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AGENDA 

 
Adviescommissie Vervoersautoriteit MRDH 

woensdag 21 november 2018, 19.00 – 21.00 uur 
Inloop vanaf 18.30 uur  

 
Locatie: Ontmoetingsruimte, MRDH 

Westersingel 12, Rotterdam 
Parkeren: kan op het parkeerterrein van de MRDH. Ingang via de poort links naast de hoofdingang. 

 
1.  Opening, mededelingen en vaststellen agenda  (19.00 – 19.05)  

• De voorzitter (de heer Schotel) opent de vergadering.  
• Een welkom aan bestuurders Pieter Varekamp, 

Marc Rosier en Martina Huijsmans. Ook een welkom aan 
Jaap Bierman (ceo HTM). 

• Korte terugblik 4 bijeenkomsten Strategische Agenda  
• MRDH-event 2018 Samenwerken maakt sterker (30 

november in Rijswijk)  
 

 

2.               Oei ik groei! (Jaap Bierman, ceo HTM)  (19.05 -19.45)  
Toelichting:  
Oei, het OV groeit, het groeit hard, ruim 3% per jaar, harder dan 
de economie nu groeit. Jaap Bierman (CEO HTM) licht toe wat 
er gebeurt in het metropolitaan OV en welke groeistrategie de 
MRDH en de vervoerders ontwikkelen, om de ontwikkelingen 
op het gebied van wonen en werken te ondersteunen. 
 
U wordt ook geïnformeerd over de werking van het OV in de 
MRDH en de opgave voor de komende tijd. Er wordt a.d.h.v. 
vragen en stellingen een gesprek gevoerd door Jaap Bierman 
en de aanwezige portefeuillehouder. Als basisinformatie is de 
presentatie over ‘Hoe werkt het OV?’ toegevoegd.  

              
              Pauze 
 

Bijlage 

3.  CO-2 Reductie  (Derck Buitendijk, MRDH)  (20.00 – 20.40)  
Toelichting:  
De vorige vergadering is afgesproken om verder op de 
onderzoeken UAB in te gaan. Een onderwerp is de CO-2 
reductie en de opgave die er voor de regio is.  
 
U wordt geïnformeerd over de opgave voor de regio voor de 
komende tijd. Er wordt a.d.h.v. vragen een gesprek gevoerd 
door Derck Buitendijk, Maya Weirauch (MRDH) en de 
aanwezige bestuurder Martina Huijsmans.  

 

Bijlage 

4.               Beknopt verslag adviescommissie Vervoersautoriteit   
             10.10.2018  

U wordt gevraagd om het beknopte verslag vast te stellen.  
De presentaties van de vorige vergadering zijn ter informatie in 
pdf bijgevoegd.  

 
 

 Bijlage    

https://www.samenwerkenmaaktsterker.nl/
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5.  Werkwijze en positionering adviescommissies (20.40 – 20.50)   
           Toelichting:  

De stuurgroep tussenevaluatie MRDH heeft verschillende 
betrokkenen gesproken over een aangepaste werkwijze 
van de adviescommissies. Op basis van deze gesprekken 
doet de stuurgroep een voorstel voor een vernieuwde 
werkwijze.  

 

 
              De adviescommissie wordt gevraagd om deze werkwijze  
              vast te stellen en toe te passen.  

 

Bijlage  
 
 
 
 

6.              Rondvraag en sluiting (20.50– 21.00)  
            U kunt uw eventuele inhoudelijke vragen die u bij de  
            rondvraag wilt stellen van te voren mailen aan   
            bestuurlijkezakenVa@mrdh.nl.  
 
 

 

  
Volgende vergadering ACVa: 

Woensdag 13 februari 2019 
MRDH, ontmoetingsruimte  

 
 
 
 
 

 
Spreekrecht: 
Belangstellenden die gebruik w illen maken van het spreekrecht dienen dit tenminste 24 uur voor de aanvang van de vergadering 
kenbaar te maken (via bestuurlijkezakenVa@mrdh.nl ) onder vermelding van hun naam en het onderw erp waarover gesproken 
zal w orden en het belang dat daarbij aan de orde is. Het spreekrecht heeft uitsluitend betrekking op de in de agenda vermelde 
onderw erpen. Bij opening van de vergadering, w ordt aan belanghebbende het recht verleend in te spreken. Iedere spreker krijgt 
maximaal vijf  minuten spreektijd. Indien er meerdere sprekers zijn bepaalt de voorzitter in overleg met de commissie de totale 
voor belanghebbende beschikbare spreektijd en de volgorde van sprekers. 
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‘OV, hoe werkt het?’ 
(in de MRDH) 

Ivo van der Linden 
Adviescommissie VA, 10 oktober 2018 



Inhoudsopgave 

1 2 

3 4 



1. Wettelijk kader en context 



Wettelijk kader en begrippen 

Wet Lokaal Spoor (WLS) 
– Aanleg, beheer, onderhoud lokaal rail 
– MRDH = eindverantwoordelijk rails, veiligheid 
– Vervoerder = beheerder 

 
Wet Personenvervoer 2000 (WP2000): decentralisatie 

– Openbaar vervoer: collectief personenvervoer, voor ieder 
openstaand, dienstregeling, haltes 

– Concessie: exclusief recht om openbaar vervoer uit te voeren 
(onder voorwaarden) 

– Concessieverlener en concessiehouder 

 



Organisaties en rollen binnen de MRDH 

 
Concessieverlener  = 
(‘OV Autoriteit’) 
 
Concessiehouders = 
(‘OV bedrijf’) 

 
 

 
 
 

 
  NB: Rol gemeenten: #1 via de MRDH, #2 wegbeheerder 



Concessies MRDH: 4 x bus, 2 x rail, parkshuttle 



Tijdlijnen concessies 
Concessie Begindatum Einddatum 

Rail Rotterdam 2016 2026* 

Rail Haaglanden 2016 2026 

Bus Rotterdam e.o. 2019 2034 

Bus Haaglanden stad 2019 2034 

Bus Haaglanden streek 2019 2030 

Bus Voorne-Putten Rozenburg 2018 2028 

Parkshuttle Rivium 2019 2033 

Regiotaxi Haaglanden** 2006 2020 

*  Verlenging concessie ivm uitbreiding Hoekse Lijn; 
**  Formeel  een contract, geen concessie 



Concessie 
1. ‘Rijden’ 

2. ‘Onderhoud’ 

Prijs Hoeveelheid 

Kwaliteit 

Veiligheid en omgeving Efficiency 



Rolverdeling MRDH concessieverlener vs. -houder 
 

1. Rijden (‘exploitatie’) 
Risico en verantwoordelijkheid bij vervoerder 

 
2. Onderhoud (‘assets’) 
Risico en verantwoordelijkheid bij MRDH  



Bestuurlijke cyclus/ betrokkenheid 
 

1. Concessieverlening  - eens per > 10 jaar 
– PvE ter zienswijze aan de gemeenteraden; 
– Besluitvorming door Bestuurscommissie VA. 

