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1 Inleiding 
 
Om de actuele opgaven optimaal tegemoet te treden, hebben de regiogemeenten 
afgesproken een Regionale Strategische Agenda (RSA) te maken. Zij deden dat in de 
nota ‘Verbindende Kracht, een realistische visie op regionale samenwerking na 2010’. 
Deze RSA bevat de acties die de stadsregio Rotterdam de komende jaren zal 
ondernemen om het regionale toekomstperspectief dichterbij te brengen. 
In ‘Verbindende Kracht’ is ook uitgesproken dat de gemeenten van de stadsregio 
leiderschap en visie verwachten. 
 
In deze RSA komen beide elementen aan de orde: het perspectief en de strategische 
opgaven voor de wat langere termijn (2020), en de uitvoeringsagenda 2010-2014. In 
gesprekken met gemeenten hebben wij gemerkt dat juist deze combinatie hogelijk 
gewaardeerd wordt. Aan de ene kant (in het verlengde van RR2020) koers vasthouden, 
gestaag doorwerken, de ambitie overeind houden, en lobbyen en plannen voorbereiden 
‘voor betere tijden’. Aan de andere kant concrete resultaten boeken de komende vier 
jaar, een periode die in een aantal opzichten niet makkelijk zal zijn, waarin de middelen 
beperkt zijn en waarin deels scherpe keuzes gemaakt zullen moeten worden. Juist dan 
zijn echter keuzes gebaseerd op een lange termijnperspectief essentieel. Ambitie én 
realisme dus. 
 
De RSA is daarmee ook te zien als een actualisatie van de regionale opgaven uit RR2020. 
De provincie heeft een eigen Provinciale Structuurvisie, die op 2 juli 2010 is vastgesteld. 
Het ruimtelijk kader van RR2020 is hier grotendeels in overgenomen. 
 
RR2020 als vertrekpunt 
Basis voor de RSA is RR2020. In 2005 openden de stadsregio Rotterdam en de provincie 
Zuid-Holland een nieuw toekomstperspectief voor de regio. Zij kwamen met het 
gezamenlijke Ruimtelijk Plan Regio Rotterdam 2020, kortweg RR2020, dat in 
samenwerking met de regiogemeenten en maatschappelijke partners was opgesteld. Het 
RR2020 had drie doelstellingen: 
1. een compleet en goed functionerend groenblauw raamwerk in de regio, stevig 

ingebed in het omringende deltalandschap, waarin het ecologische systeem zich kan 
ontwikkelen, waar een duurzame bescherming tegen wateroverlast en watertekorten 
van uitgaat en dat bijdraagt aan de leefbaarheid in het stedelijke gebied; 

2. een hechte aansluiting op de nationale en internationale economische netwerken 
waar de regio Rotterdam deel van uitmaakt, onder gelijktijdige verbetering van de 
leefkwaliteit in de regio zelf; 

3. binnen de regio een grotere diversiteit aan woon-, werk- en verblijfsgebieden met 
goede verbindingen voor verschillende vervoerssoorten en een goede milieukwaliteit, 
waardoor de keuzemogelijkheden voor inwoners, ondernemers en bezoekers 
toenemen en de sociale diversiteit die de regio kenmerkt beter tot haar recht kan 
komen, zonder tot een ruimtelijke tweedeling te leiden. 

 
In de uitvoering van het RR2020 zijn de afgelopen vijf jaar goede resultaten geboekt. 
Maar sinds 2005 hebben zich ook nieuwe uitdagingen aangediend. De kredietcrisis 
beïnvloedt de bouwsector – de markt voor de bouw van vooral woningen en kantoren is 
wezenlijk veranderd. Met de Regionale Klimaatagenda (2008) reageert de stadsregio op 
de toegenomen urgentie van het klimaatvraagstuk en de noodzaak om over te schakelen 
op duurzame energiebronnen. En het Pact op Zuid (Rotterdam, 2006) is hét voorbeeld 
van hoe samenwerking kan leiden tot een nieuw sociaal, economisch en cultureel 
perspectief voor inwoners van oude wijken. 
 
Strategische Agenda 
De Regionale Strategische Agenda is samengesteld uit een perspectief voor 2020 
gekoppeld aan strategische opgaven waar alle partners in de regio aan werken. Bij elke 



Regionaal Strategische Agenda Ontwerp / 77883 / Stadsregio Rotterdam / 10 november 2010 4

strategische opgave is de uitvoeringsagenda voor de komende vier jaar aangegeven. Aan 
de RSA wordt een financieel kader voor de komende vier jaar gekoppeld. 
 
De strategische opgaven zijn onderverdeeld in bovenregionale samenwerking (hoofdstuk 
3), regionale programma’s (hoofdstuk 4) en gebiedsgerichte opgaven (hoofdstuk 5). 
 
Strategische opgaven  
 
Vernieuwing bovenregionale samenwerking 
1. Metropoolregio Rotterdam-Den Haag 
2. Samenwerking Rotterdam/Drechtsteden/West-Brabant 
 
Regionale programma’s 
     Economie: focus en differentiatie in economische programmering 
     Verkeer en Vervoer: robuust mobiliteitssysteem  
     Wonen: duurzaam en marktgericht aanbod 
     Groen: samenhangend metropolitaan landschap 
     Milieu: leefomgevingskwaliteit en klimaataanpak  
     Jeugdzorg: sluitende keten, passende financiering en centrale rol gemeenten.  
 
Gebiedsgerichte opgaven 
1. Noordas 
2. Rivierzones 
3. Westflank 
4. Oostflank 
5. Internationaal centrum Rotterdam 
6. Bijzondere aanpak Rotterdam-Zuid 
 
 
 
De ruimtelijke opgaven zijn samengevat in onderstaande kaart, deze kaart is ook 
achterin het document te vinden.  
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In ’Verbindende kracht’ is al geconstateerd dat weliswaar de stadsregio een afgebakend 
territorium heeft, maar dat regionale opgaven dat niet hebben. De stadsregio speelt ook 
buiten de regio haar rol als behartiger van regionale belangen en werkt samen met 
andere partijen aan bovenregionale opgaven. 
 
De investeringen van de stadsregio zijn hoofdzakelijk gekoppeld aan de regionale 
programma’s, met name ‘metropolitaan landschap’, ‘duurzaam mobiliteitssysteem’ en 
‘milieustrategie en klimaataanpak’, omdat veel stadsregionale investeringsmiddelen 
bedoeld zijn voor groen, verkeer en milieu. Investeringsmiddelen voor wonen en werken 
die de stadsregio van het rijk ontvangt, nemen af. Dat neemt niet weg dat de stadsregio 
op deze onderwerpen een coördinerende rol in de programmering behoudt en soms 
ontwikkelingen ondersteunt. 
  
In een aantal gevallen is het regionale belang en de samenhang tussen programma’s zo 
groot dat dit een integrale benadering rechtvaardigt. In deze gebiedsgerichte opgaven 
vervult de stadsregio een coördinerende rol, voor zover ze gemeentegrensoverschrijdend 
zijn. Uitzondering zijn twee opgaven die zich binnen de gemeentegrenzen van Rotterdam 
afspelen, en waarvoor het initiatief dan ook bij de gemeente Rotterdam ligt. Het 
regionale belang is echter groot, reden waarom de stadsregio deze opgaven ondersteunt. 
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2 Perspectief 
 
De drie doelstellingen van RR2020 staan nog overeind. De inzet van de stadsregio is om 
samen met haar partners de regio Rotterdam verder te ontwikkelen tot een complete 
stedelijke regio met internationale betekenis en een gevarieerde economische structuur. 
Een regio met eigen kwaliteiten: afwisselende woonmilieus met een multiculturele 
bevolking in een uniek deltalandschap, een steeds kennisintensiever haven- en 
industrieel complex dat nauw verbonden is met de greenports binnen en net buiten de 
regio, een hoge dichtheid aan opleidings- en kennisinstellingen, een zakencentrum aan 
de HSL-as, toonaangevende culturele voorzieningen en een snel groeiende creatieve 
sector. 
 
Voor de strategische agenda zijn de drie doelstellingen geactualiseerd op nieuwe 
inzichten sinds de vaststelling van het RR2020 en vertaald in drie perspectieven: 

• vanuit de bevolking: ‘getalenteerd en kansrijk’, 
• vanuit economische kansen: ‘internationaal concurrerend’, 
• vanuit ruimtelijke kwaliteit: ‘duurzaam en attractief’. 

 
Uit de drie perspectieven is te halen waar de kansen liggen. De centrale opgave voor de 
regio is de verbreding en versterking van de economische structuur. De verbreding van 
de haven en met name het benutten van de kansen die rond het thema Clean Tech Delta 
liggen, bieden kansen op groei in de Rotterdamse regio. Hiervoor zijn meer 
kruisbestuiving tussen sectoren (inclusief de greenports) en een betere samenwerking 
tussen bedrijfsleven, wetenschap en overheid noodzakelijk. Om deze kansen te benutten 
(en ook om de vitaliteit van de regionale economie als geheel te verbeteren) zijn 
investeringen vereist in klimaat, bereikbaarheid en ruimtelijke kwaliteit.  
 

Getalenteerd en kansrijk 

De regio Rotterdam van 2020 is een regio van en voor de mensen. De regiobewoners 
doen mee en horen erbij. Ze hebben volop mogelijkheden om zich te ontwikkelen. Dat 
doen ze dan ook, op eigen kracht en met steun van anderen. Het leefklimaat is 
aantrekkelijk genoeg en het economisch draagvlak is sterk genoeg om de als vanouds 
grote instroom van nieuwe bewoners te kunnen opvangen en sociale stijgers te binden. 
De regio houdt haar bewoners vast doordat ze zich kunnen verbeteren op het vlak van 
wonen, werken, leren en vrije tijd. En de regio is aantrekkelijk voor wie een bedrijfje wil 
beginnen. 
 
In vergelijking met de rest van Nederland kent de regio een jonge bevolking met veel 
scholieren en studenten. Dat geldt vooral voor het stedelijke gebied. De bevolking groeit; 
alleen delen van Voorne-Putten krijgen voor 2025 te maken met krimp en vergrijzing. 
Een ruimtelijke strategie gericht op versterking van de onderscheidende kwaliteiten van 
Voorne-Putten binnen de regio – het landschap, de dorpse sfeer – moet daar een 
antwoord op bieden. 
 

   
Primos prognose aantal huishoudens tot 2025 
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De internationale bevolking, met haar verschillende culturen en contacten over de hele 
wereld, vormt een belangrijke kans om in de wereldeconomie op vele manieren een 
belangrijke rol te blijven spelen, maar ook de regionale economie verder te verrijken. Er 
is voldoende arbeidspotentieel aanwezig. De universiteiten, hbo-opleidingen en de vele 
mbo- en vakopleidingen zorgen voor een voortdurende aanwas van de beroepsbevolking 
op alle opleidingsniveaus. Dit is in het bijzonder interessant voor het type bedrijvigheid 
dat het moet hebben van een mix van verschillende opleidingsniveaus (bijvoorbeeld 
innovatie en hoogwaardige productontwikkeling in combinatie met kwaliteitslassers). 
  
Hoewel de potentie groot is, staat de regio en met name de stad Rotterdam bekend om 
een relatief eenzijdige beroepsbevolking. Een onevenwichtige verdeling van het aanbod 
aan sociale huurwoningen zorgt voor een concentratie van de sociale problematiek in 
delen van Rotterdam maar ook Schiedam en Vlaardingen. Dit beeld is aan het kantelen. 
In 2020 moet de regio beschikken over een woningaanbod dat meer hoogopgeleide 
werknemers aan de regio bindt, tijdens en na de studie. Dat bevordert de economische 
aantrekkingskracht en is goed voor het aanbod aan bijvoorbeeld horeca en culturele 
voorzieningen. Een rijkere schakering aan woonmilieus en een evenwichtigere spreiding 
van de sociale huurwoningen dragen daaraan bij. Maar daar kan het niet bij blijven. Het 
is cruciaal dat iedereen in de regio meedoet, ook bewoners van wijken waar de sociale 
problematiek zich concentreert. Talentontwikkeling is de komende jaren een belangrijke 
opgave, in deze wijken maar ook daarbuiten.  
 

Internationaal concurrerend 

Dankzij een stevige verankering in de internationale vervoersnetwerken en een goede 
bereikbaarheid, heeft de regio Rotterdam vanouds een sterke positie als haven- en 
handelsregio. In 2020 is dat niet anders. Die internationaal toonaangevende positie blijft 
overeind door uitbouw van de positie als kwaliteitshaven (schoon, veilig, snel) en de 
ontwikkeling als duurzame kennishaven. De economie van de regio is bovendien 
verbreed. De haveneconomie is vervlochten met de kennisintensieve dienstverlening in 
de stad, de greenports en het toerisme, en via al deze sectoren stevig verbonden met de 
internationale economie.  
 
De regionale economie draait op drie systemen. Dat zijn de economie van de mainport en 
greenports, grotendeels buiten de stad en met een internationaal werkveld (‘mainports’), 
de binnenstedelijke economie met een accent op kennisintensieve dienstverlening die 
nationaal en internationaal opereert (‘city’), en de economie die regionaal en lokaal levert 
en sterk afhankelijk is van de omvang en koopkracht in de directe omgeving (‘local’). 
Anders dan vaak wordt gedacht, hebben deze tal van onderlinge relaties. Bedrijven in 
deze systemen leveren aan elkaar, dragen bij aan kennisontwikkeling en het aanboren 
van groeimarkten. Als de basis van de regionale economie breed en solide is, kan de 
internationale top des te beter tot ontplooiing komen.  

