraken en afstemming van boven-lokaal beleid zijn wij 
reeds georganiseerd in subregio’s en in de regiotafel Wonen. Dit is 
vastgelegd in het “Verstedelijkingsscenario 2020 Regio Rotterdam”. 
Op basis van dit scenario hebben wij samenwerkingsafspraken 
gemaakt, vastgelegd in “Dat spreken wij af” de Woningmarktstrategie 
en Woonvisie Regio Rotterdam 2014-2020. Dit moet niet gezien 
worden als een pleidooi om de bevoegdheden van de MRDH 
uit te breiden, maar wel om de netwerkorganisatie, die de MRDH voor 
de gemeenten wil zijn, te benutten om ook op de ‘niet-directe MRDH 
dossiers’ tot intensievere afstemming en samenwerking te komen. 

   
Pijnacker-Nootdorp Een overzichtelijk jaarplan stelt ons beter in staat om onze inzet te 

prioriteren en onze besluitvormingsprocessen zorgvuldig te 
stroomlijnen. Wij zijn benieuwd naar de resultaten van de operationele 
audit en de opzet van de quick scan van de rekenkamers. Deze 
kunnen een goede bijdrage leveren aan het inregelen van de 
samenwerking. De kennis en kunde van de gemeenten, zoals van de 
gemeentesecretarissen, griffiers, coördinatoren en controllers, kan 
hierbij nog beter benut worden. Zodra de structuren staan en de 
voorspelbaarheid van processen toeneemt, is het makkelijker voor 
iedereen om snel in te spelen op nieuwe ontwikkelingen en 
initiatieven. Dit is essentieel voor het draagvlak van de samenwerking. 
Niet alleen de inhoud "past in de strategie" is van belang maar ook de 
praktische uitvoerbaarheid “mens en middelen” en het nuttig effect. 

De operationele audit door Concern Auditing van de gemeente 
Rotterdam op de organisatie wordt tegen het einde van dit jaar 
uitgevoerd.  De Quick scan van de Rekenkamers staat voor de eerste 
helft van 2016 op de rol. De uitkomsten daarvan zullen zeker met de 
gemeenten worden gedeeld en meer in detail worden besproken in 
specifieke gremia, zoals de Rekeningencommissie en het 
Controllersoverleg. De kennis en kunde van de medewerkers van de 
gemeenten zullen daarbij zeker worden benut. 

   
Rijswijk Een positieve ontwikkeling is de organisatie van thema-events en 

bijeenkomsten voor raadsleden. 
- 

 In het werkplan ligt de focus voornamelijk op het verbeteren van de 
positie van de MRDH op nationaal en internationaal niveau. Dat is 
zeker belangrijk. Wij vullen daarbij aan dat lokale en regionale 

Dank voor het vertrouwen. De wisselwerking tussen lokale en 
regionale problematiek maakt ook onderdeel uit van het advies over 
Van, voor en door de 23 gemeenten. De uitwerking wordt  samen met 
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problematiek voldoende belicht moeten blijven. Uw nadruk op overleg 
en samenwerking geven vertrouwen dat beide niveaus in beeld 
kunnen blijven. Daarmee geven de MRDH én de gemeente Rijswijk 
invulling aan het motto “MRDH: van, voor en door 23 gemeenten”. 

de 23 gemeenten opgepakt. 

 Uw werkplan richt zich ook op het realiseren van een prettig 
leefklimaat. Een prettig leefklimaat kent niet enkel economische en 
verkeer- en vervoersaspecten. Samenwerking in regionaal verband op 
andere thema’s zoals milieu en ruimtelijke ordening, die van invloed 
kunnen zijn op de voorgestelde richting, en andersom, is belangrijk. 

Regionale samenwerking op de genoemde thema’s zal vanuit de 
gemeenten vormgegeven moeten worden, gelet op het formele 
takenpakket van de MRDH.  

   
Rotterdam Het werkplan kondigt een veegactie aan met betrekking tot regelingen 

en verordeningen. Daarbij wordt verwezen naar de spanning tussen 
draagvlak enerzijds en een meer flexibele en snelle besluitvorming 
anderzijds. We hechten eraan dat deze actie binnen het benoemde 
spanningsveld recht blijft doen aan de positie van de gemeenteraden 
bij de besluitvorming. 

Recht doen aan de positie van de gemeenteraden is en blijft een 
uitgangspunt bij de besluitvormingsprocessen en het vastleggen 
daarvan in verordeningen en reglementen. In de praktijk wordt 
geconstateerd dat de doorlooptijd van sommige processen een wissel 
trekt op de effectiviteit van de besluitvorming zelf en soms op 
gespannen voet staat met het halen van wettelijke termijnen. In 
overleg met de gemeenten zal worden gekeken naar een optimalisatie 
van de balans hiertussen.  

 In onze zienswijze op de begroting hebben we onze interesse 
uitgesproken naar de bevindingen van de aangekondigde interne 
audit en gevraagd om de resultaten hiervan uiterlijk 1 november 2015 
met de raden te communiceren. Onze belangstelling ging daarbij in 
het bijzonder uit naar de uit te voeren risico-inventarisatie. Het 
werkplan geeft aan dat de resultaten van de audit zullen worden 
verwerkt in de opzet van de begroting 2017 en worden meegegeven 
aan de audit die de lokale rekenkamers in 2017 zullen uitvoeren. De 
gemeenteraad hecht eraan separaat op hoofdlijnen te worden 
geïnformeerd over de uitkomsten van de interne audit. 

De rapportage over risicomanagement wordt behandeld in het 
algemeen bestuur van 9 december 2015. De gemeenteraden worden  
na deze behandeling geïnformeerd over de rapportage, zoals 
toegezegd in de Nota van beantwoording zienswijze ontwerp 
begroting MRDH 2016. 

   
Wassenaar Uit het werkplan blijkt dat er verschillende gesprekken hebben 

plaatsgevonden met kernspelers in het netwerk van de MRDH. Dit 
heeft geleid tot het rapport ‘Van Samen besluiten naar ook Samen 
werken, Advies MRDH van, voor en door de 23’ d.d. 7 oktober 2015. 

De voorstellen waar op gedoeld wordt, maken onderdeel uit van de 
verdere uitwerking van het advies over Van, voor en door de 23 
gemeenten. Deze uitwerking wordt met de 23 gemeenten opgepakt. 
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Dit rapport is de weerslag van een traject, waarin is gesproken met 
wethouders, raadsleden, burgemeesters, gemeentesecretarissen, 
griffiers en verschillende groepen ambtenaren. Naar aanleiding van dit 
rapport is de AB-leden gevraagd om hun reactie te geven. Op 9 
december a.s. zullen dit rapport en de reacties daarop in het AB 
MRDH worden behandeld. Als het AB de adviezen die in het rapport 
zijn opgenomen, overneemt, zullen de MRDH-acties die daaruit 
voortvloeien ook  in het MRDH werkplan opgenomen dienen te 
worden. Dit zal bijdragen aan een versteviging van het draagvlak. 

   
Westland Terecht wordt opgemerkt dat de MRDH een samenwerkingsverband is 

van de 23 deelnemende gemeenten en dat de MRDH er op rekent dat 
de gemeenten actief bijdragen aan de realisatie van deze ambities. In 
hoofdstuk 3 wordt ook kort ingegaan op de mogelijkheden die 
ontstaan door het benutten van het volledige werkkapitaal van de 23 
gemeenten voor de gezamenlijke doelen. Daarbij wordt aandacht 
gevraagd voor de organisatieontwikkeling, zowel binnen de 
werkorganisatie als binnen de individuele gemeenten. Wij hebben 
begrip voor deze insteek. Als grote gemeente binnen de MRDH wil 
Westland graag inhoudelijk betrokken zijn bij het ontwikkelen van 
beleid en daar ook menskracht voor leveren. 

Dank voor deze toezegging. Wij vullen deze graag in overleg met u 
nader in. 

 De vertaalslag van de strategie naar de bestuurlijke organisatie is in 
hoofdstuk 3 van het werkplan uiteengezet. Wij vinden dat er in 2016 
een flinke stap gezet moet worden in de verbetering van het MRDH-
netwerk en het eigenaarschap. De Raden moeten aan de voorkant 
beter betrokken worden. Wij zullen het onlangs uitgebrachte advies 
van mevrouw Bertine Steenbergen: ‘Advies Van, voor en door de 23 
gemeenten’ daarbij betrekken. 

De uitwerking van het advies over Van, voor en door de 23 
gemeenten wordt  samen met de  met de 23 gemeenten 
opgepakt. Paragraaf 3.1 van het Werkplan is geactualiseerd op basis 
van dit advies. 
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4. Concrete activiteiten 2016 

Hieronder het overzicht van de reacties op het hoofdstuk Concrete activiteiten 2016  van het concept Werkplan, voorzien van 
beantwoording. Een deel van de ontvangen reacties heeft betrekking op concrete projecten op het terrein van Verkeer en Vervoer. Los 
van de beantwoording in voorliggende nota zal de MRDH-organisatie de betreffende reacties nog matchen met de reacties die tot nu toe 
in het kader van de Uitvoeringsagenda Bereikbaarheid door de gemeenten zijn ingebracht.     
 

Gemeente Reactie Beantwoording 
Voorne-Putten Wat betreft het gestelde onder Economisch Vestigingsklimaat hechten 

de gemeenten sterk aan een goede betrokkenheid bij het onderdeel 
Onderwijs en Arbeidsmarkt. Met name zien zij kansen in de 
ontwikkeling van Centra voor Innovatief Vakmanschap en Centres of 
Expertise. Graag worden zij actief betrokken bij deze ontwikkeling om 
voor Voorne-Putten deze centra verder in te vullen. Basis hiervoor kan 
liggen bij de versterking van de reeds op Voorne-Putten aanwezige 
partijen, zoals de STC-group. 

In 2016 is er speciale aandacht voor CIV’s en COE’s en wordt 
onderzocht of er een rol ligt voor de MRDH om de CIV’s en COE’s te 
versterken. Hierbij is het wel van cruciaal belang dat ook 
onderwijspartijen en de markt hier energie op (blijven) zetten. 
Activiteiten op dat vlak zullen wij in samenwerking/afstemming met de 
betrokken gemeenten oppakken.  
Er ligt hier ook een duidelijke relatie met de campusstrategie die 
onder de vlag van de EPZ-agenda door de MRDH en de Provincie 
wordt ingevuld. 

 Bij het thema bereikbaarheid zijn de gemeenten op Voorne-Putten 
van mening dat er aandacht dient te zijn voor de bereikbaarheid van 
de gebieden "aan de rand van het metropolitane gebied". Dit betreft 
zowel de bereikbaarheid van en naar de belangrijke economische 
locaties als de bereikbaarheid van Voorne-Putten als metropolitaan 
Landschap vanuit het stedelijk gebied. Ook de infrastructuur op VP 
moet aansluiten bij het gekozen Metropolitane landschap. 

In het najaar is de MRDH gestart met de netwerkbrede verkenning 
“Bereikbaarheid Havengebied en Voorne Putten” om inzicht te krijgen 
in de bereikbaarheid van dit gebied op middellange termijn en de 
kwetsbaarheid danwel robuustheid van het wegennetwerk. De studie 
wordt uitgevoerd in samenwerking met Havenbedrijf Rotterdam N.V., 
gemeente Nissewaard (namens Voorne Putten), gemeente 
Rotterdam, Rijkswaterstaat WNZ en provincie Zuid-Holland. 
Resultaten hiervan worden verwacht in januari 2016.  

 Het onderdeel Economie van het Landelijk gebied heeft onze 
bijzondere aandacht. Wij zien hierbij een rol en positie voor Voorne-
Putten in de uitvoeringsstrategie, die in afstemming met de 
Landschapstafels zal worden opgesteld. 

Als vanzelf worden de activiteiten voor het landelijke gebied op 
Voorne Putten worden afgestemd met de Landschapstafel Voorne 
Putten (i.o.). Vertegenwoordigers van Voorne Putten zijn nauw 
betrokken geweest bij het opstellen van het Perspectief op het 
Landschap in de MRDH. 

 Ten aanzien van de inzet op de Vrije Tijdseconomie zijn de 
gemeenten terughoudend. De vrijetijdseconomie, elders genoemd als 
Toerisme en Recreatie, bevindt zich in een transitiefase, waarbij 
de coördinerende rol van de provincie Zuid-Holland sterk aanwezig is. 

De MRDH ziet kansen op regionale samenwerking op het gebied van 
vrijetijdseconomie (Leisure, Recreatie en Toerisme) ter versterking 
van de economie van het landelijk gebied. Een ambtelijke 
voorbereidingsgroep, waar ook een vertegenwoordiger van Voorne 
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De gemeenten willen waken voor een parallel proces en streven naar 
eenduidigheid in de aanpak. Zoals zij eerder hebben aangegeven zien 
zij vooralsnog geen inhoudelijke functie voor de MRDH op dit terrein, 
anders dan activiteiten, die worden ontwikkeld in het kader van het 
werkveld Economie van het Landelijk Gebied. Daarnaast dient 
deze economische sector nadrukkelijk in beeld te zijn bij andere 
werkvelden, zoals clustervorming en de relatie Onderwijs-
Arbeidsmarkt 

Putten aan deelneemt, verkent momenteel of en zo ja op welke wijze 
de 23 gemeenten willen samenwerken op het gebied van vrije 
tijdseconomie. Onderdeel van de verkenning is een 
omgevingsanalyse. De provincie is een van de stakeholders bij die 
analyse. 

   
Capelle a/d IJssel Wij meldden de MRDH i.o. bij ons schrijven van 30 september 2014 

onder andere dat de bereikbaarheid van de Oostflank van de regio 
Rotterdam ons al tientallen jaren een bron van zorg is en dat die 
zorgen alleen maar groter worden door toenemende druk op de 
wegen. Ook zien wij de relatief zeer geringe aandacht voor de 
Oostflank in de strategische bereikbaarheidsagenda (SBA); het is 
teleurstellend te vernemen dat het voorliggende concept werkpan 
hierin geen verandering brengt. In de MIRT Verkenning Rotterdam 
Vooruit is de deelverkenning HBAC (Herontwerp Brienenoord-en 
AlgeraCorridor) opgesteld. Eind 2010 hebben wij met genoegen 
kennis genomen van het volgende resultaat van de deelverkenning 
HBAC: dé oplossing van het bereikbaarheidsprobleem Oostflank ligt 
in het bieden van een alternatief voor het lokale/regionale verkeer 
door twee nieuwe oeververbindingen (tussen Krimpen aan den 
IJssel en Ridderkerk en tussen Kralingen en Feijenoord).  
Helaas bleek tijdens de onderhandelingen tussen Rijk en Regio 
inzake BO MIRT Zuidvleugel/Rotterdam dat voor de structurele 
oplossingen uit de deelverkenning HBAC geen zicht op financiële 
bijdragen bestaat eerder dan 2028. Wij vragen u hierbij nogmaals 
om ruim voor 2028 met structurele oplossingen te komen en daar 
op zeer korte termijn hernieuwde aandacht aan te schenken, zo 
mogelijk met een start in 2016. 

