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Adviescommissie Economisch Vestigingsklimaat  

woensdag 19 februari 2020, 18.00 – 20.00 uur 
Inloop vanaf 17.30 uur, incl. broodmaaltijd voor de leden. 

Locatie: YES!Delft 

Molengraaffsingel 12, 2629 JD Delft 

Parkeren: kan op het parkeerdek van YES!Delft. 

1. Opening en Mededelingen 18.00 

 De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezige bestuurders, wethouder Barbara 
Kathmann (Rotterdam), wethouder Hans Horlings (Midden-Delfland), wethouder Bas 
Vollebregt (Delft), wethouder Frank van Kuppeveld (Pijnacker-Nootdorp) en EJ Lugt 
(directeur van YES!Delft) van harte welkom. 

 Vaststellen verslag adviescommissie EV 20 november 2019 
U wordt gevraagd om het beknopte verslag vast te stellen.  

2. Kadernota 2021  18.10  

U wordt geïnformeerd over de Kadernota 2021, ter voorbereiding op de MRDH begroting 2021 

die zienswijze plichtig is en die op 10 juni a.s. in de adviescommissie wordt behandeld. 

Toelichting: In de Financiële verordening MRDH 2015 is opgenomen dat het algemeen bestuur, 

voorafgaand aan het voor zienswijze bij de gemeenten indienen van de concept begroting,  een 

uitgangspuntennota vaststelt voor de kaders van het volgende begrotingsjaar. De Kadernota 

MRDH begroting 2021 is deze bedoelde uitgangspuntennota en dient voor het opstellen van de 

MRDH begroting 2021.  

In deze Kadernota staan uitgangspunten voor de MRDH begroting 2021 opgenomen voor onder 

meer strategisch kader, programma-indeling, indexering inwonerbijdrage, inhoud paragrafen en 

planning.  

Wethouder Horlings, portefeuillehouder Middelen, is aanwezig om een toelichting te geven. 

3. Inhoudelijke jaarplanning MRDH EV 2020 18.20 

U wordt gevraagd het gesprek te voeren over de jaarplanning MRDH economisch 

vestigingsklimaat 2020. 

Toelichting: In de vergadering wordt de concept jaarplanning besproken. De Commissieleden 

kunnen ook zelf onderwerpen aandragen die zij in de Adviescommissie EV willen bespreken.

4. Investeren in de regio  18.25 

Toelichting: Tijdens de vorige adviescommissie vergadering heeft secretaris-algemeen directeur 

Wim Hoogendoorn u voor het eerst bijgepraat over het onderwerp investeren in de regio. 

Vandaag wordt u geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen. 

5. Programma YES!Delft  19.00 

U wordt gevraagd een advies te geven over het verlengen van het programma YES!Delft. 
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Toelichting: De bestuurscommissie EV (BCEV) heeft in haar vergadering op 15 mei 2019, met 

overname van het advies van de Adviescommissie EV (ACEV) van 10 april 2019, ingestemd met 

het starten van het programma YES!Delft 2019. 

Inmiddels is de uitdaging van Leidschendam-Voorburg en Den Haag rond parkeerdruk opgepakt. 

De gemeenten gaan aan de slag met twee startups om een goede technologische oplossing te 

bieden. Een korte impressie vindt u in deze video:  

https://www.youtube.com/watch?v=9taAYdAb26M#action=share.  

U wordt geïnformeerd over de resultaten van het programma tot nu toe en gevraagd advies te 

geven over het eventueel verlengen van het programma YES!Delft.  

6. Ter informatie  

a. Reactiebrief Bestuurscommissie EV op advies ACEV t.a.v. Vrijetijdseconomie 
b. Reactiebrief Bestuurscommissie EV op advies ACEV t.a.v. werklocaties 
c. Presentatie van de vorige keer (Vrijetijdseconomie) 
d. Advies adviescommissies aan het AB t.b.v. concept-afwegingskader bestuurlijke tafels – 

en initiatieven.  
e. Reactiebrief AB op advies adviescommissies t.b.v. concept-afwegingskader bestuurlijke 

tafels – en initiatieven.  
f. Afwegingskader MRDH t.a.v. van bestuurlijke tafels- en initiatieven definitieve versie.   

7. Rondvraag en sluiting   19.55 

Tijdens de laatste vergadering is afgesproken dat commissieleden technische en/of inhoudelijke 

vragen zoveel mogelijk van te voren doorgeven. Dit kan via h.vanrijn@mrdh.nl. 

Volgende vergadering ACEV:

woensdag 15 april 2020  

Spreekrecht: 
Belangstellenden die gebruik willen maken van het spreekrecht dienen dit tenminste 24 uur voor de aanvang van 

de vergadering kenbaar te maken (via h.vanrijn@mrdh.nl) onder vermelding van hun naam en het onderwerp 

waarover gesproken zal worden en het belang dat daarbij aan de orde is. Het spreekrecht heeft uitsluitend 

betrekking op de in de agenda vermelde onderwerpen. Bij opening van de vergadering, wordt 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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VERSLAG

 Adviescommissie Economisch Vestigingsklimaat  
woensdag, 20 november 2019, 18.00 – 20.00 uur 

MRDH 
Westersingel 12, Rotterdam 

Aanwezig
Voorzitter Karin Kayadoe (Ridderkerk) 

Albrandswaard - Nissewaard - 

Barendrecht Arno Schippers  Pijnacker-Nootdorp Patrick van de Heuij 

Brielle Anneke Witte 
Wim Smit 

Ridderkerk Ton Overheid 

Capelle aan den 
IJssel 

- Rijswijk - 

Delft Nick den Hollander (plv.) Rotterdam Stephan Leewis 

Den Haag - Schiedam - 

Hellevoetsluis Cilia Meerman – van 
Benthem 

Vlaardingen Nol Kloosterman 

Krimpen aan den 
IJssel 

Sharon Tollenaar Wassenaar - 

Lansingerland Ed van Santen 
Jurjen Dieleman 

Westland Nico de Gier 

Leidschendam-
Voorburg 

- Westvoorne -  

Maassluis Martin Boekestijn 
Johan Verhoeven 

Zoetermeer Hanneke Wortel 

Midden-Delfland Ellen Snethlage – 
Barnard 
André Gebben 

Secretaris Broer Duursma 

Gasten wethouder Armand van der Laar (Rijswijk),  wethouder Aart Jan Spoon (Hellevoetsluis), 
Esther van der Velden (tijdelijk procesmanager VTE in de MRDH), Ewout Versloot (NBTC) 

MRDH  Wim Hoogendoorn, Hélène van Rijn,  Victor Dobbe, Gert de Visser, Elske Janssens 
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1. Opening en mededelingen
o De voorzitter, Karin Kayadoe, opent de vergadering en heet de aanwezige leden en 

plaatsvervangend leden van de adviescommissie hartelijk welkom. Ook speciaal 
welkom aan de gasten.  

o Er zijn zes afmeldingen van leden ontvangen. 
o De stukken voor de adviescommissie Economisch Vestigingsklimaat worden vanaf 

begin volgend jaar op een andere manier aangeboden: via Ibabs en Notubiz. 
Raadsleden die nog niet over een van deze twee systemen beschikken kunnen dat 
doorgeven aan de MRDH-organisatie, die hiervoor een oplossing gaat zoeken. 

o Op 13 december a.s. vindt het MRDH event plaats in Spijkenisse. 
Adviescommissieleden kunnen zich hiervoor aanmelden.  

2. Vrijetijdseconomie 
Aart Jan Spoon (bestuurlijk eigenaar vrijetijdseconomie), Esther van der Velden 
(procesmanager VTE) en Ewout Versloot (NBTC) geven een korte inhoudelijke 
toelichting. De presentaties zijn bij het verslag gevoegd.   

De adviescommissie EV geeft aan het eens te zijn met de notie dat vrijetijdseconomie 
belangrijk is voor de regio en de MRDH-gemeenten. De adviescommissie EV is positief 
over de rol die de MRDH op dit onderwerp oppakt.  
De adviescommissie EV geeft de bestuurscommissie EV de volgende adviezen mee: 

1. Omschrijf duidelijk wat verstaan wordt onder vrijetijdseconomie en wat onder 
toerisme; 

2. Geef genoeg mogelijkheden aan gemeenten en stakeholders om input te geven, 
bijvoorbeeld door middel van een digitaal platform; 

3. Betrek partners, zoals ondernemers en marketingorganisaties bij de aanpak; 
4. Kijk naar eventuele belemmerende regelgeving; 
5. Formuleer het kader scherper: waar gaat de Metropoolregio Rotterdam Den Haag 

zich mee bezig houden. 