 
De ontwikkeling van de haven als 
kwaliteits- en duurzame kennishaven lokt 
nieuwe, hoogwaardige bedrijvigheid uit op 
het gebied van logistiek, technologie, 
maritiem recht, verzekeringen en financiën. 
De havenontwikkeling sluit aan op het 
energie-, water- en klimaatcluster in de 
regio, het zogenaamde Clean Tech Delta-
cluster, dat zich sterk ontwikkelt en zich 
duurzaam en innovatief toont. De 
innovatieve Zuid-Hollandse greenports 

maken een vergelijkbaar ontwikkelingsproces door en zijn, alleen al vanwege de import 
en export van groenten, fruit en bloemen, nauw verbonden met de mainport. De 
economische perspectieven verbeteren verder als de kruisbestuiving met de regio’s 
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Haaglanden en Drechtsteden toeneemt. Belangrijk hiervoor is het beter verbinden van 
overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen. 
 
Rotterdam kent nog behoorlijke mogelijkheden om nieuwe bedrijven te vestigen, ook in 
de binnenstad. Het imago van een moderne, internationale stad draagt daaraan bij. Dat 
biedt veel kansen voor het versterken van de kennisintensieve economie, gerelateerd 
aan de mainport en de greenports, maar ook in de innovatieve maakindustrie en in 
hoogtechnologische nichemarkten als de nanotechnologie, nieuwe materialen, aerospace 
en de biomedische sector. Om die kansen te benutten, moet de regio voor bedrijven en 
hun personeel aantrekkelijk zijn. Dat stelt eisen aan bijvoorbeeld de gezondheidszorg, de 
sociale veiligheid, het onderwijs, de cultuur, de detailhandel en de woningmarkt. 
 
Een aantrekkelijke stad geeft tot slot een impuls aan een andere sterk groeiende 
economische sector: het toerisme. De regio Rotterdam heeft een grote diversiteit aan 
toeristisch interessante kwaliteiten: de deltalandschappen, de kust, de rivieren, de 
historische kernen, de moderne binnenstad van Rotterdam en het culturele programma. 
Net over de grens liggen internationale trekpleisters als Delft en Kinderdijk. Tal van 
evenementen, variërend van Brielle Blues tot het zomercarnaval in Rotterdam, dragen bij 
aan de toeristische kwaliteit. 
 

Duurzaam en attractief 

Rotterdam ontwikkelt zich de komende jaren als een regio met een hoge kwaliteit van 
leven. Bewoners voelen zich in 2020 verbonden met hun woonomgeving, die duurzaam 
voorziet in de belangrijkste levensbehoeften en bovendien veel gelegenheid biedt voor 
een boeiend en comfortabel bestaan. In 2020 wordt volop gewerkt aan een gezonde en 
veilige leefomgeving en zijn de eerste resultaten geboekt. Bewoners maken de transitie 
mee naar duurzame energiebronnen en weten zich verzekerd van een afdoende 
bescherming tegen droogte en wateroverlast, ook op lange termijn als langere perioden 
van droogte worden afgewisseld door hevigere buien, de toevoer van rivierwater 
toeneemt en de zeespiegel stijgt. Bovendien kunnen de regiobewoners profiteren van een 
rijke variëteit aan woonmilieus en voorzieningen, een aantrekkelijk landschap, een 
bloeiend cultureel leven en een openbaarvervoer netwerk met hoge kwaliteit.  
 
De regio Rotterdam heeft hierin een inhaalslag te maken. Vergeleken met de andere 
grootstedelijke regio’s in Nederland scoort de regio op een aantal punten onder het 
gemiddelde van de grootstedelijke regio’s in de Randstad. Dat blijkt uit het diagram 

‘Vitaliteitsweb’. De regio blijft achter op de 
kwaliteit van leven, de arbeidsmarkt 
(onder meer door een hoog aandeel lager 
opgeleiden, veel werkzoekenden en een 
lagere participatiegraad) en ruimte voor 
ondernemen (onder meer door een te 
eenzijdige economische structuur). Deze 
factoren hangen met elkaar samen, want 
een aantrekkelijk woon- en 
verblijfsklimaat trekt en bindt een hoog 
gekwalificeerde beroepsbevolking, en 
andersom. Dat is een duidelijke 
aansporing om door te gaan met 
investeren in woonmilieus.  
 
Aan de rivieren liggen grote kansen voor 
attractieve woon- en recreatieplekken in 
2020, met name in vrijkomende 
havengebieden zoals Stadshavens. De 
rivieroevers kunnen de kwaliteit van de 
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regio verder versterken en nog meer het visitekaartje van de regio worden voor zowel 
inwoners als bezoekers. De ontwikkeling rond de rivieren is een belangrijk onderdeel van 
de totale inzet op het creëren van aantrekkelijke, onderscheidende woonmilieus. Het 
accent daarin ligt op binnenstedelijke verdichting. Hiermee wordt een goede basis gelegd 
voor een kwalitatief goed openbaar vervoer en kunnen de landschappen rond de stad 
open blijven. Dankzij een sterk netwerk van openbaar vervoer en infrastructuur, dat tot 
2020 verder verbeterd wordt, kunnen inwoners gebruik maken van voorzieningen in de 
hele regio. De landschappen in de regio kunnen meer betekenen voor het woonmilieu als 
zij beter bereikbaar worden vanuit de stad en als er meer te doen en te zien is, oftewel 
als er meer functies en activiteiten zijn. Het areaal groen dat zich leent voor recreatief 
gebruik wordt verder uitgebreid tot een sterke groenstructuur met een metropolitane 
kwaliteit. 
 
De opgave is om een duurzame balans te vinden tussen de economische ontwikkeling en 
de attractiviteit van de regio. De afgelopen periode is koers gezet richting een duurzame 
economische ontwikkeling, onder meer met de regionale klimaatagenda. Hierbij is een 
regionale opgave gesteld van 40% CO2-reductie in 2025 ten opzichte van 1990. De 
klimaatverandering brengt ook de opgave met zich mee om de veiligheid en de 
zoetwatervoorziening blijvend te garanderen voor bedrijven en bewoners. De 
waterbuffers die nodig zijn om schommelingen bij extreme droogte en neerslag op te 
vangen, kunnen bijdragen aan de aantrekkelijkheid van het landschap of van het 
woonmilieu. Deel van het werken aan een duurzame balans is ook het lopende, 
ambitieuze programma voor luchtkwaliteit, externe veiligheid en het tegengaan van 
geluidhinder. Gezamenlijk bieden deze maatregelen uitzicht op economische kansen door 
innovatie, een beter imago van de regio en een aantrekkelijker woon- en 
vestigingsklimaat, een regio kortom waar een voorspoedige economische ontwikkeling en 
een grote attractiviteit voor bewoners en bezoekers duurzaam samengaan.  
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3 Vernieuwing bovenregionale samenwerking  
 
De Rotterdamse regio kent een strategisch goede ligging, op het trefpunt van de 
Randstad en Rijn-Schelde delta. Deze ligging brengt bijzondere kansen met zich mee. 
Om deze kansen optimaal te benutten en er maximale economische kracht uit te putten, 
is bovenregionale samenwerking noodzakelijk. Deze is onder meer georganiseerd in het 
Bestuurlijk Platform Zuidvleugel en met het rijk op het niveau van de Randstad. Twee 
bovenregionale en onderling overlappende netwerken zijn vooral relevant voor de regio 
Rotterdam: 
 
1. Metropoolregio Rotterdam-Den Haag: meer 

synergie tussen sterke economische sectoren 
van Haaglanden en de regio Rotterdam is voor 
beide regio’s profijtelijk. Belangrijk is dat deze 
samenwerking binnen alle drie de economische 
systemen plaatsvindt: ‘mainport, city en local’.  

2. Maritieme topregio 
Rotterdam/Drechtsteden/West-Brabant: meer 
samenwerking in de logistieke en maritieme 
sector kan de economie van deze regio’s 
versterken. Daarnaast is de samenwerking ter 
bevordering van de waterveiligheid en 
klimaatadaptatie in regionaal verband 
noodzakelijk.  

 
 
 

1 Metropoolregio Rotterdam-Den Haag 

 
De gemeenten Rotterdam en Den Haag hebben het initiatief genomen tot de 
metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Ook de regiobesturen van Rotterdam en 
Haaglanden willen de uitdaging aangaan om daadwerkelijk als één Metropoolregio te 
gaan functioneren en werken samen aan een Metropoolagenda. Hierbij is de volgende 
missie geformuleerd: ‘Wij werken samen aan een internationale Metropoolregio, waarin 
bewoners en bedrijven zich optimaal kunnen ontplooien en (internationale) bezoekers 
zich welkom voelen. Dit doen we door een betere positionering van ons internationaal 
concurrerende vestigingklimaat en het uitvoeren van concrete projecten die de bestaande 
kracht van beide stedelijke regio’s bundelen. Daarmee dragen we bij aan een positie van 
de Randstad als topregio in Europa’. De naamswijziging van Rotterdam Airport naar 
Rotterdam-The Hague Airport was een eerste symbolische stap in de samenwerking. 
 
Het functioneren als één regio levert aantrekkelijke meerwaarde op. Vanuit internationaal 
perspectief omdat een compleet vestigingsklimaat geboden kan worden aan 
internationale organisaties en bedrijven en hun medewerkers. Bundeling van 
innovatiekracht en talent wordt mogelijk, onder meer op het vlak van ‘recht, vrede en 
veiligheid’, energie, klimaat, deltatechnologie en greenports. En de ‘quality of life’ voor 
de inwoners wordt verhoogd, met een grote keuzevrijheid in woonmilieus, 
werkgelegenheid, onderwijs en recreatiemogelijkheden. 
 
 
 
 

Vernieuwing bovenregionale samenwerking 
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Uitvoeringsagenda 2010-2014  
 
Samen met Haaglanden en andere partners zullen we onze agenda voor de 
metropoolregio opstellen en daarmee duidelijk maken welke rollen en welke thema’s we 
als Stadsregio willen oppakken. Deze agenda is nog in ontwikkeling. De volgende 
onderwerpen zullen in ieder geval deel uitmaken van deze agenda:  
 
Hof van Delfland/IODS  
Dit draait om het versterken van een hoogwaardige groenstructuur en het verbeteren 
van de bereikbaarheid tussen Delft en Schiedam in relatie tot de aanleg van de A4-
Noord. Dit wordt verder uitgewerkt in het programma ‘Samenhangend metropolitaan 
landschap’. 
 
MIRT Rotterdam-VooRuit en Haaglanden 
In het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport bepaalt het rijk zijn 
ruimtelijke investeringen. In twee verkenningen ten behoeve van het MIRT, ‘Rotterdam 
VooRuit’ en ‘Haaglanden’, werken de beide stadsregio’s Rotterdam en Haaglanden samen 
met het rijk en de provincie aan de afstemming van projecten met bovenregionale 
betekenis. Het gaat dan bijvoorbeeld om de kwaliteit van de projecten, de investeringen 
en de prioritering. Wij behartigen in de verkenningen de belangen van de regio 
Rotterdam, maar zorgen er ook voor dat de gemaakte afspraken samen met de 
gemeenten worden uitgevoerd. 
 
Economische samenwerking 
Doel is om de economische kracht van de steden in de zuidelijke Randstad beter te 
benutten en de kansen voor synergie te pakken. De partners in de metropoolregio 
richten zich daarbij op de mogelijkheden om het ondernemersklimaat te versterken en 
samen met het bedrijfsleven en kennisinstituten ten minste de ontwikkeling van de Clean 
Tech Delta te stimuleren en internationaal te positioneren. Onze inzet is om ook een 
gezamenlijke promotie- en acquisitiestrategie te voeren en een niet-vrijblijvende 
afstemming te bereiken over de fasering en typologie van kantoorlocaties. 
 
Greenports 
Wij faciliteren de ontwikkeling van de greenports als een kennisintensieve, economisch 
sterke sector, in relatie tot de mainport. Samen met de meest betrokken gemeenten in 
de regio zullen we bekijken welke toegevoegde waarde de regio kan hebben ten opzichte 
van de partijen die zich al met dit onderwerp bezig houden.  
 
Zuidvleugelnet en verstedelijkingsstrategie 
In het kader van het programma ‘Robuust en duurzaam mobiliteitssysteem’ werken wij 
samen aan een hoogwaardig openbaarvervoersysteem op Zuidvleugelniveau. Met de 
Zuidvleugelpartners hebben wij inmiddels afspraken gemaakt over een 
Verstedelijkingsstrategie voor de Zuidvleugel. Zie hiervoor het programma ‘Wonen: 
duurzaam en marktgericht aanbod’. 
 
Wat hebben we bereikt in 2014? 
- De agenda op het gebied van ruimtelijke ordening, economie en verkeer en vervoer 

en de rol van de stadsregio in de metropoolvorming is duidelijk, mede in het licht van 
de vernieuwing van het Bestuurlijk Platform Zuidvleugel.  

- Er is een realistisch haalbaar uitvoeringsprogramma voor Hof van Delfland waaraan 
de betrokken partijen gezamenlijk uitvoering geven.  