In het kader van het MIRT onderzoek bereikbaarheid Rotterdam Den 
Haag zal deze problematiek worden meegenomen bij de scope-
bepaling (fase 1, kwartiermaken). In deze fase wordt o.a. breed 
geïnventariseerd welke studies, onderzoeken en beleidsambities van 
belang zijn voor het formulieren van de onderzoeksvragen die aan 
een nadere analyse onderworpen worden. 
Afhankelijk van de invloed van BAC op de bereikbaarheid van het 
studiegebied van het onderzoek BRDH zal het gebied van de BAC 
worden meegenomen in de analysefase van het MIRT-onderzoek.  
 
Let wel: het betreft hier een MIRT-onderzoek en geen MIRT 
verkenning. Met andere woorden: er is géén budget gekoppeld aan de 
uitkomsten van het onderzoek. 
  

 Wij zien graag, omdat verkeer nu eenmaal grensoverschrijdend is, dat 
de verkeersmodellen voor de Haagse en Rotterdamse regio's 

Op dit moment is het technisch nog niet mogelijk is om één 
verkeersmodel voor de gehele MRDH te maken. Het doorrekenen van 
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samengaan in een gezamenlijk verkeersmodel. alternatieven kost dan namelijk te veel rekentijd of er moeten 

concessies gedaan worden aan het detailniveau van het 
verkeersmodel waardoor het minder bruikbaar is voor individuele 
gemeenten. Beide modellen blijven daarom de komende vijf jaar apart 
bestaan. Omdat beide verkeersmodellen apart blijven bestaan, zorgt 
de MRDH-organisatie voor een stevige vorm van zowel inhoudelijke 
als procesmatige afstemming. De tekst in paragraaf 4.2.1 van het 
Werkplan is naar aanleiding van deze reactie aangescherpt. 

 Mobiliteitsmanagement: Wij hebben vooral behoefte aan concrete 
acties, op zo kort mogelijke termijn. 

In het kader van Beter Benutten Vervolg dat nog loopt tot eind 2017 
worden momenteel diverse acties op het gebied van 
mobiliteitsmanagement (Marktplaats voor Mobiliteit) uitgevoerd door 
de Verkeersonderneming voor de Rotterdamse regio. Voor de regio 
Haaglanden gebeurt dit door de mobiliteitsmakelaar en onder de vlag 
van Bereikbaar Haaglanden in nauwe samenwerking met VNO-NCW 
west. Daarnaast wordt gewerkt aan nieuwe visie op 
Mobiliteitsmanagement voor de MRDH voor de periode na 2017. Doel 
daarvan is om beide nu nog lopende activiteiten meer te verbinden 

 Wij geven in overweging om het inwinnen van reistijden en meten van 
intensiteiten gezamenlijk met de Haagse regio op te pakken c.q. het 
zo spoedig mogelijk aan elkaar te koppelen. 

Deze suggestie wordt overgenomen. MRDH participeert in het NDW 
(Nationale Databank wegverkeersgegevens). Het lidmaatschap 
hiervoor wordt MRDH breed gefinancierd. Via het NDW is toegang tot 
verkeersgegevens. Daarnaast worden deze gegevens gedistribueerd 
naar serviceproviders. Voor de MRDH wordt nu gemeten op het NDW 
netwerk bestaande uit alle rijkswegen, de meeste Provinciale wegen, 
belangrijkste wegen in Rotterdam, Den Haag. Tevens op bundels in 
Rijswijk, Delft, Zoetermeer, Capelle. Via het NDW kunnen nieuwe 
trajecten worden ingewonnen (reistijden en intensiteiten). De 
aanbesteding wordt door NDW gedaan, kosten zijn voor rekening van 
de betreffende wegbeheerder. 

 Wij kijken met belangstelling uit naar een toekomstvisie openbaar 
vervoer over water. Openbaar vervoer over water, daar naar onze 
mening zit muziek in. Openbaar vervoer over water raakt meerdere 
MRDH-gemeenten en dient zowel een vervoerstechnisch belang als 
een economisch belang, namelijk de aantrekkelijkheid en de 

Bij het opstellen van de betreffende toekomstvisie wordt dit 
meegenomen.  
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bereikbaarheid van werklocaties. Hierbij is dus ook gelijk sprake van 
een dwarsverband tussen de Strategische Bereikbaarheidsagenda 
(SBA) en de Agenda Economisch Vestigingklimaat (AEV).  
Wij zien graag concrete maatregelen. Onze gemeente ziet kansen 
door of aansluiting te zoeken bij de bestaande Waterbus danwel het 
concrete projectidee de Stadsferry met o.a. de halte Rivium weer 
nieuw leven in te blazen. 

 Pilot waterstof- en elektrische bussen: Wij missen hier de 
samenwerking met de HTM, het bedrijfsleven, de Erasmus 
Universiteit en de TU Delft. 

Op dit moment wordt onderzocht hoe invulling gegeven kan worden 
hieraan. Samenwerking met kenniscentra en vervoerders is een 
vanzelfsprekendheid.  

 Wij verzoeken u alle bovenstaande aandachtpunten met betrekking 
tot verkeer en openbaar vervoer mee te nemen in de 
Uitvoeringagenda Bereikbaarheid en/of Kadernota Openbaar Vervoer. 

Uw aandachtpunten worden verankerd in de genoemde nota’s dan 
wel meegenomen in de uitwerkingen van dit beleid.   

 Bij ons schrijven van 30 september 2014 wezen wij u op de kansen 
die er voor de MRDH economie liggen in de samenwerking tussen de 
gemeenten Rotterdam en Capelle aan den IJssel, bedrijfsleven en 
onderwijsinstellingen bij de gebieds(her)ontwikkeling van het Rivium 
en omliggende werklocaties aan de A16. Wij zijn de MRDH erkentelijk 
voor het feit dat zij dit heeft opgepakt, meedenkt en een proces- en 
expertrol vervult. Dit heeft ertoe geleid dat het Rivium inmiddels wordt 
gelinkt aan de kansen voor het maritieme cluster in de regio en dat 
een projectaanvraag voor een innovatief Europees project inzake 
stadslandbouw wordt voorbereid. Wij gaan er vanuit dat de MRDH 
ook in 2016 en verder haar kennis en steun zal blijven leveren en 
vooral ook een rol kan spelen bij het enthousiasmeren en betrekken 
van derden, waaronder de Erasmus Universiteit, bij de 
gebieds(her)ontwikkeling, waardoor ook uitvoering kan worden 
gegeven aan de triple helix ambitie van de MRDH. 

De beschikbare capaciteit voor werklocaties wordt verdeeld over 
visievorming en direct contact/begeleiding van gemeenten en hun 
opgaven. Capelle aan den IJssel is, vanwege de gebiedsopgaven die 
per 12 november 2015 in de bestuurscommissie EV zijn vastgesteld, 
uiteraard een van de gemeenten waarmee nauw contact wordt 
onderhouden. 

 Graag zien wij dat in het werkplan wat uitvoeriger wordt stilgestaan bij 
het onderwerp branding. Wij lezen dat een ieder zijn eigen brand in 
een regionaal perspectief kan positioneren maar informatie over (de 
richting) van de overkoepelende branding ontbreekt in het concept 
werkplan. 

De afgelopen periode is door de MRDH en InnovationQuarter, in 
afstemming met de Economische Programmaraad Zuidvleugel, hard 
gewerkt aan de realisering van gezamenlijke regiobranding. De 
uitkomsten van de het traject om te komen tot een 
gemeenschappelijke regionale brandingstrategie is op 12 september 
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2015 door de bestuurscommissie EV vastgesteld.  
• Er is een storyline ontwikkeld - ‘a real life testing ground’ - met de 

volgende lading: ‘De regio Rotterdam–Den Haag is de proeftuin 
voor wereldwijde metropoolgebieden. Innovaties om een sterk 
verstedelijkte delta leefbaar te houden worden hier bedacht, 
gemaakt, getest en verkocht. Dagelijks wordt in cross-sectoraal 
verband gewerkt aan mondiale uitdagingen op het gebied van 
voeding, maritieme- en logistieke vraagstukken, 
watermanagement, veiligheid en medische technologie.’ 

• Er wordt hiernaast expliciet aandacht besteed aan de zeer hoge 
en diverse quality of life in onze regio 

• Vier sectoren springen in onze regio in het kader van de story line 
vanuit internationaal perspectief uit: 

o Greenport: Agro & Food  
o Mainport: Maritime & Logistics  
o Medical Delta: Health & Life Sciences  
o Security Delta: Security & Justice 

• Er is geen nieuw brand ontwikkeld, toch is er vanuit de expertise 
van de marketeers en internationale acquisiteurs gekozen voor 
een gedeelde gebiedsaanduiding, te weten Rotterdam-The Hague 
area (Rotterdam, Delft, Capelle aan den IJssel liggen in de 
internationale brandingstrategie dus in het gebied Rotterdam-The 
Hague area. 

 Wij vragen nadrukkelijk om bij het opstellen van de Roadmap Next 
Economy c.q. bij het werken aan een vernieuwende visie om 
werkgelegenheid te creëren, de onderkant van de arbeidsmarkt niet te 
vergeten. De kunst is dan ook om een nog te ontwikkelen 
hoogwaardig innovatie ecosysteem te koppelen aan alle lagen uit de 
beschikbare beroepsbevolking. 

Dit beeld wordt gedeeld door de MRDH. De Roadmap Next Economy 
brengt het handelingsperspectief voor de komende 10 tot 20 jaar in 
beeld voor versterking van de economische structuur. Het beschrijft 
de voor de regio noodzakelijke investeringen op basis van de drie 
pijlers van het IoT platform zoals gedefinieerd door Rifkin (energie, 
transport & logistiek en ICT/communicatie). Onderdeel van de aanpak 
is eveneens een pijler onderwijs/arbeidsmarkt, mede omdat voor de 
aanleg van het IoT platform naar verwachting arbeidskrachten 
noodzakelijk zijn in sectoren als bouw, installatie, constructie, 
infrastructuur etc.  
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De gevolgen van de nieuwe technologische ontwikkelingen worden 
vertaald naar een handelingsperspectief voor de regio. De volgende 
opgaven staan daarbij centraal: Waar zit het verdienvermogen van de 
regio? Wat betekenen de technologische veranderingen  voor de 
arbeidsmarkt van onze regio? Welke vaardigheden hebben 
werknemers in de toekomst nodig en hoe kunnen we het onderwijs 
daar tijdig op aansluiten? In die termen is (visie op) werkgelegenheid 
een onderdeel van de Roadmap Next Economy. 

   
Den Haag De raad ziet graag dat de prijsvraag ‘OV-idee’ in de gehele MRDH 

wordt uitgeschreven. 
De tekst in paragraaf 4.2.2 is aangepast. Dit betreft inderdaad de hele 
Metropoolregio. 

 De raad ziet graag dat een zorgvuldige procedure wordt gevolgd bij 
het opstellen van nieuwe meerjarige plannen. Goede besluitvorming 
kost tijd. Daarom adviseren wij gezamenlijk een visie 
mobiliteitsmanagement 2017-2020 op te stellen. 

Het definiëren van de strategie Mobiliteitsmanagement voor de 
periode na Beter Benutten Vervolg – na 2017 - is als 
uitwerkingsopgave opgenomen in de (concept) Uitvoeringsagenda 
Bereikbaarheid MRDH. Uiteraard zullen wij deze opgave gezamenlijk 
met de gemeenten uitwerken en een zorgvuldige procedure 
doorlopen. 

 De raad ziet graag dat wordt afgezien van het starten van een 
aanbestedingsprocedure voor de accountant in 2017. 

Het algemeen bestuur heeft op 19 december 2014 besloten om voor 
de beginsituatie de Gemeentelijke Accountantsdienst van Den Haag 
aan te wijzen als accountant van de MRDH. Een herijking zal 
plaatsvinden zodra daar aanleiding toe ontstaat. Paragraaf 4.4 van 
het Werkplan is op dit punt aangepast. 

   
Krimpen a/d IJssel  Wij constateren dat het hier in belangrijke mate om een 

voortgangsrapportage gaat van projecten die (ook) al in de begroting 
zijn opgenomen. Wij nemen hier nu vooral kennis van. 
Bestuurlijk interessant is de opsomming van de bestuurlijke mijlpalen, 
zoals: 
1. gemeenschappelijke branding strategie; 
2. Agenda Bedrijventerreinen; 
3. Roadmap Next Economy; 
4. Kadernota openbaar vervoer; 
5. uitwerking Strategische Bereikbaarheidsagenda; 

In de gemeenschappelijke regeling van de MRDH, artikel 2:1, is 
benoemd voor welke besluiten in ieder geval de zienswijzeprocedure 
toegepast dient te worden. Op basis daarvan is het onderscheid 
gemaakt tussen het wel of niet toepassen van de 
zienswijzeprocedure. Voor besluiten die niet zienswijzeplichtig zijn, 
geldt dat de besluitvorming plaatsvindt in de bestuurscommissies 
waar de 23 gemeenten bestuurlijk in vertegenwoordigd zijn.  
Over de kansen en uitdagingen die de Krimpenerwaard voor de 
MRDH bieden gaan wij graag met u in gesprek. 



36 

 

Gemeente Reactie Beantwoording 
6. Perspectief op het landschap; 
7. investeringsprojecten in het kader van de investeringsstrategie. 
Ons is niet helemaal duidelijk waarom voor sommige zaken wel een 
zienswijze zal worden gevraagd en voor andere zaken niet. Wij willen 
bij deze onderwerpen in ieder geval ook bestuurlijk betrokken zijn en 
blijven. Ook willen we – waar nodig – aandacht vragen voor de 
kansen en uitdagingen die de Krimpenerwaard voor de MRDH kan 
bieden. 

 Het eerste formele moment van evaluatie van de gemeenschappelijke 
regeling MRDH is voorzien twee jaar na inwerkingtreding van de 
regeling. Een plan van aanpak wordt eind 2016 aan het Algemeen 
Bestuur aangeboden. Wij zijn van mening dat de dynamische context 
waarin de MRDH zijn weg moet vinden, het nodig en wenselijk maakt 
dat vaker informeel wordt geëvalueerd. Wij stellen voor dat alle 
gremia (algemeen bestuur, dagelijks bestuur, bestuurscommissies, 
adviescommissies, gemeentesecretarissen, beleidsambtenaren) 
tenminste ieder half jaar aandacht besteden aan hun functioneren en 
de toegevoegde waarde die dat heeft voor de MRDH die wij 
gezamenlijk willen vormgeven. Overigens hebben wij begrepen dat u 
– aan de hand van het document ‘Van Samen Besluiten naar ook 
Samen Werken’ – ook intern aan het nadenken bent over de het 
versterken van de uitgangspunten van de MRDH van, voor en door de 
23 gemeenten. 
 

Wij stellen voor dat het informeel evalueren in de eerste plaats binnen 
de door u genoemde gremia plaatsvindt op initiatief van de 
deelnemers. De uitwerking van het advies over Van, voor en door de 
23 gemeenten wordt samen met de 23 gemeenten opgepakt. 