De brief met het advies is bij het verslag gevoegd. De reactie van de 
Bestuurscommissie EV op het advies wordt uiteraard gedeeld met de Adviescommissie 
EV. 

3. Conceptafwegingskader bestuurlijke tafels en -initiatieven 
De voorzitter geeft een korte inhoudelijke toelichting. Het afwegingskader wordt op 13 
december vastgesteld in het algemeen bestuur. Hierna volgt een gesprek over hoe de 
adviescommissies in de toekomst betrokken kunnen worden bij de deelname van de 
MRDH aan (nieuwe) bestuurlijke tafels/initiatieven en indien er sprake zou zijn van 
ondersteuning/facilitering, of zelfs uitvoering, door de MRDH. De adviescommissie EV 
geeft vervolgens het volgende advies mee voor het algemeen bestuur:
1. Stuur periodiek een geactualiseerde versie van het overzicht van (nieuwe) 

bestuurlijke tafels/initiatieven naar de adviescommissie en de griffies, tenminste 
daar waar de MRDH een rol heeft. Op die wijze blijft het transparant.

2. Hou de adviescommissie betrokken bij de (nieuwe) bestuurlijke tafels/initiatieven 
door haar goed geïnformeerd te houden over de voortgang, tenminste daar waar 
de MRDH een rol heeft. De bestuurders blijven daarbij zelf verantwoordelijk voor 
terugkoppeling aan hun raden.

3. Zorg er voor dat de kosten voor eventuele ondersteuning/facilitering of zelf 
uitvoering door de MRDH van de (nieuwe) bestuurlijke tafels/initiatieven niet van 
het budget voor het Economisch Vestigingsklimaat afgaan, maar worden betaald 
door de betreffende gemeenten.
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De adviezen die de adviescommissie Vervoersautoriteit geeft, worden in één brief 
samengevoegd met de adviezen van de adviescommissie Economisch 
Vestigingsklimaat.  

De brief met het advies is bij het verslag gevoegd. De reactie van het algemeen bestuur 
op het advies wordt uiteraard gedeeld met de Adviescommissie EV. 

4. Investering in de regio 
Wim Hoogendoorn, secretaris-algemeen directeur, geeft een korte inhoudelijk 
toelichting op het BO MIRT (Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, 
Ruimte en Transport). Tijdens dit overleg maakt het Rijk samen met de regio’s in 
Nederland afspraken voor de korte- en (middel)lange termijn op het gebied van 
veiligheid, bereikbaarheid, woningbouw, verstedelijking en duurzaamheid. De laatste 
jaren is er weinig geïnvesteerd in de MRDH regio. In het algemeen bestuur begin 
november is afgesproken dat de MRDH gaat bekijken hoe we als regio een gezamenlijk 
investeringsvoorstel kunnen doen richting het Rijk. Als input hiervoor wordt het 
regionaal investeringsprogramma (2016) gebruikt. Begin 2020 informeren we de 
gemeenteraden over de stand van zaken.  
Er wordt afgesproken om het onderwerp ‘investeren in de regio” te agenderen voor de 
eerstvolgende adviescommissie EV vergadering van 19 februari 2020. 

5. Transformatiewijzer werklocaties 
Armand van de Laar (bestuurlijk eigenaar werklocaties) en Gert de Visser (MRDH) 
geven een korte inhoudelijke toelichting. In 2020 gaat de bestuurscommissie EV 
meerdere malen advies geven aan regiogemeenten op ingrijpende transformaties van 
bedrijventerreinen. Gemeenten dienen daarvoor een compensatieplan in, waarin wordt 
aangegeven hoe ruimte voor werkgelegenheid behouden blijft. Hierna volgt een 
gesprek met de raadsleden over de kansen en gevaren van transformatie.  

Samenvattend wordt aan de bestuurscommissie geadviseerd om vooral te letten op:
1. Bespreek elkaars plannen kritisch, maar zonder dat het onnodige vertraging 

oplevert;  
2. Zorg voor een goede afstemming met de provincie Zuid-Holland; 
3. Blijf benadrukken dat naast een gemeentelijk plan, afspraken met andere 

gemeenten noodzakelijk zijn voor specifieke casussen; 
4. Let er op dat de MRDH staat voor het behoud van Economisch Vestigingsklimaat, en 

niet het stimuleren van woningbouw; 
5. Zorg dat gemeenten de benodigde ruimte voor werkgelegenheid goed kwantitatief 

onderbouwen, maar leg geen regionale normen op (hoeveel arbeidsplaatsen per 
woning, hoeveel m2 per arbeidsplaats); 

6. Lever een bijdrage aan kennisdeling over transformatie, woningbouw en 
circulariteit; 

7. Stimuleer functiemenging boven monofunctioneel wonen; 
8. Blijf staan voor het compenseren van bedrijven (MRDH) in plaats van hectares 

(PZH). 

De brief met het advies en de presentatie zijn bij het verslag gevoegd. De reactie van de 
Bestuurscommissie EV op het advies wordt uiteraard gedeeld met de Adviescommissie 
EV. 

Na bespreking van agendapunten 2, 3 en 4 spreekt de Adviescommissie af om 
voortaan technisch inhoudelijke vragen vooraf in te sturen, zodat de leden zich tijdens 
de vergadering kunnen concentreren op het formuleren van adviezen. 
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6. Vergaderplanning 2020 
De vergaderplanning 2020 wordt ongewijzigd vastgesteld.

7. Vaststellen verslag adviescommissie EV 9 oktober 2019 
Het verslag van de adviescommissie EV van 9 oktober 2019 wordt, met dank aan de 
notulist, ongewijzigd vastgesteld.  

8. Rondvraag en sluiting 
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. De voorzitter sluit vervolgens de 
vergadering. 



Onderwerp Kadernota MRDH begroting 2021 

Bestuurlijk 
trekker 

De heer Horlings (Bestuurlijk aanspreekpunt middelen in de Bestuurscommissie EV) 

Gevraagd 
advies / 
Ter informatie / 

U wordt geïnformeerd over de Kadernota 2021, ter voorbereiding op de MRDH 
begroting 2021, die zienswijze plichtig is en die op 10 juni a.s. in de adviescommissie 
wordt behandeld.  

Korte inhoud 
van voorstel 

Waarom een kadernota MRDH begroting 2021? 
In haar Financiële verordening heeft de MRDH opgenomen dat, voordat de 
ontwerpbegroting aan de gemeenten wordt aangeboden, het algemeen bestuur een 
uitgangspuntennota vaststelt voor de kaders van die begroting. De Kadernota MRDH 
begroting 2021 (verder: Kadernota) is deze bedoelde uitgangspuntennota en dient voor 
het opstellen van de begroting 2021 van de MRDH. In de Kadernota staan 
uitgangspunten voor de MRDH begroting 2021 opgenomen voor onder meer strategisch 
kader, programma-indeling, indexering en planning.  

Strategisch kader 
Het strategische kader wordt net als in de begroting 2020 gevormd door de doelen uit 
de Strategische Agenda MRDH 2022 die het algemeen bestuur op 12 juli 2019 heeft 
vastgesteld. De programma’s in de begroting worden volgens deze doelen uitgewerkt.  

Kaderbrief MRDH gemeenten 
De MRDH voldoet aan de kaders die de MRDH heeft ontvangen namens de colleges 
van negen MRDH gemeenten (bijlage 2 in de kadernota), met uitzondering van de 
planning van de zienswijzeperiode van de begroting. Vanwege de benodigde ambtelijke 
doorlooptijd en tijdige aanlevering aan de toezichthouder (provincie Zuid-Holland) wordt 
net als bij voorgaande MRDH begrotingen de start en de sluitdatum van de 
zienswijzeperiode van de begroting naar voren gehaald. De zienswijzeperiode start op 
26 maart 2020 en eindigt op 28 mei 2020.  

Financieel kader programma Economisch vestigingsklimaat 
Alle aan de MRDH deelnemende gemeenten betalen jaarlijks een bijdrage in het kader 
van het versterken van het Economisch Vestigingsklimaat. De indexering van deze 
inwonerbijdrage voldoet aan de kaders van de gemeenten (bijlage 2 in de Kadernota). 