 



Regionaal Strategische Agenda Ontwerp / 77883 / Stadsregio Rotterdam / 10 november 2010 12

2 Maritieme topregio Rotterdam/Drechtsteden/West-Brabant 
 
In de zone van Tweede Maasvlakte tot Moerdijk tekent zich steeds meer de samenhang 
af tussen haven- en havengerelateerde bedrijvigheid. Tegelijk is voor het economische 
vestigingsklimaat ook een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit noodzakelijk. 
De regio’s Rotterdam, Drechtsteden en West-Brabant werken gezamenlijk aan vier 
bovenregionale thema’s die van invloed zijn op de ruimtelijk-economische ontwikkeling. 
Het gaat om (1) versterking van de economische structuur, (2) duurzame bereikbaarheid 
en achterlandverbindingen (bijvoorbeeld: de A4-Zuid) en (3) versterking van de kwaliteit 
van de regionale leefomgeving en (4) klimaatbestendigheid. 
 
De samenwerking moet leiden tot een gedeeld beeld op de ruimtevraag voor 
werklocaties, infrastructuur en groen. Daarnaast is de samenwerking bedoeld om de 
logistieke keten te organiseren, zodanig dat het vervoer naar het achterland efficiënt 
verloopt en de leefkwaliteit in de regio’s verbetert. Met name externe veiligheid is hierbij 
een belangrijk aandachtspunt.  
 
Voor de langere termijn is de waterveiligheid in het gebied een belangrijk issue, waarbij 
goede oplossingen essentieel zijn voor de economische concurrentiepositie maar ook 
kansen kunnen bieden voor ruimtelijke kwaliteitsverbetering. Voor dit specifieke 
onderwerp is het deelprogramma Rijnmond-Drechtsteden gestart als een van de 
onderdelen van het landelijke Deltaprogramma. Naast waterveiligheid gaat het ook om 
de duurzame zoetwatervoorziening, die van groot belang is voor de landbouw, de 
kassencomplexen en de havenindustrie die alle afhankelijk zijn van zoet water. Bij het 
vormgeven van de oplossingen ligt een sterke relatie met diverse regionale opgaven als 
de binnenstedelijke verstedelijkingsopgaven (bijvoorbeeld Stadshavens), het programma 
Rivierzones en het metropolitane landschap.  
 
 
Uitvoeringsagenda 2010-2014 
 
Wij geven de samenwerking vorm in drie programma’s: DelTri in samenhang met de 
MIRT-Verkenning Antwerpen-Rotterdam, het gebiedsprogramma voor Deltapoort en het 
deelprogramma Rijnmond-Drechtsteden.  
 
Deltri / MIRT-VAR 
MIRT-VAR is de verkenning Rotterdam-Antwerpen die binnen het MIRT wordt uitgevoerd. 
DelTri is een samenwerkingsverband tussen de gemeente Rotterdam, de stadsregio en 
de regio’s Drechtsteden en West-Brabant. De regio’s participeren gezamenlijk in de 
MIRT-verkenning, met als doel met het rijk oplossingen te vinden voor de duurzame 
mainport, zowel ten aanzien van de ruimtevraag en ruimtegebruik als mobiliteit 
(gekoppeld aan leefkwaliteit en de kwaliteit van het stedelijk gebied). Deze 
samenwerking zal moeten leiden tot een heldere prioritering van de opgaven waarover 
de regio's en de provincie afspraken willen maken met het Rijk in de Gebiedsagenda 
Zuidvleugel/Zuid-Holland. 
 
Deltapoort 
Het project Deltapoort richt zich op kwaliteitsverbetering van het gebied tussen de 
Rotterdamse regio en Drechtsteden: het realiseren van een stevig groenblauw netwerk 
dat verbindingen legt tussen stadsparken, recreatiegebieden aan de stadsranden en de 
agrarische delen van de metropolitane landschappen. Dit wordt verder uitgewerkt in het 
programma ‘Samenhangend metropolitaan landschap’. 
 
Deltaprogramma 
De verkenningen moeten het kabinet in staat stellen om uiterlijk in 2014 te beslissen 
over een zo breed mogelijk gedragen ontwikkelingsrichting voor het hoofdwatersysteem. 
Er wordt zowel een waterstaatkundige als een ruimtelijke verkenning gemaakt voor de 



Regionaal Strategische Agenda Ontwerp / 77883 / Stadsregio Rotterdam / 10 november 2010 13

lange termijn: wat vraagt de ruimtelijke ontwikkeling van het waterbeheer en 
omgekeerd. De burgemeester van Rotterdam is mede namens de stadsregio voorzitter 
van de regionale stuurgroep Rijnmond-Drechtsteden. De stadsregio participeert in het 
programma met als invalshoek de ruimtelijk-economische gevolgen en kansen. 
 
Wat hebben we bereikt in 2014 
De opgaven uit het Deltri-programma zijn helder, geprioriteerd en geagendeerd in de 
Gebiedsagenda Zuidvleugel/Zuid-Holland. 
Er is een realistisch haalbaar uitvoeringsprogramma voor Deltapoort waaraan door 
betrokken partijen gezamenlijk uitvoering wordt gegeven. 
Er is een gedragen beeld van de ontwikkelingsrichting van het deltaprogramma 
Rijnmond-Drechtsteden, waarin de ruimtelijke kansen een duidelijke plaats hebben 
gekregen en innovatieve oplossingen zijn ontwikkeld met kansen voor economische spin-
off. 
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4 Regionale programma’s  
 

1 Economie: focus en differentiatie in de economische programmering  

 
De afgelopen twee jaar zijn veel nieuwe inzichten opgedaan over de toekomst van de 
economie en meer specifiek de kansen en opgaven voor de Zuidvleugel en de stadsregio 
Rotterdam. Kansen liggen vooral in het verduurzamen van de economie, bijvoorbeeld de 
ontwikkeling van Clean Tech Delta, en de kruisbestuiving tussen sectoren (bijvoorbeeld 
mainport en greenport). Recente studies wijzen uit dat het organiseren van netwerken 
tussen sectoren en tussen bedrijven, wetenschap en overheid cruciaal is voor de 
concurrentiepositie van de regio, naast een goede bereikbaarheid en een goede 
ruimtelijke kwaliteit met aantrekkelijke woonmilieus. De stadsregio zal haar economische 
programma de komende jaren meer op deze inzichten gaan enten, zowel op regioniveau 
als op de schaal van de Zuidvleugel. 
 
Een eenduidige profilering van de economische mogelijkheden is van belang om de 
nieuwe en bestaande kansen optimaal te benutten. De promotie en acquisitie voor de 
‘natte economie’ is in goede handen bij het Havenbedrijf. De regio Rotterdam ligt echter 
niet aan kop als het gaat om gezamenlijke promotie en profilering voor de ‘droge’ 
economie. 
 
Voldoende aanbod van bedrijventerreinen en een goede afstemming van 
kantorenprogramma’s blijven belangrijk om de ontwikkeling van de regionale economie 
zo goed mogelijk te faciliteren. Met name voor de havengerelateerde bedrijvigheid en de 
greenports blijft het faciliteren van de ruimtevraag een grote opgave. Het is belangrijk 
om een voldoende gedifferentieerd aanbod van locaties met verschillende kwaliteiten te 
hebben. Daarmee is de regio voor zoveel mogelijk bedrijven aantrekkelijk. Dan ontstaan 
ook de beste kansen op synergie: op gespecialiseerde of gethematiseerde locaties 
kunnen bedrijven profiteren van elkaars aanwezigheid. Om focus en differentiatie op 
regionale schaal te bevorderen, is een sterkere regionale samenwerking op economisch 
gebied een voorwaarde. 
 
De vraag naar kantoren is evenmin eendimensionaal. Er zijn diverse groepen gebruikers 
met eigen eisen aan locaties, bereikbaarheid en vastgoed. De vraag naar kantoorruimte 
op multimodale knooppunten in de stad neemt toe, ten koste van monofunctionele 
snelweglocaties. Knooppunten die meer zijn dan overstapplaatsen maar waar een 
gemengd stedelijk milieu is ontstaan hebben voor veel bedrijven meerwaarde. De 
ontwikkeling van deze locaties draagt bij aan de regionale mobiliteits- en 
duurzaamheidsopgaven. Dat moet gebeuren in een situatie van overaanbod: het totale 
aanbod van beschikbare en vooral geplande kantoren in de regio is vele malen groter dan 
waar de markt om vraagt. Voor succesvolle ontwikkeling van afzonderlijke locaties is het 
faseren en reduceren van het totale planaanbod voor kantoren nodig, in afstemming met 
de regio Haaglanden. Incourant aanbod aan kantoorruimte moet uit de markt worden 
genomen, bijvoorbeeld door vernieuwing of herbestemming. Bij de programmering van 
het kantooraanbod staan het benutten van bestaande infrastructuur en het verder 
ontwikkelen van hoogwaardige knooppunten voorop. 
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Uitvoeringsagenda 2010-2014 
 
Economische agenda  
Wij werken aan een steviger regionaal economische uitvoeringsagenda, bij voorkeur op 
het niveau van de metropoolregio. Elementen hiervan zijn een keuze voor economische 
speerpunt-clusters, een gezamenlijke promotie- en acquisitiestrategie, en 
afstemming/profilering van werklocaties.  
 
Programmatische afstemming 
Wij werken met alle regiogemeenten samen aan een programmatische afstemming van 
kantoren en bedrijventerreinen, mede in het licht van opgaven zoals mobiliteit en 
duurzaamheid. We doen dat onder meer via het RHOB (Regionaal Herstructurerings- en 
Ontwikkelingsbureau).  
 
Specifieke opgaven hierbij zijn: 
- Aan de zuidkant van de regio het faciliteren van het havengerelateerde 

bedrijvennetwerk (in afstemming en samenwerking met Drechtsteden en West-
Brabant). De zware en grootschalige natte industrie krijgt ruimte op de Tweede 
Maasvlakte. Maar er is ook ruimte nodig voor onder meer op- en overslag en voor 
transport- en distributiebedrijven. Gegeven de schaarste aan ruimte, is de opgave om 
deze bedrijven zo goed mogelijk te faciliteren en gezamenlijk meer ruimte te creëren.  

- Aan de noordkant van de regio is het aanbod aan (hoogwaardige) bedrijventerreinen 
daarentegen te groot. Meer afstemming en een betere fasering zijn noodzakelijk.  

- Daarnaast ligt er in de hele regio een herstructureringsopgave voor bestaande 
terreinen. Het convenant ‘Naar regionale uitvoeringskracht’ voorziet in een aanpak en 
in de prioriteiten hiervoor. Duurzaamheid is hierbij een belangrijke invalshoek. 

 
Voor de afstemming van de vestiging van grootschalige detailhandel zullen wij het 
bestaande reguleringssysteem actualiseren op basis van de nieuwe provinciale 
structuurvisie. Verder onderzoeken wij of we analoog hieraan een rol moeten vervullen 
bij de planning en ontwikkeling van voorzieningen. 
 
Wat hebben we bereikt in 2014? 
- De economische agenda, gebaseerd op een stevige economische visie, is -waar nuttig 

en nodig samen met het stadsgewest Haaglanden en de provincie Zuid-Holland-  in 
uitvoering. 

- We hebben een gezamenlijke aanpak voor promotie en acquisitie op het niveau van 
de metropoolregio Rotterdam-Den Haag.  

- Voor nieuwe bedrijventerreinen zijn er afspraken met gemeenten om de uitvoering 
zeker te stellen. Speciale aandacht gaat hierbij uit naar de terreinen in Ridderkerk, 
Bernisse/Spijkenisse en Brielle. 

- De herstructurering van de vier bedrijventerreinen uit het convenant ‘Naar regionale 
uitvoeringskracht’ is in gang gezet. Dat gaat om het Agricluster 
Barendrecht/Ridderkerk, de Spaanse Polder in Rotterdam, Nieuw-Mathenesse in 
Schiedam en Stadshavens Rotterdam. Vanaf 2011 komen hier bij Groot Vettenoord in 
Vlaardingen, Hoofdweg in Capelle aan den IJssel, Stormpolder in Krimpen aan den 
IJssel en enkele locaties in Rotterdam. 

- Er is met de betrokken gemeenten een niet-vrijblijvende afstemming over de 
kantorenprogramma’s en de benutting en ontwikkeling van regionale knooppunten 
bereikt. Dit is gekoppeld aan een regionale kantorenmonitor. 
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2 Verkeer en vervoer: robuust mobiliteitssysteem 

 
Het verkeer- en vervoerbeleid van de stadsregio is vastgelegd in het Regionaal Verkeer- 
en Vervoerplan (RVVP, 2003). Het belangrijkste doel van dit beleid is het garanderen van 
de bereikbaarheid van de Rotterdamse regio. Een goede bereikbaarheid is immers een 
voorwaarde voor een voorspoedige ruimtelijke en economische ontwikkeling. 
 
De infrastructuur in de stadsregio is in de afgelopen decennia onvoldoende meegegroeid 
met de ruimtelijke en economische ontwikkeling. Dat is op dit moment vooral te merken 
aan de overbelasting van de Ruit. Op termijn kunnen ook capaciteitsproblemen in het 
regionaal openbaar vervoer ontstaan. Ook de eenzijdige ontsluiting van het haven- en 
industrieel complex vormt een probleem.  
 
De verwachting is dat de mobiliteit de komende decennia blijft groeien. Dat stelt extra 
eisen aan de infrastructuur. In combinatie met de ambitie om kwalitatief hoogwaardige 
woon- en werkmilieus te creëren, vraagt dat om de inzet op een samenhangend en 
duurzaam mobiliteitssysteem, conform de doelstellingen uit de Nota Duurzame Mobiliteit. 
Hierin hebben de regiogemeenten afgesproken samen te werken aan een 
maatregelenpakket duurzame mobiliteit. Een samenhangend en duurzaam 
mobiliteitssysteem kent twee pijlers: (1) een robuust en veilig verkeersnetwerk met een 
betere benutting en (2) hoogwaardig openbaar vervoer en een verdere stedelijke 
ontwikkeling rond het openbaar vervoer. 