   
Lansingerland Wij vragen aandacht voor aanbrengen van een inhoudelijke focus. Wij 

pleiten ervoor dat de MRDH zich in 2016 richt op het uitvoeren van 
projecten die in 2015 opgestart zijn. Dit betreft al een breed scala aan 
activiteiten. Het is zaak dat de MRDH deze zo goed mogelijk samen 
met de gemeenten uitvoert. Het toevoegen van nieuwe projecten kan 
er toe leiden dat de aandacht voor de huidige projecten verwatert. 

Dit is een terecht aandachtspunt dat bij de uitvoering van de 
activiteiten in ogenschouw genomen wordt.  

   
Waterweggemeenten In hoofdstuk 4 gaat u, in aanvulling op de begroting MRDH 2016 in op Op de aandachtspunten wordt hieronder ingegaan. 
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de concrete activiteiten 2016. In deze zienswijze doen wij enkele 
concrete verzoeken om het werkplan aan te passen. Bovendien willen 
wij aangeven waar de prioriteiten van onze gemeenten bij de verdere 
uitwerking liggen. Daarbij vestigen wij de aandacht op een aantal 
specifieke aandachtspunten die voor een deel pas na 2016 gaan 
spelen (zie volgende punten). 

 De MRDH zet zich in voor kwalitatief hoogwaardig en efficiënt 
openbaar vervoer onder meer om een Europese topregio te worden. 
Naar de mening van de MVSgemeenten moet aan de wirwar van 
abonnementen die nu hiervoor noodzakelijk is een einde komen. In 
het werkplan wordt bij 3.3 gesproken over één openbaar 
vervoerkaart. De MVS-gemeenten zouden dit graag als speerpunt 
benoemd zien voor de vervoersautoriteit 

De OV-chipkaart en reizen op Saldo is geldig bij alle vervoerders. 
Voor reizigers die frequent gebruik maken van het OV is het Regio 
Abonnement ontwikkeld en deze is geldig in de gehele MRDH. Vanaf 
december 2015 sluit ook de concessie HWGO (Zuid-Holland) hierop 
aan. Daarnaast vinden er gesprekken plaats met Zuid-Holland om dit 
abonnement of een gelijkwaardig product ook aan te bieden.  

 De viersporigheid Den Haag Rotterdam is terecht een van de 
speerpunten van de MRDH. Op korte termijn wordt deze 
viersporigheid uitgebreid in het kader van PHS. Met de geplande 
uitbreiding van het aantal treinen echter komt de Intercitystatus van 
NS-station Schiedam Centrum onder druk. Het is cruciaal dat 
deze Intercitystatus behouden blijft. Met ruim 20.000 instappers per 
dag is het nu al het drukste station van de Rotterdamse regio, na 
station Rotterdam CS. Via de Hoekselijn en de metro naar Spijkenisse 
en westelijk Rotterdam wordt een gebied met ca 500.000 inwoners 
aangesloten op het landelijke spoornet. Met het aantakken van de 
Hoekselijn op de metro wordt deze functie van station Schiedam 
Centrum nog belangrijker. Voor de MVS-gemeenten is het behoud 
van de ICstatus van Schiedam Centrum uitgangspunt van de plannen 
bij de Hoekselijn. Inmiddels zijn plannen ontwikkeld om de vrijvallende 
sporen van de Hoekselijn tussen Schiedam en Rotterdam te 
gebruiken voor de lijn naar Den Haag (plan Koman). Op deze wijze 
wordt hier een stuk vier-sporigheid Den Haag-Rotterdam gerealiseerd, 
wordt de IC-status van Schiedam Centrum veilig gesteld en is sprake 
van een betere overstap van de HSL-shuttle uit Den Haag naar 
Rotterdam. Dit plan dient dus gelijktijdig met de werkzaamheden van 

De MRDH werkt samen met de provincie hard aan de viersporigheid 
en het behoud van de IC status van Schiedam. Hierbij wordt ook 
nadrukkelijk onderzocht welke financieringsmogelijkheden er zijn.  
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programma Hoogfrequent Spoor te worden gerealiseerd. De 
financiering van deze plannen dient zo snel mogelijk te worden 
geregeld en de verdere uitwerking van deze plannen vragen 
dus alle aandacht in 2016. 

 Wij verwachten dat de Hoekselijn in de nieuwe situatie meer reizigers 
zal trekken. Dat vraag om goede Park & Ride voorzieningen en goede 
en voldoende stallingsmogelijkheden voor fietsen bij de stations. 

Goede P+R voorzieningen en voldoende stallingsmogelijkheden voor 
fietsen zijn onderdeel van het MRDH-beleid. In het kader van de 
ombouw van de Hoekselijn naar metro worden hiervoor momenteel 
plannen ontwikkeld in nauwe samenwerking met de gemeenten en de 
vervoerders. Een specifiek plan van aanpak voor de realisering van 
extra P+R plaatsen in het kader van Beter Benutten Vervolg is 
nagenoeg afgerond. 

 Op pagina 14 van het werkplan wordt ingegaan op het verkeersmodel 
als instrument om prognoses te maken voor de ontwikkeling van het 
verkeer en vervoer. Voor ruimtelijke ordeningsprocedures is het 
hebben van een goed verkeersmodel van groot belang. Daarbij willen 
wij er met klem op aandringen om ook een milieucomponent in het 
verkeersmodel op te nemen. Dit dient ons inziens dan ook in het 
werkplan aan te worden gegeven. 

Het opnemen van een milieucomponent in de verkeersmodellen vergt 
een forse investering waar niet in is voorzien. De betreffende 
gemeenten kunnen gebruik maken van het bestaande milieumodel 
van de DCMR. De MRDH levert wel de verkeersintensiteiten aan dit 
milieumodel. 

 In het werkplan wordt aangegeven dat gekeken wordt naar een regio 
Rotterdam breed dekkend netwerk. Wij gaan ervan uit dat de 
reistijden en intensiteiten die ingewonnen worden op eenvoudige 
wijze ook beschikbaar zijn voor de regiogemeenten. 

Deze suggestie wordt overgenomen. MRDH participeert in het NDW 
(Nationale Databank wegverkeersgegevens). Het lidmaatschap 
hiervoor wordt MRDH breed gefinancierd. Via het NDW is toegang tot 
verkeersgegevens. Daarnaast worden deze gegevens gedistribueerd 
naar serviceproviders. Voor de MRDH wordt nu gemeten op het NDW 
netwerk bestaande uit alle rijkswegen, de meeste Provinciale wegen, 
belangrijkste wegen in Rotterdam, Den Haag. Tevens op bundels in 
Rijswijk, Delft, Zoetermeer, Capelle. Via het NDW kunnen nieuwe 
trajecten worden ingewonnen (reistijden en intensiteiten). De 
aanbesteding wordt door NDW gedaan, kosten zijn voor rekening van 
de betreffende wegbeheerder. 
Omdat inwinning van verkeersgegevens via Floating car (mobieltjes, 
mobiele netwerken) steeds beter en goedkoper wordt (met name in 
het buitenstedelijke gebied) kijkt in 2015 de MRDH samen met de 
provincie en het NDW naar de mogelijkheden om deze gegevens Zuid 
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Holland breed (voor alle wegbeheerders) in te kopen. 
Ten aanzien van intensiteiten wordt gekeken of deze uit de 
verkeerslichten kunnen worden gehaald. Daarvoor is het nodig dat 
verkeerslichten gekoppeld zijn aan de verkeerscentrale van 
Rotterdam of Provincie Zuid Holland / Den Haag.  

 De MVS-gemeenten hechten veel belang aan uitbreiding van het 
vervoer over water omdat het kansen biedt op vermindering van de 
filedruk op het wegennet. Het gaat om een extra modaliteit en is ook 
onderdeel van mobiliteitsmanagement. Ook vanuit toeristisch / 
recreatief perspectief is vervoer over water aantrekkelijk. Vervoer 
over water kan ook het streven om in 2025 de WorldExpo in 
Rotterdam te organiseren positief ondersteunen. Met de 
ontwikkelingen aan onze rivierzones in gedachten wordt het idee van 
een waterbus weer met hernieuwde interesse bekeken. 

Vervoer over water in de lengterichting is een aantrekkelijke manier 
van verplaatsen, is recreatief interessant, maar is voor utilitair verkeer 
meestal geen alternatief. Effect op de filedruk is daarom ook niet of 
nauwelijks te verwachten. Dwarsverbindingen voor langzaam verkeer 
zijn in potentie wél kansrijk als opvulling van ontbrekende schakels in 
het fietsnetwerk. Hierbij ligt het primaat bij de betreffende 
oevergemeenten, maar blijkt initiatief uit het bedrijfsleven soms ook 
kansrijk te zijn. In het kader van World Expo kan vervoer over water 
mogelijk een rol spelen 

 Specifiek vragen wij ook aandacht voor de nieuwe functie van het 
veer Maassluis – Rozenburg na opening van de Blankenburgtunnel. 
Met name voor het langzaam verkeer blijft, ook als de 
Blankenburgverbinding gerealiseerd is, het veer een onmisbare 
schakel, zowel voor het woon-werk verkeer als voor recreatief 
verkeer. 

Het belang van dit veer wordt onderschreven. De beide 
oevergemeenten zijn samen met de provincie -als huidige 
opdrachtgever- primair aan zet.     
 

 In dit verband vragen wij ook uw aandacht voor de langzaam 
verkeerverbinding van de veerstoep naar station Maassluis Centrum. 

De route maakt deel uit van het regionale fietsnetwerk.  
Passend bij de aanpak van de microbereikbaarheid van stations 
verlenen we graag medewerking aan initiatieven om de route van veer 
naar het station te verbeteren.  

 Voor de korte termijn zou vervoer over water ook één van de opties 
kunnen zijn tijdens de buiten-dienst-stelling van de Hoekse Lijn bij de 
ombouw. De haalbaarheid daarvan dient nader onderzocht te worden. 

Dit is qua kosten en capaciteit geen optie. RET ontwikkelt een plan 
voor vervangend vervoer.  

 In het werkplan missen wij de ontwikkeling van een regionale visie op 
het vrachtwagen parkeren. Hiertoe is inmiddels een taskforce in het 
leven geroepen. Dit onderwerp dient in het werkplan een plaats te 
krijgen. 

Het Beleidsplan Vrachtwagenparkeren is in paragraaf 4.1 van het 
Werkplan ingevoegd als bestuurlijke mijlpaal. De eerste contouren 
van het Beleidsplan zijn reeds besproken in een bestuurlijk overleg en 
de bestuurscommissie Va in november. In januari 2016 zal het 
definitieve beleidsplan in de bestuurscommissie Va besproken 
worden. 
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 De uitbreiding van het rijkswegennet is als zodanig geen MRDH-

project. De gevolgen van de ingebruikname van de A4 en de aanleg 
van de Blankenburgverbinding heeft echter wel consequenties voor 
de regio en de direct betrokken gemeenten. Binnen het programma 
‘Beter Benutten Vervolg’ heeft, in relatie met de A4, de aanpak van 
Vijfsluizen in samenwerking met Schiedam en Rijkswaterstaat een 
hoge prioriteit. In relatie met de Blankenburgverbinding vraagt in 
Vlaardingen vooral het tracé van de Marathonweg onze aandacht. Het 
is goed dat het belang daarvan ook door de MRDH wordt onderkend 
en dat de MRDH een bijdrage beschikbaar wil stellen voor 
de ondertunneling onder het spoor en de aansluiting op de A20. Voor 
Maassluis is relevant wat de resultaten van het onderzoek naar de 
netwerkeffecten van de Blankenburgverbinding op de A20 zijn en wat 
dit betekent voor de afritten 6 (nabij Coldenhove) en 7 (Veiling 
Maasland). Als MVS-gemeenten onderschrijven wij het belang van 
deze zaken. 

De MRDH-organisatie neemt kennis van deze positieve opmerkingen. 

 In de paragraaf werklocaties wordt aangekondigd dat een regiobrede 
Agenda Bedrijventerreinen wordt opgesteld, die zal bijdragen aan een 
goede afstemming van vraag en aanbod, waarbij ook wordt gekeken 
naar de profilering van de bedrijventerreinen. Ook wordt 
aangekondigd dat nieuwe vestigingen, met een bovenlokale impact in 
MRDH-verband worden afgestemd. Wij missen het 
kantorenprogramma in paragraaf 4.1 (en in de uitwerking bij deze 
activiteit). Wij zijn van mening dat dit in het werkplan MRDH 
opgenomen moet worden. Voor Vlaardingen wijzen wij op de 
subregionale functie van bedrijventerrein de Vergulde Hand West, 
voor Maassluis op het bedrijventerrein De Dijk. 

Het kantorenprogramma wordt in het algemeen bestuur van 9 
december 2015 vastgesteld. In 2016 zal dit programma verder worden 
uitgewerkt. Er wordt gewerkt aan een gezamenlijke (PZH-MRDH) 
bestuurlijke opdracht. Deze opdracht moet gaan over de verdere 
gezamenlijke uitwerking van deze Agenda Kantoren, waarbij er 
aandacht zal zijn voor onder andere de clusteraanpak, de 
investeringsstrategie en de verbinding met het ruimtelijk domein 
 
De opmerkingen over Maassluis en Vlaardingen nemen wij mee in het 
proces richting de totstandkoming van de Agenda Bedrijventerreinen. 

 De afgelopen jaren kon met de woningcorporaties geen 
overeenstemming worden bereikt om ook woningen en 
zorginstellingen in Schiedam en Vlaardingen aan te sluiten op de 
Leiding over noord. Redenen waren hoge aansluit- en leveringskosten 
voor de huurders/instellingen, geen ruimte voor op termijn aansluiten 
van concurrerende (duurzamere) warmteleveranciers en matige 

Wij ondersteunen de transitie naar een betaalbaar, betrouwbaar en 
duurzaam regionaal warmtesysteem. Dit doen we onder meer door 
met de 23 gemeenten op uniforme wijze de vraag naar warmte in 
kaart te brengen. Hiermee worden de regionale schaalvoordelen 
benut om te komen tot een betere businesscase  voor warmtenetten. 
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garanties over de duurzaamheid van de restwarmte van AVR. 

 Nu ook binnen de MRDH dit project weer hoog op de agenda komt te 
staan vinden wij het belangrijk om bij dit project betrokken te zijn. De 
nu onbenutte infrastructuur loopt immers door het gebied van 
Schiedam en Vlaardingen en krijgt op termijn mogelijk een aftakking 
langs de A4 naar Delft. Dat kan kansen bieden voor zowel de MVS-
gemeenten als de MRDH en kan mogelijk een positieve businesscase 
naderbij brengen. Het spreekt voor zich dat wij in het proces om te 
komen tot een strategie voor een duurzame warmte-infrastructuur, 
naast restwarmte, ook andere vormen van decentrale opwekking 
meenemen. De warmtekansenkaarten die momenteel worden 
gemaakt gaan hierbij helpen. 