Op basis van deze indexering stijgt de inwonerbijdrage met € 0,04 van € 2,68 in de 
begroting 2020 naar € 2,72 in de begroting 2021. Deze jaarlijkse indexering stelt de 
MRDH in staat om de verwachte stijging van de vaste apparaatslasten te dekken. 

De gemeente Barendrecht heeft haar verbonden partijen gevraagd om hun indexering 
voor komende begrotingen zoveel mogelijk te beperken, vanwege de financiële 
uitdagingen die op gemeenten afkomen. Binnen de MRDH is een aantal jaar geleden 
afgesproken dat de Haaglanden gemeenten zorgen voor een kaderstellend 
indexeringsvoorstel aan de MRDH. De indexering van de inwonerbijdrage voor het 
versterken van het economisch vestigingsklimaat komt voor 2021 uit op ongeveer 1,5%. 
Dit is aanzienlijk lager dan in de begroting 2020 toen deze indexering bijna 4% bedroeg.

Communicatie n.v.t. 
Bijlagen Concept Kadernota MRDH begroting 2021 

Gevolgde 
procedure

Bestuurscommissie 5 februari 2020 

Adviescommissie   
Economisch Vestigingsklimaat 
19 februari 2020 
agendapunt 3 



Verdere 
procedure 

Bestuurscommissie 5 februari 2020 

Zienswijzetermijn n.v.t. 

Dagelijks bestuur 21 februari 2020 
Algemeen bestuur 6 maart 2020 
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Kadernota MRDH begroting 2021 

1. Inleiding 

In de Financiële verordening MRDH 2015 is opgenomen dat het algemeen bestuur, 
voorafgaand aan het voor zienswijze bij de gemeenten indienen van de concept begroting,  
een uitgangspuntennota vaststelt voor de kaders van het volgende begrotingsjaar. Deze 
kadernota is de bedoelde uitgangspuntennota en dient voor het opstellen van de begroting 
2021 van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (hierna: MRDH).  

2. Opzet programmabegroting 

De begroting 2021 dient te voldoen aan het Besluit begroting en verantwoording (hierna: 
BBV) en de Financiële verordening MRDH.  
Autorisatie van de begroting door het algemeen bestuur vindt plaats op het niveau van de 
programma’s.  

Programma-indeling 
In de begroting 2021 worden evenals in de begroting 2020 de volgende programma’s 
opgenomen:  
1. Infrastructuur verkeer en openbaar vervoer 
2. Exploitatie verkeer en openbaar Vervoer 
3. Economisch Vestigingsklimaat 

De eerste twee programma’s betreffen de wettelijke taak verkeer en vervoer. Het derde 
programma betreft de taak economisch vestigingsklimaat. 

De beleidstoelichtingen in de begroting 2021 zullen zoveel mogelijk compact en 
operationeel van aard zijn. Het strategisch kader vormt daarvoor de basis. 

Conform het BBV dient een apart overzicht van de kosten van overhead te worden 
opgenomen. In de programma’s wordt alleen het deel van de apparaatslasten opgenomen 
dat betrekking heeft op het primaire proces (het uitvoeren van de taken van de MRDH).   

3. Strategisch kader 

Het strategische kader wordt net als in de begroting 2020 gevormd door de doelen uit de 

Strategische Agenda MRDH die het algemeen bestuur op 12 juli 2019 heeft vastgesteld. De 

programma’s in de begroting worden net als in de begroting 2020 gekoppeld aan deze 

doelen. Vanzelfsprekend wordt daarbij ook aandacht geschonken aan de going concern 

taken, zoals deze rechtstreeks voortvloeien uit de wettelijke taken die de MRDH heeft op 

het gebied van het regionale verkeer en vervoer, zoals het aansturen van de regionale OV-

concessies en het doen van investeringen in de infrastructuur. 
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4. Financieel kader 

Voor de jaarschijf 2021 dient het in de begroting 2020 van de MRDH opgenomen meerjarig 
kader als uitgangspunt. Dit meerjarig kader wordt aangepast aan de hand van: 

 de verwachte realisatiecijfers 2019. De jaarrekening 2019 betreft een peilmoment 
van de meerjarige projecten en hieruit volgt een eventuele bijstelling van de 
jaarschijven binnen de projectbegroting; 

 de verwachte bijstellingen 1e begrotingswijziging 2020, voornamelijk in relatie tot de 
meerjarige projecten. Zie vorige punt; 

 de aanvullende ontwikkelingen. Het gaat dan om voorstellen vanuit de 
bestuurscommissies waarover in de begroting nog een besluit moet worden 
genomen; 

 de indexering (zie 4.1 en 4.2). 

Hierna wordt nader op programmaniveau aandacht besteed aan het financieel kader. 

4.1 Financieel kader programma’s verkeer en openbaar vervoer 

Budgettair kader 
Het budgettaire kader voor de begrotingsprogramma’s verkeer en openbaar vervoer betreft 
de beschikbare Brede doeluitkering verkeer en vervoer (BDU-middelen) van het Rijk. De 
verwachting is dat de MRDH de komende jaren tijdelijk meer middelen besteedt dan zij aan 
middelen ontvangt. Het kader voor dit (tijdelijke) tekort is bepaald in de begroting 2019 en 
sluit aan bij de wettelijke termijn voor structureel evenwicht. Dit houdt in dat de maximale 
periode voor het tijdelijke tekort drie achtereenvolgende kalenderjaren bedraagt. Een tekort 
in 2021 moet dus uiterlijk in 2024 zijn aangezuiverd. De meest recente inzichten in de 
meerjarenraming op basis van de huidige projectenportefeuille voldoen aan dit criterium. 
Met ingang van begrotingsjaar 2018 wordt voor het ramen van de lasten de verwachte 
daadwerkelijke voortgang van de gesubsidieerde en nog te subsidiëren projecten als 
maatstaf genomen.  

Voor de kleine investeringsprojecten geldt evenals in 2020 een subsidieplafond van € 30 
miljoen.  

Financiering 
De MRDH verstrekt op een tweetal terreinen leningen: 

 aan vervoerbedrijven ten behoeve van de financiering van investeringen in 
railvoertuigen en railinfrastructuur (op grond van besluit algemeen bestuur 9 
december 2016); 

 aan vervoerbedrijven voor het aanschaffen van bussen en laadinfrastructuur (op 
grond van de Verordening bussenleningen 2017, besluit algemeen bestuur 21 
december 2017). 

Vanwege het verwachte tijdelijke tekort op de BDU-middelen worden voor het verstrekken 
van de genoemde financieringen ook leningen aangetrokken. Daarnaast zullen er eventueel 
leningen worden aangetrokken om het mogelijke tijdelijke liquiditeitstekort te financieren. 
De hiermee samenhangende rentelasten en rentebaten (inclusief de te hanteren risico-
opslagen) worden integraal verwerkt in de begroting 2021.  

Indexering programma’s verkeer en vervoer 
De BDU bijdrage van het Rijk en de daarmee samenhangende lasten worden net 
als in de begroting 2020 op het verwachte prijspeil t-1 begroot. Dat wil zeggen dat in 
de Begroting 2021 (jaar t) volgens het verwachte prijspeil 2020 (jaar t-1) wordt 
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begroot. In het begrotingsjaar zelf vindt via een begrotingswijziging de resterende 
prijspeilcorrectie naar het prijspeil 2021 plaats.  

4.2 Financieel kader programma Economisch Vestigingsklimaat  

Indexering programma Economisch vestigingsklimaat 
De indexering van de inwonerbijdrage Economisch Vestigingsklimaat van prijspeil 2020 
naar prijspeil 2021 sluit aan op het indexeringskader wat de MRDH namens de colleges van 
negen MRDH gemeenten heeft ontvangen. De gemeente Zoetermeer heeft deze 
kaderstelling gecoördineerd. Zie hiervoor bijlage 2. De colleges van de overige 14 MRDH 
gemeenten sluiten zich bij deze werkwijze aan en sturen geen aparte kaderbrief aan de 
MRDH.    

Werkwijze indexeringskader MRDH gemeenten 
Evenals in het kader voor 2020 is er door de gemeenten een splitsing aangebracht tussen 
een indexcijfer voor loonkosten en een indexcijfer voor materiële kosten. Het indexcijfer is 
verder gebaseerd op de in de macro economische verkenning 2020 (MEV 2020) van 
september 2019 van het Centraal Planbureau opgenomen indexcijfers. Aangezien 2020 het 
laatst opgenomen jaar is in de MEV 2020, wordt bij wijze van aanname voor 2021 
uitgegaan van de geprognosticeerde cijfers voor 2020. De eerdere inschattingen voor 2018, 
2019 en 2020 worden geactualiseerd en betrokken bij het ingeschatte percentage voor 
2021.   