2. Concessie (aan)sturing  - jaarlijks 
– Subsidieverlening en –vaststelling door Bestuurscommissie VA 

3. Concessies (bij) sturing – 3 jaarlijks 
– Besluitvorming door Bestuurscommissie VA 

 



Om bij stil te staan….. 
 

- Komende jaren focus op concessiebeheer, iedere 3 jaar 
(limitatieve) herijking railconcessies (2019, 2022); 

 
- Aanbesteding Regiotaxi Haaglanden (2020) eerstvolgende 

moment voor positiebepaling  MRDH. 

 
 



2. Financiën 



Inkomsten 

= Reizigersinkomsten 
(ook nog SOV-contract, inkoop gemeenten) 
 
 
= BDU middelen, subsidie door MRDH 
- ter dekking van exploitatietekort 
- verschillende deelsubsidies: 

- Exploitatie 
- Beheer, onderhoud, vervanging 
- Sociale veiligheid 

 
= Reclame inkomsten 
 



Uitgaven OV MRDH : 380 miljoen euro 



Uitgaven OV als onderdeel meerjarenbegroting 
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Om bij stil te staan….. 
• OV uitgaven c.a. 80% van de totale MRDH begroting 

 
• Exploitatie subsidie neemt jaarlijks af door toenemende 

reizigersopbrengsten; 
 
• BOV kosten stijgen jaarlijks door toenemende groei netwerk 

en gebruik; 
 
• Investeringsopgave  <  BDU middelen [ACTIE!] 

 



3. Prestaties 



Cijfers per concessie (jaar 2017) 



Algemeen rapportcijfer OV MRDH 

- MRDH c.a. 28% van het totale regionale reizigersaantallen 
in het landelijke regionale OV; 

- Totale reizigersopbrengsten c.a. 330 miljoen euro, 
jaarlijkse groei van 2-3%; 

- Totale subsidie c.a. 380 miljoen euro; 
- Klantenwaardering gemiddeld 7,7 behoort tot beste van 

NL! (stijgende waardering) 
- Hoge punctualiteit, lage rituitval. 
 
Kortom: het OV scoort goed!  



Trends en ontwikkelingen 

1. Groei van het OV 
- Gemiddelde groei 3% per jaar; 
- Knooppunten, 2017: 10% ! 
- Groei aantal inwoners (woningbouw) en economie 
 
2. Transitie van het OV 
• van dienstregeling naar vraaggericht OV 
• van lijnennet naar onderdeel van de mobiliteitsketen 

 
 

 
 



OV als middel  



Opgaven 

Korte termijn (tot 2025): ‘ beter benutten’ 
• Versnellen en strekken (versnellen trams, R-net) 
• Spitscapaciteit  (extra inzet en/of tarief differentiatie)  
• Knooppunten  (combinatie OV en Fiets) 
 
Lange termijn:  ‘schaalsprong/ voorkomen vastlopen’  
• OV infra Binckhorst; 
• Oeververbinding/ ontsluiting ‘Feyenoord city’ 
• Viersporen Delft-S’dam, Lightrail 

 



Om bij stil te staan….. 
 
- door sterke groei wordt maximum (spits)capaciteit eerder 

bereikt dan voorzien 
 
- Hoogwaardig en snel OV als basis metropolitaan OV netwerk 
 
- Passende lokale oplossingen als onderdeel van de ketenreis 

 
- Schaalsprong/ investeringen voor de lange termijn 
 

 
 



4. Keuzes voor het OV 



Keuzes op de korte en (middel)lang termijn 

Keuze ‘18 ‘19 ‘20 ‘21 ‘22 ‘23 ‘24 … … 

#1 X X X 

#2 X X X X 

#3 X X X X 

#4 X X X 



Keuzes op de korte en (middel)lang termijn 
#1: Versnellen  en strekken van (hoogwaardig) OV bus en tram: 
dubbel positief effect 
 
#2: Lokale flexibele maatwerk-/ ketenoplossingen als passende 
invulling van voor- en natransport. 
 
#3: Beter benutten: hoe gaan we gebruik van het bestaande 
netwerk optimaal  en efficiënt benutten? 
 
#4: Financiering investeringen, hoe gaan we dat bekostigen? 
(tarieven, sociale veiligheid) 
 

 
 



Bestuurlijke aanspreekpunten 
Portefeuillehouder  
OV ontwikkeling: 
Marc Rosier,  
wethouder Zoetermeer 
 
Portefeuillehouder  
OV concessiemanagement:  
Igor Bal,  
wethouder Nissewaard 
 
 
 

 
 



Ruimte voor een titel 

 



Ruimte voor een titel 
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 21 november 2018 
 agendapunt 4 

 
 
  
Onderwerp: Actieplan CO2-reductie Verkeer MRDH 
Datum: 21 november 2018 
Contactpersoon: Maya Weirauch 
Telefoonnummer: 
 

088 5445206  

Toelichting op agendapunt Actieplan CO2-reductie Verkeer MRDH (zie ook de presentatie in de 
bijlage) 

Achtergrond Actieplan 

De 23 gemeenten van de MRDH hebben in de Uitvoeringsagenda Bereikbaarheid (UAB uit 2016) 
afgesproken de uitstoot van CO2 door verkeer in 2025 met 30% te verminderen ten opzichte van 
2016. Het adviesbureau CE Delft heeft 10 thema’s geadviseerd waarmee gemeenten en Rijk de 
doelstelling deels kunnen halen. Begin 2018 hebben de wethouders verkeer in de Bestuurscommissie 
Vervoersautoriteit (BCVa) de afspraak gemaakt de thema’s in maatregelen uit te werken en een 
Actieplan op te stellen.  