2.1 Een robuust en veilig verkeersnetwerk met een betere benutting 

Een duurzaam mobiliteitssysteem van hoge kwaliteit maakt het voor de reiziger mogelijk 
om zich op een comfortabele en betrouwbare manier van deur tot deur te verplaatsen. 
Op de drukste verbindingen moet de reiziger de keuze hebben tussen verschillende 
vervoerswijzen of alternatieve routes. Een goede samenhang tussen de netwerken voor 
personenvervoer (fiets, auto, openbaar vervoer) wordt steeds belangrijker. Dat maakt 
het totale mobiliteitsysteem robuuster. Reizigers moeten knooppunten soepel kunnen 
gebruiken om betrouwbaar en op tijd op hun bestemming te arriveren. Hierbij is het 
stimuleren van de groeiende trend in het fietsgebruik van groot belang. 
 
Het wegennet in de stadsregio kent een aantal ontbrekende schakels, zoals de A13/A16. 
Daarnaast is voor de oplossing van de grote knelpunten op de Ruit in de MIRT 
verkenning Rotterdam-VooRuit geconstateerd, dat een Nieuwe Westelijke 
Oeververbinding noodzakelijk is alsmede een herontwerp van het wegennet in de 
Brienenoord-/Algeracorridor. Voor het OV-systeem is geconstateerd, dat een 
kwaliteitssprong noodzakelijk is in Rotterdam Zuid, in relatie met de brede sociaal-
economische problematiek en locatieontwikkelingen aldaar. 
 
Benuttingsmaatregelen kunnen extra capaciteit op het wegennet realiseren zonder te 
investeren in nieuwe infrastructuur. Een betere benutting is mogelijk door afspraken met 
het bedrijfsleven te maken (mobiliteitsmanagement) of door technische maatregelen 
(dynamisch verkeersmanagement). In het stedelijk gebied is een optimalisatie van het 
goederenvervoer ten behoeve van de bevoorrading gewenst.  
 
Verkeersveiligheid is zowel bij nieuwe als bij bestaande wegen een belangrijk 
aandachtspunt. Landelijk is de doelstelling voor 2020 een reductie van het aantal 
verkeersdoden tot 500 en van het aantal ziekenhuisgewonden tot 12.250. Voor de 
stadsregio Rotterdam is het doel niet meer dan 25 verkeersdoden en 284 
ziekenhuisgewonden in 2020. In 2009 waren dat er 37, respectievelijk 374. 
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Uitvoeringsagenda 2010-2014 
 
Uitbreiding wegennet  
In de bestuursperiode 2006-2010 is een flink aantal projecten voor verbetering van de 
weginfrastructuur uitvoeringsgereed gemaakt. Deze projecten zijn nu in uitvoering en 
komen in deze bestuursperiode in gebruik. Voor de onderzoeksprojecten binnen het MIRT 
Rotterdam-VooRuit zijn wij mede-opdrachtgever. Bij de A15, de A13/A16-verbinding en 
Rotterdam-VooRuit is de portefeuillehouder Verkeer en Vervoer verantwoordelijk voor het 
maximaliseren van het regionaal draagvlak. Projecten voor het stedelijk en regionaal 
wegennetwerk begeleiden wij vanuit de beleidsmatige verantwoordelijkheid voor het 
functioneren van het regionaal wegennetwerk en als subsidiegever. 
 
Benutting en ketenmobiliteit 
Als stadsregio hebben we samen met het georganiseerde bedrijfsleven in 2008 een 
regionaal convenant mobiliteitsmanagement afgesloten. Daarvoor zijn vijf gebieden 
geselecteerd (de knooppunten Kralingen, Alexander, Centrum en Vijfsluizen en de 
haven/A15). Met de individuele werkgevers worden afspraken gemaakt over in te voeren 
maatregelen. De doelstelling is 5% reductie van het aantal auto’s naar de knooppunten 
tijdens de spits en 20% voor de haven/A15. De stadsregio subsidieert de 
uitvoeringsorganisaties ‘Bereik!’ en ‘de Verkeersonderneming’ die bedrijven activeren tot 
het treffen van maatregelen.  
 
In het dynamisch verkeersmanagement werken we samen met de partners in de 
Zuidvleugel van de Randstad. Wij financieren een groot scala aan DVM-maatregelen uit 
de Brede Doeluitkering (BDU). 
 
Om de overstapmogelijkheden van de auto op het openbaar vervoer te verbeteren, 
subsidiëren wij de aanleg van P+R-voorzieningen bij openbaarvervoer haltes en 
knooppunten.  
 
Verbeteren kwaliteit fietsnetwerk en fietsgebruik 
Kwaliteitsverbetering vindt plaats het realiseren van een aantal nu nog ontbrekende 
schakels in het fietsnetwerk. Onze inspanningen zijn erop gericht om samen met 
gemeenten het fietsgebruik te faciliteren, zodat in 2025 een groei van 30% gerealiseerd 
kan zijn. Wij subsidiëren de aanleg van stallingmogelijkheden voor de fiets bij haltes en 
stations van het openbaar vervoer. 
 
Goederenvervoer 
Wij organiseren de samenwerking tussen regiogemeenten en het bedrijfsleven met als 
doel de bevoorrading in het stedelijk gebied schoner, stiller en zuiniger te maken. We zijn 
initiatiefnemer en trekker van het regionale platform goederenvervoer, het overlegorgaan 
binnen de stadsregio Rotterdam waaraan de regiogemeenten, TLN, EVO en KVK 
deelnemen.  
 
Verkeersveiligheid 
Wij stimuleren de uitvoering van het landelijk Actieprogramma Verkeersveiligheid 2011-
2012 in de regio door samenwerking via het Regionaal Platform Verkeersveiligheid en het 
ROV-Zuid-Holland. Met subsidies ondersteunen we de verkeersveilige inrichting van 
wegen en structurele verkeerseducatie in het basis- en voortgezet onderwijs.  
 
Wat hebben we bereikt in 2014? 
- De maatregelen uit het maatregelpakket duurzame mobiliteit zijn in uitvoering. Dit 

betekent onder meer dat fietsparkeerplaatsen en OV-fietsen bij haltes en stations zijn 
afgestemd op de behoefte, dat 2500 nieuwe P+R plaatsen en het Verwijzingsplan 
P+R zijn gerealiseerd en dat er een waarneembare vermindering van het aantal 
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geluidgehinderden zichtbaar is op weg naar de doelstelling van 30% reductie van 
geluidgehinderden in 2025. 

- Twee rijkswegenprojecten zijn in uitvoering: de A4 Delft-Schiedam en de verbreding 
van de A15 Maasvlakte-Vaanplein. De A13/A16-verbinding is in 2014 klaar voor 
uitvoering. Voor een Nieuwe Westelijke Oeververbinding is de planvorming gestart, 
evenals voor de Van Brienenoord-/Algeracorridor. 

- De regionale wegenprojecten ‘ontsluiting van Voorne-Putten’, verbreding N209 en de 
Drie-in-Eén (ontsluiting Hoek van Holland, Veilingroute en Westerlee) zijn gereed. De 
planvorming voor verbreding van de N471 is gestart.  

- Op het rijkswegennet in de regio zijn dynamische snelheden ingevoerd.  
- Rondom alle knooppunten is er sprake van actief mobiliteitsmanagement door alle 

grote werkgevers.  
- Er is één gezamenlijke uitvoeringsorganisatie voor de inzet en het beheer van de 

Dynamisch Verkeers Maatregelen op rijks-, provinciale en gemeentelijke wegen.  
- De kwaliteit van het fietsnetwerk is toegenomen, waarbij minstens één complexe en 

nu nog ontbrekende schakel in uitvoering is. Het fietsgebruik is met 6% toegenomen 
ten opzichte van 2010. 

- Stedelijke distributie is in de hele regio optimaal georganiseerd. 
- Op stadsregionaal niveau is in 2014 het aantal verkeersdoden gedaald naar maximaal 

32 en het aantal ziekenhuisgewonden naar maximaal 333. 
 

2.2 Verstedelijking rond hoogwaardig openbaar vervoer 

Hoogwaardig openbaar vervoer vormt de basis van een duurzaam mobiliteitssysteem. 
Het is de ambitie de groei van mobiliteit als gevolg van stedelijke en economische 
ontwikkeling zo veel mogelijk in het openbaar vervoer op te vangen. Een goede 
samenhang tussen bereikbaarheid en stedelijke ontwikkeling wordt daarom steeds 
belangrijker. Bedrijven en voorzieningen waar dagelijks veel mensen op afkomen, 
moeten op locaties liggen die goed te bereiken zijn per openbaar vervoer. Andersom 
maakt stedelijke verdichting rondom stations en andere regionale knooppunten de aanleg 
en exploitatie van hoogwaardig openbaar vervoer de moeite waard. De verdere stedelijke 
ontwikkeling in de stadsregio Rotterdam zal dan ook vooral plaatsvinden door verdichting 
en het bouwen van woningen en kantoren in nabij hoogwaardig openbaar vervoer. 
 
De geïntegreerde aanpak van mobiliteit en verstedelijking richt zich nu vooral op de 
Stedenbaanstations langs de spoorlijnen, maar wordt uitgebreid naar het totale 
hoogwaardig openbaar-vervoerssysteem in de Zuidvleugel: het Zuidvleugelnet. Ook het 
metro- en tramplusnetwerk behoort hier toe. Ambitie is om samen met de Noordvleugel 
van de Randstad tot één geïntegreerd Randstadnet te komen, waar het Zuidvleugelnet 
deel van uitmaakt. 
 
 
Uitvoeringsagenda 2010-2014 
 
Verstedelijking rondom openbaar vervoer 
Wij spreken de gemeentebesturen aan op de ontwikkeling van woningbouw, kantoren en 
stedelijke voorzieningen rondom stationslocaties (verstedelijkingsafspraken en 
programma economie.) De ontwikkeling van kantoren vindt plaats op de best bereikbare 
locaties in de regio, de knooppunten. 
 
Versterking netwerk 
De belangrijkste investering in het openbaar vervoernetwerk is de ombouw van het spoor 
tussen Rotterdam en Hoek van Holland tot metro en koppeling aan het bestaande 
metronetwerk in Schiedam. Daarnaast start de exploitatie van openbaar vervoer over 
water. Tot slot vinden enkele investeringen plaats in het tramnetwerk die een betere 
exploitatie mogelijk maken.  
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Verbetering kwaliteit huidige netwerk 
Kwaliteitsverbetering zal plaatsvinden door verbetering van het comfort in het voertuig 
(nieuw tram- en metromaterieel) en op de halte, informatievoorziening en de halte-
toegankelijkheid. Daarnaast zal de dienstregeling van de verschillende vervoerders nog 
beter op elkaar worden afgestemd en worden aangepast op de vervoersvraag. 
 
Exploitatie 
Wij zorgen ervoor dat de vervoerders maatregelen nemen om de exploitatiekosten te 
laten dalen. Dit gebeurt onder andere door efficiëntere bedrijfsvoering bij de vervoerders, 
meer flexibiliteit en hogere snelheden in het tramnet, het toepassen van 
tariefdifferentiatie en het selectief heroverwegen van het openbaar-vervoeraanbod op 
basis van kosteneffectiviteit.  
 
 Wat hebben we bereikt in 2014? 
- 80% van alle in de bestuursperiode 2010-2014 nieuw gebouwde woningen en 

kantoren in de regio ligt in de invloedsfeer van hoogwaardig openbaar vervoer.  
- De OV-terminal Rotterdam Centraal is gereed. RandstadRail rijdt door van Den Haag 

naar Rotterdam-Zuid. 
- De Hoekse Lijn wordt omgebouwd om deel uit te maken van het metronetwerk: een 

doorgaande metroverbinding tussen Capelle aan den IJssel en Hoek van Holland is 
mogelijk. 

- Openbaar vervoer over water functioneert betrouwbaar. 
- Er zijn 800 nieuwe panelen met dynamische reisinformatie geplaatst op de OV haltes 

in de regio. 
- Op alle tram- en metrolijnen rijdt modern materieel.  
- Efficiënte exploitatie van het openbaar vervoer door onder meer extra keerlussen 

voor trams en snelheidsverhoging, tariefintegratie met de NS en een verschil tussen 
spits- en daltarieven. Er is een 10% hogere kosteneffectiviteit bereikt door een 
efficiëntere bedrijfsvoering bij de vervoerders en doordat het openbaar 
vervoeraanbod beter is afgestemd op de vraag. 

- De sociale veiligheid in het openbaar vervoer ligt minimaal op het niveau van 2010 
tegen 4 miljoen euro lagere kosten per jaar, door een efficiëntere inzet van mensen 
en middelen. 
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3 Wonen: duurzaam en marktgericht aanbod 

 
Centraal in het woningbouwbeleid tot 2020 staat de kwaliteit van het wonen, niet de 
kwantitatieve bouwproductie. Een goed en gevarieerd aanbod aan woningen is een 
voorwaarde om bewoners sterker aan de regio te binden, ook als zij een andere woning 
zoeken. Het maakt de regio bovendien aantrekkelijker voor grotere groepen bewoners. 
Dat is weer gunstig voor de internationale concurrentiekracht van de regio. Deze inzet 
van de regio vertaalt zich in woningmarktafspraken in de regio en in afspraken met 
Zuidvleugelpartners en Rijk, die gebaseerd zijn op het Verstedelijkingsscenario 2020 dat 
het algemeen bestuur op 13 oktober 2010 heeft vastgesteld. 
 
