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Met genoegen bied ik u de strategische agenda van de Metropoolregio bijiage(n)
Rotterdam Den Haag aan. De Metropoolregio dat zijn wij. 23 gemeenten die - strategische agenda 
samenwerken in het belang van de 2,3 miljoen mensen die hier wonen en ■ Nota van Beantwoording
werken. De strategische agenda benoemt onze gezamenlijke ambities. Het ' ReaX^B o^hetT^es
versterken van het economisch vestigingsklimaat en het verbeteren van de van de adviescommissies
bereikbaarheid is de inzet van de samenwerking die in 2015 startte. Van de 
regio, voor de regio en door de regio Dat is onze aanpak.

De concept-agenda is tot stand gekomen dankzij de inbreng van gemeenteraadsleden, bestuurders en 
medewerkers uit de hele Metropoolregio. De ervaring van bestuurders en raadsleden uit de afgelopen 
bestuursperiode- en de inspiratie van de nieuwe colleges en gemeenteraden werd volop benut. De 
Economie Board Zuid-Holland (EBZ) en de provincie Zuid-Holland dachten mee en de Waterschappen 
hebben inbreng gehad. Het algemeen bestuur van de Metropoolregio heeft de concept-agenda op 8 
maart vastgesteld, en vervolgens is de strategische agenda op 13 maart vrijgegeven voor zienswijzen. 
De 23 gemeenteraden in de Metropooolregio hebben hun daarop gereageerd. En ook de provincie 
Zuid-Holland, de Waterschappen en de EBZ hebben een zienswijze aangeboden.
Uit al deze reacties blijkt dat de regionale opgaven en de inhoudelijke strategie over het algemeen breed 
gesteund worden De gemeenten herkennen zich in de opgaven en hun onderlinge samenhang Ten 
aanzien van de presentatie en structuur van de agenda bleken echter ook een aantal verschillen van 
opvatting. Door de wijze waarop de agenda was ingedeeld - aan de hand van de vier ambities 
(vernieuwen economie; versterken stad en omgeving; verbeteren bereikbaarheid; veranderen energie) - 
werd diffuus wat de kerntaken van de Metropoolregio zijn.
De adviescommissies Economisch Vestigingsklimaat en Vervoersautoriteit hebben in hun gezamenlijke 
vergadering op 5 juni geadviseerd de strategische agenda om de twee kerntaken duidelijk te benoemen 
en de operationalisering in (reeds bestaande) beleidsstukken zoals de Uitvoeringsagenda
bereikbaarheid, Roadmap Next Economy en stukken uit de P&C cyclus (zoals de beqrotinq) te 
benoemen.
De stuurgroep strategische agenda heeft op basis van de ontvangen zienswijzen, het advies van de 
Adviescommissies en enkele redactionele aanpassingen, een aangepaste versie van de strategische 
agenda gemaakt. Deze is op 12 juli in het algemeen bestuur van de Metropoolregio besproken en 
vastgesteld.

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



In de definitieve strategische agenda is de keuze gemaakt om onze strategie te formuleren vanuit de 
kerntaken: het vernieuwen van de economie en het verbeteren van de bereikbaarheid. Hiermee is nu 
duidelijk koers gekozen. Dat neemt niet weg dat de MRDH vanuit haar taken op het gebied van vervoer 
en economisch vestigingsklimaat een rol heeft in regionale opgaven, zoals verstedelijking en het 
veranderen van energie. De verstedelijkingsopgave kan niet los worden gezien van de infrastructuur. 
Woningen bouwen kan alleen als openbaar vervoer, wegen en fietspaden daar goed op afgestemd zijn. 
En de economie vereist dat de energietransitie goed verloopt. Over verkeer en vervoer en economisch 
vestigingsklimaat neemt de MRDH besluiten, over de daarmee onlosmakelijk verbonden 
beleidsterreinen wordt indien nodig overlegd en afgestemd. Daarmee worden de beste resultaten 
geboekt. Juist als de besluitvorming bij gemeente, provincie of rijk ligt is het voor de MRDH gemeenten 
zaak af te stemmen of samen te lobbyen

Bijgevoegd ontvangt u de strategische agenda van de MRDH, de Nota van Beantwoording waarin door 
het algemeen bestuur in wordt gegaan op de individuele zienswijzen van de 23 gemeenten, het advies 
dat de adviescommissies op 5 juni heeft uitgebracht over de concept strategische agenda, en de reactie 
van het algemeen bestuur hierop.

Samen aan het werk. Dat is de titel van de strategische agenda en een hartenkreet van 23 gemeenten. 
De inzet van deze agenda is een vernieuwende en groeiende economie, mede door betere 
vervoersmogelijkheden. Onze missie is geslaagd als de welvaart en het welzijn van de 2,3 miljoen 
inwoners in onze regio toenemen. Een goede toekomst voor de inwoners van 23 gemeenten. Dat is 
waar het ons om gaat.
Ik dank u hartelijk voor uw inzet bij de totstandkoming van deze agenda, en uw inzet bij de uitvoering 
hiervan de komende jaren. Samen staan we sterker!

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