Stand van zaken en planning 

Het opstellen van het Actieplan vereist ambtelijke en bestuurlijke inzet. Op dit moment wordt in vier 
ambtelijke werkgroepen en experts gewerkt aan concrete voorstellen. Daarbij is het onderwerp CO2-
reductie nauw verbonden met bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid. Verder wordt, waar 
mogelijk, aangesloten bij de uitwerking van het Klimaatakkoord en de Regionale Energiestrategie.  
Het Actieplan wordt in december ambtelijk afgerond en zal in januari/februari 2019 ter besluitvorming 
voorgelegd worden aan de BCVa. Daarna besluiten de gemeenten over de maatregelen in hun 
gemeenteraad en gaan zij aan de slag met de uitvoering. In het Actieplan komen daarom zo concreet 
mogelijk uitgewerkte maatregelen (wie, wat, hoe, kosten en financiering). 

Bestuurlijke begeleiding 

Een bestuurlijk kernteam begeleidt het opstellen van het Actieplan CO2-reductie Verkeer. Het 
bestuurlijk kernteam bestaat uit de volgende wethouders: 

- Martina Huijsmans (trekker; Delft) 
- Hans Horlings (Midden Delfland) 
- Jeroen Ooijevaar (Schiedam) 
- Peter Luijendijk (Barendrecht) 
- Peter Schop (Hellevoetsluis) 
- Robert van Asten (Den Haag) 

Het bestuurlijk kernteam heeft een begeleidende rol.  Het bestuurlijk kernteam fungeert als liaison met 
de 23 wethouders (met het oog op het verwerven van draagvlak voor de te nemen maatregelen) en 
stuurt waar nodig bij aan de hand ven bestuurlijke signalen. De wethouders van de overige 
gemeenten worden telefonisch geïnterviewd over ambities en kaders die vanuit de gemeenten worden 
meegegeven.  
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Presentatie en gesprekspunten 

In een korte presentatie (zie bijlage) zullen Maya Weirauch en Derck Buitendijk een toelichting geven 
op de stand van zaken. Daarbij gaan we met name in op de verschillende soorten maatregelen die nu 
overwogen worden. Aan het slot van de presentatie staan enkele gespreksvragen geformuleerd. Uw 
reacties zullen gebruikt worden bij de verdere uitwerking van het Actieplan.  

 

 

 

 



Toelichting Actieplan CO2-reductie 
 

1. Context en potentiële maatregelen 
2. Bestuurlijk kernteam en proces tot en met januari 

2019 
3. Gespreksvragen 

 
 



Context 
 

• Uitvoeringsagenda Bereikbaarheid 2016 
• Doelstelling 23 gemeenten in de MRDH: 30% reductie 

uitstoot CO2 verkeer MRDH in 2025 
 

• Besluit Actieplan maatregelen jan 2018 
– samen met gemeenten maken najaar 2018 
 

• Bestuurlijke behandeling jan-feb 2019 
 



30% reductie uitstoot CO2 door verkeer in MRDH  



Ruimte voor een titel 



Opgaven: op de agenda, draagvlak en doen… 

 



Maatregelen; nu beginnen  
 

1. aanbesteden doelgroepenvervoer, huisvuilophaal, inkoop 
2. aanbesteden vervoer naar bouwplaats en mobiele werktuigen 

 
3. stadslogistiek en  zones voor schoon vrachtverkeer 
4. werkgeversafspraken minder en schoon vervoer zakelijk en vracht 
5. elektrisch rijden en groen gas 
6. maatregelen die personenverkeer in de stad verminderen 

 
7. grootschalige investeringen in fietsroutes en OV 
8. bouwen bij OV-haltes en lagere parkeernormen 
9. bouwen in bestaand stedelijk gebied  

 



Effect schone auto’s vs. ruimtelijk beleid 

Lange termijn: ruimtelijke maatregelen (rode lijn) groter 
effect dan schone auto’s en OV (blauwe lijn) 



Bestuurlijk kernteam olv mw. Huijsmans 

• liaison met 23 wethouders (draagvlak) 
• bijsturen op bestuurlijke signalen 
• feedback op concept Actieplan 
• neemt indien nodig contact op met 

externe partijen 
• Bestuurlijk kernteam met oog op 

voortgang  
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 Proces 



 
 

1
0 

 
Actieplan CO2-reductie in maart 2019 in BC Va Mogelijke resultaten: 
 
1. uitvoeringsbesluit / -toezegging van gemeenten met bepaalde maatregel aan 

de slag te gaan 
2. nadere uitwerkingen / onderzoeken naar maatregelen 
3. afstemming van maatregelen tussen betrokken gemeenten  
4. inbreng CO2-reductie in regionale planvorming, zoals MIRT-(pre)verkenningen, 

OV- en fietsplannen, regionale verstedelijkingsafspraken, etc. 
5. afspraak voor de weging van CO2-reductie in de plannen 
6. bijeenkomsten informeren van gemeenten  over vervolgonderzoeken naar 

maatregelen 
7. subsidieregels  
8. subsidiebesluiten  
9. procesbegeleiding in gemeenten en in MRDH t.b.v. uitvoering van 

maatregelen, door adviseurs; inhuur adviseurs voor de procesbegeleiding 
10. bijeenkomst(en) voor raadsleden over de maatregelen t.b.v. besluitvorming in 

de raden 
11. projecten met niet-overheden, maatschappelijke partijen of bedrijven 
12. afspraken met het rijk over cofinanciering van maatregelen in 2020 en daarna 

(Klimaatenvelop, KTA, MIRT/Gebiedsgerichte programma’s) 
13. samenwerking in of met de uitvoeringsorganisatie van de Regionale Energie 

Strategie (RES), waarin Actieplan CO2-reductie verkeer een onderdeel vormt 
14. monitor van de uitvoering van de afspraken en projecten 
15. monitor van de CO2-reductie door uitvoering van maatregelen door 

gemeenten en regio 



Gespreksvragen  
1. Hoe schat u de kansen in van de maatregelen? 

Welke aanvullende kansrijke maatregelen ziet u? 
 

2. Hoe kunnen we in het Actieplan zo goed mogelijk 
aansluiten op nieuwe collegeprogramma’s? 
 

3. Waar zit voor u de meerwaarde van een regionale 
aanpak? 
 

4. Welke randvoorwaarden en tips wilt u meegeven? 
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adviescommissie Vervoersautoriteit 
Woensdag 10 oktober 2018 

Opening en mededelingen  
Jeroen Gosse (secretaris) opent de vergadering en dankt de aanwezigen voor hun komst. 
Hij zit de vergadering voor tot de keuze van een nieuwe voorzitter. 
Een bijzonder welkom aan bestuurders Van Asten (voorzitter van de bestuurscommissie Va 
en het Presidium Va) Fortuyn (lid van de Bestuurscommissie Va en het presidium Va). Zij 
kunnen eventuele vragen aan de bestuurscommissie Va beantwoorden.  
 