- 

 Voor Greenport/Food/Agrologistiek is via de MRDH een 
projectbijdrage van € 1,25 miljoen beschikbaar gekomen. Voor de 
Food Inspiration Academy in Vlaardingen gaat het om een bedrag van 
€ 525.000. Dit draagt bij aan de economische ontwikkeling, met name 
aan de versteviging van het foodcluster, en het versterkt ook de relatie 
tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Wij verheugen ons in het feit dat 
de Food Inspiration Academy in de praktijk een gezamenlijk focuspunt 
is tussen de MRDH en de provincie. Derhalve hadden we die in de 
stukken ook graag zodanig benoemd willen zien. Vlaardingen en 
Schiedam hebben een groot aantal bedrijven in de maritieme sector. 
De MVS-gemeenten willen nader bezien of, en zo ja hoe, wij 
een rol kunnen spelen in het cluster Maritieme maakindustrie. Wat 
betreft clustervorming in de maakindustrie verdient vermelding dat in 
Maassluis de Lely Campus in ontwikkeling komt met aan Lely 
gelieerde en/of verwante bedrijven. 

Binnen de clusteraanpak van de metropoolgemeenten wordt gewerkt 
aan onder andere het benoemen van concrete projecten die de 
clusters vooruit helpen. De MVS-gemeenten zijn aangehaakt op het 
maritieme cluster-overleg. 

   
Rijswijk Voor een specifiek gebied in Rijswijk, businesspark de 

Plaspoelpolder, vragen wij uw bijzondere aandacht. Het belang van 
het businesspark de Plaspoelpolder voor de regio wordt door de 
MRDH goed erkend. De Plaspoelpolder herbergt relatief veel 
internationale bedrijven en vormt daardoor een forse werklocatie met 

De reactie dat de Vervoersautoriteit en Economisch Vestigingsklimaat 
de Plaspoelpolder verschillend waarderen, delen wij niet. Zo wordt de 
Plaspoelpolder ook in de Uitvoeringsagenda Bereikbaarheid 
aangemerkt als metropolitaan economisch centrum. 
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een belangrijke werkgelegenheidsfunctie. Het behouden van deze 
internationale bedrijven binnen de metropool achten wij waardevol. 
Een goede verbinding met onder andere Rotterdam The Hague 
Airport is van groot belang voor deze bedrijven, maar ook voor het 
vestigingsklimaat van toekomstige (internationale) bedrijven in de 
Plaspoelpolder. Station Rijswijk biedt als metropolitaan knooppunt 
kansen voor een betere en meer duurzame bereikbaarheid van 
Rijswijk, aanliggende gemeenten en werkgebieden zoals met name 
de Plaspoelpolder.  
We constateren dat er een verschil in waardering bestaat (vanuit de 
Vervoersautoriteit) van het regionale (openbaar 
vervoers)bereikbaarheidsprofiel van de Plaspoelpolder, in vergelijking 
met de (hogere) metropolitane economische waardering van ditzelfde 
gebied, zoals aangegeven door het Economisch Vestigingsklimaat. 
Teneinde een dergelijke mismatch te voorkomen is een (nog) sterkere 
verbinding en afstemming van opgaven tussen beide 
bestuurscommissies – Vervoersautoriteit (bereikbaarheid) en 
Economisch Vestigingsklimaat – vereist. 

 In het werkplan missen wij in het kader van de werklocaties nog inzet 
op de onderwerpen kantorenmarkt en de detailhandel. Zeker ook in 
de MRDH zijn er fricties in de economie, die op dit moment vooral 
zichtbaar zijn in de winkel- en nog meer in de kantorenmarkt (grote 
leegstand, verpaupering, forse concurrentie). Urgentie in inzet en 
aanpak is geboden. 

De Agenda Kantoren 2015-2025 ligt ter vaststelling voor aan het 
algemeen bestuur van 9 december 2015. In deze Agenda staat ook 
een stappenplan. Volgens dit stappenplan zal de Agenda in 2016 
verder worden uitgewerkt. 
Wat betreft detailhandel is het de ambitie om in 2016 een MRDH-
agenda op te stellen. Het beleid van de voormalige regio’s is van 
recente datum en destijds al op elkaar afgestemd. Dat maakt deze 
ambitie realiseerbaar. 

 Tot slot willen we er voor pleiten om verschillen in aanpak tussen de 
twee oude regio’s, nog meer dan nu het geval is, te stroomlijnen zodat 
we ons als één regio profileren. Te denken valt aan gelijkschakeling 
qua verkeersmodel en mobiliteitsaanpak en het project “Slim OV-idee” 
niet alleen te beperken tot de Rotterdamse regio. 

Het profileren als één regio is inderdaad van groot belang ; het 
stroomlijnen tot één aanpak hoort daar bij. Op specifieke thema’s en 
programma’s kan er wel sprake zijn van lopende 
contracten/convenanten die op dit moment nog een verschil in  
aanpak noodzakelijk maken. 
Voor de genoemde voorbeelden verkeersmodel, mobiliteitsaanpak en 
Slim OV-idee wordt verwezen naar de eerdere beantwoording in 
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voorliggende nota. 

   
Wassenaar Niet overal in het werkplan blijkt even duidelijk aan welke werkvelden 

welke gemeenten meedoen. In de Begroting van 2016 is op blz. 22 
een schema toegevoegd waarin duidelijk staat welke gemeenten per 
werkveld meedoen, meedenken en meeweten. Het zou goed zijn om 
dit schema ook toe te voegen in het werkplan. 

Dit schema is toegevoegd in paragraaf 4.3 van het Werkplan. 

 Ten slotte hebben wij in onze zienswijze op de Begroting 2016 (d.d. 
11 mei 2015) gevraagd om meer concretisering en meer specificatie 
van activiteiten, de kosten en de te ramen uren van gemeenten. 
Kortom meer transparantie in de begroting. Deze opmerking geldt wat 
ons betreft nog steeds. Het werkplan geeft op dit moment alleen 
inzicht in de strategie en de vertaling daarvan in de bestuurlijke 
organisatie. De concrete activiteiten ontbreken hier. Voor deze 
activiteiten wordt verwezen naar de vastgestelde Begroting 2016 en 
het Investeringsprogramma Vervoersautoriteit 2016. Wij verwachten 
dat u voor 2017 een duidelijke koppeling zult maken tussen de 
strategische doelstellingen en de in te zetten middelen en te 
ondernemen acties, zowel van de MRDH als van gemeentes. 

Juist door met ingang van 2017 de koppeling aan te brengen tussen 
de doelen en de middelen in één document, verwachten wij de door u 
bedoelde koppeling dan helder te kunnen laten zien. 

   
Westland Verheugd zijn wij met de in 2015 toegekende MRDH projectbijdrage 

van € 1,25 miljoen voor vijf projecten binnen het cluster 
Greenport/Food/Agrologistiek. Voor het Fieldlab Smart Food in 
Westland en TECH gaat het om een bedrag van € 375.000. 
respectievelijk € 145.000. Dit is het resultaat van intensieve 
samenwerking tussen de betrokken gemeenten bij het 
Greenport/Foodcluster (primair Vlaardingen, Westland, Lansingerland, 
Pijnacker-Nootdorp, Barendrecht, Ridderkerk, in afstemming met 
Rotterdam, Delft, Den Haag en Midden-Delfland). Zoals in het 
werkplan staat aangegeven gaan deze clusterversterkende 
activiteiten in 2016 verder vorm krijgen. Wij kijken er naar uit om dit 
samen met de MRDH te doen. 

- 
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Zoetermeer Voor Zoetermeer is het cluster ICT/Hightech/Safety/Security van 

belang. De Dutch Innovation Campus kan een bijdrage leveren aan 
het versterken van dit cluster. U geeft aan dat in de eerste helft van 
2016 vanuit een gezamenlijke visie projecten binnen dit cluster zullen 
worden aangedragen. Vanuit Zoetermeer wordt deelgenomen aan de 
uitwerking van het plan voor dit cluster, in samenwerking met in ieder 
geval de gemeenten Den Haag en Delft. 

- 

 Op het gebied van verkeer en vervoer wordt in 2016 de Strategische 
Bereikbaarheidsagenda (SBA) afgerond. Nu de komst van station 
Bleizo definitief is en de oplevering gepland staat voor 2018, is het 
belangrijk dat onderzocht gaat worden of Bleizo meer kan bijdragen 
aan de verbetering van regionale openbaar vervoersnetwerken en 
een robuust lightrailsysteem in de regio. Meer concreet willen wij 
graag onderzoeken of Bleizo op termijn kan bijdragen aan betere 
noord-zuidverbindingen en de bereikbaarheid van het vliegveld 
Rotterdam The Hague Airport. Dit zien wij graag terugkomen in de 
SBA, en in het verlengde daarvan, ook in de Investeringsstrategie. 

In de uitwerking van de Strategische Bereikbaarheidsagenda zal 
hiernaar worden gekeken.  
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1 Inleiding: terug- en vooruitblik 
 
Op 19 december 2014 is de gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag in 
werking getreden. Met het constituerend beraad van het algemeen bestuur op die datum was de 
MRDH definitief uit de startblokken. Het jaar 2015 heeft voor een belangrijk deel in het teken 
gestaan van de verdere opbouw, van zowel de samenwerking met en tussen de 23 gemeenten en 
de interne organisatie, de manier van samenwerken met onze partners binnen en buiten de regio 
en de nadere uitwerking van de strategische agenda.  
 
Missie  
De Metropoolregio Rotterdam Den Haag werkt aan een Europese topregio.  
 
23 gemeenten gaan de uitdaging aan om de internationale concurrentiepositie te verbeteren door 
hun kennis en  bestuurlijke  kracht in te zetten en samen te werken met het bedrijfsleven, de 
kennisinstituten en medeoverheden. Wij werken aan een aantrekkelijke regio voor inwoners om te 
werken, wonen en recreëren, waar (internationale) bedrijven zich vestigen en waar bezoekers zich 
welkom voelen. Wij richten ons op het versterken van de bereikbaarheid en het economisch 
vestigingsklimaat van de regio Rotterdam Den Haag. 
 
Visie  
De Metropoolregio Rotterdam Den Haag wil een Europese topregio worden. 
Wij zijn al een sterke Europese regio, maar willen nog beter presteren. Betere economische  
prestaties, betekent meer welvaart voor de inwoners.   
 
Om dit te bereiken zetten we in op: 

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

 
De Investeringsstrategie MRDH, het OESO-onderzoek en de Roadmap Next Economy zijn 
voorbeelden van integrale trajecten die in 2015 zijn ingezet om de strategische agenda nader uit te 
werken. Deze trajecten worden aanvullend aan elkaar ingevuld om zo steeds meer en beter 
inhoudelijke focus aan te brengen en nieuwe financiële strategieën te ontwikkelen. 
Ook de uitwerking van de Strategische Bereikbaarheidsagenda is in 2015 opgestart; deze wordt in 
2016 afgerond. In 2015 is uiteraard ook invulling gegeven aan de wettelijke taken rond verkeer en 
vervoer en is een nadere uitwerking gemaakt van het werkprogramma Economisch 
Vestigingsklimaat.  
 
Het afgelopen jaar is verder geïnvesteerd in de samenwerking met de provincie Zuid-Holland. Op 
vele fronten en bij vele projecten is er van oudsher, vanuit de toenmalige stadsregio’s, al sprake 
van een goede inhoudelijke samenwerking. Op bestuurlijk niveau is met de ondertekening van de 
samenwerkingsafspraken op 8 september over een achttal gezamenlijke investeringen de 
inhoudelijke samenwerking verder kracht bij gezet.  
 
De 23 gemeenten zijn de metropoolregio Rotterdam Den Haag. Samen zijn ze eigenaar van een 
gemeenschappelijke organisatie. De MRDH is weliswaar juridisch een formele 
Gemeenschappelijke Regeling, maar is meer. Het is een netwerk van, voor en door de 23 
gemeenten. De MRDH-organisatie ondersteunt en faciliteert deze samenwerking en het 
uitgangspunt is dat de organisatie ook juist vanuit de 23 gemeenten vorm krijgt. In 2015 is bij de 
gemeenten opgehaald hoe dit verder ingevuld kan worden. Daar wordt in dit werkplan nader op 
ingegaan. Daarnaast is in 2015 ook een start gemaakt met de verdere ontwikkeling van de 
gemeenschappelijke organisatie. De organisatie moet steeds beter in staat zijn om op een 
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moderne wijze lokaal, regionaal maar ook internationaal te functioneren.  
 
De MRDH is amper een jaar onderweg en er is al veel werk verzet. Het voorliggende Werkplan 
MRDH geeft inzicht in de strategie voor de komende jaren en de vertaling daarvan naar de 
(bestuurlijke) organisatie. Voor de concrete activiteiten in 2016 wordt verwezen naar de 
vastgestelde Begroting 2016 en het Investeringsprogramma Vervoersautoriteit 2016. In het 
voorliggend Werkplan wordt inzicht gegeven in activiteiten die aanvullend daar op nu verwacht 
worden voor het jaar 2016.  
Voor de financiële- en personele inzet en de financiën van de MRDH-organisatie wordt eveneens 
verwezen naar de vastgestelde begroting MRDH 2016. 
 
Het Werkplan verschijnt eenmalig in de voorliggende vorm. Het strategisch deel van het Werkplan 
wordt met ingang van 2017 gekoppeld aan de doorlooptijd van de Strategische agenda van de 
MRDH en wordt daarmee niet meer jaarlijks uitgebracht. De concrete activiteiten worden met 
ingang van 2017 jaarlijks geïntegreerd in de Begroting MRDH. Daarmee wordt er voortaan in één 
document de koppeling gelegd tussen doelen en middelen. De voortgang van de activiteiten wordt 
via de Jaarrekening en de Bestuursrapportages gemeld.  
 
In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de strategie en in hoofdstuk 3 op de vertaling daarvan naar de 
organisatie. Hoofdstuk 4 gaat ten slotte in op de activiteiten die, aanvullend op de vastgestelde 
Begroting, in 2016 voorzien worden.  
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2 Strategie  
 
In dit hoofdstuk wordt de strategie voor de komende jaren beschreven om de ambitie van een 
Europese topregio te realiseren. 

2.1 Vertrekpunt strategische agenda MRDH 
Op 19 december 2014 heeft het algemeen bestuur de Strategische Bereikbaarheidsagenda (SBA) 
en de Agenda Economisch Vestigingsklimaat (AEV) vastgesteld. Deze twee agenda’s zijn de basis 
voor de MRDH-brede strategie. Het verbeteren van het verkeer- en vervoersysteem is immers een 
cruciaal onderdeel van de metropoolvorming en daarmee voor het versterken van de economische 
positie van de regio.  
 
De Vervoersautoriteit MRDH geeft uitvoering aan de wettelijke taken en bevoegdheden op het 
terrein van verkeer en vervoer. De SBA bevat de ambities voor dit beleidsterrein, waarbij vijf 
kernthema’s centraal staan: 1) Concurrerende economie, 2) Verbeteren van de kwaliteit van 
plekken, 3) Kansen voor mensen, 4) De duurzame regio en 5) Efficiënt en rendabel.  
In 2015 is een start gemaakt met de nadere uitwerking van de SBA om daarmee te komen tot een 
plan dat voldoet als een Regionaal Verkeer- en Vervoersplan op grond van de Planwet Verkeer en 
Vervoer. De SBA is ook de basis voor de vertaling naar maatregelen, het aanscherpen van 
subsidieregels etc. Het is een plan op hoofdlijnen, zodat flexibiliteit mogelijk is om in te kunnen 
spelen op nieuwe ontwikkelingen. Begin 2016 zal de zienswijzeprocedure starten. 
 