Op basis van bovenstaande uitgangspunten bedraagt de indexering voor 2021 ten 
opzichte van het basisjaar 2020: 

 2,8% voor de loonkosten en  
 0,9% voor de materiële kosten.  

Op basis van deze voorgeschreven indexering stijgt de inwonerbijdrage voor het 
programma Economisch Vestigingsklimaat van € 2,68 voor de begroting 2020 met € 0,04 
naar € 2,72 voor de begroting 2021. Dit is weergegeven in de volgende tabel: 

basistarief 2020 (Kadernota en 
Begroting 2020) 

Indexering tarief 2021 

Salariscomponent 
(loongevoelig)

0,76 2,8% 0,78

materiële component (niet-
loongevoelig)

1,92 0,9% 1,94

2,68 2,72

Van deze inwonerbijdrage van € 2,72 zal maximaal € 1,14 worden ingezet voor de dekking 
van apparaatslasten Economisch Vestigingsklimaat. Dit is als volgt berekend: het 
basisbedrag van 2020 (kadernota/ begroting 2020) zijnde € 1,11 voor de dekking van 
apparaatslasten is geïndexeerd volgens de loongevoelige index van 2,8%. In de bijlage is 
een overzicht van de inwonerbijdrage per gemeente opgenomen. 

Deze indexering stelt de MRDH in staat om de noodzakelijke stijging van de vaste 
apparaatslasten te dekken. Het gaat dan bijvoorbeeld om verplichte salarisstijgingen op 
grond van de cao gemeenten en overige verplichte contractuele kostenstijgingen zoals de 
huurovereenkomst van het pand aan de Westersingel. Het grootste deel van het 
programmabudget Economisch Vestigingsklimaat betreft cofinanciering voor projecten in de 
regio, via een bijdrage aan gemeenten. Om jaarlijks op een gelijk investeringsniveau te 
kunnen blijven is een indexering nodig. 
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5. Paragrafen 

De volgende paragrafen maken deel uit van de begroting 2021: 

 Bedrijfsvoering 
In de paragraaf bedrijfsvoering wordt onder andere ingegaan op de MRDH-organisatie en 
de kostenverdeling van de apparaatslasten. De formatie van de MRDH bedraagt in 2021 - 
conform de 2e begrotingswijziging 2019 - 89,6 fte. De verdeling van de apparaatslasten wijkt 
niet af van de begroting 2020. De directe salariskosten van de medewerkers Verkeer en 
Openbaar vervoer worden ten laste gebracht van de rijksmiddelen BDU. De directe 
salariskosten van de medewerkers Economisch vestigingsklimaat komen ten laste van de 
inwonerbijdrage Economisch vestigingsklimaat. Voor de verdeling van de salariskosten van 
de medewerkers van de stafbureaus en de overige bedrijfsvoeringskosten bedraagt de 
verdeelsleutel 20% inwonerbijdrage Economisch vestigingsklimaat en 80% BDU. De 
verdeelsleutel van de salariskosten van de secretaris-algemeen directeur blijft bepaald op 
50% BDU / 50% inwonerbijdrage Economisch vestigingsklimaat. 

Indexering van de begrote bedrijfsvoeringslasten 
Een aantal onderdelen van de bedrijfsvoeringslasten, waaronder huisvesting en 
salarislasten zal een autonome – d.w.z. niet door de MRDH te beïnvloeden - stijging 
kennen. Voor de huisvesting is bijvoorbeeld in het huurcontract de indexeringsmethode 
bepaald. Voor de salarislasten volgt de MRDH de CAO gemeenten.  De lastenstijging wordt 
voor het economisch vestigingsklimaat gedeelte gedekt uit de (geïndexeerde) 
inwonerbijdrage en voor het verkeer en openbaar vervoer gedeelte uit de BDU-middelen. 
De BDU-middelen kennen ook een jaarlijkse indexering. De hoogte hangt af van de 
middelen die het ministerie van Financiën hiervoor beschikbaar stelt.  

 Financiering 
Zoals in het BBV is voorgeschreven bevat deze paragraaf in ieder geval de
beleidsvoornemens ten aanzien van het risicobeheer van de financieringsportefeuille en 
wordt in deze paragraaf inzicht geboden in de rentelasten, het renteresultaat en de wijze 
waarop deze rente aan de programma’s wordt toegerekend. 

Gelijktijdig met de MRDH begroting 2021 wordt een geactualiseerd Treasurystatuut 
aangeboden.  

Om de eigenheid van de MRDH ten opzichte van gemeenten beter tot uitdrukking te laten 

komen is aanscherping van de terminologie in het Treasurystatuut gewenst. Ook dienen 

een aantal aanpassingen in de control organisatie in het statuut verwerkt te worden.   

 Verbonden partijen 
In deze paragraaf wordt beschreven in welke publiekrechtelijke of privaatrechtelijke 
organisaties de MRDH een bestuurlijk en een financieel belang heeft.  

 Weerstandsvermogen en risico’s 
De in de begroting 2020 onderkende risico’s en bijbehorende weerstandscapaciteit vormen 
het uitgangspunt voor de begroting 2021. Zoals ook verzocht in de kaderbrief van de 
MRDH-gemeenten (bijlage 2) en in lijn met de begroting 2020, worden de 
geïnventariseerde risico’s gekwantificeerd.      
Conform het BBV dienen de volgende kengetallen aan de paragraaf weerstandsvermogen 
en risico’s te worden toegevoegd (inclusief de beoordeling van de onderlinge verhouding 
tussen de kengetallen in relatie tot de financiële positie):  
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1a netto schuldquote; 
1b netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen; 
2 solvabiliteitsratio; 
3 grondexploitatie; 
4 structurele exploitatieruimte;  
5 belastingcapaciteit 

De genoemde kengetallen worden verwerkt in de begroting 2021 met uitzondering van de 
kengetallen grondexploitatie en belastingcapaciteit, aangezien die voor de MRDH niet 
relevant zijn.  

 Onderhoud kapitaalgoederen 
De MRDH bezit een aantal kapitaalgoederen. Het betreft oplaadapparatuur voor OV-
chipkaarten, rechten van opstal, en abri’s. Vanaf eind 2016 zijn daarnaast investeringen 
gedaan voor de nieuwe MRDH huisvesting, voor meubilair en voor ICT faciliteiten. 
Tenminste de beleidsuitgangspunten rondom activering en afschrijving zijn onderdeel van 
deze paragraaf. 

6. Indicatoren 

De vanuit het BBV voorgeschreven indicatoren voor het taakveld  bestuur/ bedrijfsvoering 
worden opgenomen in de begroting 2021.  

7. BTW-compensatiefonds 

De aan de MRDH in rekening gebrachte BTW met betrekking tot de wettelijke taak verkeer 
en vervoer kan de MRDH verrekenen via het BTW-compensatiefonds. De verschuldigde 
BTW met betrekking tot het economisch vestigingsklimaat wordt verrekend via de 
zogenoemde transparantiemethode. Concreet betekent dit dat deze BTW elk jaar wordt 
doorgeschoven naar de daarvoor wel compensatiegerechtigde, aan de MRDH 
deelnemende, gemeenten.   

8. Vennootschapsbelasting (Vpb) 

Per 1 januari 2016 is de MRDH belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting (hierna 
Vpb) voor zover zij voor een van haar activiteiten een onderneming drijft. De MRDH heeft 
hiervoor grondig onderzoek verricht (in samenwerking met het Fiscaal Team van de 
gemeente Den Haag) en heeft het standpunt ingenomen dat er geen sprake is van enige 
belastingplicht voor de MRDH. In de afgelopen jaren is er veelvuldig overleg gepleegd met 
de Rijksbelastingdienst.  
Voor wat betreft de activiteit ‘Treasury functie’1 (het aantrekken en vervolgens uitzetten van 
leningen bij de vervoerders) heeft de Rijksbelastingdienst in november 2019 per brief laten 
weten van mening te zijn dat deze activiteit voldoet aan de ondernemerscriteria en daarom 
in de Vpb-heffing wordt betrokken. Vanwege de wettelijk verplichte 
marktconformiteitsopslag (Wet fido/Ruddo) laat deze activiteit een ‘plus’ zien, die op dit 
moment door de MRDH wordt toegevoegd aan de risicoreserve financieringen. Deze ‘plus’ 
wil de Rijksbelastingdienst belasten met Vpb. 