Beknopt verslag adviescommissie Vervoersautoriteit  06.06.2018   
De heer Maruf merkt op dat hij delen van het verslag te beknopt vindt en vraagt om 
uitgebreidere verslaglegging van de vergaderingen. De secretaris neemt er kennis van. 
Raadslid De Vries was wel aanwezig bij de vorige vergadering. Dit zal worden aangepast in 
het verslag. 
De adviescommissie stelt het beknopte verslag vast met de genoemde wijziging.   
 

Verkiezing voorzitter en plaatsvervangend voorzitter ACVa (19.00 -19.15) 
De secretaris geeft een korte toelichting. Het is aan de adviescommissie een voorzitter en 
een plaatsvervangend voorzitter te kiezen. De secretaris stelt de kandidaten in de 
gelegenheid om hun motivatie voor de kandidatuur toe te lichten. Kandidaten konden tot 1 
oktober hun interesse in het voorzitterschap kenbaar maken. 
Er hebben zich 2 kandidaten aangemeld. De heer Jan Willem Schotel (Zoetermeer) en de 
heer Jan Pieter Blonk (Lansingerland).  
Hun gezamenlijke voorstel is om na 2 jaar het voorzitterschap en plaatsvervangend 
voorzitterschap te rouleren.  
Er wordt aandacht gevraagd door de adviescommissie voor de procedure voor het kiezen 
van een voorzitter en plaatsvervangend voorzitter. De kandidaten hadden beter vooraf 
bekend gemaakt kunnen worden, zodat de leden zich hadden kunnen verdiepen in de 
kandidaten.  
Ook wordt er aandacht gevraagd voor de rol van de adviescommissies en het vroegtijdig 
betrekken van de adviescommissies bij strategische onderwerpen en zienswijzeprocedures.  
 
De adviescommissie gaat akkoord met de kandidaten De heer  Schotel als voorzitter en de 
heer Blonk als plv. voorzitter en de voorgestelde wisseling na 2 jaar.  
 

Uitwerking Uitvoeringsagenda Bereikbaarheid  
Jan Willem Immerzeel (manager Verkeer MRDH) geeft een presentatie over de uitkomsten 
van de drie onderzoeken naar bereikbaarheid, wegennet en CO2-reductie. De presentatie 
wordt aan de leden van de adviescommissie beschikbaar gesteld. 
De Uitvoeringsagenda Bereikbaarheid (verder: UAB) is in 2016 na een zienswijzeprocedure 
vastgesteld. Het centrale doel van versterking van agglomeratiekracht is in de UAB vertaald 
naar concrete ambities. De MRDH heeft samen met de gemeenten onderzoeken laten doen 
en op basis daarvan die ambities vertaald naar oplossingsrichtingen en maatregelen.  
De adviescommissie geeft aan dat het zorgen voor een goede infrastructuur en mobiliteit in 
de regio belangrijk is. Ook in Europees verband is het versterken van slagkracht van de 
regio belangrijk voor economische groei. De MRDH kan voor gemeenten katalysator en 
facilitator zijn, ook voor onderwerpen waar zij niet over gaat. Samenwerken met o.a. de 
provincie is voor de economische groei van de regio en slagkracht van belang.  
De adviescommissie vraagt aandacht voor de CO2-maatregelen die worden genoemd in de 
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onderzoeken UAB. De volgende vergadering wordt aandacht geschonken aan het 
onderwerp.  
De adviescommissie wil graag vooraf meer informatie toegestuurd krijgen over de 
onderwerpen die geagendeerd zijn. Dat wordt zo afgesproken.  
 
Hoe werkt het OV in de MRDH  
De presentatie van Ivo van der Linden (adviseur openbaar vervoer) schuift vanwege 
tijdgebrek door naar de volgende vergadering. 

 Rondvraag en sluiting  
Mevrouw Velù vraagt aandacht voor de dalurenkaart en het afschaffen hiervan. De 
dalurenkaart is van de provincie wordt aangegeven door Ivo van der Linden (MRDH). Er 
wordt zeker nagedacht over een concessieoverschrijdende kaart, maar momenteel is er 
geen dalurenkaart binnen de MRDH.  
 
De adviescommissie vraagt om een smoelenboek te maken met de contactgegevens van 
alle leden. De gegevens van de leden zijn te vinden op de website van de MRDH.  
 
Na afloop van de adviescommissie Va vergadering vindt de gezamenlijke ACVa en ACEV 
vergadering plaats.   
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PLENAIR DEEL – Adviescommissie Vervoersautoriteit en Adviescommissie Economisch 
Vestigingsklimaat  GEZAMENLIJK 
 
Strategische agenda                                                                                                
Burgemeester Charlie Aptroot (Zoetermeer) geeft een toelichting op de strategisch agenda. Er komen 
bijeenkomsten in oktober en november.  
Voor de bijeenkomsten wordt er informatie verstuurd. In het najaar wordt er en concept- 
agenda gedeeld en er komt een zienswijzeprocedure waarin 23 gemeenten kunnen  
reageren. Na verwerking wordt de strategische agenda vastgesteld door het algemeen  
bestuur.  
De uitnodiging voor de oplopen wordt nogmaals verstuurd aan de 23 gemeenten.  
 