In de AEV zijn economische kansen en bedreigingen van de regio geanalyseerd. De AEV bevat de 
ambities voor de versterking van het Economisch Vestigingsklimaat, waarbij acht werkvelden 
centraal staan: 1) Werklocaties, 2) Smart infrastructure, 3) Branding, 4) Clustervorming, 5) 
Financiering, 6) Onderwijs en arbeidsmarkt, 7) Bereikbaarheid en 8) Economie landelijk gebied. 
 
Vanuit deze thema’s en werkvelden worden concrete activiteiten opgepakt, die voor het komend 
jaar grotendeels al beschreven zijn in de Begroting 2016 en het Investeringsprogramma 
Vervoersautoriteit. In hoofdstuk 4 wordt beschreven welke activiteiten daar aanvullend op voorzien 
worden in 2016. In 2015 is vanuit de organisatieonderdelen Vervoersautoriteit en Economisch 
Vestigingsklimaat gezamenlijk een start gemaakt met de nadere uitwerking van de MRDH-brede 
strategie.  

2.2 Nadere uitwerking Strategische agenda MRDH 
De economische groei en werkgelegenheid van de regio Rotterdam Den Haag blijft achter ten 
opzichte van andere regio’s in Nederland en Europa. Ondanks de nabijheid en complementariteit 
van veel sterke economische sectoren komen samenwerking en cross-overs echter nog 
onvoldoende tot stand. De fysieke verbindingen binnen het gebied en van/naar het gebied zijn nog 
niet overal op orde om economische groei te kunnen faciliteren. 
 
Om de economische structuur van het gebied te versterken, de bereikbaarheid verder te 
verbeteren en gesteld te zijn voor en te kunnen inspelen op veranderingen die op ons gebied 
afkomen, is in 2015 vanuit de SBA en AEV gestart met een nadere uitwerking van de MRDH-brede 
strategie. Deze uitwerking is ingezet via een aantal nauw samenhangende trajecten die hieronder 
beschreven worden. 

2.2.1 Kernopgaven economische structuurversterking 
In het licht van relevante trends en toekomstscenario’s is door professor Tordoir1 een nadere 
analyse  uitgevoerd naar de opgaven die leiden tot economische structuurversterking van ons 
gebied.  

                                                
1 Hoogleraar economische geografie Universiteit van Amsterdam 



6 
 

 
Uit deze analyse zijn vier kernopgaven naar voren gekomen:  

1. Metropolitane verbindingen: verbetering interne- en internationale verbindingen 
2. Economische vernieuwing 
3. Transitie naar toonaangevende duurzaamheid 
4. Attractiviteit 

Deze kernopgaven vragen om gerichte investeringen om de kracht van de steden en het 
omliggende gebied verder te versterken. In de analyse zijn essentiële investeringspakketten 
geïdentificeerd die gegeven de trends en scenario’s robuust zijn voor de korte en middellange 
termijn. De vier kernopgaven en de gekozen aanpak zijn op 3 juli 2015 door het algemeen bestuur 
onderschreven en zijn uitgangspunt voor de MRDH-brede strategie voor de komende periode. 

2.2.2 OESO Metropolitan Review 
In 2015 is in opdracht van het ministerie van BZK en de MRDH gestart met de OESO Metropolitan 
Review. Met de MRDH als hoofdcasus wordt de samenhang tussen de economische prestaties en 
de bestuurlijke organisatie van metropolitane regio’s onderzocht. Eind 2015 is het onderzoek 
afgerond en zijn aanbevelingen gedaan over hoe de bestuurlijke inrichting bij kan dragen aan de 
economische structuurversterking. Het eindrapport wordt op 1 februari 2016 gepresenteerd ten 
tijde van het Nederlandse EU-voorzitterschap. De eerste bevindingen onderschrijven: 

• het belang om de gezamenlijke massa in de regio ook daadwerkelijk met elkaar te 
verbinden, onder andere door een regionale ruimtelijk-economische investeringsstrategie 
te ontwikkelen met inzet op verkeer en economisch vestigingsklimaat; 

• de noodzaak om focus aan te brengen binnen de investeringsagenda en om tegelijk 
maatregelen te nemen die in de breedte groei ondersteunen. Zoals inzetten op onderzoek 
en ontwikkeling en mobiliteitsbevordering voor alle lagen van de bevolking. 

2.2.3 Investeringsstrategie  
Met de vier kernopgaven zoals beschreven in 2.2.1 en de aanbevelingen van de OESO als 
leidraad is het nu het meest urgent om concrete investeringsprojecten te realiseren. Het is als 
eerste nodig inzicht te krijgen in welke investeringen (publiek én privaat) in de regio op stapel 
staan en hoe deze elkaar kunnen versterken. De MRDH, provincie Zuid-Holland en de 
Economische Programmaraad Zuidvleugel hebben in 2015 de handen ineengeslagen voor het 
invulling geven aan de Investeringsstrategie. De 23 gemeenten voeden de Investeringsstrategie; 
hiervoor zijn in gezamenlijke sessies projecten aangeleverd. De gezamenlijke Investeringsstrategie 
kan ook benut worden om richting Europa sterker te staan voor een beroep op middelen uit 
Europese fondsen.  
 
Investeringsstrategie en Investeringskaart 
De Investeringsstrategie vervult vier functies: 1) Informeren, 2) Faciliteren, 3) Sturen en 4) 
Realiseren. De aandacht in 2015 is in eerste instantie vooral uitgegaan naar de informerende 
functie. Het is voor overheden, bedrijven en kennisinstellingen van belang om op het gebied van 
investeringen (van elkaar) te weten wat er speelt en waarop wordt ingezet. Daarmee kunnen 
enerzijds tegenstrijdige belangen bespreekbaar worden gemaakt, anderzijds kansen voor win-
winsituaties worden benut. De Investeringskaart biedt het instrument om de investeringsprojecten 
in beeld te brengen. 
 
Door van de investeringsprojecten ook de stand van zaken en voortgang op de Investeringskaart 
(www.investeringskaart.nl) weer te geven ontstaat de mogelijkheid om te monitoren. In 2015 is een 
systematiek ontwikkeld waar de investeringsprojecten op uniforme wijze mee geanalyseerd en 
beoordeeld kunnen worden. Daarmee wordt zichtbaar hoe een investeringsproject ervoor staat, 
maar ook wat er nodig is om het investeringsproject verder te brengen. Daar invulling aan geven is 
de faciliterende functie. 
 
 

http://www.investeringskaart.nl/
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De Investeringsstrategie komt tot volle wasdom als ook de sturende functie wordt benut. Deze 
houdt in dat op basis van de Investeringskaart keuzes worden gemaakt tussen en prioriteiten 
worden bepaald voor de gewenste investeringen in het licht van de geambieerde economische 
structuurversterking van de regio. De sturende functie duidt op het gezamenlijk 
handelingsperspectief van overheden, bedrijven en kennisinstellingen. 
 
De informerende, faciliterende en sturende functie kunnen gefaseerd tot uitvoering komen.   
 
Als de keuzes zijn gemaakt en de prioriteiten zijn gesteld, is het zaak om de investeringsprojecten 
ook daadwerkelijk te realiseren en concrete resultaten te boeken. Hier is ook een 
financieringsstrategie voor nodig.  
Het daadwerkelijk realiseren van investeringsprojecten is een gezamenlijke opgave van de MRDH, 
de provincie Zuid-Holland en andere partners. Hierbij past het om het eigenaarschap van 
investeringsprojecten, ook bestuurlijk, met elkaar te verdelen. 
 
Financieringsstrategie 
Investeringsprojecten vereisen een financieringsstrategie om van een idee te komen tot een 
concreet project dat daadwerkelijk gerealiseerd wordt. Publiek-private financiering zal meer regel 
dan uitzondering worden. Publiek-private en private financiering stellen andere eisen aan 
investeringsvoorstellen dan publieke bekostiging. Om die reden is in 2015 een kleine groep 
financieel experts van gemeenten, provincie, private partijen en het ministerie van Economische 
Zaken bijeengebracht om de komende jaren als Expertisecentrum investeringsprojecten verder te 
helpen en relaties op te bouwen met relevante financiële instellingen. Het gaat dan bijvoorbeeld 
om het opstellen van businesscases, uitvoeren van risicoanalyses en het komen tot 
financieringsarrangementen.  
 
Investeringen korte- en middellange termijn 
In 2015 is een start gemaakt met het in kaart brengen van de investeringen die voor de korte- en 
middellange termijn binnen de regio op stapel staan. Met behulp van de eerder genoemde 
systematiek zijn in 2015 voor de vier kernopgaven proposities opgesteld met investeringen die als 
eerste opgepakt worden. 
 
Investeringen lange termijn 
Naast de noodzakelijke investeringen voor de korte- en middellange termijn is het voor de 
Investeringsstrategie ook van belang om zicht te krijgen op de investeringen die voor de meer 
lange termijn noodzakelijk zijn. Hiervoor is een analyse nodig op de economische vernieuwing. 

2.2.4 Economische vernieuwing: Roadmap Next Economy 
De eerste bevindingen van het OESO-onderzoek onderschrijven de noodzaak om in de MRDH te 
komen tot economische vernieuwing. Vernieuwing is noodzakelijk om in te kunnen spelen op 
veranderingen die op onze regio afkomen. Trends als grondstoffenschaarste, digitalisering, 
globalisering, robotisering, 3D-printing, zelfsturende voertuigen, reshoring in combinatie met de 
steeds verdergaande verstedelijking betekent dat het zwaartepunt van de nieuwe economie, 
oftewel de next economy, steeds meer verschuift naar stedelijke regio’s zoals de MRDH. Dit biedt 
grote kansen voor nieuwe bedrijvigheid. Om die nieuwe bedrijvigheid te laten floreren, zal de regio 
zich internationaal moeten positioneren als aantrekkelijke toplocatie voor de koplopers.  
Om invulling te geven aan de bevindingen van de OESO is in 2015 een start gemaakt met het 
opstellen van de Roadmap Next Economy. De MRDH is opdrachtgever van de Roadmap; de 
provincie, partners uit bedrijfsleven, medeoverheden en kennisinstellingen worden nauw 
betrokken. Met de Roadmap wordt de noodzakelijke gemeenschappelijke agenda gericht op de 
economische transitie opgesteld: hoe moeten we als regio inspelen op de genoemde trends? 
Daarbij wordt in kaart gebracht wat er voor de regio noodzakelijk is aan acties en investeringen 
voor de middellange- en lange termijn: een concreet uitvoeringsprogramma met bijbehorende 
noodzakelijke publieke en private investeringen om de economie en bereikbaarheid van de regio te 
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versterken. De eerste resultaten worden verwacht voor de zomer van 2016 en vormen input voor 
de Investeringsstrategie.  
 
Op basis van de Investeringsstrategie en bijbehorend financieel onderbouwd 
uitvoeringsprogramma, gecombineerd met de Europese inbedding van het gedachtegoed van de 
Next Economy wordt een kansrijke link gelegd naar toekomstige financiers. 

2.2.5 Vervolg in de komende periode 
De hiervoor beschreven samenhangende trajecten lopen door in 2016 en geven richting voor de 
activiteiten van de MRDH voor de komende jaren.  
 
In 2016 worden de volgende activiteiten voorzien: 

• Verder aanvullen van de investeringskaart met investeringen van de 23 gemeenten, de 
provincie en private partijen. 

• Volledig functioneel zijn van het Expertisecentrum investeringsprojecten. 
• Invulling geven aan de aanbevelingen uit de OESO Metropolitan Review. 
• Afronden van de Roadmap Next Economy en doorvertalen naar triple helix projecten in de 

Investeringsstrategie. 
• Verder invullen van het bestuurlijk eigenaarschap van investeringsprojecten. 

2.3 Monitoring 
Eind 2015 is gestart met het project ‘regiomonitor’. Hierin wordt een jaarlijkse regiomonitor 
ontwikkeld. In deze monitor worden de regionale ontwikkelingen op gebied van economie en 
bereikbaarheid weergegeven en geanalyseerd. De indicatoren van de regiomonitor zijn zo 
opgesteld dat ze de acties en doelen zoals weergegeven in de begroting van de MRDH van 
kwantitatieve onderbouwing voorzien. In 2016 wordt de eerste regiomonitor gepresenteerd. De 
hierin gebruikte indicatoren worden in de begroting voor 2017 opgenomen. De uitkomsten van de 
in 2016 gepresenteerde regiomonitor worden als nulmeting voor de begroting 2017 gebruikt. Deze 
cijfers komen echter pas in het voorjaar van 2016 beschikbaar, als de begroting 2017 al ter 
zienswijze aan de gemeenteraden is aangeboden. De regiomonitor, met daarin de nulmeting op de 
in de begroting opgenomen indicatoren, wordt ter informatie aan de gemeenten toegezonden.  
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3 Bestuur en organisatie 
 
In het vorige hoofdstuk is ingegaan op de strategie voor de komende periode; dit hoofdstuk gaat in 
op de vertaling daarvan naar de (bestuurlijke) organisatie. Nadat in 2015 de organisatie moest 
worden opgestart, is het nu zaak om verdere stappen te zetten. Toets punten hierbij zijn: 
versterken van de positie van de samenwerkende gemeenten, flexibiliteit, snelheid en het 
opbouwen van het regionale, nationale en internationale netwerk.  

3.1 Van, voor en door de 23 gemeenten 
De 23 gemeenten hebben elkaar gevonden om met elkaar de uitdaging aan te gaan om de 
bereikbaarheid en het economisch vestigingsklimaat van de metropoolregio te versterken. Dit is 
een unieke vorm van samenwerking, van onderaf opgebouwd. De gemeenten zijn de backbone 
van de MRDH en vormen samen met de gezamenlijke organisatie het netwerk in de regio.  
Er liggen nieuwe mogelijkheden, die ontstaan door de nieuwe context, door de nieuwe of 
geherformuleerde taken en door het benutten van het volledige werkkapitaal van de 23 gemeenten 
voor de gezamenlijke doelen. Deze mogelijkheden zijn in 2015 geformuleerd op basis van 
gesprekken die in opdracht van het directieteam MRDH door ABD-interim zijn gevoerd met 
verschillende kernspelers in het netwerk, zowel bilateraal als in groepen. Het gaat om gesprekken 
op alle niveaus van raadsleden, wethouders, burgemeesters, gemeentesecretarissen, griffiers, 
bestuursadviseurs tot inhoudelijke betrokken ambtenaren. Het zijn vooral mensen vanuit de 
gemeenten geweest en daarnaast hebben enkele gesprekken plaatsgevonden binnen de 
gemeenschappelijke organisatie en haar directieteam. Ook is een informele denktank gestart, 
bestaande uit een aantal burgmeesters, wethouders, gemeentesecretarissen, Jong MRDH en de 
secretaris-generaal MRDH. Verder is gekeken naar voorbeelden van andere regionale netwerken 
zoals in Eindhoven of rondom het thema water met de Deltacommissaris en is gesproken met 
mensen uit de relevante omgeving zoals de provincie, Innovation Quarter en het 
samenwerkingsverband Economische Programmaraad Zuidvleugel. Tot slot is met een enkele 
wetenschapper op het terrein van regionale samenwerking gesproken. De bevindingen uit de 
gesprekken zijn verwoord in het eindrapport ‘Van Samen Besluiten naar ook Samen Werken, 
advies MRDH van, voor en door de 23’. In het eindrapport worden negen adviezen gegeven: 
 
1. Benoem explicieter wat het samenwerkingsmodel is 
2. Ontwikkel een eenduidige missie en visie en werk dit uit tot een heldere lange termijn strategie 
3. Optimaliseer het samenspel van de formele organisaties 
4. Investeer in het informele netwerk 
5. Zorg voor een betere balans tussen de verschillende belangen 
6. Creëer meer gelegenheid voor effectieve en efficiënte betrokkenheid van de raden 
7. Vernieuw de werkwijze en investeer in communicatie 
8. Breid het netwerk uit naar het bedrijfsleven, de inwoners, kennisinstellingen en de collega-

overheden 
9. Leer van elkaar en van anderen 

 
De adviezen worden in nauwe samenwerking met de 23 gemeenten nader uitgewerkt om het 
netwerk en het eigenaarschap van de metropoolregio te versterken. Dit alles vraagt om aandacht 
voor de organisatieontwikkeling, zowel binnen de gemeenschappelijke werkorganisatie als binnen 
de individuele gemeenten. 
 