In 2005 zetten de stadsregio en de provincie in het RR2020 in op een ‘trendbreuk in de 
herstructurering’. De regiogemeenten hebben deze opgave voortvarend opgepakt. De 
meest recente cijfers laten de eerste tekenen zien van een, nog voorzichtige, trendbreuk. 
Voor het eerst sinds jaren is in 2008 het binnenlandse migratiesaldo ongeveer nul: de 
stadsregio verloor per saldo geen bewoners meer aan andere Nederlandse regio’s.  
 
De recente economische crisis heeft de woningmarkt hard getroffen. Dat maakt het des 
te belangrijker om woningen te bouwen waar een marktvraag voor is. Het 
Woningmarktscenario 2020 van de stadsregio (2010) introduceert daarom een 
regiobrede woonmilieubenadering. Een ‘woonmilieu’ is het geheel van woning en 
woonomgeving, inclusief de niet-fysieke aspecten daarvan. De opgave is om de 
bouwproductie te richten op woonmilieus waar een tekort aan bestaat en transformaties 
te richten op woonmilieus waar een overschot aan is. Hierbij wordt aangesloten bij de 
bestaande kwaliteiten van de regio, zoals de landschappen, de rivieren en de 
bereikbaarheidskwaliteit (Stedenbaan en knooppunten).  
 
Tabel: verdeling woonmilieus en gewenste ontwikkelingsrichting 

 huidig 
aandeel 

wenselijke 
richting 

Grootstedelijk 5 % + 

stedelijk-levendig 19 % - 

stedelijk-rustig 15 % + 

suburbaan-compact 28 % -- 

suburbaan-grondgebonden 25 % + 

exclusief (stedelijk en suburbaan) 4 % ++ 

landelijk en dorps 4 % ++ 

totaal 100 %  

Bron: Verstedelijkingsscenario 2020, Stadsregio Rotterdam, 2010 
 
In een gezonde woningmarkt zijn ook voor huishoudens met lage inkomens voldoende 
woningen beschikbaar. Ze moeten bovendien evenwichtig over het gebied gespreid zijn, 
en daarin schuilt in de regio Rotterdam een probleem. Sociale huurwoningen zijn 
overmatig geconcentreerd in oudere delen van Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en 
Maassluis. De bevolkingssamenstelling in een aantal oudere wijken is daardoor te 
eenzijdig. Beleidsmatig is daar enkele jaren geleden al op gereageerd met regionale 
afspraken over de nieuwbouw van sociale huurwoningen, gericht op een betere regionale 
spreiding, en de zogenaamde Rotterdamwet die de gemeente Rotterdam in staat stelt om 
extra eisen te stellen aan mensen die in deze delen van de stad een woning willen huren.  
 
Conform het verstedelijkingsscenario 2020 wordt deze aanpak voortgezet in de vorm van 
afspraken over de ontwikkeling van de totale sociale woningvoorraad. Het heeft immers 
geen zin om alleen afspraken te maken over het percentage sociale woningen in de 
nieuwbouw, zonder rekening te houden met de sloop of verkoop van sociale 
huurwoningen in de betreffende gemeente. Per subregio en per gemeente worden 
hierover nadere afspraken gemaakt. Het gaat daarbij niet alleen over sociale huur- maar 
ook over sociale koopwoningen mits bereikbaar voor de doelgroep (huishoudinkomens 
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tot € 33.000,- per jaar). Onderzocht wordt op welke wijze aanvullende regionale 
afspraken kunnen worden gemaakt over de huisvesting van huishoudens met een 
inkomen tussen € 33.000,- en € 43.000,- per jaar). 
  
In de Zuidvleugel werken wij samen met de andere stedelijke regio’s om de 
Verstedelijkingsstrategie Zuidvleugel te realiseren. Hoofdpunten van de strategie zijn: 
het in balans brengen van vraag en aanbod van woonmilieus, het verbeteren van de 
bereikbaarheid van de binnenstedelijke locaties (vooral door het realiseren van 
Zuidvleugelnet) en van recreatiegebieden en het wegnemen van milieubelemmeringen. 
Hierover zijn inmiddels per regio afspraken gemaakt. Het streven is om 80% van de 
opgave te realiseren binnen bestaand stedelijk en dorpsgebied. Daarmee wordt de 
schaarse open ruimte in de Zuidvleugel gespaard en het draagvlak voor stedelijke 
voorzieningen versterkt.  
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Uitvoeringsagenda 2010-2014 
 
Verstedelijking Zuidvleugel 
Onze inzet is er op gericht om vast te houden aan de gemaakte afspraken, ook al maken 
de kredietcrisis en de huidige economische recessie het uiterst lastig de binnenstedelijke 
bouwopgave vol te houden. Ook op Zuidvleugelniveau moet de binnenstedelijke opagve 
centraal blijven staan. 
 
Woningmarktafspraken met gemeenten, corporaties en marktpartijen 
Onze aanpak richt zich op zes woningmarktgebieden met vergelijkbare opgaven en een 
gedeelde woningmarkt. In deze woningmarktgebieden stemmen gemeenten, 
woningcorporaties en marktpartijen hun plannen en projecten af op de marktvraag en de 
gewenste spreiding van betaalbare woningen. Eind 2010 willen wij de 
woningmarktafspraken tussen stadsregio en gemeenten vaststellen. Daarin zijn de 
uitgangspunten voor deze afstemming vastgelegd. Lokale prestatieafspraken tussen 
gemeenten en woningcorporaties geven hier verder invulling aan. De duurzaamheid van 
sociale huurwoningen, onderdeel van het programma ‘Leefomgevingskwaliteit en 
klimaataanpak’, maakt eveneens deel uit van deze prestatieafspraken. 
 
Wij zullen de afstemming van woningbouwplannen en projecten ondersteunen en 
coördineren. Daarbij werken wij samen met de koepels van woningcorporaties 
(Maaskoepel) en van projectontwikkelaars en bouwbedrijven (Neprom, Bouwend 
Nederland, NVB). Sturingsmiddelen die daarbij worden ingezet zijn kennisuitwisseling,   
regionale visievorming en investeringen.  
 
De stadsregio werkt samen met de Maaskoepel aan een ontwerp voor verbetering van 
het verhuurproces van de circa 260.000 corporatiewoningen. Doel is om meer recht te 
doen aan de specifieke wensen van woningzoekenden over de woning en het woonmilieu, 
terwijl wel zorgvuldig gestuurd wordt op een rechtvaardige verdeling van schaarse 
woningen. Een woningmarkt zonder grenzen tussen gemeenten is daarvoor een optimale 
conditie. Tegelijkertijd worden zwakke plekken in de woningmarkt, waar overlast van 
weinigen het woongenot van velen remmen, met intensievere begeleiding aangepakt. Wij 
ondersteunen dit proces met regionale huisvestingsregels, afspraken voor 
woonruimtebemiddeling en programmering van de woningvoorraad. 
 
Wat hebben we bereikt in 2014? 
- Er zijn woningmarktafspraken met gemeenten voor de periode 2010-2020, aangetakt 

op het beleid voor de leefomgevingskwaliteit.  
- Er zijn lokale prestatieafspraken tussen gemeenten en corporaties, waarin ook de 

energieprestaties zijn opgenomen, gebaseerd op de verstedelijkingsafspraken. 
- Er is een gestructureerd afstemmingsoverleg tussen gemeenten, woningcorporaties 

en marktpartijen voor elk van de zes woningmarktgebieden. 
- Er is een systeem van woonconsumentenonderzoek dat adequate informatie verschaft 

voor de afstemming per woningmarktgebied. 
- Voor de verdeling van de sociale huurwoningen beschikken we over één regionaal 

dekkend aanbodsysteem en één urgentiesysteem dat in alle gemeenten wordt 
toegepast. Daarnaast functioneert een nieuwe Huisvestingsverordening. 

- 80% van alle in de bestuursperiode 2010-2014 nieuw gebouwde woningen ligt in de 
invloedssfeer van het Hoogwaardig Openbaar Vervoer, mits passend in de 
woonmilieustrategie en er hiervoor vraag is vanuit de markt. 
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4 Groen: samenhangend metropolitaan landschap 

 
Het groen vormt een belangrijke vestigingsfactor voor bewoners en bedrijven. Een vitaal, 
mooi en bereikbaar landschap is belangrijk voor de attractiviteit, duurzaamheid en 
concurrentiekracht van de regio. Vergeleken met andere stedelijke regio’s, scoort 
Rotterdam echter slecht op dit onderwerp. De regiobewoners bezoeken het groen rond 
de stad relatief weinig. Dat wordt mede veroorzaakt door de beperkte (recreatieve) 
waarde en de slechte bereikbaarheid vanuit de omliggende wijken. De opgave is de 
relatie tussen het stedelijk gebied en het ommeland te vergroten, onder meer door het 
verbeteren van de recreatieve verbindingen en het vergroten van het areaal groengebied 
dat zich leent voor recreatief gebruik.  
 
De maatschappelijke waardering voor het landschap raakt steeds meer gekoppeld aan 
grotere eenheden met een eigen identiteit en uitstraling. Ook in de regio Rotterdam heeft 
de afgelopen periode een verdere opschaling plaatsgevonden. In Deltapoort en Hof van 
Delfland zijn metropolitane landschappen in ontwikkeling, het landschap van de 
Rottemeren heeft al een metropolitane kwaliteit. Grote opgaven in deze gebieden zijn het 
vergroten van de recreatieve waarde voor de bewoners van de regio, maar ook het 
economisch vitaal houden van de agrarische sector. Dit laatste is essentieel voor het 
behoud van de cultuurhistorische waarden in het landschap, die sterk bepalend zijn voor 
de identiteit. Stadslandbouw, productie van streekproducten en andere 
verbredingsvormen helpen de agrarische sector vitaal te houden en vergroten de waarde 
van het landschap voor de regiobewoners. De bereikbaarheid wordt bevorderd door het 
verbeteren van de fietsverbindingen, maar ook het verbeteren van het waternetwerk 
biedt hiervoor grote kansen.  
 
De groengebieden moeten een kwaliteit hebben die tegemoet komt aan de wensen van 
gebruikers en die toekomstbestendig is. Een belangrijk deel van de opgave is het 
vormgeven van de organisatie en de financiering van het beheer, zodat de gebieden ook 
in de toekomst blijven beantwoorden aan de dan te stellen eisen en gebruikswaarden. 
Het gaat daarbij niet zozeer over grote ingrepen, maar ook om bijvoorbeeld de 
marketing, programmering, evenementen, en educatie. 
 
Uitvoeringsagenda 2010-2014 
 
Regionaal Groenstructuurplan 
In 2010 is het Regionaal Groenstructuurplan (RGSP2) geëvalueerd en vindt een herijking 
plaats. Dit doen we in overleg met de gemeenten en de provincie Zuid-Holland. De 
resultaten zijn medebepalend voor wat de stadsregio in 2014 kan bereiken. Belangrijke 
speerpunten bij de uitvoering van de 2300 hectare groen zijn: 
- het toekomstbestendig maken van de inrichting van die gebieden (de beheeropgave), 
- het tot stand brengen van de stad-land-verbindingen,  
- het realiseren van een zodanige kwaliteit dat sprake is van voldoende variëteit in de 

groengebieden, die bovendien goed aansluit bij de wensen van de huidige en 
toekomstige gebruikers,  

- het realiseren van de ontbrekende schakels. 
 
Als uitwerking van de dubbeldoelstelling van het Project Mainport Rotterdam 
(economische en havenontwikkeling onder gelijktijdige verbetering van de leefomgeving) 
wordt tot 2020 in totaal 750 ha natuur- en recreatiegebieden aangelegd: 150 ha in het 
noorden (in de Schiezone en de Vlinderstrik) en 600 ha in Albrandswaard (het 
Buijtenland van Rhoon). Als onderdeel van de 2300 ha zijn dit onmisbare schakels in de 
regionale groenstructuur. De provincie en de gemeente Rotterdam trekken deze 
projecten. De stadsregio is verantwoordelijk voor de aanleg van de Groene Verbinding 
over de infrastructuurbundel A15 en Betuweroute en het Krekenplan op Voorne-Putten. 
Het Krekenplan zal in 2018 worden afgerond.  



Regionaal Strategische Agenda Ontwerp / 77883 / Stadsregio Rotterdam / 10 november 2010 28
 



Regionaal Strategische Agenda Ontwerp / 77883 / Stadsregio Rotterdam / 10 november 2010 29

Hof van Delfland/ Noordas 
Eind 2010 besluit de Hof van Delfland Raad over een integrale ontwikkelingsstrategie 
voor de periode tot 2025. Deze zal bestaan uit drie onderdelen: een ruimtelijke visie, een 
meerjareninvesteringsprogramma en een set procesafspraken. De ontwikkelingsstrategie 
noemt vier sleutelopgaven: (1) een economisch vitaal platteland, (2) de kwaliteit van 
stadsparken, recreatiegebieden en landschap, (3) de verbindingen en (4) het versterken 
van het imago. Elke sleutelopgave leidt tot concrete projecten. Als stadsregio zien wij het 
als onze taak om een samenhangend programma te ontwikkelen waarin op een goede 
manier rekening is gehouden met de belangen van de stadsregio en de gemeenten. 
Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat er een goede verbinding is met de ontwikkelingen 
in de Noordas. Binnen de Noordas moeten afspraken gemaakt worden over de 
ontbrekende schakels (m.n. Triangelpark) in de verbinding tussen Hof van Delfland en de 
Rottemeren. 
 