Aanbevelingen evaluatie MRDH 2017                                                         
Burgemeester Cor Lamers (Schiedam) geeft aan dat In 2017 de samenwerking in de  
MRDH (tussentijds) geëvalueerd is. Dit  heeft geresulteerd in 14 concrete aanbevelingen  
ter verbetering van de samenwerking. De stuurgroep follow-up programma ziet toe op de uitwerking en 
implementatie van de aanbevelingen. De voortgang per aanbeveling wordt weergegeven in het dashboard 
(bijgevoegd bij de stukken).  
Inmiddels zijn bijna alle aanbevelingen verwerkt. Met betrekking tot de bestuurlijke  
overlegtafels en de positionering van de adviescommissies is een voorstel gedaan.  
Het algemeen bestuur praat er verder over in december. De adviescommissies zijn de  
linking pin naar de gemeenteraden. De inzet is op themadiscussies voor de advies- 
commissies.  
Een Regiodag een keer per jaar zorgt ervoor dat je elkaar ontmoet en over inhoud spreekt.  
Bestuurscommissies en het algemeen bestuur kunnen de adviescommissies ook echt om  
(ongevraagd) advies vragen en niet alleen omdat het zo hoort.   
De adviescommissies vragen aandacht voor het tijdig betrekken van de adviescommissies en ruimte en tijd 
voor het bespreken van onderwerpen en uitwisseling van ideeën. Ook tijdige  
aanlevering van informatie is van belang voor de adviescommissies.  
De adviescommissies hebben meer tijd aan de voorkant nodig en dat lukt niet als er maar 4 keer per jaar 
bij elkaar gekomen wordt. Het is zaak om meer in te zetten op themabijeenkomsten om  
input op te halen van de raadsleden.  
 
Rondvraag en sluiting  
-  

 
Volgende vergadering  

Adviescommissie Vervoersautoriteit MRDH: 
w oensdag 21 november 2018 

19.00 – 21.00 uur 
MRDH, ontmoetingsruimte 

 

Vergaderdata 2019: 13 februari, 10 april, 5 juni, 9 oktober en 20 november. 
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Introductie adviescommissies MRDH 

Burgemeester Lamers 
10 oktober 2018 



MRDH 

Presidium  
Vervoersautoriteit 
(Va) / Presidium 

Economisch 
Vestigingsklimaat 

(EV) 

Bestuurscommissie Va 
/ Bestuurscommissie 

EV 

Dagelijks 
Bestuur 

Algemeen 
Bestuur 

Adviescommissie Va / 
Adviescommissie EV 

Adviescommissie Va / 
Adviescommissie EV 

Rekening- 
commissie 



Adviescommissies Vervoersautoriteit en 
Economisch Vestigingsklimaat (1) 
 
• 46 leden per adviescommissie: 

– 2 per gemeente 
– 2 plaatsvervangend leden per gemeente 
– 1 gekozen voorzitter  
– 1 plaatsvervangend voorzitter 

 

• Directeuren Va en EV treden op als secretaris 
 



Adviescommissies Vervoersautoriteit en 
Economisch Vestigingsklimaat (2) 
• Advisering aan: 

–  Algemeen bestuur MRDH  
– Bestuurscommissies Economisch Vestigingsklimaat en Vervoersautoriteit 

 

• Over: 
– Een besluit dat via een zienswijze aan de gemeenten wordt voorgelegd 
– Op verzoek van de bestuurscommissies 
– Op eigen initiatief 
– Thematische bijeenkomsten 

 

• Let op: kaderstelling en verantwoording hebben plaats in de eigen 
gemeenteraad met de eigen bestuurders (wethouder Vervoer, 
wethouder Economie, burgemeester).  
 



Rekeningcommissie 

• 23 leden  
– 1 lid per gemeente, 1 plaatsvervangend lid per gemeente 
– 1 gekozen voorzitter, 1 plaatsvervangend voorzitter 

 

• Manager middelen & control MRDH treedt op als secretaris 
 

• Taken: 
– het uitvoeren van het jaarrekeningonderzoek en het opstellen van een verslag 

hiervan 
– het, in opdracht van het algemeen bestuur, verrichten van andere onderzoeken uit 

hoofde van de controlerende functie van het algemeen bestuur 

 
• De rekeningcommissie vergadert (minimaal) tweemaal per jaar 



Instrumenten voor heldere besluitvorming 

    Beleidscyclus 
    Klankbordgroep 
 
   Publicatie van besluiten 
 Jaarplanning    
    Zienswijzeprocedure 
  Vergaderstukken 
 
Ondersteuning vanuit MRDH 
      



Tussenevaluatie GR MRDH 2017 



Opdracht en vraagstelling 

• Centrale vraagstelling: 
 “Welke ervaringen zijn vanaf eind 2014 opgedaan met de MRDH en welke lessen 

kunnen daaruit worden getrokken? Kortweg: wat was de bedoeling van de 
samenwerking, hoe is het de afgelopen jaren verlopen en wat is er nodig voor de 
toekomst?” 
 

• Onderzoek naar: 
1. Het inhoudelijke verhaal van de MRDH 
2. De governance van de MRDH 
3. De ambtelijke ondersteuning binnen de MRDH en de gemeenten 
4. Informatievoorziening en communicatie 

 

• Gesprekken en thematische discussies in en met de 23 
gemeenten, afgerond met zienswijze.  

 



Aanbevelingen 

1. Het inhoudelijke verhaal van de MRDH 
• Aanscherping van het inhoudelijke verhaal: Strategische Agenda 2018-2022 
• Geen uitbreiding van bevoegdheden, wel faciliteren bestuurlijke overlegtafels 

2. De governance van de MRDH 
• Verhelder en expliciteer de MRDH besluitvormingscyclus 
• Elke gemeente richt een klankbordgroep in 
• Geef een andere invulling aan de adviescommissies 

3. De ambtelijke ondersteuning binnen de MRDH en de gemeenten 
• Maak meer gebruik van de ambtelijke capaciteit van gemeenten 
• Betrek gemeentesecretarissen en griffies nauwer 

4. Informatievoorziening en communicatie 
• Maak gebruik van een digitaal informatiesysteem voor heldere 

informatievoorziening richting gemeenten 
 

  



Wat betekent dit voor de adviescommissies? 