Acties die vanuit de informele denktank deels in 2015 zijn opgestart en verder in 2016 hun werking 
vinden, zijn onder andere: 

• Het benoemen van een top 10 van inhoudelijke prioriteiten vanuit het lokale perspectief, 
die gebaat zijn bij een regionale aanpak.  

• Het formuleren van een gemeenschappelijke code over hoe we met elkaar willen 
samenwerken en dat uit willen dragen.  
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• Het opzetten van MRDH-locaties door de hele regio heen, waar aan inhoudelijke projecten 
gewerkt kan wordt.  

• Verstevigen en moderniseren van de communicatie, waarbij naast formele ontmoetingen 
ook ruimte is om het informele netwerk te versterken met de inhoud als bindende element. 
Hierbij ook nagaan hoe nieuwe middelen, waaronder social media, ingezet kunnen worden 
om effectiever en gerichter te communiceren. 

 

3.2 Overleg 23 gemeenten 
Formeel bestuurlijk overleg 
De gemeenschappelijke regeling MRDH vormt de basis voor het formele bestuurlijk overleg. De 23 
gemeenten zijn bestuurlijk vertegenwoordigd in het algemeen bestuur en de twee 
bestuurscommissies. Deze gremia zijn, elk waar het hun bevoegdheden betreft, besluitvormend.  
In het algemeen bestuur zijn tussen januari 2015 en nu flinke stappen gezet, die het kader vormen 
voor de  verdere activiteiten binnen de MRDH. De oproep tot tempo wordt ook in 2016 stevig 
ingevuld.  
 
Drie leden uit het algemeen bestuur, roulerend om de twee jaar, hebben naast de voorzitter en 
plaatsvervangend voorzitter een plaats in het dagelijks bestuur.  Dit betekent dat in december 2016 
drie nieuwe leden van het dagelijks bestuur benoemd worden voor de periode 2017-2018. De 
voorzitter van de MRDH wordt door het algemeen bestuur benoemd voor een periode van twee 
jaar met dien verstande dat de burgemeester van Den Haag of de burgemeester van Rotterdam 
als voorzitter wordt aangewezen. In december 2016 zal het voorzitterschap van de MRDH 
wisselen naar de burgemeester van Den Haag. 
 
Betrokkenheid gemeenteraden 
De gemeenteraden hebben een koppositie binnen de MRDH. Gemeenteraadsleden zijn 
vertegenwoordigd in de twee adviescommissies en de rekeningcommissie die adviseren aan het 
algemeen bestuur en de bestuurscommissies. Hiermee wordt de basis gelegd voor de inhoudelijke 
betrokkenheid van de gemeenteraden. Daarnaast zijn de gemeenteraden betrokken via de 
zienswijzeprocedures die gevolgd worden voor de onderwerpen die in de gemeenschappelijke 
regeling MRDH benoemd staan. In de uitwerking van de adviezen zoals genoemd in paragraaf 3.1 
wordt nadrukkelijk bezien op welke wijze de betrokkenheid van de gemeenteraden verder vergroot 
kan worden. In de adviescommissies vindt ook het gesprek plaats over de rol en het verbeteren 
van de betrokkenheid. 
 
Betrokkenheid gemeentesecretarissen  
De gemeentesecretarissen hebben een belangrijke rol als mede-eigenaar van de MRDH-
organisatie. Het overleg van de 23 gemeentesecretarissen is in 2015 opgestart, waarmee de 
gemeenten ook op dat niveau betrokken zijn bij de MRDH. 
 
Informeel overleg 
Naast het formele overleg, typeert een netwerkorganisatie zich juist ook door informeel overleg. Op 
ambtelijk niveau vindt veel informeel overleg plaats. Op bestuurlijk niveau kan informeel overleg 
plaatsvinden binnen of gekoppeld aan een formeel overleg of als apart overleg. De raadsleden zijn 
betrokken via de adviescommissies en de rekeningcommissie. Door de beide adviescommissies is 
in 2015 besloten om in de bijeenkomsten ook voldoende ruimte te reserveren voor informeel 
inhoudelijk overleg, om op die manier vroegtijdig bij thema’s betrokken te worden. In 2016 wordt 
verder invulling gegeven aan informeel bestuurlijk overleg door het organiseren van 
netwerkborrels, thema-events en bijeenkomsten voor raadsleden. Op die manier worden 
bestuurders en raadsleden betrokken bij de inhoudelijke trajecten waar de MRDH aan werkt. 
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Evaluatie gemeenschappelijke regeling 
In de gemeenschappelijke regeling MRDH is voorzien in een periodieke evaluatie van de regeling. 
Daarbij is bepaald dat de eerste evaluatie plaatsvindt twee jaar na inwerkingtreding van de 
regeling. Een plan van aanpak voor deze evaluatie zal in december 2016 aangeboden worden aan 
het algemeen bestuur. 

3.3 Samenwerking noodzakelijk 
Naast het bundelen van de kracht van de 23 gemeenten, is samenwerking met onder meer 
bedrijfsleven, kennisinstellingen, omliggende regio’s zoals Drechtsteden en Leiden, de provincie 
en het Rijk noodzakelijk om de ambities te realiseren. De MRDH werkt nauw samen met de 
Economische Programmaraad Zuidvleugel (EPZ), het triple helix orgaan van vertegenwoordigers 
van bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen. Samenwerking met omliggende regio’s en de 
andere partners vindt plaats zowel bij de strategische trajecten zoals genoemd in hoofdstuk 2 als 
bij de uitvoering van concrete activiteiten.  
 
Voor wat betreft de samenwerking met de provincie Zuid-Holland hebben het college van 
gedeputeerde staten van de provincie Zuid-Holland en het dagelijks bestuur van de MRDH de 
inhoudelijke samenwerking verder kracht bijgezet door op 8 september 2015 afspraken te maken 
over een gezamenlijke inzet op de vier kernopgaven zoals beschreven in paragraaf 2.2.1: 

1. Verbetering van interne- en internationale verbindingen 
– 4-sporigheid Den Haag-Rotterdam 
– Internationaal bereikbaar 
– Eén openbaarvervoerkaart 

2. Transitie naar toonaangevende duurzaamheid 
– Warmtenet/-rotonde (Cluster West) 
– Mobiliteitsinnovatie 

3. Economische vernieuwing 
– Fieldlabs 

4. Aantrekkingskracht op talent en investeerders 
– Aantrekkelijk Metropolitane Landschappen 
– World Expo Rotterdam 2025 

In 2016 wordt aan deze samenwerkingsprojecten verder invulling gegeven. 
 
Ook op landelijk niveau werkt de MRDH samen met partners. Zo vindt er afstemming plaats met 
de regio Noord Holland. De MRDH neemt onder andere ook deel aan het DOVA (de  
samenwerking van de 12 provincie en 2 metropoolregio’s over OV-chipkaartkwesties), het 
Fietsberaad, de Nationale Databank Wegverkeersgegevens, de Nationale Databank Openbaar 
Vervoer en aan activiteiten van het landelijk kenniscentrum CROW/KpVV.  
 
De MRDH levert ook een bijdrage aan landelijke strategische trajecten zoals Agenda Stad, de 
Nationale Omgevingsagenda en de Nationale Omgevingsvisie. Een bestuurlijke delegatie van de 
MRDH neemt deel aan het jaarlijks bestuurlijk overleg van de Zuidelijke Randstad met het Rijk 
over het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). 
 
Op internationaal niveau werkt de MRDH onder meer samen met de OESO en participeert de 
MRDH in Europese netwerken en projecten.  

3.4 Organisatieontwikkeling 
De inrichting van de ambtelijke MRDH-organisatie en het bijbehorende functiegebouw hebben in 
2014 vorm gekregen. Daarbij is aangegeven dat het functiegebouw dynamisch is, dat zeker bij de 
start van de organisatie onderhoud behoeft. In het functieboek is om die reden aangekondigd dat 
in het eerste jaar geëvalueerd zal worden of de functies in voldoende mate aansluiten bij de 
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wensen en behoeften van het bestuur, management en de medewerkers. 
 
De MRDH-organisatie werkt in een nieuwe context en een nieuwe politiek-bestuurlijke omgeving. 
De verwachting is dat de dynamiek de komende periode toeneemt. Dit vraagt om een 
vernieuwende organisatie die in kan spelen op deze dynamiek. In 2015 is een start gemaakt met 
de verdere ontwikkeling van de organisatie en de evaluatie van het functiegebouw.  

3.5 Flexibel werken en vergaderen 
Een vernieuwende organisatie betekent ook flexibiliteit in de manier van werken en vergaderen. 
Naast het verder doorvoeren van het digitaal werken binnen de MRDH-organisatie, wordt in 2016 
ook nagegaan of met behulp van ICT-ondersteuning op meer locaties in de regio werken en 
vergaderen gefaciliteerd kan worden. Dit idee is mede vanuit de gemeenten naar voren gekomen. 
Door bijvoorbeeld digitaal vergaderen te faciliteren, hoeven bestuurders en ambtenaren van de 
gemeenten niet altijd naar de centrale locatie af te reizen om toch deel te kunnen nemen aan 
MRDH-overleg. Door meer vergaderfaciliteiten verspreid over de regio beschikbaar te stellen, kan 
meer flexibel en dichter bij de gemeenten vergaderd worden. Het mogelijk maken dat op meerdere 
locaties ingelogd kan worden op het netwerk van de MRDH-organisatie, brengt flexibiliteit in het 
werken voor de MRDH voor zowel de gemeenten als voor medewerkers van de MRDH-
organisatie. Met een aantal gemeenten, verspreid door de regio, wordt in 2016 nagegaan welke 
mogelijkheden er zijn om het flexibel werken en vergaderen te faciliteren. 

3.6 Veegactie verordeningen en reglementen 
In de constituerende vergadering van het algemeen bestuur zijn diverse verordeningen en 
reglementen vastgesteld. Bij de vertaling hiervan naar de praktijk zijn in 2015 enkele technische 
onvolkomenheden naar voren gekomen zoals tekstuele omissies en –onduidelijkheden en zaken 
die toch moeilijk werkbaar blijken. Per brief van 25 maart 2015 aan de leden van het algemeen 
bestuur is om die reden een technische veegactie aangekondigd waarbij is aangegeven dat een 
procedurevoorstel eind 2015 wordt aangeboden.  
 
De eerste ervaringen in 2015 leren tevens dat de formele besluitvormingsprocedures een lange 
doorlooptijd kennen. Er is een zeker spanningsveld tussen draagvlak enerzijds, dat vraagt om het 
doorlopen van alle formele stappen inclusief de bijbehorende doorlooptijden, en meer flexibele en 
snelle besluitvorming anderzijds. Met de gemeenten wordt de vraag opgepakt hoe om te gaan met 
dit spanningsveld. De uitkomst hiervan kan leiden tot concrete voorstellen voor het aanpassen van 
verordeningen en reglementen.  
 
De voorstellen tot aanpassing van verordeningen en reglementen worden naar verwachting in de 
eerste helft van 2016 aan de gemeenten voorgelegd.  

3.7 Tussentijdse operationele audit en quick scan Rekenkamers 
In de gemeenschappelijke regeling MRDH is opgenomen dat de regeling vijfjaarlijks wordt 
geëvalueerd en dat de eerste evaluatie plaatsvindt twee jaar na inwerkingtreding. Het dagelijks 
bestuur heeft het algemeen bestuur op 6 maart 2015 voorgesteld om vooruitlopend op deze eerste 
evaluatie: 

• medio 2015 een operationale audit uit te laten voeren door de Rotterdamse afdeling 
Concern Auditing en  

• begin 2016 de Rekenkamers van de gemeenten Den Haag en Rotterdam te vragen een 
quick scan uit te voeren.  

De operationele audit is in het najaar van 2015 gestart, gericht op de gehele MRDH-organisatie. 
Hierbij is ook gevraagd een financiële risicoanalyse op te stellen. De uitkomsten van de audit 
worden meegenomen in het proces van het opstellen van de MRDH begroting 2017 en is input 
voor de quick scan van de Rekenkamer(s).  
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3.8 Medezeggenschap  
Het bestuur en de directie van de MRDH-organisatie hechten veel waarde aan een goed overleg 
met de ondernemingsraad (OR) MRDH en het Georganiseerd Overleg (GO). In 2015 is het traject 
doorlopen om te komen tot de afronding van het pakket arbeidsvoorwaarden. Onderwerp van 
gesprek met de medezeggenschap in 2016 zijn in ieder geval de dossiers verhuizing en de 
consequenties daar van, en de doorvertaling van de nieuwe wetgeving rond de rechtspositie van 
ambtenaren en de werktijdenregeling. 
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4 Concrete activiteiten 2016  
 
Zoals in de inleiding aangegeven, worden de concrete activiteiten met ingang van 2017 jaarlijks 
geïntegreerd in de Begroting en wordt via de jaarrekening en de Bestuursrapportages jaarlijks de 
voortgang gemeld. 
 
Voor het komende jaar zijn de concrete activiteiten beschreven in de vastgestelde begroting 
MRDH 2016 en het IPVa 2016. In dit hoofdstuk wordt op hoofdlijnen een nader inzicht gegeven in 
de activiteiten die aanvullend daar op nu verwacht worden, binnen de financiële kaders van de 
begroting en is een aantal activiteiten uit de begroting 2016 nader omschreven. In dit hoofdstuk 
worden ook de activiteiten beschreven van de stafafdeling Bedrijfsvoering.  
Uiteraard kunnen zich het komende jaar ontwikkelingen voordoen die vragen om aanpassing van 
activiteiten of het starten van nieuwe activiteiten. Dit vraagt om ruimte en flexibiliteit van de MRDH-
organisatie en de 23 gemeenten. 

