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M E M O

Aan Dagelijks bestuur MRDH CC MT MRDH Datum 24-11-2022 
Van Lennert Onvlee 
Telefoon 0612240393 Onderwerp Reflecties en adviezen Bestuurscommissies EV en VA 

Beste leden van het dagelijks bestuur, 

Hierbij geven we u een weergave van de reflecties en adviezen die zijn gegeven tijdens de 
bestuurscommissies Economisch Vestigingsklimaat en Vervoersautoriteit op 16 november 
jl.. Uiteraard komen ook de verslagen van beide overleggen ter beschikking voor het 
dagelijks bestuur.  

Bestuurscommissie VA: 
Veel complimenten voor de inhoud en het proces. De volgende aandachtspunten zijn 
meegeven: 

- aanscherping in het document om kansen in Europa te benutten wat betreft 
financiering; 

- krachtige lobby mogelijk maken voor structurele verhoging van de BDU; 
- multimodale bereikbaarheidsstrategie, blijf integraal kijken naar de (samenhang van) 

modaliteiten en daarmee ook de netwerken. Bekijk dit ook in het verlengde van 
Brede Welvaart; 

- aandacht voor fijnmazig aanbieden van vervoer en slimme combinaties waardoor 
een hoge kwaliteit samen kan gaan met kostenefficiëntie. Denk hierbij aan 
maatwerk/WMO/deelmobiliteit. 

- Ten aanzien van de amendementen van Groenblauw leefomgeving geeft de 
bestuurscommissie aan de noodzaak van een hoge kwaliteit van deze gebieden in 
een regio waar ruimte steeds schaarser wordt te onderschrijven, maar tegelijkertijd 
op dit thema te acteren vanuit haar eigen rol en verantwoordelijkheid. Daarmee 
waardeert de bestuurscommissie de voorgenomen inzet de bereikbaarheid van de 
groenblauwe gebieden te versterken, maar is geen draagvlak voor verdere 
taakverbreding.

Bestuurscommissie EV: 
Veel complimenten voor de inhoud en het proces. De volgende aandachtspunten zijn 
meegeven: 

- de aanbevelingen vanuit het onderzoek van de rekenkamer Rotterdam bijdrage aan 
de regionale economie terug laten komen in de Strategische Agenda;  
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- meer aandacht voor de transitie naar circulaire en bewuste economie. Zorg daarbij 
voor een warme overdracht van het netwerk energie naar een andere faciliterende 
partij; 

- het amendement over Groenblauw leefomgeving is ook besproken. Iedereen 
onderstreept het belang van de recreatieve groene gebieden. Echter de taak en 
verantwoordelijkheid voor dit thema ligt bij provincie Zuid-Holland (PZH). MRDH pakt 
dit thema vanuit haar inhoudelijke taken; het aanspreken op taakuitvoering PZH op 
dit thema wordt benadrukt. Ongeveer 90% steunt een eventueel amendement niet. 