1 Niet alleen de MRDH heeft met deze problematiek te maken, maar alle publiekrechtelijke 
organisaties (gemeenten, provincies, etc.) die externe leningen aantrekken om deze vervolgens weer 
uit te lenen met een marktconformiteitsopslag zullen met dit standpunt van de Rijksbelastingdienst te 
maken kunnen krijgen.  
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In dit verband gaat de Rijksbelastingdienst voorbij aan het feit dat de MRDH deze leningen 
verstrekt vanuit haar rol als Vervoersautoriteit. Daarnaast subsidieert de MRDH de in 
rekening gebrachte opslag weer via de concessie aan de vervoerders. De 
Rijksbelastingdienst kijkt echter niet naar de MRDH als geheel maar ziet de Treasury 
functie als aparte activiteit. Aangezien de opslag wordt toegevoegd aan de risicoreserve 
financieringen dient de MRDH er rekening mee te houden dat, in de periode tot 2021 
waarna de verwachting is dat de benodigde ondergrens van de reserve is bereikt, de 
Rijksbelastingdienst 25% van de opslag wil gaan belasten met Vpb. De MRDH moet er 
verder rekening mee houden dat de Rijksbelastingdienst de marktconformiteitsopslag ook 
na 2021 zal willen belasten. 
Tot het moment van een definitieve uitspraak leidt een eventuele belastingaanslag nog niet 
tot lasten voor de MRDH. Wel zullen ter voorkoming  van het hoger oplopen van de 
belastingrente de betreffende bedragen in de aangifte worden opgenomen en zullen de 
aanslagen die dan volgen betaald worden. Tegen de aanslagen zal ter behoud van rechten 
bezwaar worden aangetekend.    

9. Planning begroting 2021 

De bestuurlijke behandeling van de begroting 2021 in 2020 is als volgt: 

Bestuurscommissie Vervoersautoriteit 18-mrt

Bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat 18-mrt

Dagelijks bestuur - vrijgeven voor zienswijze 25-mrt

Start zienswijzeperiode 26-mrt

Einde zienswijzeperiode 21-mei

Adviescommissie Vervoersautoriteit 10-jun

Adviescommissie Economisch Vestigingsklimaat 10-jun

Dagelijks bestuur - behandeling zienswijzen 24-jun

Algemeen bestuur - vaststellen begroting en nota van beantwoording bij zienswijzen 10-jul

Toelichting op de planning: 

De begroting 2021 wordt samen met de actualisatie van het Treasurystatuut voor een 
zienswijze voorgelegd aan de MRDH gemeenten. De kaderbrief van de MRDH-gemeenten 
(bijlage 2) stelt een zienswijzeperiode voor die start op 15 april en eindigt op 15 juni.  

Vanwege de benodigde ambtelijke en bestuurlijke doorlooptijd en tijdige aanlevering aan de 
toezichthouder (provincie Zuid-Holland) wordt de start en de sluitdatum van de 
zienswijzeperiode drie weken vervroegd. De zienswijze start daarom op 26 maart 2020. Dit 
is ruim voor 15 april, de uiterste datum waarop de MRDH - op grond van de Wet 
gemeenschappelijke regelingen - de (uitgangspunten van de) begroting aan de raden van 
de deelnemende gemeenten dient te verzenden. De sluitdatum van de zienswijzeperiode is 
voor zowel de begroting 2021 als de actualisatie van het Treasurystatuut in principe 21 mei 
2020 (acht weken conform het gestelde in de Wet gemeenschappelijke regelingen). Net als 
voor de begroting 2020 wordt de zienswijzeperiode met een week verlengd (einde 
zienswijze 28 mei 2020) zodat er voor de gemeenten meer ruimte ontstaat binnen hun 
besluitvormingsprocessen. De gemeenten wordt wel verzocht om de MRDH binnen de 
periode van acht weken (uiterlijk 21 mei 2020) van hun ontwerpzienswijze op de hoogte te 
stellen.  

Na de zienswijzeperiode zal behandeling plaatsvinden door de adviescommissies 
Vervoersautoriteit en Economisch vestigingsklimaat (beiden op 10 juni 2020). Tijdens deze 
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behandeling worden de adviescommissies meegenomen in de ‘rode draad’ van de 
ontvangen zienswijzen.   

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur  
van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag d.d. 6 maart 2020, 

de secretaris,  de voorzitter, 

Wim Hoogendoorn  Ahmed Aboutaleb  
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Bijlage 1: Inwonerbijdrage per gemeente 

Alle deelnemende gemeenten aan de gemeenschappelijke regeling metropoolregio 

Rotterdam Den Haag betalen in 2021 een bijdrage in het kader van het versterken van het 

Economisch Vestigingsklimaat. 

Gemeente 
Aantal inwoners oktober 

2019 (*) 
Bijdrage per 

inwoner 

Totaal 
inwonerbijdrage  

2021 

Albrandswaard  25.536 2,72 69.458

Barendrecht  48.715 2,72 132.505

Brielle  17.275 2,72 46.988

Capelle aan den IJssel  67.156 2,72 182.664

Delft  103.921 2,72 282.665

Den Haag  544.766 2,72 1.481.764

Hellevoetsluis  40.107 2,72 109.091

Krimpen aan den IJssel  29.473 2,72 80.167

Lansingerland  62.260 2,72 169.347

Leidschendam-Voorburg 76.472 2,72 208.004

Maassluis  33.127 2,72 90.105

Midden-Delfland  19.337 2,72 52.597

Nissewaard 85.234 2,72 231.836

Pijnacker-Nootdorp 55.190 2,72 150.117

Ridderkerk  46.210 2,72 125.691

Rijswijk  54.230 2,72 147.506

Rotterdam  650.711 2,72 1.769.934

Schiedam 78.715 2,72 214.105

Vlaardingen  73.314 2,72 199.414

Wassenaar  26.190 2,72 71.237

Westland  110.220 2,72 299.798

Westvoorne  14.742 2,72 40.098

Zoetermeer  125.366 2,72 340.996

Totaal  2.388.267 6.496.086

(*) bron: CBS StatLine 4-12-2019, voorlopige aantallen inwoners per 31 oktober 2019. Wordt in de begroting 

2021 nog aangepast naar voorlopige aantallen per 1-1-2020. 
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Bijlage 2: Kaderbrief begroting 2021 gemeenschappelijke regelingen 
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Onderwerp Inhoudelijke jaarplanning MRDH EV 2020 

Voorstel  Kennis te nemen van de jaarplanning MRDH economisch vestigingsklimaat 2020 en 
(eventueel) de lijst met gespreksonderwerpen voor de Adviescommissie Economisch 
Vestigingsklimaat aan te vullen. 

Korte inhoud 
van voorstel 

De Adviescommissie EV (ACEV)  vergadert in 2020 vijf keer. De ACEV kan gevraagd 
en ongevraagd advies geven aan de Bestuurscommissie EV en het algemeen bestuur 
van de MRDH. De jaarplanning 2020 met de onderwerpen voor de bestuurs- en 
adviescommissie is bijgevoegd. Gedurende het jaar wordt de planning verder 
aangevuld en kan deze ook worden aangepast.  

Vraag: heeft u aanvullingen op de jaarplanning? 

Toelichting op de werkwijze 
De adviescommissie vergadert één of meer weken voorafgaand aan de 
bestuurscommissie. De adviescommissie kan daardoor tijdig een advies uitbrengen. 
Aanwezigheid van een lid van de bestuurscommissie bij de vergadering van de 
adviescommissie is wenselijk. Projecten worden als daar behoefte aan is, nadat ze een 
eerste keer in de bestuurscommissie zijn besproken en voordat besluitvorming 
plaatsvindt, voorzien van een advies van de adviescommissie. De bestuurscommissie 
kan daartoe besluiten en ook de adviescommissie zelf kan bespreking van een project 
agenderen. Een schriftelijk advies van de adviescommissie aan de bestuurscommissie 
wordt voorzien van een schriftelijke reactie terug van de bestuurscommissie. De 
vergaderingen van de adviescommissie zijn openbaar en vinden voornamelijk plaats bij 
de MRDH. Soms wordt voor een themabijeenkomst de vergadering op een andere 
locatie georganiseerd.  