4.1 Bestuurlijke mijlpalen 
Alvorens in te gaan op de concrete activiteiten, worden hieronder eerst de bestuurlijke mijlpalen 
benoemd die in ieder geval voor 2016 voorzien worden inclusief de beoogde planning: 
 
Bestuurlijke mijlpaal Beoogde planning 
Vaststelling Beleidsplan Vrachtwagenparkeren Januari 2016 
Start zienswijzeprocedure Uitwerking Strategische 
Bereikbaarheidsagenda 

Februari 2016 

Afronding OESO-onderzoek en doorvertaling van de 
aanbevelingen 

1 februari 2016: presentatie OESO-onderzoek. 
Doorvertaling doorlopend in 2016 

Besluitvorming investeringsprojecten in het kader van de 
Investeringsstrategie, eerste fase 

Medio februari 2016 

Start zienswijzeprocedure Kadernota Openbaar Vervoer Maart 2016 
Start zienswijzeprocedure Begroting MRDH 2017 inclusief 
Investeringsprogramma Vervoersautoriteit 2017 e.v.  

Maart 2016 

Start zienswijzeprocedure Programma van eisen concessie 
Bus Haaglanden Streek  

Maart/april 2016 

Start zienswijzeprocedure Veegactie verordeningen en 
reglementen  

Voorjaar 2016 

Vaststelling uitvoeringsstrategie Perspectief op het landschap 
in de MRDH  

Voorjaar 2016 

Verlening concessie rail Rotterdam en Haagladnen Juni 2016 
Vaststelling Uitwerking Strategische Bereikbaarheidsagenda Juli 2016 
Vaststelling Jaarrekening MRDH 2015 Juli 2016 
Vaststelling Begroting MRDH 2017 Juli 2016 
Verlening concessie Bus Haaglanden Streek November 2016 
Verlening concessie Hoekse Lijn Najaar 2016 
Afronding van de Roadmap Next Economy  Najaar 2016 
Vaststelling Agenda Bedrijventerreinen Najaar 2016 
Implementatie van de gemeenschappelijke branding strategie 
door alle stakeholders in de regio Rotterdam-Den Haag 
(lopend van Leiden tot Dordrecht) 

Doorlopend in 2016 

4.2 Vervoersautoriteit  
Een groot deel van de activiteiten van de Vervoersautoriteit betreft structurele activiteiten die 
worden gekenmerkt door een wettelijke basis. Het betreft onder andere het verlenen en beheren 
van openbaar vervoer concessies, assetmanagement, het opstellen van een 
Investeringsprogramma, bijdragen aan  (grote) wegverkeersprojecten, Beter Benutten, 
mobiliteitsmanagement, fiets en verkeersveiligheid. Ook worden subsidies voor verkeer- en 
vervoerprojecten verstrekt. De belangrijkste activiteiten op hoofdlijnen voor verkeer en openbaar 
vervoer, aanvullend op de begroting MRDH 2016 worden hieronder weergegeven.  
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4.2.1 Verkeer 
Uitwerking P+R beleid 
De SBA-uitwerking beschrijft het regionale P+R beleid. De aanpak van de P+R voorzieningen 
wordt  mede bepaald door het gebruik. Monitoringsresultaten zijn input voor de actualisatie, 
verbetering en eventuele  uitbreiding van het P+R beleid en – voorzieningen in 2016. Een 
bijzonder aandachtspunt vormt de ontwikkeling van doelgroep parkeren op P+R locaties.  
 
Modelontwikkeling 
Een verkeersmodel is een instrument om prognoses te maken van de ontwikkeling van het verkeer 
en vervoer. Ook kunnen verschillende beleidsalternatieven (nieuwe wegen, andere ruimtelijke 
ontwikkeling, andere lijnvoering OV etc.) worden doorgerekend. Binnen de MRDH bestaan twee 
verkeersmodellen (verkeersmodel Haaglanden en het RVMK Rotterdam). Deze worden vanaf eind 
2015/begin 2016 geüpdatet. Op dit moment is het technisch nog niet mogelijk is om één 
verkeersmodel voor de gehele MRDH te maken. Het doorrekenen van alternatieven kost dan 
namelijk te veel rekentijd of er moeten concessies gedaan worden aan het detailniveau van het 
verkeersmodel waardoor het minder bruikbaar is voor individuele gemeenten. Beide modellen 
blijven daarom de komende vijf jaar apart bestaan. Omdat beide verkeersmodellen apart blijven 
bestaan, is het wel belangrijk om een stevige vorm van zowel inhoudelijke als procesmatige 
afstemming te realiseren.  
De combinatie van tellingen en de gegevens van de fietstelweek bieden meer mogelijkheden om 
een verkeersmodel te ontwikkelen voor fietsverkeer. Doel van dit model is de effecten van 
infrastructurele maatregelen op het fietsgebruik te kunnen kwantificeren. Dat kan in de toekomst 
helpen om de maatschappelijke kosten en baten beter inzichtelijk te maken en zo nodig prioriteiten 
te kunnen stellen bij het verlenen van subsidies. 

 
Opstellen visie mobiliteitsmanagement 2017-2020 
Mobiliteitsmanagement betekent de reiziger keuzes bieden om slimmer te reizen. Slimmer wil 
zeggen: sneller, betrouwbaarder, goedkoper, gezonder en/of beter voor het milieu. Uitgangspunt is 
de principiële keuzevrijheid van de reiziger. Eisen en wensen van mensen die zich (willen) 
verplaatsen staan centraal. De reiziger wordt verleidt om haar reisgedrag aan te passen en 
werkgevers stimuleren werknemers tot anders reizen. Met deze visie wordt een eenduidige richting 
gemaakt wat de MRDH in de periode 2017-2020 met mobiliteitsmanagement wil, welke activiteiten 
worden gedaan en welke middelen/taken/rollen dit voor de verschillende partijen betekent. Daarbij 
wordt rekening gehouden met de verschillen in aanpak in Rotterdamse regio 
(Verkeersonderneming / marktplaats) en regio Haaglanden (Bereikbaar Haaglanden).  
 
Inwinning reistijden en intensiteiten wegennet Rotterdamse Regio (aanbesteding NDW) 
In de regio Rotterdam wordt er op dit moment reistijden en intensiteiten gemeten (Monitoring 
Rotterdam-MORO). De MRDH participeert in het NDW (Nationale Databank 
wegverkeersgegevens). Het lidmaatschap hiervoor wordt MRDH breed gefinancierd. Via het NDW 
is toegang tot verkeersgegevens. Daarnaast worden deze gegevens gedistribueerd naar 
serviceproviders. Voor de MRDH wordt nu gemeten op het NDW netwerk dat alle rijkswegen, de 
meeste Provinciale wegen, belangrijkste wegen in Rotterdam, Den Haag en bundels in Rijswijk, 
Delft, Zoetermeer, Capelle omvat. Via het NDW kunnen nieuwe trajecten worden ingewonnen 
(reistijden en intensiteiten). De aanbesteding wordt door NDW gedaan, kosten zijn voor rekening 
van de betreffende wegbeheerder. Voor de regio Rotterdam wordt de inwinning van reistijden en 
intensiteiten in 2016 opnieuw worden aanbesteed via het Nationaal Databank voor 
Wegverkeergegevens (NDW). Er zal gekeken worden naar een regio Rotterdam breed dekkend 
netwerk. In het Haaglanden deel van de MRDH is in 2015 al een aanbesteding geweest. 

4.2.2 Openbaar vervoer 
Opstellen Beleidslijn Sociale Veiligheid 
Sociale veiligheid is één van de kwaliteitseisen in het openbaar vervoer. Reizigers in het openbaar 
vervoer, maar ook medewerkers van de vervoersbedrijven, moeten beschermd worden en zich 
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beschermd voelen wanneer zij van het openbaar vervoer gebruik maken. Zo goed als mogelijk 
wordt alles gedaan om persoonlijk leed en/of confrontatie met agressie en geweld, overtredingen 
en overlast door anderen tegen te gaan. Hiervoor wordt in 2016 een beleidslijn opgesteld. 
 
Opstellen toekomstvisie openbaar vervoer over water 
In 2016 wordt een toekomstvisie ontwikkeld op het vervoer over water. De visie moet inzicht geven 
in de mogelijkheden voor OV over water om het OV-systeem te versterken. Dit wordt in 
samenwerking met de provincie Zuid Holland opgepakt. 
 
Uitvoering geven aan project OV-idee 
Met het project 'Slim OV-idee' 2015-2016 nemen de MRDH en de OV partners in de regio het 
initiatief om het bedrijfsleven en studenten in de regio uit te nodigen om een idee te bedenken om 
het openbaar vervoer in regio Rotterdam te verbeteren. In 2016 wordt de winnaar van de editie 
project OV – idee 2015 - 2016 bepaald en wordt ten doel gesteld om in samenwerking met OV 
partners het winnende idee in 2016 uit te voeren. 
 
Nadere uitwerking integratie doelgroepenvervoer 
De Haaglanden-gemeenten werken samen om het lokale doelgroepenvervoer doelmatiger te 
organiseren en waar mogelijk over te hevelen richting het OV. In 2015 zijn ook de Rotterdamse 
gemeenten daar stap voor stap meer bij betrokken.  
Nadat de contracten van de gemeenten op dit gebied zijn geïnventariseerd, wordt in 2016 gewerkt 
aan de uitwerking van de maatregelen tot integratie van het doelgroepenvervoer. 
 
Opstellen Kadernota openbaar vervoer  
In de tweede helft van 2015 is gestart met het opstellen van een kadernota OV. Dit document geeft 
de kaders aan waarbinnen vervoerders, gemeenten en MRDH invulling kunnen geven aan hun 
opgave. Denk hierbij bijvoorbeeld aan richtlijnen voor halteafstanden en milieueisen. 
Besluitvorming over de Kadernota zal in 2016 plaatsvinden, via een zienswijzeprocedure. 
 
Pilot waterstof- en elektrische bussen 
Rijden op waterstof en op batterijen dragen bij aan een duurzaam mobiliteitssysteem en leveren 
een belangrijke bijdrage leveren aan de energie- en klimaatdoelstellingen. De pilot met 
waterstofbussen  en elektrische bussen bij de RET zijn voor de MRDH van groot belang, omdat er 
ervaring wordt opgedaan die bruikbaar is om in de toekomst een goede afweging te kunnen maken 
voor wat betreft de eisen die aan nieuwe bus concessies worden gesteld. 

4.3 Economisch Vestigingsklimaat 
De activiteiten van de MRDH op het gebied van Economisch Vestigingsklimaat lopen langs twee 
lijnen: de eerste lijn betreft de verdere uitwerking van en input voor de strategische regioprojecten 
rondom de Roadmap Next Economy en de hier mede uit voortvloeiende Investeringsstrategie. 
Daarnaast worden de reeds in 2015 ingezette acties uit de acht werkvelden van de Agenda 
Economisch Vestigingsklimaat in 2016 voortgezet. Deze zullen waar mogelijk en logisch integraal 
worden opgenomen in de Roadmap Next Economy en de Investeringsstrategie.  
 
Werklocaties 
De voormalige stadsregio’s hadden beide beleid op het gebied van bedrijventerreinen. In de 
Agenda Economisch Vestigingsklimaat staat de ambitie om op MRDH-schaal een 
bedrijventerreinenbeleid op te stellen. In 2016 wordt de regiobrede Agenda Bedrijventerreinen 
opgesteld; tot die tijd worden de kaders van de voormalige regio’s gehanteerd. De Agenda 
Bedrijventerreinen moet zorgen voor een goede afstemming van vraag en aanbod. Bedrijven 
moeten zich kunnen vestigen op de juiste plek. De Agenda moet ook zorgen voor een goede 
afstemming tussen de gemeenten. Tot slot wordt gekeken naar de profilering van de 
bedrijventerreinen. Welke plek nemen zij in binnen de MRDH? Dit laatste kan ook helpen bij de 
acquisitie van nieuwe bedrijven. 
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Ook in 2016 worden nieuwe vestigingen, die een bovenlokale impact kunnen hebben, afgestemd 
in MRDH-verband. Bijvoorbeeld bij winkels. Winkels groter dan 1.000 m² in bestaande centra en 
groter dan 2.000 m² in de periferie (denk aan bouwmarkten) kunnen invloed hebben op andere 
gemeenten. Aan de hand van een toetsingskader worden deze nieuwe initiatieven beoordeeld. 
Daarbij wordt onder andere bekeken wat voor omzeteffecten er zijn te verwachten voor de 
bestaande winkels. Het doel is dat de gewenste structuur in stand blijft. 
 
Smart Infrastructure 
In 2016 wordt vanuit het werkveld Smart Infrastructure gewerkt aan de ontwikkeling en verknoping 
van de duurzame energie infrastructuur in de metropoolregio. Daarmee worden schaal- en 
efficiencyvoordelen benut en wordt de ontwikkeling van nieuwe technologieën in de praktijk 
mogelijk gemaakt. De nadruk ligt op warmte infrastructuur omdat ongeveer 60% van het 
energieverbruik wordt gebruikt voor warmte: 

 
In 2015 is in samenwerking tussen het Programmabureau Warmte Koude Zuid-Holland en de 23 
MRDH gemeenten gestart met het maken van warmte koude kaarten. Met deze kaarten wordt voor 
alle gemeenten inzichtelijk wat de vraag en het aanbod naar warmte is, bijvoorbeeld voor de 
verwarming van woningen. In 2016 wordt voor alle 23 gemeenten een warmte koude kaart 
opgeleverd. Met deze kaarten kunnen gemeenten en het bedrijfsleven energie-initiatieven gaan 
ontplooien. Daarvoor worden de gegevens van de warmte koude kaarten zoveel mogelijk 
openbaar gemaakt 

 
Het regionale duurzaam inkoopnetwerk van de 23 gemeenten wordt in 2016 ondersteund vanuit 
het werkveld Smart Infrastructure. Gemeenten wisselen kennis uit over aanbestedingstrajecten om 
zo  inkoopvoordelen te realiseren, duurzamer in te kunnen kopen en regionale werkgelegenheid en 
innovaties te stimuleren 
 
Branding 
De afgelopen periode is door de MRDH en InnovationQuarter, in afstemming met de Economische 
Programmaraad Zuidvleugel, hard gewerkt aan de realisering van gezamenlijke regiobranding. Op 
10 september 2015 heeft de bestuurscommissie EV de regionale brandingstrategie vastgesteld, 
die gemeenten, kennisinstellingen en bedrijven in staat stelt om hun eigen ‘brand’ consistent in 
breder regionaal perspectief te positioneren. Om dit praktisch te ondersteunen wordt er in 
samenwerking met InnovationQuarter en met input van de gebruikers een tweetal activiteiten 
ondernomen: 

• Ontwikkelen Webportal en toolkit voor gebruik van vastgestelde basis regiobranding. Deze 
toolkit bevat beeldmateriaal, standaardpresentatiemateriaal, cijfers ter onderbouwing en 
sprekende voorbeelden ter illustratie van de regionale brandingstrategie. 

