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De bestuurscommissie Vervoersautoriteit van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) heeft in 
haar vergadering van 3 februari jongstleden het ontwerp van de Uitvoeringsagenda Bereikbaarheid 
2016-2025 vrijgegeven voor de zienswijzeprocedure. Wij vragen u om uw zienswijze op dit ontwerp van 
de Uitvoeringsagenda uiterlijk 7 april 2016 kenbaar te maken aan het bestuurscommissie 
Vervoersautoriteit van de MRDH. Deze brief is daarom gelijktijdig naar de griffies van de gemeenteraden 
gestuurd. In de weken van 29 februari – 11 maart 2016 zal de MRDH bijeenkomsten organiseren waar 
gemeenteraadsleden zich kunnen laten informeren. Bespreking in de adviescommissie 
Vervoersautoriteit is voorzien op 13 april 2016. De Uitvoeringsagenda Bereikbaarheid zal worden 
vastgesteld door het algemeen bestuur op 1 juli 2016. 
 
Via www.mrdh.nl kunt u de Ontwerp Uitvoeringsagenda Bereikbaarheid 2016-2025 downloaden.  
 
Deze Ontwerp-Uitvoeringsagenda Bereikbaarheid 2016-2025 is tot stand gekomen in een intensief 
proces met vertegenwoordigers van de deelnemende gemeenten en diverse stakeholders van de 
MRDH. In november is een consultatieronde gehouden, in het kader waarvan op 16 november 2015 een 
conferentie voor gemeenteraadsleden is georganiseerd. Tevens heeft de Adviescommissie 
Vervoersautoriteit in 2015 tweemaal over de inhoudelijke beleidsopgaven van gedachten gewisseld.  
 
De Ontwerp-Uitvoeringsagenda Bereikbaarheid 2016-2025 is de uitwerking van de Strategische 
Bereikbaarheidsagenda (SBA) die na een zienswijzeprocedure door het algemeen bestuur van de 
MRDH op 19 december 2014  is vastgesteld. In de SBA is het streven naar een economisch vitale, 
leefbare, duurzame en sociale ontwikkeling van de metropoolregio vertaald in vijf kerndoelen: 
Concurrerende economie, Kwaliteit van plekken, Kansen voor mensen, De duurzame regio en Efficiënt 
en rendabel. In de voorliggende Ontwerp-Uitvoeringsagenda zijn deze kerndoelen nu uitgewerkt naar 
topeisen, netwerkeisen en projecten en onderzoeken.   
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