• Niet lichter, maar andere invulling (herbezinnen op rol en positie) 
• Effectievere vergaderfrequentie: 

– Verlaag de reguliere frequentie 
– Zet in op thematische bijeenkomsten  

• Aansluiting op klankbordgroepen 
• Verheldering en explicitering besluitvormingscyclus 

– Per besluit 1A4 met overzicht 
– Verzendtermijn 14 dagen 

• Stukken worden aangeleverd middels digitaal informatiesysteem 
 

• Voorstel voor invulling aanbevelingen op de agenda vanavond 



Follow-up programma evaluatie 

• Stuurgroep ziet toe op de uitwerking en implementatie van de 
belangrijkste aanbevelingen 
 

• Voorzitters van de adviescommissies nemen deel aan de 
stuurgroep 
 

• Reeds afgerond: inzet op administratieve en organisatorische 
verbeteringen 
 

• Dit najaar: strategische discussie (4 subregionale bijeenkomsten 
oktober-november) 



Nalezen? Werkwijzer 2018: 



Uitwerking Uitvoeringsagenda 
Bereikbaarheid 
Jan Willem Immerzeel 
ACVa – 10 oktober 2018 



Inhoud  

• Hoofdlijn Uitvoeringsagenda Bereikbaarheid 
• Resultaten drie onderzoeken: 

– Bereikbaarheid banen en metropolitane 
toplocaties 

– Betrouwbaarheid wegennet 
– 30% CO2-reductie verkeer 

 
 





Verstede-
lijking en 
Mobiliteit 

Strategische Agenda 2018-2022 

Economie Stad en 
Omgeving 

Verbinding
-en  Energie 

Bereikbare 
werk-

locaties 

HOV 
Fiets 
Weg 

CO2 
Verkeer 

Uitvoeringsagenda Bereikbaarheid 

Positie Uitvoeringsagenda Bereikbaarheid 

Investeringsprogramma VA 



Van doelen naar opgaven: Vijf topeisen voor 2025 

Topeis Ambitie 

Concurrerende Economie 
 10% meer inwoners binnen bereik toplocaties 

 Betrouwbaarheid wegennet 90% à 95% 

Kansen voor mensen  10% meer banen binnen bereik woonlocaties 

Kwaliteit van Plekken  Waardering ov-knopen 7,5  

De duurzame regio  30% CO2 reductie verkeerssysteem 

Efficiënt en rendabel  Beheer en exploitatie OV min 10% 
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Netwerken 
Openbaar Vervoer 
 

Ketenmobiliteit 
 

Fiets 
 

Auto 
 



Gebruik en gedrag 
Duurzame Mobiliteit 
 

Mobiliteitsmanagement 
 

Verkeersveiligheid 
 

Goederenvervoer 



Onderzoek bereikbaarheid banen 
en metropolitane toplocaties 

• Opgave:  +10% inwoners / arbeidsplaatsen 
binnen bereik 

 
 

 



Ruimte voor een titel 



 







Onderzoek bereikbaarheid banen 
en metropolitane toplocaties 

• Conclusies: 
– Woningbouw en arbeidsplaatsen  op juiste plekken is 

goed voor de helft van het bereiken van de opgave van 
+10% 

– Auto opgave niet haalbaar en nodig focus op 
betrouwbaarheid 

– Gemiddeld haalbaar voor OV en fiets 
– Niet voor alle locaties en woongebieden 
– Grote potentie voor (elektrische) fiets , 
– Grote potentie ketenmobiliteit (fiets-OV-fiets) 

 
 

 



Onderzoek betrouwbaarheid wegennet 

• Netwerkeisen:  
– Snelheid in de spits max 1,5 à 2 maal 
– Betrouwbaarheid 90% 

• Snelheid avondspits voldoet grotendeels maar 
niet op bekende locaties: 

– A20 
– A15 
– N44 
– Wippolderlaan 

• Betrouwbaarheid rijkswegennet probleem in de 
avondspits 

 -> vervolgonderzoek 
 



 
 
 
 
 



Hoe verder? 

• Vervolgonderzoek betrouwbaarheid wegen 
• Actieplan CO2 in de maak: begin 2019 gereed 

 
• Rode draad: investeringen op OV, fiets en 

ketenmobiliteit lonen 
• Gemeenten als realisator zijn aan zet! 

– Fietsinfrastructuur 
– Knooppunten 
– CO2 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO7tmX4O3YAhWHORQKHc04CMcQjRwIBw&url=https://www.bndestem.nl/breda/nieuw-ontwerp-markendaalseweg-in-breda-ontvlecht-verkeer~a5a53204/&psig=AOvVaw2mnMYvJ5RSN5SmTiCFtdSz&ust=1516785374139015
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjK6oTO4O3YAhXCbxQKHR66BGkQjRwIBw&url=http://nlsolarparkdekwekerij.nl/nieuws/dignissim-phasellus-ultrices-tellus/&psig=AOvVaw3H0PkswaIcmwZFflR9U7Lt&ust=1516785469125505
http://www.rudolfdesoet.nl/wp-content/uploads/2017/04/B2B8234B-4130-4C25-9AF8-874ED74A2BF9-209-0000004F47011389.jpeg


Vragen? 

 



 
Uitwerking aanbevelingen 
adviescommissies & overlegtafels  
tussenevaluatie 
 
 
 
 
Presentatie t.b.v. adviescommissies 



Aanleiding 

• 14 aanbevelingen uit Tussenevaluatie Gemeenschappelijke 
Regeling (sept 2017) worden geïmplementeerd in follow-up 
programma o.l.v. stuurgroep 
 

• Voor twee aanbevelingen is breed draagvlak voor verbetering, 
maar nadere uitwerking nodig: bestuurlijke overlegtafels en 
Adviescommissies 
 

• N.a.v. verschillende gesprekken heeft stuurgroep uitgangspunten 
geformuleerd m.b.t. eventuele initiatieven voor bestuurlijke 
overlegtafels en verbeterde positionering van de Adviescommissies 



Zorgvuldig proces doorlopen 

 MRDH coördinatoren 
 Oud-voorzitters AC’s 
 Provincie Zuid-Holland 
 Bestuurlijk eigenaar strategische agenda + aantal burgemeesters 
 Voorzitters kringen griffiers 
 Voorzitters kringen gemeentesecretarissen 
 Adviescommissieleden (die vorige periode ook lid waren) 
 
Oktober: presenteren voorlopige uitgangspunten in AC’s en BC’s 
 
December: AB-besluit over definitieve uitwerking voor beide 
aanbevelingen 

 
 

 

Gesproken met betrokkenen binnen en buiten MRDH: 



Adviescommissies 
 
Aanbeveling tussenevaluatie: 
 
Zorg voor een betere invulling van de Adviescommissies 
zodat zij: 
- Beter en eerder in het proces worden betrokken 
- Op de juiste onderwerpen goed advies kunnen geven 
- Hun rol richting de gemeenteraden goed kunnen vervullen 

 



Belangrijkste input uit gesprekken  

• Adviescommissieleden hebben cruciale rol als ‘linking-pin’ tussen 
MRDH en gemeenteraden. Hiervoor zijn goede 
informatievoorziening en functionerende klankbordgroep in de 
eigen gemeente belangrijk 
 

• Kaderstelling, controle en verantwoording gebeurt in lokale 
gemeenteraad (rol voor wethouders & burgemeester) 
 

• Inhoud ‘staat voorop’ en moet op zo’n manier besproken worden 
dat het voor adviescommissieleden relevant is om te komen en hun 
advies/input meer effect heeft. Meer aan voorkant beleidsproces. 