Deltapoort 
Het programma Deltapoort omvat de integrale gebiedsontwikkeling op Oost IJsselmonde. 
De integrale gebiedsvisie wordt opgesteld in samenwerking met de regio Drechtsteden en 
de betrokken gemeenten en moet in de zomer 2012 worden vastgesteld. Deze visie geeft 
vorm aan de ambitie om van Oost IJsselmonde een aantrekkelijk, bruikbaar en 
toegankelijk landschap te maken en tegelijkertijd een duurzame economische 
ontwikkeling tot stand te brengen. Wij zetten in op het realiseren van een sluitend 
groenblauw netwerk dat goed aansluit op de cultuurhistorische waarden en het 
verbeteren van de verbindingen tussen stedelijk en landelijk gebied (onder meer door 
kwaliteitsverbetering van de stadsranden). 
 
Wat hebben we bereikt in 2014? 
- De prioriteitsprojecten uit het RGSP2 (2300 ha) zijn gerealiseerd.  
- De kwaliteitsdoelstellingen zijn per deelgebied beschreven en deze zijn 

geïmplementeerd in de masterplannen die per project worden opgesteld. Extra 
aandacht is hierbij besteed aan de kwaliteit van de stadsranden en cultuurhistorie. 

- Er zijn stad-landverbindingen gerealiseerd om de bereikbaarheid van het regionale 
groen te verbeteren; het exacte programma wordt bepaald in de herijking van het 
RGSP2. 

- Er zijn recreatieve en ecologische verbindingen tussen de verschillende 
groenprojecten gerealiseerd; het exacte programma wordt bepaald in de herijking 
van het RGSP2. 

- Er is een duurzame structuur voor de financiering en aansturing van het beheer van 
natuur- en recreatiegebieden. 

- De Groene Verbinding over de infrabundel A15/Betuweroute is eind 2012/begin 2013 
opgeleverd en in gebruik genomen. 

- Er is een realistisch haalbaar uitvoeringsprogramma voor Deltapoort en Hof van 
Delfland waaraan door betrokken partijen gezamenlijk uitvoering wordt gegeven. De 
uitvoering is van start en de eerste resultaten worden zichtbaar. 
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5 Milieu: leefomgevingskwaliteit en klimaataanpak 

 
In de Rotterdamse regio, met het haven- en industrieel complex en een intensief 
gebruikt stedelijk gebied, is de druk op de leefomgevingskwaliteit hoog. Dit terwijl het 
behoud en versterken van de leefomgevingskwaliteit van essentieel belang is. Enerzijds 
voor de gezondheid van de inwoners, anderzijds om als regio een internationaal 
concurrerend vestigingsmilieu en aantrekkelijke woonmilieus te bieden. Voldoende groen, 
een goede luchtkwaliteit en het ontbreken van geluidhinder zijn hierin belangrijke 
elementen. Met name het vinden van een evenwicht tussen binnenstedelijk verdichten en 
het realiseren van een goede leefomgevingskwaliteit is een extra uitdaging. Ruimtelijke 
plannen bieden door goed gebruik te maken van kennis over duurzame ruimtelijke 
inrichting en ontwikkeling de kans om een verbetering op te leveren voor de 
leefomgevingskwaliteit. 
 
Wereldwijd is de uitdaging actueel om een transitie te maken naar een klimaatneutrale 
samenleving. De regionale klimaataanpak is hierop het antwoord van de regio 
Rotterdam, gericht op reductie van de uitstoot van CO2 en het klimaatbestendig maken 
van de regio. Hiermee draagt de regio bij aan de transitie naar een duurzame 
energiehuishouding, die niet langer afhankelijk is van fossiele brandstoffen met de 
bijbehorende uitstoot. Energiebesparing en het gebruik van duurzame energiebronnen bij 
ruimtelijke en economische ontwikkelingen staan centraal. 
 
Lange-termijndoelen om de leefomgevingskwaliteit te bevorderen en de energietransitie 
invulling te geven zijn onder meer: 
- een goede luchtkwaliteit, als onderdeel van een gezonde leefomgeving, 
- 30% minder geluidgehinderden door verkeer in 2025 ten opzichte van 2006, 
- een betere leefomgevingskwaliteit door ruimtelijke ontwikkelingen, 
- oplossen knelpunten externe veiligheid langs spoorwegen, 
- in 2025 40% minder CO2-uitstoot dan in 1990. 
 
 
Uitvoeringsagenda 2010-2014 
 
Duurzaamheid vormt een integraal onderdeel van het werk van de stadsregio en is dan 
ook onderdeel van de inspanningen van de andere programma’s (bijvoorbeeld duurzame 
mobiliteit). In deze agenda komen alleen de specifieke duurzaamheids- en 
milieuactiviteiten terug die niet in andere programma’s zitten. 
 
Milieustrategie 
Wij voeren als stadsregio een gericht beleid op de verbetering van de 
leefomgevingskwaliteit en de transitie naar een energieneutrale regio. Naast generiek 
beleid is daar ook gericht maatwerk per locatie of gemeente voor nodig. Hierbij zal 
gericht gezocht moeten worden naar innovatieve concepten. 
 
Een instrument om duurzame ontwikkeling te bevorderen is de milieustrategie, die is 
gericht op het verbeteren van de leefomgevingskwaliteit bij de realisatie van regionale 
ruimtelijke plannen en gebiedsontwikkelingsprojecten. Als onderdeel daarvan 
ondersteunen we gemeenten om duurzame ontwikkeling te realiseren. 
Duurzaamheid is een belangrijke toetssteen in de regionale investeringsstrategie en bij 
ondersteuning van gemeenten. Om dit uitgangspunt te operationaliseren wordt in 2010 
de ‘Proactieve Milieuaanpak’ geëvalueerd en een vervolgaanpak vastgesteld. 
 
Aanpak luchtkwaliteit 
Samen met de gemeente Rotterdam hebben we in de Nota ‘Dat lucht op!’ een aanpak 
opgesteld die ervoor moet zorgen dat in 2014 aan de grenswaarden van de Wet 
luchtkwaliteit en het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit wordt voldaan. 
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Op basis van alle ruimtelijke projecten in het RR2020 en hun invloed op de luchtkwaliteit, 
is in deze nota een pakket maatregelen opgenomen dat de berekende knelpunten, 
inclusief mogelijke tegenvallers, wegneemt. De maatregelen zijn opgenomen in het 
uitvoeringsprogramma RAP (Regionaal Actieprogramma Luchtkwaliteit) / RAL 
(Rotterdamse Aanpak Luchtkwaliteit). In 2010 zullen wij dit programma herijken om tot 
2014 nog preciezere maatregelen te treffen. Daarmee zal de regio voldoen aan de 
wettelijke normen en worden de voorgenomen ruimtelijke ontwikkelingen ondersteund. 
 
Regionale Klimaatagenda 
De regiogemeenten hebben afgesproken om de krachten te bundelen in hun streven om 
de uitstoot van CO2 in 2025 met 40% verminderd te hebben ten opzichte van 1990. Dit 
resulteert in een groot aantal samenwerkingsprojecten om energieverspilling tegen te 
gaan en het gebruik van duurzame energiebronnen te bevorderen. Concreet gaat het 
om: 
- het tegengaan van energieverspilling in de bestaande woningvoorraad en scherpere 

energie-eisen en controles bij nieuwbouw, 
- het beïnvloeden van het gedrag van bewoners en bedrijven en het vergroten van hun 

kennis over de mogelijkheden voor energiebesparing en subsidies, 
- het voorschrijven en stimuleren van energiebesparing bij bedrijven, glastuinbouw en 

gemeentelijke gebouwen en installaties en het toepassen van energieprestaties als 
criterium bij gronduitgifte voor bedrijven, 

- het verduurzamen van openbare verlichting en het verschonen van gemeentelijke en 
private wagenparken, 

- het bevorderen van duurzame energieproductie door wind, biomassa en warmte. 
 
De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Regionale Klimaatagenda. 
Wij ondersteunen hen met programmacoördinatie en met het beschikbaar stellen van 
geld voor het aantrekken van deskundigheid en voor communicatie- en 
organisatiekosten.  
 
Wat hebben we bereikt in 2014? 
- Als vervolg op de proactieve milieustrategie van RR2020, is een 

duurzaamheidsstrategie voor ruimtelijke ontwikkelingen vastgesteld en in uitvoering. 
Deze omvat in elk geval de volgende onderdelen:  

• een maatwerkingbenadering per gebied of project (bijvoorbeeld de Westflank en 
de herstructurering van bedrijventerreinen), 

• een inventarisatie van knelpunten door externe veiligheid en geluidhinder en de 
ontwikkeling en uitvoering van oplossingsstrategieën, 

• de bundeling van ambities, kennis en ervaring voor duurzame 
gebiedsontwikkeling in een regionaal netwerk van onder meer gemeenten, 
kennisinstituten en ontwikkelende partijen, 

• de toepassing van RegioGis als kennisbron. 
- Het Maatregelenpakket Luchtkwaliteit voor de stadsregio (inclusief herijking 2010 

RAP/RAL) is uitgevoerd; er is voldaan aan de doelstellingen van het Nationaal 
Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit voor wat betreft het halen van de normen 
voor fijn stof en NOx. 

- Het Plan van Aanpak voor de Regionale Klimaatagenda 2008-2012 is uitgevoerd en 
de reductie van de CO2-uitstoot ligt op schema. Het Plan van Aanpak voor de periode 
2013-2016, inclusief een financiële paragraaf, is vastgesteld en in uitvoering.  
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6 Jeugdzorg: sluitende keten, passende financiering en centrale rol gemeenten 

 
Vooralsnog valt de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg onder de stadsregio 
Rotterdam. Naar verwachting zal het nieuwe kabinet een wetswijziging aan het 
parlement voorleggen waarin deze verantwoordelijkheid naar de gemeenten gaat. In de 
RSA beperken wij ons daarom tot het benoemen van de strategie voor ondersteuning van 
de overgang naar de gemeenten in combinatie met het borgen van de regionale regie.  
 
In de vorige periode zijn onder Ieder Kind Wint binnen de stadsregio al belangrijke 
resultaten behaald, zoals de versterking van de aansluiting tussen het preventieve veld 
en de geïndiceerde jeugdzorg en vergroting van de effectiviteit van de zorg. Door middel 
van een gezamenlijke stadsregionale beleidsagenda jeugd zal hier een vervolg aan 
gegeven worden. Deze agenda wordt  voor eind 2010 in samenspraak met de 
regiogemeenten en de partners in het jeugdveld opgesteld. De beleidsagenda zal zich 
onder andere richten op de volgende sporen: doorontwikkeling van de CJG’s, aansluiting 
tussen onderwijs en zorg en de aansluiting van de lokale zorg op de jeugdzorg (incl. 
stelselwijziging).  De inzet op versterking van de ketensamenwerking en de 
professionaliteit in het brede jeugdveld loopt als rode draad door deze sporen heen, 
zodat de uitgewerkte concepten ook op het niveau van de werkvloer worden (h)erkend 
en nageleefd.   
 
Het is de ambitie om, onder verantwoordelijkheid van de afzonderlijke wethouders, tot 
lokale actieprogramma’s te komen waarin de uitwerking van de genoemde sporen op 
hoofdlijnen aansluiten op de stadsregionale structuren, maar waarin wel ruimte is voor 
de “couleur locale” van de verschillende gemeenten.   
 
De reeds behaalde resultaten en de vorming van een gezamenlijke beleidsagenda zullen 
ertoe leiden dat een transitie naar een eventueel nieuw stelsel binnen de stadsregio snel 
en relatief eenvoudig gerealiseerd kan worden. Een verkennend onderzoek naar de 
risico’s en kansen van een dergelijke transitie wordt uitgevoerd. De stadsregio Rotterdam 
wil dan ook – vooruitlopend op de formele wetswijziging – de mogelijkheid onderzoeken 
als proeftuin te fungeren voor het nieuwe stelsel en stelt in overleg met de gemeenten 
een lobby agenda voor het overleg met het rijk op. De gemeenten willen ook in de 
transitie naar en in het nieuwe stelsel zoveel mogelijk samen optrekken. Om tot een 
goed evenwicht te komen tussen die gemeenschappelijkheid en de lokale context en 
mogelijkheden krijgen de gemeenten een centrale rol in het programma. 
 
Overigens zal het totale bedrag dat het rijk landelijk voor jeugdzorg beschikbaar stelt 
naar verwachting niet ontkomen aan een forse bezuiniging. Deze verwachting versterkt 
de noodzaak van de stadsregio voor een lobby voor een problematiekconforme verdeling 
van de jeugdzorgmiddelen tussen de provincies en de stadsregio’s. De huidige 
verdeelmodellen doen geen recht aan de probleemcumulatie van de 
jeugdzorgproblematiek in de stadsregio Rotterdam.  
 
 
Wat hebben we bereikt in 2014? 
 