Toelichting op de projecten uit  de jaarplanning 2020 
In 2020 wordt binnen de kaders van de strategische agenda en de begroting 2020 
gewerkt aan verschillende projecten op het gebied van economisch vestigingsklimaat. 
Voor in ieder geval twee projecten wordt financiële ondersteuning via de 
bijdrageregeling voorbereid. Gedurende het jaar worden voorstellen voor besteding van 
middelen in de bestuurscommissie besproken en vindt besluitvorming over toekenning 
plaats. In 2020 gaat het in ieder geval om de volgende projecten die een aanvraag voor 
financiële ondersteuning voorbereiden en in zowel de bestuurs- als adviescommissie 
worden besproken: 

1. Innovatieprogramma Voedsel en Tuinbouw 
2. Onderwijs en arbeidsmarkt 

Ad 1: Innovatieprogramma Voedsel en Tuinbouw 
Het Innovatieprogramma Voedsel en Tuinbouw is het vierde innovatieprogramma in een 
reeks, na het programma voor de maakindustrie (SmitZH), Energie & Klimaat en 
Zorgtechnologie. Via deze programma’s kan het regionale bedrijfsleven gebruik maken 
van de mogelijkheden die Fieldlabs te bieden hebben om hun innovaties te ontwikkelen, 
testen en  demonstreren. Het Innovatieprogramma Voedsel en Tuinbouw richt zich op 
het stimuleren en naar de markt brengen van technologische innovaties die een 
bijdrage leveren aan het voeden en groen houden van Zuid-Holland.  

Ad 2: Onderwijs en arbeidsmarkt 
Sinds 2018 werkt de MRDH aan het versterken van een goede aansluiting tussen 
onderwijs en arbeidsmarkt omdat dit belangrijk is voor het functioneren van de 
economie in de regio. Plekken waar onderwijs en bedrijfsleven samenwerken aan het 
opleiden van zowel het huidige personeel als studenten worden versterkt, op MBO/ 

Adviescommissie   
Economisch Vestigingsklimaat
19 februari 2020 
Agendapunt 3 



HBO onderwijs niveau. In 2020 worden de resultaten en geleerde lessen van eerdere 
projecten inzichtelijk gemaakt en volgend uit besluitvorming in 2019 wordt nog voor een 
drietal campusprojecten (Westland, Brielle, Rotterdam) een projectbijdrage 
aangevraagd.  

Koppeling startups en maatschappelijke opgaven 
In 2019 is in samenwerking met YES!Delft een programma gestart om maatschappelijke 
opgaven van gemeenten te koppelen aan technologische startups. Op 13 december jl. 
zijn de eerste startups geselecteerd die samen met de gemeente Den Haag en 
Leidschendam-Voorburg aan de slag gaan rondom parkeerdruk. Ook wordt met diverse 
gemeenten gewerkt aan uitdagingen rondom beheer openbare ruimte. Bij voldoende 
resultaat wordt in juni een voorstel gedaan om dit programma met een jaar te 
verlengen.  

Toelichting Rijksinvesteringsfonds 
Door regionale partners zoals de provincie Zuid-Holland, gemeenten, 
InnovationQuarter, Economic Board Zuid-Holland en MRDH wordt op dit moment 
gewerkt aan een regionaal voorstel voor het Rijkinvesteringsfonds. Regionale 
cofinanciering is een belangrijke voorwaarde om projecten in aanmerking te laten 
komen voor het Rijksinvesteringsfonds. Ook kunnen er projecten naar boven komen die 
misschien nu nog niet geschikt zijn voor het Rijksinvesteringsfonds, maar waar we als 
regio wel een volgende stap mee willen zetten. Vandaar dat dit jaar ook ruimte op de 
begroting wordt gehouden voor ondersteuning van projecten in het kader van 
Investeren in de Regio.  

Verder wordt onder andere gewerkt aan het realiseren van de doelstellingen uit de 
begroting 2020 op de onderwerpen: 

 digitalisering  
 vrijetijdseconomie   
 werklocaties 

Communicatie N.v.t. 
Bijlagen 1. Inhoudelijke jaarplanning MRDH economisch vestigingsklimaat 2020 
Gevolgde 
procedure

Bestuurscommissie 5 februari 2020 

Verdere 
procedure 

Bestuurscommissie n.v.t. 
Zienswijzetermijn n.v.t. 

Dagelijks bestuur n.v.t. 
Algemeen bestuur n.v.t. 



Jaarplanning MRDH economisch vestigingsklimaat 2020   

Datum 
overleg

Bestuurscomissie EV Adviescommissie EV

05 FEB BC EV

 Jaarplanning, budget EV en Werkwijze
 Subsidieaanvraag IQ 
 Actualisatie bijdrageregeling  
 Kadernota MRDH begroting 2021 
 Investeren in de regio  
 Wijziging projectbijdragen Economisch 

Vestigingsklimaat
 Special: Transformatie 

bedrijventerreinen MRDH 

19 FEB AC EV

 Jaarplanning en budget MRDH EV 

2020 

 Kadernota MRDH begroting 2021 

 Voortgang Programma YES!Delft

 Investeren in de regio

18 MRT BC EV

 MRDH Begroting 2021 en Actualisatie 
Treasurystatuut 

 Campusprojecten (Westland, 
Rotterdam, Brielle)

 Digitalisering van de economie
 Datacenters
 Transformatie Schieoevers (Delft) en 

Oosterheem (Zoetermeer)

15 APR AC EV

20 MEI BC EV

 Jaarrekening 2019 
 Verlenging Programma YES!Delft 

(koersbepalend) 
 MKB aanpak ism de provincie

 Transformatie Kapelpolder 

(Maassluis), Haventerrein 

(Nissewaard)

Schriftelijke behandeling 1e bestuursrapportage 2020: 27 mei-10 juni

10 JUN AC EV

 MRDH Begroting 2021 en Actualisatie 

Treasurystatuut 



 Regioverkenning (opbrengsten 

gespreksrond+ advies aan BCEV)

15 JUL BC EV

 Regioverkenning (opbrengsten 

gespreksronde)

 YES!Delft verlenging programma

(Koersbepalend) 

Innovatieprogramma Voedsel en 

Tuinbouw 

 Transformatie Stationsgebied 

(Barendrecht), Nieuw-

Mathenesse (Schiedam),  

Plaspoelpolder (Rijswijk)

30 SEPT AC EV

 Innovatieprogramma Voedsel en 

Tuinbouw

14 OKT BC EV

 Besluitvormend 

Innovatieprogramma Voedsel en 

Tuinbouw

Schriftelijke behandeling 2e bestuursrapportage 2020: 14 oktober-28 
oktober  

18 NOV AC EV

2 DEC BC EV



Onderwerp Programma YES!Delft 2019 

Bestuurlijk 
trekker 

Wethouder Vollebregt (Delft) en Van Kuppeveld (Pijnacker-Nootdorp) 

Gevraagd 
advies  

Advies uit te brengen aan de bestuurscommissie EV over het verlengen van het 
programma YES!Delft.   

Korte inhoud 
van voorstel 

De bestuurscommissie EV (BCEV) heeft in haar vergadering op 15 mei 2019, met 
overname van het advies van de Adviescommissie EV (ACEV) van 10 april 2019, 
ingestemd met het starten van het programma YES!Delft 2019. 
In juni 2020 wordt een eventuele verlenging van dit programma besproken.  

Met dit programma kunnen gemeenten met alle uitdagingen waarbij innovatie en 
technologie een rol speelt gebruik maken van de onderdelen in dit programma. 
YES!Delft biedt gemeenten de mogelijkheid om bestaande technieken in te zetten of 
nieuwe technieken te laten ontwikkelen. Het programma biedt oplossingen die voor 
gemeenten besparingen of een verbetering van de leefomgeving van de inwoner 
opleveren. Daarnaast wordt het startup-netwerk binnen de gemeenten versterkt en 
kennis/netwerk over de wijze waarop gemeenten startups beter kunnen bedienen. 
Hiertoe worden gemeenten in 2020 ook rechtstreeks aangesloten op het start-up-
netwerk van YES!Delft.   

Inmiddels loopt het programma ruim een half jaar. Er wordt inmiddels samengewerkt 
met Leidschendam-Voorburg, Den Haag, Rotterdam, Capelle aan den IJssel, 
Maassluis, Rotterdam, Ridderkerk, Zoetermeer, Delft en Pijnacker-Nootdorp.  