 
 

 
 



Hoe gaan we hier als MRDH mee om?  

Uitgangspunten:  
Adviescommissieleden voeren dialoog in 3 vormen: 
1. Reguliere vergaderingen: opgesplitst in formele vergadering voor 

advisering op basis van jaarplanning + ‘themadiscussie’ veelal met Va en 
EV gecombineerd.  

2. Themadiscussies (bij voorkeur subregionaal): in gesprek over relevant 
thema en de raakvlakken met lokale vraagstukken. MRDH zorgt voor 
‘facts & figures’ en inleiding door bestuurder 

3. Regiodag: één keer in het jaar netwerken en (behaalde resultaten in) 
regio met elkaar te delen 

 
Bij vorm 2 en 3 worden actief overige raadsleden uitgenodigd. De 
frequentie van vorm 1 kan eventueel naar beneden. 
 

 



Uitgangspunten 
• Bestuurscommissies (of het algemeen bestuur) stellen een heldere 

adviesvraag op en raadplegen de adviescommissies vóórdat het 
definitief besluit is genomen om een zienswijze te starten. 

  (principebesluit > AC-advies > definitief besluit > zienswijze) 
 

• Adviescommissieleden houden vinger aan de pols hoe input 
raadsleden en zienswijzen zijn geborgd in uitwerking beleid 

 
• Lokaal werken bestuurders en adviescommissieleden actief samen 

in klankbordgroep in de eigen gemeente (/lokale werkgroep). 



Bestuurlijke tafels/initiatieven 
Aanbeveling tussenevaluatie: 
 
Zorg dat ook andere onderwerpen die raken aan Va of EV 
besproken kunnen worden door: 
 
- Te werken met een opt-in systeem  
- Faciliteren bestuurlijke tafels door MRDH-organisatie, op 

basis van een bijdrage (in euro’s en ambtelijke capaciteit) 
van de deelnemende gemeenten naar rato van hun 
inwonertal 



Belangrijkste input uit gesprekken  

• Blijf binnen de GR, geen discussie over formele taken en 
bevoegdheden, wees duidelijk over rollen van de MRDH.  
 

• Kijk welk bestuurlijk overleg/initiatief de MRDH kan faciliteren i.r.t. de 
kerntaken en de strategische agenda (inhoud voorop). 
 

• Het AB is dé plek om deze manier van werken te stimuleren en te 
bewaken (platformfunctie). 
 

• GR artikel 3.5 biedt de mogelijkheid tot oprichten van bestuurlijke 
tafels. Er bestaan echter al veel bestuurlijke tafels en netwerken in 
de regio, dus voorkom bestuurlijke drukte.  
 

 



Hoe gaan we hier als MRDH mee om?  

Uitgangspunten: 
• Vanuit de strategische agenda en de kerntaken van de MRDH is het  

vanuit de inhoud verstandig verbinding te leggen met relevante 
bestuurlijke tafels en initiatieven, en deze waar nodig te faciliteren.  
 

• Afstemming hierover vindt plaats in het AB als platform. 
 

• Een overzicht van alle relevante bestuurlijke overlegtafels en 
netwerken in het MRDH-gebied, faciliteert het AB bij het stimuleren 
en bewaken van de omgang met bestuurlijke tafels en initiatieven. 
 

• Bestuurlijke drukte wordt voorkomen. 
 

 
 



Uitgangspunten: 
• Als meerdere MRDH- gemeenten toch behoefte hebben aan een nieuwe 

tafel onder de vlag en met ondersteuning van de MRDH, voorziet GR art. 3.5 
in een mogelijkheid tot faciliteren. Dit kan ook echter ook informeler geregeld 
worden. 
 

• Gemeenten zijn bij een nieuwe tafel zelf verantwoordelijk voor het formuleren 
van doelen (geen overdracht van taken en bevoegdheden) - en het 
organiseren van geld en mensen - en brengen het voorstel in bij 
bestuurscommissie(s) en het AB. 
 

• AB besluit o.b.v. een voorstel met motivering door de initiatiefnemers en een 
advies hierover van de bestuurscommissie(s): 
1. Inhoud: relatie met strategische agenda 
2. Bestuurlijke drukte: meerwaarde t.o.v. bestaande tafels  
3. Verhouding eigen inzet en middelen met gevraagde ondersteuning 
4. Resultaat: hoe en wanneer terugkoppelen voortgang 

 



 
 

Zijn er vragen of aanvullingen op basis van de 
gepresenteerde uitgangspunten?  



 
 
 

 
Onderwerp Voorstel werkwijze en positionering adviescommissies 
Voorstel • Vaststellen van de nieuwe werkwijze van de adviescommissies; 

• Het algemeen bestuur en de bestuurscommissies per brief informeren over de voorgenomen 
werkwijze. 

Korte 
motivering 

Aanleiding 
In de tussenevaluatie GR MRDH (2017) is gesignaleerd dat de opkomst bij vergaderingen van de 
adviescommissies laag is en dat de effectiviteit van adviezen kan worden verbeterd. Dit terwijl de 
betrokkenheid van raadsleden bij de MRDH juist van belang is. 
Naar aanleiding daarvan werd aanbevolen te zorgen voor een betere invulling van de 
adviescommissies zodat zij:  

- Beter en eerder in het proces worden betrokken en goed geïnformeerd zijn; 
- Op de juiste onderwerpen tijdig advies kunnen geven vanuit het perspectief van 

raadsleden; 
- Hun rol richting het eigen college en de eigen gemeenteraad goed kunnen vervullen, 

bijvoorbeeld in hun eigen klankbordgroep in de gemeente. 
 