-  Er is een gezamenlijke stadsregionale beleidsagenda jeugd gevormd; 
-  Vastgestelde beleidsdoelstellingen zijn gerealiseerd;  
-  De Centra voor Jeugd en Gezin zijn zó ingericht, dat zij bijdragen aan een 
 doorgaande keten tussen lokale opvoed- en opgroeiondersteuning en de 
 geïndiceerde zorg; 
-  Er is een lobby gevoerd voor een problematiekconforme middelenverdeling 
 jeugdzorg;  
-  Er is een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheid en wenselijkheid van de 
 uitvoering van een pilot (proeftuin) vooruitlopend op de wijziging van de Wet op 
 de jeugdzorg waarin gemeenten een centrale rol spelen. 
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- Afhankelijk van de uitkomsten van het bovengenoemde onderzoek is er eventueel 
 een pilot uitgevoerd vooruitlopend op de wijziging van de Wet op de jeugdzorg 
 waarin gemeenten een centrale rol spelen. 
-  De inzet is om tot vereenvoudiging van overlegstructuren te komen t.a.v. thema’s 
 waarbij een regionale aanpak geboden is en er raakvlakken zijn met de 
 gezamenlijke  beleidsagenda, zoals Voortijdig Schoolverlaten, de Raak-aanpak 
 rondom kindermishandeling e.d. 
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5 Gebiedsgerichte opgaven  
 

1 Noordas 

 
De Noordas heeft binnen de regio een uiterst 
strategische ligging. Het gebied is de 
binnenflank van de Randstad, ligt nabij 
stedelijke centra en geeft onderdak aan de 
regionale luchthaven Rotterdam-The Hague 
Airport. Het ligt nabij twee regioparken, 
Rottemeren en Hof van Delfland. Deze 
strategische ligging schept kansen op nieuwe 
woon- en werkmilieus. De Noordas draagt 
daarmee bij aan de ambities om een gevarieerder aanbod aan woonmilieus te creëren 
(en daarmee meer bewoners aan de regio te binden) en om kennisintensieve 
bedrijvigheid ruimte voor ontwikkeling te geven. Met name de gebiedsontwikkeling rond 
de luchthaven biedt ruimte voor kennisintensieve werklocaties, die ontwikkeld kunnen 
worden in samenhang met andere kennisclusters in en om de regio.  
 
Om de bereikbaarheid te verbeteren moet Rotterdam-The Hague Airport verbonden 
worden met Zuidvleugelnetwerken. Fietsroutes en openbaarvervoers-verbindingen zijn 
nodig om de verbindingen tussen en met dit economische centrum, de woonwijken en de 
groengebieden te verbeteren.  
 
Om alle potentiële kwaliteiten tot hun recht te laten komen, is extra aandacht nodig voor 
de verbindingen tussen stad en land. Met een groene verbinding tussen de beide 
regioparken ontstaat een robuust natuur- en recreatiegebied in de onmiddellijke 
nabijheid van de stad. De losse parken in het gebied kunnen zich ontwikkelen tot een 
samenhangend stedelijk parksysteem, de Common Green.  
 
De vele dimensies van het verstedelijkingsproces waarin de Noordas zich bevindt, vragen 
om een samenhangende ontwikkeling en ontbrekende schakels in de groenstructuur. Die 
noodzaak wordt des te urgenter in het licht van de planvorming voor de A13/A16-
verbinding die op dit moment loopt. Deze snelweg is belangrijk voor de bereikbaarheid 
van de regio Rotterdam, maar vraagt om een goede inpassing, in aansluiting op de 
kwaliteiten van de Noordas.  
 
Uitvoeringsagenda 2010-2014 
 
In juni 2009 is het ‘Samenhangend uitvoeringskader Noordas’ vastgesteld door de 
provincie Zuid-Holland, de gemeenten Lansingerland en Rotterdam en de stadsregio 
Rotterdam als initiatiefnemer. Wij zetten de regiefunctie die de stadsregio bij de 
uitvoering vervult voort. 
 
Wat hebben we bereikt in 2014? 
- Er zijn afspraken over een goede inpassing van de A13/A16-verbinding, die in 2014 

uitvoeringsgereed is. 
- Er is een gemeenschappelijk gedragen uitvoeringsplan voor de Common Green. 
- De ontbrekende schakels in fietsverbindingen zijn gerealiseerd. 
- De aansluiting van Rotterdam-The Hague Airport op het Zuidvleugelnet is 

gerealiseerd via een shuttle naar Randstadrail. 
- Er zijn afspraken gemaakt over mobiliteitsmanagement rond de luchthaven. 
- Er is een samenhangende visie op de ontwikkeling van kennisintensieve werklocaties 

opgesteld. 
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2 Rivierzones  

 
 
De rivieren vormen een unieke kwaliteit en belangrijke identiteitsdrager van de regio 
Rotterdam. Ze hebben een sleutelrol in een aantal regionale ambities: het creëren van 
onderscheidende woon- en werkmilieus, het op duurzame wijze verbinden van de 
mainporteconomie met de stedelijke economie en het versterken van de relatie tussen 
het landschap en de stad.  
 
Op verschillende plekken in de regio zijn rivierlocaties in ontwikkeling. Het is wenselijk 
om de onderlinge samenhang te versterken en nadrukkelijk te kiezen voor de rivier als 
kans om regionale doelen te realiseren. Vanuit drie hoofdambities wordt gewerkt aan een 
gezamenlijke aanpak van de ontwikkeling van de rivierzones in de regio:  
1. de rivierzones bieden de plek voor onderscheidend wonen met kansen voor unieke 

woonmilieus op- en aan het water; 
2. de rivierzones kunnen als werklocaties tussen stad en haven de broedplaatsen zijn 

voor de transitie naar innovatieve bedrijvigheid binnen de clusters duurzame energie, 
deltatechnologie en maritieme maakindustrie; 

3. de rivierzones kunnen de verbindende schakel vormen tussen het hoogstedelijk 
gebied en de landschappen rond de stad.  

 
De schaal van de opgave en de ontwikkeltijd is enorm. Dit betekent focus aanbrengen en 
bredere allianties vormen. De aanpak richt zich op rivierbrede thema’s (waaronder OV 
over water) maar vooral ook op een gezamenlijke aanpak van een aantal kansen en 
kwesties in deelgebieden. Het gaat om de volgende deelgebieden: 
• Nieuwe Waterweg (Hoek van Holland – Vlaardingen): versterken recreatieve en 

ecologische schakel tussen kust, stad en regioparken.  
• Stadshavens XL: de integrale aanpak van Stadshavens verbreden naar Schiedam en 

Vlaardingen.  
• Centrumgebied Rotterdam en Centrumgebied Spijkenisse: het rivierfront benutten als 

onderdeel van een hoogwaardig centrumgebied. 
• Rivierenland (Capelle, Krimpen, Ridderkerk): investeren in omgevingskwaliteit; het 

ecologisch en recreatief waardevolle getijdenlandschap inzetten als drager van 
rivieroeverontwikkelingen.  

In overleg met betrokken partijen worden een nadere selectie en een uitvoeringsagenda 
voor een of meer deelgebieden gemaakt. Bij de selectie spelen onder meer bestuurlijke 
energie en lopende initiatieven (bijvoorbeeld van marktpartijen) een rol. 
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Uitvoeringsagenda 2010-2014 
 
Wij ontwikkelen een uitvoeringskader Rivierzones waarbinnen gemeenten hun projecten 
kunnen uitvoeren. Hieraan willen wij een uitvoeringsagenda koppelen met een beperkt 
aantal actiepunten, geconcentreerd op enkele kansrijke ontwikkellocaties. Voor het totale 
‘rivierennetwerk’ biedt de stadsregio een kennisplatform waar gemeenten kunnen leren 
van elkaars ervaringen. Het gaat dan om zaken als kwaliteitsbevordering, gezamenlijke 
communicatie/marketing, het oplossen van gemeenschappelijke knelpunten (zoals milieu 
en buitendijks bouwen) en de afstemming met het Deltaprogramma Rijnmond-
Drechtsteden. 
 
Wat hebben we bereikt in 2014? 
- Het Rivierennetwerk is gerealiseerd en de ‘rivierbrede’ onderwerpen zijn actief 

opgepakt. 
- Voor een – nader te bepalen - aantal deelgebieden is de uitvoeringsagenda in 

uitvoering. 
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3 Westflank                                                                        

 
Het MIRT Rotterdam-VooRuit, waarin de benodigde 
investeringen in infrastructuur en ruimtelijke ontwikkeling langs 
de Ruit van Rotterdam zijn onderzocht, heeft de noodzaak 
aangetoond van een nieuwe westelijke oeververbinding. Deze 
nieuwe verbinding (waarvoor nog verschillende tracé-
alternatieven in beeld zijn) brengt het Westland, de haven en 
Voorne-Putten dichter bijelkaar. Er ontstaat een nieuwe 
gebiedsopgave, die in RR2020 nog niet als zodanig was 
benoemd: de ‘Westflank’.  
 
De opgave voor de Westflank is om een strategie ontwikkelen die het waardevolle 
landschap en de vitaliteit van de kernen van Voorne-Putten in stand houdt, en tegelijk de 
economische kracht versterkt. Die economische kracht zit vooral in het Westland aan de 
noordoever en in de haven aan de zuidoever van de Nieuwe Waterweg. Met een nieuwe 
oeververbinding kunnen zij beter van elkaars aanwezigheid profiteren. Tegelijk ligt er de 
vraag naar goede arbeidskrachten in redelijke nabijheid van de haven, die zich steeds 
verder naar het westen verplaatst. Voor een deel zullen dat tijdelijke arbeidsmigranten 
zijn, die een specifieke huisvestingsopgave met zich meebrengen.  
 
Voorne-Putten heeft grote betekenis voor de woningmarkt en de groenstructuur van de 
regio. Landelijke en dorpse woonmilieus zijn in de regio schaars. Een regionaal 
georiënteerde visie op de woningbouw en de dorpsontwikkeling kan de vitaliteit van de 
kernen op peil houden, ook als de omvang van de bevolking gaat afnemen. De betere 
bereikbaarheid vanuit Haaglanden kan daar een extra steun in de rug in betekenen, met 
name ook ten aanzien van recreatie. Het hoogwaardige deltalandschap heeft een grote 
betekenis voor het woonmilieu maar vertegenwoordigt ook op zichzelf een agrarische, 
ecologische en cultuurhistorische waarde. Deel van de opgave voor de Westflank is 
daarom de ontwikkeling, het beheer en de recreatieve ontsluiting van het landschap. 
 
 
Uitvoeringsagenda 2010-2014 
We verkennen met de betrokken gemeenten welke toegevoegde waarde het programma 
Westflank kan hebben en hoe deze kan bijdragen aan het versterken van het gebied. Met 
name de westelijke oeververbinding zal een grote verandering kunnen brengen in 
verplaatsingsgedragspatronen in dit deel van de regio, wat vraagt om andere afstemming 
dan nu het geval is. Belangrijk item daarbij is de balans tussen enerzijds de gewenste 
openheid en anderzijds de ruimtelijk-economische druk. 
 
Wat hebben we bereikt in 2014? 
− Er is een gedragen beeld van de mogelijkheden van een programma Westflank en de 

wijze waarop de stadsregio daaraan vormgeeft. 
− De gezamenlijke uitvoeringskracht op Voorne-Putten is vergroot, in het bijzonder ten 

aanzien van landelijk wonen, sanering glastuinbouw, bedrijventerreinen, landschap 
en woningbouw. 

− Er zijn bestuurlijke afstemming en concrete activiteiten ten aanzien van de 
huisvesting van tijdelijke arbeidsmigranten. 
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4 Oostflank 

 
De gebiedsopgave voor de Oostflank is nieuw ten opzichte 
van RR2020. De belangrijkste aanleiding is de 
bereikbaarheidsproblematiek in de Van Brienenoordcorridor. 
Sterke vermenging van stedelijk, regionaal en doorgaand 
verkeer leidt tot serieuze capaciteitsknelpunten op dit drukste 
deel van de Ruit. Op het regionale wegennet is de druk op de 
Algeracorridor een urgent probleem, dat samenhangt met de 
problemen rond de Van Brienenoordcorridor.  
 
Een zorgvuldige afweging van mogelijke oplossingen vraagt 
meer dan verkeerskundige kennis. De ruimtelijk-economische 
consequenties spelen ook een rol. Uit het MIRT Rotterdam- 
Vooruit kwam de behoefte naar voren om te onderzoeken of de ontwikkeling van een 
gebiedsprogramma voor de oostflank van toegevoegde waarde kan zijn voor een 
zorgvuldige afweging. In het zogenaamde ‘kerngebied’ (dat bestaat uit delen van de 
gemeenten Rotterdam, Ridderkerk, Nederlek, Krimpen aan den IJssel, Capelle aan den 
IJssel, Nieuwerkerk aan den IJssel en Zuidplas) doen zich immers nog andere majeure 
opgaven voor. Er ligt een forse herstructureringsopgave voor woonwijken en 
bedrijventerreinen, het knooppunt Alexander is ontwikkeling, op korte termijn vindt de 
ontwikkeling van Ridderster/Nieuw Rijerwaard plaats, er is een wateropgave en er liggen 
kansrijke ontwikkelingslocaties aan de rivier. De uitkomst van het onderzoek zal 
uitwijzen in hoeverre er daadwerkelijk sprake is van een integrale ruimtelijke opgave op 
dit schaalniveau en of er een nieuwe infrastructurele opgave op de agenda komt. 
 
Uitvoeringsagenda 2010-2014 
 
Wij treden op als opdrachtgever van het onderzoek naar de meerwaarde van een 
eventueel gebiedsprogramma en werken daarbij samen met onder meer de betrokken 
gemeenten.  
 
