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Onderwerp: Zienswijze concept werkplan 2016 MRDH 
 
 
1. Voorstel 
Wij stellen u voor bijgevoegde zienswijze over het concept werkplan 2016 Metropoolregio 
Rotterdam Den Haag te versturen. 
 
2. Aanleiding 
Op 24 september 2015 heeft het dagelijks bestuur van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag 
(MRDH) het concept werkplan 2016 aan de gemeenteraden toegestuurd. Voor het vaststellen van 
het werkplan wordt een zienswijzeprocedure doorlopen om de gemeenteraden in de gelegenheid 
te stellen hierop te reageren. Naast een werkplan kan dit document goed worden gelezen als stand 
van zaken ten aanzien van de aanpak en initiatieven van de MRDH. 
 
3. Aspecten 
In het concept werkplan worden de activiteiten beschreven die de MRDH ontplooit om 
economische topregio te worden, dit is onze gezamenlijke missie als MRDH. Hierop wordt ingezet 
langs vier lijnen: 
 

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

 
Daarnaast zijn in 2015 een aantal algemene, meer integrale projecten opgezet ter nadere 
uitwerking van de strategische agenda’s die bij de oprichting van de MRDH zijn vastgesteld, de 
Strategische Bereikbaarheidsagenda (SBA) en de Agenda Economisch Vestigingsklimaat (AEV). 
Het gaat dan om een studie naar een aantal trends en scenario’s door professor Tordoir, een 
onderzoek van de OESO, het opstellen van een regionale investeringsstrategie en het opstellen 
van een Roadmap Next Economy door Jeremy Rifkin. 
 
In het werkplan worden voor 2016 een aantal concrete, specifieke activiteiten benoemd. De 
Vervoersautoriteit (VA) gaat zich o.a. bezighouden met regionaal P+R beleid, modelontwikkeling, 
een visie mobiliteitsmanagement, toekomstvisie openbaar vervoer, kadernota openbaar vervoer en 
een pilot voor waterstof- en elektrische bussen. Economisch Vestigingsklimaat (EV) gaat zich o.a. 
bezighouden met duurzame energie-infrastructuur (smart infrastructure, met name warmte), 
doorontwikkeling van regionale branding, clustervorming (o.a. greenport) en betere aansluiting van 
onderwijs op de regionale arbeidsmarkt. 
 
Het concept werkplan is in verschillende gremia van de MRDH besproken (bestuurscommissies, 
ambtelijke- en adviescommissies), alvorens deze door het DB is vrijgegeven voor zienswijzen. 
 
4. Aanpak/Uitvoering 
Omdat op 5 november de begrotingsraad is gepland en de raad vervolgens pas weer op 26 
november vergadert is het niet mogelijk de reguliere procedure via de raadscommissie en de 



 
 

 
 

gemeenteraad te volgen. Daarom wordt voorgesteld om deze zienswijze te versturen na overleg 
met de commissie Samen Leven. 
 
5. Kosten/Opbrengsten/Dekking 
N.v.t. 
 
Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
de secretaris, de burgemeester,  
      
dhr. H.W.J. Klaucke mw. A. Attema  
 
 
 
  
 
 
 
 
 