Voorstel 
De stuurgroep ‘follow-up programma tussenevaluatie’ heeft met verschillende betrokkenen 
gesproken over een aangepaste werkwijze die de positionering en werking van de 
adviescommissies (in het besluitvormingsproces van) de MRDH verbetert.  
Op basis van gesprekken met raadsleden, bestuurders, griffies en gemeentesecretarissen doet 
de stuurgroep een voorstel voor werkwijze en verbeterde positionering van de adviescommissies 
in het besluitvormingsproces. De uitgangspunten van dit voorstel zijn op 10 oktober jl. namens de 
stuurgroep in de adviescommissies gepresenteerd. Daarbij zijn voorstellen gedaan met 
betrekking tot: 

- De vorm en frequentie van de adviescommissies. 
- De plek van de adviescommissies in het besluitvormingstraject. 
- De rol van de voorzitters van de adviescommissies (en een eventuele 

agendacommissie). 
- De rol die de klankbordgroepen in de gemeenten kunnen spelen. 
- Andere voorwaarden om de adviescommissies in staat te stellen hun rol te vervullen 

(o.a. informatievoorziening en digitaal vergadersysteem). 
 
De voorgestelde uitgangspunten voor werkwijze zijn: 

- Meer variatie in de vormen van overleg waarin de leden van de adviescommissies 
worden betrokken bij de besluitvorming in de MRDH: 

• Reguliere vergaderingen worden waar mogelijk opgesplitst in vergaderingen 
voor formele advisering en een themadiscussie (veelal met de 
adviescommissies Va en EV gecombineerd); 

• Themadiscussies (eventueel subregionaal en in de regio): op onderwerpen die 
zich daar voor lenen in gesprek gaan over relevante thema’s en de raakvlakken 
met lokale vraagstukken, voorzien van inleiding door MRDH-bestuurders en 
facts & figures. Ook toegankelijk voor raadsleden buiten de adviescommissies ; 

• Regiodag: één keer in het jaar netwerken en behaalde resultaten in de regio 
met elkaar delen. Ook toegankelijk voor raadsleden buiten de 
adviescommissies; 

- Een in te stellen agendacommissie voor iedere adviescommissies bepaalt in overleg met 
de MRDH-organisatie en/of betrokken MRDH-bestuurders welke vorm(en) het meest 
geschikt is voor een onderwerp. 

- De adviescommissies bepalen in overleg met de bestuurscommissies en/of het 
algemeen bestuur wanneer en op welke manier een onderwerp geagendeerd zal 
worden, aan de hand van de inhoudelijke jaarplanning en de vergaderkalender. Dit kan 
op initiatief van de adviescommissies of het MRDH bestuur. Onderwerpen kunnen dus 
meerdere malen worden geagendeerd in verschillende fases van het 
besluitvormingsproces, met verschillende doelen (meedenken, bijgepraat worden, 
adviseren, etc.). 

- Elk kwartaal wordt de inhoudelijke jaarplanning (waar reeds mee gewerkt wordt) 
geactualiseerd.  

- Bij gevraagd advies van de bestuurscommissies of het algemeen bestuur stelt dit 
gremium een heldere adviesvraag en wordt aangegeven wat er met het advies zal 
worden gedaan.  
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- Wanneer een bestuurscommissie of het algemeen bestuur een besluit wil voorleggen 
aan de 23 gemeenten middels een zienswijzeprocedure zal de inhoud hiervan, met 
uitzondering van de planning & control producten (in verband met de beleidscyclus) altijd 
éérst worden voorgelegd aan de adviescommissies. 

 
Voor het optimaal kunnen functioneren van de adviescommissies en hun leden zijn er ook een 
aantal randvoorwaarden waar aan moet worden voldaan. Deze zullen als volgt worden ingevuld: 

- Het stimuleren van bestuurders en adviescommissieleden om samen in een 
gemeentelijke klankbordgroep (lokale werkgroep) de lokale inbreng en aandachtspunten 
t.a.v. de MRDH af te stemmen. 

- De MRDH voert een digitaal vergadersysteem in, hanteert strakke verzendtermijnen en 
verzorgt een beknopte samenvatting bij documenten.  

- Aanwezigheid van MRDH-bestuurders bij vergaderingen en discussies.  
 
De huidige GR en Verordeningen hoeven voor deze voorstellen niet te worden gewijzigd. De 
daarin verwoorde uitgangspunten blijven gewoon van kracht: 
- De adviescommissies adviseren het algemeen bestuur en de bestuurscommissies over 

verschillende aangelegenheden. De adviescommissies zijn bevoegd tot: 
• het uitbrengen van advies over een besluit dat in het kader van de 

zienswijzeprocedure aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten wordt 
voorgelegd; 

• het uitbrengen van advies op verzoek van de Bestuurscommissies; 
• het uitbrengen van advies op eigen initiatief 

- De adviescommissies houden ‘vinger aan de pols’ m.b.t. het besluitvormingsproces: het 
nakomen van gemaakte afspraken en goed beargumenteren (door de bestuurscommissies 
en het algemeen bestuur) van de mate waarin zienswijzeprocedures en adviezen van de 
adviescommissies worden verwerkt in uiteindelijke besluiten. 

- Adviescommissies willen aan de voorkant van het beleidsproces worden betrokken bij 
strategische vraagstukken. Zij willen geïnformeerd worden en gevraagd worden om te 
adviseren en/of mee te denken over de regionale belangenafweging en de vraag wat er 
nodig is om een goede discussie in de gemeenteraden te ondersteunen. 

Op deze wijze vervullen adviescommissieleden een cruciale rol als ‘linking pin’ richting de eigen 
gemeenteraden en kunnen zij regionale afwegingen in hun lokale gemeenteraad beter duiden en 
hun bestuurders beter bevragen. De kaderstellende en controlerende rol is belegd in de lokale 
gemeenteraden, en niet in de adviescommissies. 
Deze werkwijze kan na een jaar geëvalueerd worden.  

Financiën n.v.t. 
Juridisch n.v.t. 
Communicatie Bij vaststelling van deze werkwijze vraagt de stuurgroep aan de adviescommissies om de 

bestuurscommissies en het algemeen bestuur hier middels een brief van op de hoogte stellen. 
Bijlagen n.v.t. 
Gevolgde 
procedure 

Bestuurscommissie 17 oktober 2018 
Dagelijks bestuur n.v.t. 
Zienswijzetermijn n.v.t. 
Anders, te weten n.v.t.  

Verdere 
procedure 

Zienswijzetermijn n.v.t. 
Dagelijks bestuur n.v.t. 
Algemeen bestuur n.v.t. 
Anders, te weten Informeren van het algemeen bestuur en 

bestuurscommissies. 
Openbaar besluit ja  Contactpersoon Rosanne Meulenbeld 
Wet. bekendmaking nee  Telefoonnummer 0620288536 
 