Wat hebben we bereikt in 2014? 
− Er is een gezamenlijke visie op de bereikbaarheidsoplossingen en de samenhang 

tussen mobiliteitsmaatregelen en andere ruimtelijke opgaven. 
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5 Internationaal centrum Rotterdam 

 
Een attractief stadscentrum is een basis voor een succesvolle 
regio. Dat geldt ook voor Rotterdam. Dankzij het culturele 
aanbod, de winkel- en horecavoorzieningen, de werkgelegenheid 
en de grootstedelijke woonmilieus is de binnenstad een 
belangrijke vestigingsfactor voor bewoners en bedrijven in de 
hele regio. Met de komst van de hogesnelheidslijn en het 
vernieuwde Centraal Station, neemt de aantrekkelijkheid voor 
internationaal georiënteerde bedrijven verder toe. De gemeente 
Rotterdam jaagt de ontwikkeling van de binnenstad aan via vier 
prioriteitsgebieden: Centraal District (HSL-station en omgeving), 
Coolsingel/Lijnbaankwartier, Laurenskwartier en Hoboken. Net 

als elders in de regio wordt ingezet op het benutten van de rivieroever voor woningbouw 
en recreatie (zie het programma Rivierzones). 
 
 
Uitvoeringsagenda 2010-2014 
 
De gemeente Rotterdam heeft het voortouw in deze opgave. Wij ondersteunen deze 
opgave via andere relevante programma’s. 
 
 

6 Bijzondere aanpak Rotterdam-Zuid 

 
De afgelopen jaren is door de gemeente Rotterdam, 
de deelgemeenten Charlois en Feijenoord en vier 
woningcorporaties hard gewerkt aan een nieuw 
toekomstperspectief voor de inwoners van Zuid. De 
cumulatie van sociale en economische problemen in 
dit deel van de stad rechtvaardigt een eenduidige, 
samenhangende en duurzame systeemaanpak 
(fysiek, sociaal, economisch, cultureel). Het gaat om 
het creëren van condities waaronder inwoners zich 
kunnen verbeteren in hun werk-, opleidings- of woonsituatie of in hun positie als 
ondernemer. Zo kan het vertrouwen in Zuid worden hersteld. Dat is ook in regionaal 
perspectief van belang. De aanpak bevordert de bijdrage van Rotterdam-Zuid aan het 
arbeidspotentieel, de vestigingskwaliteit en het bestedingsvermogen van de regio.  
 
 
Uitvoeringsagenda 2010-2014 
 
De gemeente Rotterdam heeft het voortouw in deze opgave. In overleg met de stad 
onderzoeken wij op welke wijze hierin te participeren. De aanpak concentreert zich tot nu 
toe op Rotterdam. De relaties met de gebieden ten zuiden van Rotterdam (zoals Midden-
IJsselmonde en Deltapoort) en de kansen die deze bieden, kunnen nog beter in beeld 
gebracht worden. 
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6 Financiën  
 
 

Uiteraard moeten er middelen beschikbaar zijn om de beleidsvoornemens uit de 
voorgaande hoofdstukken mee te financieren. Waar de RSA aangeeft welke 
beleidswensen we willen realiseren, geeft de begroting aan welke bedragen hiervoor 
beschikbaar zijn. Bij het opstellen van de eerste wijziging van de begroting 2011-2014 
kwam deze samenhang nog eens extra aan de orde, omdat bleek dat de stadsregio 
onvoldoende middelen heeft om alle beleidswensen te kunnen honoreren. Met name op 
het terrein van Verkeer & Vervoer zijn er daarom ingrijpende keuzes gemaakt. Deze 
keuzes hebben hun vertaling gekregen in zowel de begroting als deze RSA.  
Daarnaast wordt in 2011 gestart met de investeringsstrategie. Omdat het om een relatief 
beperkt budget gaat, is focus aangebracht voor wat betreft de beleidsterreinen waarvoor 
middelen uit de investeringsreserve worden aangewend (en waarvoor dus niet). Gekozen 
is voor de beleidsterreinen Economische herstructurering, Regionaal groen en 
Revitalisering stedelijk gebied. Dit heeft als consequentie dat voor de andere 
beleidsterreinen geen geld beschikbaar is vanuit de investeringsreserve.  
 
De RSA en de begroting kennen dus een onderlinge samenhang. De begrotingen van de 
komende jaren zullen laten zien in hoeverre alle wensen daadwerkelijk kunnen worden 
gerealiseerd. Er zijn echter wel financiële risico’s die nog niet hun vertaling hebben 
gevonden in deze RSA en de begroting 2011-2014. Zo hebben we nog geen rekening 
gehouden met bezuinigingen die vanuit het nieuwe kabinet op ons af komen. Met name 
waar het gaat om de Brede Doel Uitkering liggen er ambtelijke voorstellen om deze fors 
te verlagen. Een tweede onzekerheid is de omvang van de inkomsten uit het 
omslagstelsel. Omdat onduidelijk is in welke mate de gemeenten de bijdrage voor ieder 
opgeleverde woning ook daadwerkelijk kunnen doorbelasten aan de projectontwikkelaar 
én omdat de gevolgen van de recessie voor de woningbouw nog niet uitgekristalliseerd 
zijn, kunnen de inkomsten vanuit het omslagstelsel afwijken van de € 40 miljoen waar 
we in deze RSA nog van uit gaan. Ten slotte is in 2011 een korting op de regiobijdrage 
doorgevoerd van 5%. Deze korting is door de ambtelijke organisatie opgelost door een 
aantal bedrijfsvoeringsbudgetten met eenzelfde bedrag te verlagen.  
 
Omvang budgetten 
 
In onderstaand overzicht is weergegeven welke incidentele budgetten de komende 
jaren beschikbaar zijn. Deze bedragen zijn afgeleid van de gewijzigde begroting 2011-
2014.  
 
De incidentele middelen betreffen de bedragen in reserves, voorzieningen en fondsen. Dit 
zijn gelden die eenmalig ingezet kunnen worden omdat er geen structurele voeding is. 
We zien dat de totale omvang van de incidentele middelen in de komende bestuurperiode 
afneemt van € 553 miljoen ultimo 2009 tot € 146 miljoen ultimo 2014. Dit betekent dat 
de voorliggende RSA “ambitieus” genoemd mag worden.  
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saldo verwacht verwacht verwacht verwacht verwacht
 Omschrijving na winst- saldo saldo saldo  saldo  saldo 

 bestemming per 31-12- per 31-12- per 31-12- per 31-12- per 31-12-
2009 2010 2011 2012 2013 2014

 - Algemene reserve 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
 - Bestemmingsreserve Verkeer & Vervoer 14.755.343 0 0 0 0 0
 - Bestemmingsreserve Milieu 412.796 396.296 136.296 26.296 0 0
 - Overige bestemmingsreserves 58.728.999 0 0 0 0 0
 - Investeringsreserve 0 38.760.000 34.007.750 28.007.750 22.007.750 16.007.750
 - Reserve doorlopende activiteiten 0 0 0 0 0 0
 - Reserve weerstandsvermogen 0 800.000 2.448.609 2.493.636 2.493.636 2.560.712
 Subtotaal reserves 74.897.138 40.956.296 37.592.655 31.527.682 25.501.386 19.568.462

 - Groen 8.269.441 20.598.114 17.415.110 14.910.162 11.919.365 10.529.515
 - Omslagfonds 305.876 0 0 0 0 0
 Subtotaal voorzieningen 8.575.317 20.598.114 17.415.110 14.910.162 11.919.365 10.529.515

 - Groene Verbinding 13.729.724 20.853.743 18.906.412 12.042.846 1.901.769 525.969
 - Luchtkwaliteit 2.162.272 3.480.114 4.522.109 3.161.090 1.789.814 401.038
 - BDU nog te verplichten 47.101.537 10.378.534 0 3.480.497 21.442.319 51.905.242
 - OV Chipkaart 6.404.396 0 0 0 0 0
 - OV Reizigers Info Systeem Schiedam 252.500 252.500 152.500 52.500 0 0
 - BDU OV 97.573.483 0 0 0 0 0
 - Bereikbaarheidsoffensief Rotterdam nog te verplichten 62.068.750 32.618.896 562.235 0 0 0
 - FVSV nog te verplichten 10.821.724 1.240.000 0 0 0 0
 - FVSV verplicht 2.634.173 2.215.897 0 0 0 0
 - BDU verplicht  156.973.962 163.540.708 125.937.113 80.909.986 72.462.816 63.026.185
 - Bereikbaarheidsoffensief Rotterdam verplicht 69.049.288 36.287.367 21.051.390 0 0 0
 - Jeugdzorg algemeen (doeluitkering) 1.160.097 0 0 0 0 0
 - Sociaal beleid verplicht 35.161 0 0 0 0 0
 - BWS verplicht 314.202 200.592 90.089 0 0 0
 Subtotaal fondsen 470.281.269 271.068.351 171.221.848 99.646.919 97.596.718 115.858.434

 Totaal reserves, voorzieningen en fondsen 553.753.724 332.622.761 226.229.613 146.084.763 135.017.469 145.956.411

 
 
Verder kent de stadsregio ook structurele inkomsten. Het gaat daarbij om de volgende 
posten 
 
BDU Verkeer en Vervoer 
Voor de periode 2011-2014 ramen we gemiddeld circa € 317 miljoen per jaar aan 
inkomsten uit de BDU. Van dit geld gaat ongeveer 30% naar infrastructurele projecten en 
70% gaat naar het openbaar vervoer. Zoals gezegd is hierbij nog geen rekening 
gehouden met de aangekondigde bezuinigingen van het nieuwe kabinet. 
 
Jeugdzorg 
Gaat om een gemiddeld jaarlijks bedrag van € 118 miljoen in de komende vier jaar. Deze 
baten voor jeugdzorg gaan 1 op 1 door naar de GGD Rotterdam/Rijnmond en zij zorgen 
verder voor afhandeling met o.a. zorginstellingen en bureau jeugdzorg. De verwachting 
is dat jeugdzorg zal verdwijnen bij de stadsregio en onderdeel gaat uitmaken van de 
gemeenten, de uitvoering zal waarschijnlijk bij de GGD blijven. 
 
Omslagstelsel 
Het omslagstelsel wordt voortgezet en deze inkomsten komen ten gunste van het 
omslagfonds (later investeringsreserve). De structurele inkomsten voor de komende tien 
jaar zijn begroot op € 4 miljoen per jaar, over de gehele periode derhalve € 40 miljoen. 
Jaarlijks worden deze inkomsten bij het opstellen van de begroting herijkt.  
 
Gemeentelijke bijdrage 
De totale bijdrage bedraagt € 5,7 miljoen. Daarnaast sluist de gemeente Rotterdam 
vanuit het gemeentefonds jaarlijks € 1,2 miljoen door omdat de stadsregio een deel van 
hun grootstedelijke taken invult. Door de huidige ontwikkelingen staat de bijdrage van de 
regiogemeenten onder druk. Deze bijdragen worden o.a. ingezet om de apparaatslasten 
te dekken van de stadsregio. 
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Inkomsten groen en milieu 
Inkomsten voor groen en milieu zijn voor de komende jaren moeilijk in te schatten, 
hiervoor zijn stelposten opgenomen in het overzicht. 
 
Rente – inkomsten 
De rente – inkomsten zijn mede afhankelijk van de hoogte van reserves, voorzieningen 
en fondsen. Aangezien deze de komende jaren fors zullen afnemen, zullen de rente-
inkomsten dienovereenkomstig dalen. 
 
Aanwending middelen 
Ten slotte is het interessant om te zien waar de beschikbare middelen aan worden 
besteed. Daarom wordt in onderstaand overzicht weergegeven waar de beschikbare 
middelen de komende jaren naar toe gaan. De bedragen zijn afkomstig uit de gewijzigde 
begroting 2011-2014. Het aantal programma’s in de begroting is kleiner dan het aantal 
beleidsterreinen waar de RSA in is onderverdeeld. Dat komt omdat een aantal 
beleidsterreinen uit de RSA zonder financiële inzet van de stadsregio gerealiseerd kan 
worden. Beleidsterreinen uit de RSA waar wel geld mee is gemoeid, hebben uiteraard wel 
een vertaling in de begroting gekregen.  
 

 
Samenvatting programmabegroting 2011-2014 Begroting Begroting Begroting Begroting

2011 2012 2013 2014

Lasten
Sturen op ruimtelijke samenhang 2.314.483      2.325.498       2.340.127        2.355.727         
Economische structuurversterking 4.916.294      4.914.067       4.927.145        4.941.250         
Bereikbaarheid en mobiliteit 371.166.186  313.605.924    314.651.957     318.262.952      
Wonen: duurzaam en marktgericht aanbod 6.636.957      6.950.654       4.975.477        5.080.744         
Duurzame regio 33.838.496    19.197.800      22.596.176       12.002.014       
Jeugdzorg 119.080.867  118.408.867    117.047.099     117.047.099      
Algemene lasten 36.000           36.000            36.000             36.000             
Dotaties aan reserves 4.148.609      4.000.927       4.136.187        4.067.076         

Totaal uitgaven 542.137.892  469.439.737    470.710.168     463.792.863      

Baten
Rijksbijdragen 456.963.031  432.445.957    432.523.707     436.079.938      
Bijdragen provincie Zuid-Holland 2.071.327      1.399.327       37.559             37.559             
Bijdragen regiogemeenten (inclusief omslagbijdragen) 11.286.953    11.286.953      11.286.954       11.286.953       
Onttrekkingen aan reserves, voorzieningen en fondsen 68.337.704    21.959.329      24.800.617       14.306.343       
Rente 3.478.878      2.348.171       2.061.331        2.082.070         

Totaal inkomsten 542.137.892  469.439.738    470.710.168     463.792.863      

Saldo 0 0 0 0
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