Er wordt gewerkt aan oplossingen voor: 
 Parkeerdruk 
 Fietsparkeren 
 Voorspelbaar Onderhoud (kade-inspectie) 
 Delen van data tussen gemeenten 
 Luchtkwaliteit en bewoners 
 Kennisdeling van innovaties 
 Afval en kostenbeheersing/hogere scheidingsgraad bij hoogbouw 

In de toelichting wordt ingegaan op deze uitdagingen.  

Deze uitdagingen konden worden opgepakt dankzij de inzet van genoemde gemeenten, 
waarbij steeds belangrijk is dat gemeenten bereid zijn te investeren in de oplossing, 
ruimte bieden om de oplossingen daadwerkelijk te kunnen testen in de praktijk en de 
bereidheid (in een latere fase) om te verkennen of zij kunnen optreden als eerste klant.  

Binnenkort wordt met gemeenten en startups samen verkend welke thema’s verder 
kunnen worden opgepakt. Op basis van uw eerdere advies en gesprekken met 
gemeenten is bij de start van het programma eerder een verzamellijst opgesteld van 
uitdagingen. Een deel hiervan is opgepakt, zoals hierboven te lezen. De lijst is langer, 
maar er is ook expliciet gekeken of uitdagingen niet bij andere programma’s thuishoren. 

Communicatie -  
Bijlagen - 
Gevolgde 
procedure

Bestuurscommissie - 

Verdere 
procedure 

Bestuurscommissie Juni 2020 
Zienswijzetermijn n.v.t. 
Dagelijks bestuur n.v.t. 
Algemeen bestuur n.v.t. 

Adviescommissie   
Economisch Vestigingsklimaat 
19 februari 2020 
Agendapunt 5 
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19 februari 2020 
agendapunt 5

Onderwerp: Voortgang Programma YES!Delft 2019 
Datum: 19 februari 2020
Contactpersoon: Cees Stoppelenburg 
Telefoonnummer: 06 288 37 350 

Aan de adviescommissie Economisch Vestigingsklimaat, 

Gevraagd advies 
Advies uit te brengen aan de bestuurscommissie EV over het verlengen van het programma 
YES!Delft.   

Achtergrond: 
In de uitwerking van het YES!Delft programma 2019 worden maatschappelijke vraagstukken 
vanuit de 23 gemeenten, gekoppeld aan startups en hun innovatieve oplossingen.  

Voor dit programma met YES!Delft zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 
 Vraaggericht vanuit de MRDH-gemeenten; 
 Oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken en doelstellingen voor het 

regionaal economisch vestigingsklimaat en leveren publiek rendement op; 
 ‘Oplossingen’ hebben een technologisch karakter, passend bij expertise van 

YES!Delft. 
 Oplossingen moeten schaalbaar zijn. 
 Bij voorkeur versterking bestaande initiatieven, maar creëer geen dubbelingen. 
 In geval van een meerjarig programma wordt een periodiek go/no go moment 

ingebouwd. 

Opbrengsten voor de gemeenten van dit programma zijn: 
 Oplossingen die voor gemeenten besparingen opleveren of verbetering van de 

leefomgeving van de inwoners. 
 Bekendheid over geteste oplossingen die kunnen worden opgeschaald. 
 Versterking van het startup-ecosysteem met als doel economische groei en groei van 

werkgelegenheid (op termijn) of een verdere versterking van de regio als 
technologische broedplaats. 

 Versterking van het startup-netwerk binnen de gemeenten en kennis/netwerk over de 
wijze waarop gemeenten startups beter kunnen bedienen.   

(Tussen)resultaten 
Inmiddels loopt het programma ruim een half jaar en zijn de volgende resultaten gehaald 
en/of stappen gezet: 

 Parkeerdruk 

De uitdaging is om voor probleemgebieden binnen verschillende gemeenten de parkeerdruk 
in kaart te brengen, waarbij parkeerdruk bestaat uit twee componenten: parkeercapaciteit en 
actuele bezetting. Gemeenten maken onderscheid tussen bezetting in verschillende 
tijdvakken: ochtend/middag/avond/nacht. Bestaande oplossingen zijn te onnauwkeurig, te 
duur of niet schaalbaar genoeg. De oplossing moet AVG-proof zijn. In opdracht van de 
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gemeente Den Haag en Leidschendam-Voorburg zijn meer dan 60 startups gescout, 10 
startups geselecteerd (in samenspraak met de gemeenten), 8 startups uitgenodigd en 
getraind voor Pitch Day (13 december). Er zijn door de gemeenten Den Haag en 
Leidschendam-Voorburg uiteindelijk twee winnende startups gekozen. Deze twee startups 
gaan actief aan de slag binnen beide gemeenten met een pilotproject.  
In 2020 worden de gemeenten verder begeleid bij de uitwerking van deze samenwerking. 

 Staat van (historische) kades en civiele kunstwerken  

De uitdaging is om, voor de (oude) binnenstad van de gemeente Delft, de staat van kades en 
civiele kunstwerken in kaart te brengen. De huidige methodiek, het inschatten van 
veiligheidsrisico's volgens CROW beheerssystematiek in combinatie met visuele inspecties 
van ingenieursbureaus, is niet volledig genoeg. Vervolgacties geformuleerd op basis van de 
kennis van de inspecteur kunnen niet volledig worden ingeschat, waardoor kosten en 
inzichten van vervolgonderzoek vaak onzeker zijn.  
Door:  

 het inzamelen en analyseren van de juiste informatie over historische en real-time 

status van kades en civiele kunstwerken; 

 gerichte (continue) data verzameling op risicovolle plekken; 

kunnen financiële middelen voor beheer doelmatiger worden ingezet. Ook Maassluis is hier 
rechtstreeks bij betrokken. Op dit moment wordt verkend of hier kan worden gewerkt met 
lidar-technologie. Dit is een chiptechnologie voor detectie en afstandsbepaling geworden. 
(o.a. ook benut bij de ontwikkeling voor de zelfrijdende auto). De verwachting is dat dankzij 
deze ‘radar met licht’ veel sneller de mate van verzakking in beeld kan worden gebracht, 
waardoor er minder capaciteit nodig is voor periodieke arbeidsintensieve controles. Dit kan 
een grote besparing opleveren voor gemeenten.  

Met Pijnacker-Nootdorp en Zoetermeer wordt verkend of zij aanhaken op het tweede deel 
van de uitdaging.  

 Fietsparkeren 

Vervuiling van het straatbeeld door fietsparkeren. Openbare ruimte kampt met de gevolgen 
van het 'meer mensen op de fiets-beleid'. Aan de ene kant betekent dit dat fietsroutes 
worden overbelast en aan de andere kant betekent dat de (openbare) fietsparkeerplekken 
als 'vol' worden gemeld.  
Er zijn twee type parkeervoorzieningen voor de fietsen in de binnenstad van Den Haag: 
onbewaakte fietsstallingen (in de openbare ruimte) en bewaakte fietstallingen (Biesieklette 
stallingen). Over vooral bij de eerste voorziening bestaat ambiguïteit: 'zijn de 
parkeervoorzieningen wel echt vol?' Het is moeilijk om real-time te identificeren of alle 
capaciteiten gebruikt zijn. Een van de redenen is dat het met name heel moeilijk is om de 
duur van de stalling te identificeren: hoe lang staan fietsen al geparkeerd? In het geval van 
een volle bezetting: 'hoe leid je stallers dan naar de dichtstbijzijnde vrije locatie?'. 
Dit probleem komt meestal in het handhavingsgebied van fietsparkeren voor. Voor 
stallers/eindgebruikers is informatie/communicatie vrijwel altijd negatief: 'stalling is vol', 
'parkeren verboden', 'boete riskeren'. 

Gemeenten Den Haag en Delft zijn op basis van gelijksoortige problematiek op het gebied 
van fietsparkeren in stadscentra samengebracht. In samenspraak met de gemeenten, MRDH 
en het team van YES!Delft is gestart met een technologiescan. 

 Gemeenten en data 
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Er is geen gezamenlijk bruikbaar operationeel datamodel op dit moment, wat nodig is om 
data goed te kunnen delen. Gemeenten hebben hun eigen aanpak en instrumenten, die 
soms niet op elkaar aansluiten. Het ontsluiten van verzamelde data is een uitdaging op zich.  
Er leeft veel gevoeligheid op het gebied van datadeling, binnen en ook tussen gemeenten, 
ook al is het niet altijd (terecht) gebaseerd op de AVG. 
Op basis van een bestaande technologie, tokenisation, wordt met Rotterdam, Den Haag en 
Capelle aan den IJssel verkend of datadeling mogelijk wordt, zonder dat het bronbestand 
van de gemeente wordt vrijgegeven. Tokenisation is een technologie, waarbij informatie 
versleuteld kan worden.  