• Uitrol, monitoring van gebruik door regionale partners, en aanscherping van toolkit in 
nauwe samenwerking met gebruikers. 
 

Clustervorming 
De Metropoolregio Rotterdam Den Haag wordt gekenmerkt door een aantal sterke economische 
clusters zoals Greenport/Food/agrologistiek, Maritieme maakindustrie en 
ICT/Hightech/Safety/Security. In 2015 is een start gemaakt met de zogenaamde clusteraanpak. Dit 
houdt in dat er gezamenlijk met de betrokken gemeenten in kaart wordt gebracht welke 
clusterversterkende activiteiten ontplooid dienen te worden om economische ontwikkeling van het 
cluster te stimuleren. Deze activiteiten hebben een relatie tot de EV werkvelden bereikbaarheid, 
onderwijs-arbeidsmarkt, werklocaties, branding, clusters & campussen en smart infrastructure en 
hebben juist in samenhang de regionale impact die de MRDH voor ogen heeft.  
 
De inzet van de MRDH binnen deze activiteiten kan vervolgens op drie niveaus onderscheiden 
worden: 
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• Het ondersteunen van processen en verbinden van partijen. Dit gebeurt vanuit de 
werkvelden. 

• Het beschikbaar stellen van een projectbijdrage voor initiatieven met een aantoonbare 
regionale impact. Het toekennen van deze bijdrage loopt altijd via de bestuurscommissie.  

• Het definiëren van meerjarige transformatische opgaven die een plek kunnen krijgen in de 
Investeringsstrategie. 

In 2015 is gestart met de clustersessies Greenport/Food/Agrologistiek, Maritieme Maakindustrie en 
ICT/Hightech/Safety/Security. Voor Greenport/Food/Agrologistiek heeft dit geleid tot een 
samenhangend projectenpakket waaraan een projectbijdrage van 1,25 miljoen euro is verleend. In 
2016 wordt aandacht besteed aan de voortgang en samenhang tussen deze projecten en zal de 
inhoudelijke focus komen te liggen op het benutten van de unieke ligging van het Greenportcluster 
in een verstedelijkte regio in relatie tot duurzame voedselvoorziening en arbeidsmarkt-
vraagstukken. Voor de clusters Maritieme Maakindustrie en ICT/Hightech/Safety/Security zal in de 
eerste helft van 2016 vanuit een gezamenlijke visie projecten worden aangedragen voor een 
projectbijdrage. Daarnaast wordt in 2016 een start gemaakt met de clusteraanpak in relatie tot de 
clusters Life Sciences & Health en Clean Tech. 
 
Financiering 
Het werkveld financiering komt als zelfstandig werkveld te vervallen en gaat op in de 
Investeringsstrategie 
 
Onderwijs en arbeidsmarkt 
In de metropoolregio is behoefte aan een langjarige strategie met als doelen: 

• een flexibel inzetbare, goed opgeleide beroepsbevolking met kennis en vaardigheden die 
voldoende aansluiten op de vraag uit de regionale clusters; 

• een arbeidsmarkt die zodanig functioneert dat er voldoende mobiliteit van werknemers is 
tussen bedrijven en sectoren.   

In verschillende sectoren in de regio worden de economische kansen belemmerd door 
onvoldoende aanbod van geschikt personeel op de lokale en regionale arbeidsmarkt, op alle 
opleidingsniveaus. Dit geldt voor specifieke kennisrichtingen en zowel op de korte als de lange 
termijn. 
Met de Centra voor innovatief vakmanschap (MBO-niveau) en Centres of expertise (HBO-niveau) 
wordt ingezet op een betere aansluiting van het beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt en het 
bedrijfsleven om de kwaliteit van het technische onderwijs te bevorderen. Via de centra wordt de 
verbinding gelegd tussen beroepsonderwijs en de economische topsectoren. De centra moeten 
uitgroeien tot internationale kenniscentra waar de meest bekwame studenten en docenten 
studeren en werken. Daarbij is samenwerking met het bedrijfsleven belangrijk. 
De MRDH zet samen met de Economische Programmaraad Zuidvleugel in op verduurzamen van 
bestaande MBO-Centra voor Innovatief Vakmanschap (CIV) en HBO-Centres of Excellence (COE) 
en de ontwikkeling daarvan aan te jagen in clusters waar nog geen CIV en/of COE is. Resultaat 
van deze inzet het ontwikkelen van een overdraagbare methodiek voor het verduurzamen van 
CIV's/COE’s. 
 
Bereikbaarheid 
Het doel van het werkveld Bereikbaarheid is het versterken van de samenhang tussen economie 
en mobiliteit. In 2016 zal daarbij de nadruk liggen op de Innovatieagenda mobiliteit en de OV-
bereikbaarheid van internationale toplocaties. Dit betekent een intensieve samenwerking binnen 
de MRDH tussen EV en Va, maar ook met provincie Zuid-Holland en andere stakeholders. De 
Innovatieagenda Mobiliteit is gericht op het stimuleren van technische- en organisatieontwikkeling 
in het mobiliteitssysteem van de zuidelijke Randstad, waar mogelijk inclusief het stimuleren van de 
regionale kenniseconomie. Onze regionale kenniseconomie zal namelijk profiteren van 
investeringen, pilots en kennisdeling over innovaties. De leidende thema’s in de Innovatieagenda 
zijn de energietransitie in mobiliteit en de kansen en gevolgen van mobiliteitsinnovaties voor de 
mobiliteitsmarkt.  
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Naar aanleiding van het MIRT-onderzoek naar de verbetering van de internationale connectiviteit 
van de zuidelijke Randstad, staat ook het verbeteren van de last-mile van internationale toplocaties 
en hun verbindingen naar de internationale hubs op de agenda. In dat kader gaan in 2016 op een 
aantal locaties initiatieven lopen. Een voorbeeld daarvan is de verbinding tussen Rotterdam The 
Hague Airport en het station Meijersplein. 
Tenslotte zal vanuit dit werkveld ook een bijdrage worden geleverd aan de MIRT onderzoek naar 
de bereikbaarheid van Rotterdam Den Haag en de Roadmap Next Economy. 
 
Economie landelijk gebied 
Het werkveld Economie van het landelijk gebied draait om het versterken van het landelijk gebied 
als vestigingsfactor en om de versterking van de economische vitaliteit van de ondernemers in het 
landelijk gebied.  De MRDH heeft landschapsarchitectenbureau West8 van Adriaan Geuze 
gevraagd een perspectief op het “Landschap als vestigingsfactor in de Metropoolregio”  op te 
stellen. In het Perspectief worden verschillende projecten benoemd die kunnen bijdragen aan een 
sterk vestigingsklimaat, zoals de Delflandse kust, uitbreiding van de Rottemeren. Ook het 
realiseren van fysieke (fiets)verbindingen met allure en het toevoegen van bestemmingen draagt 
hieraan bij. De uitvoering van projecten worden door of in overleg met de Landschapstafels Duin, 
Horst en Weide, Hof van Delfland, IJsselmonde en Voorne-Putten opgepakt. 
 
Hoe groot is de omvang van de vrije tijdseconomie (leisure, recreatie en toerisme) in onze regio? 
Waar kan in de samenwerking tussen de gemeenten synergie worden bereikt? En welke lokale 
verbeterpunten kunnen het beste regionaal worden opgepakt? Deze vragen zijn het onderwerp 
van een inventarisatie die in 2015 wordt gestart en in 2016 zal leiden tot een voorstel aan de 
bestuurscommissie EV over de inzet van de MRDH op dit gebied. De meerwaarde van een 
bovenlokale aanpak van dit onderwerp moet worden aangetoond. Het voorstel voor de 
bestuurscommissie wordt opgesteld in overleg met een ambtelijke werkgroep, bestaande uit 
deelnemers van de gemeenten Nissewaard, Maassluis, Den Haag, Capelle aan den IJssel, 
Rotterdam, Midden-Delfland, Zoetermeer. 
 
Betrokkenheid gemeenten bij werkvelden 
De gemeenten worden nauw betrokken bij de voorbereiding en implementatie van de verschillende 
acties binnen de werkvelden. Gemeenten hebben ambtelijk en bestuurlijk aangegeven welke mate 
van betrokkenheid zij bij de verschillende werkvelden wensen, op basis van gemeentelijke 
prioriteiten en beschikbare bestuurlijke en ambtelijke capaciteit. Daarbij is een onderscheid 
gemaakt naar meedoen (actieve rol bij de uitvoering), meedenken (actieve rol bij de voorbereiding) 
en meeweten (actief op de hoogte worden gehouden). In de onderstaande tabel (tevens onderdeel 
van de vastgestelde begroting 2016) is dit voor de werkvelden weergegeven. Opgemerkt dient te 
worden dat het een inventarisatie van eind 2014 betreft. Het is een momentopname 
die kan wijzigen in de loop van het proces. 
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Werkveld Meedoen Meedenken Meeweten 
Werklocaties 
 

Barendrecht, Capelle aan den 
IJssel, Delft, Den Haag, 
Hellevoetsluis (namens VP), 
Krimpen aan den IJssel, 
Lansingerland, Leidschendam-
Voorburg, Ridderkerk, Rijswijk, 
Rotterdam, Schiedam, Westland, 
Zoetermeer 

Albrandswaard, Brielle, 
Krimpen aan den IJssel, 
Maassluis, Midden-
Delfland, Nissewaard, 
Pijnacker-Nootdorp, 
Vlaardingen, Wassenaar 
 

Brielle, Westvoorne 

Smart 
infrastructure 
 

Delft, Den Haag, Rotterdam, 
Westland  

Brielle (namens VP), 
Capelle aan den IJssel, 
Krimpen aan den IJssel, 
Lansingerland, 
Leidschendam-Voorburg, 
Midden-Delfland, Rijswijk, 
Schiedam, Vlaardingen, 
Zoetermeer 

Barendrecht, Hellevoetsluis, 
Maassluis, Nissewaard, 
Ridderkerk, Westvoorne 

Branding 
 

Brielle, Den Haag, Rijswijk, 
Rotterdam, Westvoorne (namens 
VP) 
 

Albrandswaard, Baren-
drecht, Delft, Krimpen aan 
den IJssel, Lansingerland, 
Maassluis, Ridderkerk, 
Schiedam, Westland, 
Zoetermeer 

Capelle aan den IJssel, 
Hellevoetsluis, Leidschendam-
Voorburg, Midden-Delfland, 
Nissewaard, Vlaardingen, 
Wassenaar, Westland 

Cluster-
vorming 
 

Capelle aan den IJssel, Delft,  
Den Haag, Lansingerland, 
Leidschendam-Voorburg, 
Nissewaard (namens VP), 
Pijnacker-Nootdorp,  
Rijswijk, Rotterdam, Schiedam, 
Vlaardingen, Westland, 
Zoetermeer 

Albrandswaard, Baren-
drecht, Hellevoetsluis, 
Krimpen aan den IJssel, 
Maassluis, Midden-
Delfland, Ridderkerk  
 

Brielle, Wassenaar, 
Westvoorne 
 

Financiering 
 

Delft, Den Haag, Lansingerland,  
Rotterdam, Westland  

Midden-Delfland, 
Schiedam, Vlaardingen,  
Zoetermeer 

Albrandswaard, Barendrecht  
Brielle (namens VP), Capelle 
aan den IJssel, Hellevoetsluis, 
Krimpen aan den IJssel, 
Leidschendam-Voorburg, 
Maassluis, Nissewaard, 
Ridderkerk, Rijswijk, 
Westvoorne 

Onderwijs en 
arbeidsmarkt 
 

Barendrecht, Capelle aan den 
IJssel, Den Haag, Lansingerland, 
Leidschendam-Voorburg, 
Nissewaard (namens VP), 
Ridderkerk, Rotterdam, 
Schiedam, Vlaardingen, 
Westland, Zoetermeer  

Brielle, Delft, 
Hellevoetsluis, Maassluis, 
Krimpen aan den IJssel, 
Rijswijk 

Albrandswaard, Midden-
Delfland, Westvoorne  
 

Bereikbaarheid Barendrecht, Capelle, Den Haag, 
Hellevoetsluis, Krimpen aan den 
IJssel, Lansingerland, 
Nissewaard, Ridderkerk, Rijswijk, 
Rotterdam, Schiedam, Westland, 
Zoetermeer  

Brielle, Leidschendam-
Voorburg, Schiedam, 
Vlaardingen 

Albrandswaard, Delft, 
Maassluis, Midden-Delfland,  
Westvoorne 
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4.4 Bedrijfsvoering 
De stafafdeling Bedrijfsvoering binnen de MRDH-organisatie omvat de taakvelden HRM, 
Financiën, Bestuurszaken, Communicatie, Juridische Zaken, ICT/DIV, Facilitaire Zaken en het 
Secretariaat. Bedrijfsvoering is verantwoordelijk voor de ondersteuning en advisering van de 
MRDH als geheel en de beleidsdirecties Vervoersautoriteit en Economisch Vestigingsklimaat. De 
stafafdeling is daarmee niet alleen intern gericht, maar ook extern. Zo is er regelmatig overleg met 
de communicatieadviseurs van de gemeenten, met de bestuursadviseurs, de HRM-afdelingen en 
met de controllers.  
 
De activiteiten van Bedrijfsvoering zijn veelomvattend en structureel in de zin dat deze niet jaarlijks 
wijzigen. Specifieke activiteiten die voor 2016 verwacht worden: 

• Veegactie verordeningen en reglementen (zie 3.6). 
• Uitvoering geven aan de adviezen van de tussentijdse operationele audit en de quick scan 

Rekenkamers (zie 3.7). 
• Invoeren digitaal werken en het Nieuwe Werken en samen met gemeenten flexibel werken 

en vergaderen op meerdere locaties in de regio mogelijk maken. 
• Voor zover van toepassing: verwerken van de uitkomsten van de evaluatie van het sociaal 

convenant dat met de vakbonden gesloten is in oktober 2014 over de rechtspositionele 
aspecten van indiensttreding personeel bij oprichting MRDH.  

• Afronden: 
o intern controleplan inclusief controleprotocol. 
o treasurybeleid en liquiditeitsplanning. 
o nota reserves en voorzieningen. 
o overkoepelend personeelsbeleid en strategische personeelsplanning als kapstok 

voor onder andere verzuimbeleid, opleiding en ontwikkeling, afspraken over 
werktijden, flexibel werken. 

• Doorvertaling van nieuwe wetgeving waaronder de Wet normalisering rechtspositie 
ambtenaren en de Nieuwe werktijdenregeling. 

• Voorbereiding eerste evaluatie gemeenschappelijke regeling MRDH. 

Economie 
landelijk 
gebied 

 

Albrandswaard, Delft, 
Leidschendam-Voorburg, Midden-
Delfland, Pijnacker-Nootdorp, 
Wassenaar, Westvoorne (namens 
VP) 

Brielle, Den Haag, 
Lansingerland 

Barendrecht, Capelle aan den 
IJssel, Hellevoetsluis, Krimpen 
aan den IJssel, Maassluis, 
Nissewaard, Ridderkerk, 
Rijswijk, Rotterdam, 
Schiedam, Vlaardingen, 
Westland, Zoetermeer 
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