 Delen van innovatieve oplossingen 

Er is een wildgroei aan innovatieprojecten binnen de gemeente Rotterdam. Vaak stoppen 
deze projecten na een bepaalde periode, zonder dat er opvolging of evaluatie plaatsvindt. 
Hierdoor wordt er niet geleerd van de resultaten. Rotterdam is op zoek naar een 
(technologische) oplossing voor het schaalbaar delen van innovatieve projectresultaten en 
het bevorderen van kennisdeling binnen de gemeente. Dit probleem speelt bij meerdere 
gemeenten. Er wordt een masterclass georganiseerd om hier een vervolgstap te zetten. 
Onderzocht wordt of deze ‘grote’ vraag binnen het MRDH-programma kan worden opgepakt 
of dat dit een apart traject wordt in opdracht van Rotterdam. 

 Luchtkwaliteit 

Ridderkerk wil inzetten op het verbeteren van luchtkwaliteit en/of informatievoorziening over 
luchtkwaliteit rond het pilotgebied Oosterpark. Hiervoor wordt o.a. de samenwerking gezocht 
met Delft. Ridderkerk ziet mogelijkheden om invulling te geven aan het Schone Lucht 
Akkoord. 
De gemeente Delft is ook op zoek naar oplossingen om de luchtkwaliteit te verbeteren. 
Aandachtspunten hierbij zijn o.a. vervuiling van kachels, het gebruik van continue metingen 
en het meenemen van burgers.  
Op dit moment zijn de gemeenten in gesprek om gezamenlijk een scherpe focus te bepalen. 
Op basis hiervan worden vervolgacties ondernomen.  

 Afval en kostenbeheersing/hogere scheidingsgraad bij hoogbouw 

Binnen de afvalverzameling loopt Maassluis aan tegen sterke kostenstijging. Er ligt een 
reductieopgave van 100kg/per persoon per jaar naar 30kg in 2025. Oftewel een 
afvalscheiding van 75%. Afvalscheiding is deels een kwestie van ‘mindset’ en ‘begrijpen’ 
(welk afval moet waar gescheiden worden?’) Met name in hoogbouw valt de afvalscheiding 
tegen. Er is een veel lager scheidingspercentage dan bij laagbouw. Aangezien ca. 50% van 
Maassluis uit hoogbouw bestaat, liggen hier kansen voor verbetering. Maasluis is gestart met 
‘van afval naar grondstoffen’ en de principekeuze van ‘omgekeerd inzamelen’. Inzet is om op 
deze wijze de landelijke doelstellingen voor afvalscheiding te realiseren en daarnaast de 
kosten beheersbaar te houden. Hierbij wordt gestuurd op: 

 een gedragsverandering bij alle betrokkenen, door de uitrol van informatie-, 

communicatie- en participatietrajecten;  

 de totale hoeveelheid afval en grondstoffen en de hoeveelheid restafval;  

 het vormgeven van omgekeerd inzamelen en  

 de hoogte van de afvalstoffenheffing, onder andere door een doorlichting van de 

componenten waaruit de heffing is opgebouwd. 

De vraag van Maassluis richt zich met name richting YES!Delft op het benutten van 
technologische kennis om de vier uitgangspunten (hierboven) te ondersteunen, en dan met 
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name gericht op hoogbouw. De oplossing moet bijdragen aan kostenverlaging (voor de 
inwoners) en waar mogelijk ook aan het ‘vergemakkelijken’ voor de inwoner van (juiste) 
afvalscheiding.  
Er is verkend of een bestaande technologie vanuit een startup uit het netwerk kan worden 
ingezet. Deze blijkt echter nog niet voldoende ontwikkeld te zijn. 
Er lopen contacten met Delft om gezamenlijk de exacte focus te bepalen om een challenge 
op te starten en tot een pilot te komen.   

Er zijn al veel trajecten gestart. Dit levert ook al een aantal belangrijke lessen op. 

Belangrijke lessen tot nu toe 
 Het vinden van de juiste probleemeigenaar (praktische probleemeigenaar) kost tijd. 

Met het werven van ambassadeurs/innovatiemanagers binnen gemeenten kan een 

goede verbinding worden gelegd met de probleemeigenaren in de praktijk.  

 Daarnaast helpt de website https://www.mrdh-cityofthefuture.nl/ om snel de propositie 

te kunnen vertalen en collega’s te kunnen overtuigen hun uitdagingen aan te dragen. 

Bovendien worden de behaalde resultaten van Challenges en Techlabs makkelijker 

om te delen. Resultaten kunnen zo schaalbaar worden ingezet en andere gemeenten 

kunnen makkelijker in contact komen met potentiele oplossingen. 

 Wanneer een probleem geïdentificeerd is, is er momentum. Het opstarten van 

Challenge of Techlab en parallel additionele probleemeigenaren te trekken, werkt 

versnellend.  

 Er ontstaat door deze aanpak een gemeenschap van MRDH-gemeenten, startups en 

andere stakeholders die het belang van innoveren binnen overheden zien en daaraan 

willen bijdragen. 

 Het direct betrekken van de invulling van eigenaarschap gemeenten bij de 

verkennende gespreken (bereidheid financiële bijdrage, bieden testomgeving en 

bereidheid na te denken over optreden als ‘eerste klant’) versnelt het proces om tot 

goede afspraken te komen.  

Veel uitdagingen in beeld voor Fase II 
Als de bestuurscommissie in juni instemt met een verlenging van het programma zal worden 
voorgesteld andere thema’s/uitdagingen op te pakken uit de onderstaande verzamellijst.  

Thema Uitdagingen
Afval & Circulaire 
economie 

 Meer afval hergebruiken/afval als 
grondstof 

 Volle ondergrondse containers 
 Zwerfvuil bij ondergrondse 

containers 
 Afvallogistiek van de nieuwe wijk 
 Verbetering afvalscheiding aan huis

(Voorspelbaar) 
onderhoud 

 Kostenbesparing  
 Efficiency klein regulier onderhoud 
 Direct hergebruik materiaal 

onderhoud
Luchtkwaliteit  Verbeteren luchtkwaliteit 

 Buienradar luchtkwaliteit
Verkeersstromen   Verbetering signalering openstaande 

bruggen 
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 Logistieke problemen Brexit 
 Selectieve toegang bedrijfsauto’s 
 Inzicht beschikbaarheid 

parkeerplaatsen bij 
bedrijventerreinen 

 Doorstroming bestemmingsverkeer 
 Parkeeroverlast fietsen (in centra) 
 Stimuleren fietsgebruik via goede 

doorstroming
Energietransitie  Vituele energiecentrale 

 Inzicht in opgewekte en verbruikte 
energie 

 Verduurzaming woningen via 
technologie 

Gebiedsontwikkeling  Betere inzichten over 
woningopgaven (Sim City) 

 Betere doorstroming woningmarkt 
door inzicht

Leefkwaliteit/Gezond
heid 

 Inzicht in beschikbaarheid 
sportbeoefening 

 Tegengaan blauwalg











Agendapunt 2

Vrijetijdseconomie



• Intro bestuurlijk voorzitter Aart Jan Spoon

• Vrijetijdseconomie Esther van der Velden

• NBTC stappenplan Ewout Versloot

• Vragen aan commissie

Vrijetijdseconomie (VTE) in de MRDH

Adviescommissie MRDH 20 november



Vrijetijdseconomie (VTE) in de MRDH

• VTE biedt economisch veel kansen. 
• De VTE in MRDH-gebied en in Zuid-Holland is 

niet zo sterk als vergelijkbare gebieden qua 
werkgelegenheid en omzet (zie OESO rapport 
en Regio-rapport).

• In potentie is alles reeds aanwezig in MRDH-
gebied. (Grote steden en ommeland, water, 
groen).



VTE draagt direct bij aan de economie!



VTE draagt direct bij aan de economie!



Stand van zaken 

• Conferentie met PZH ✔

• Ondersteuning MRDH (strategische agenda) ✔

• Kader voor samenwerking ✔

• Alle gemeenten betrokken ✔

Bestuurlijke opdracht BC EV

BCEV maart 2018: 

• Ontwikkel een gezamenlijk kader voor samenwerking.

• Hou enthousiasme vast voor het uitvoeren van gezamenlijk 
gecoördineerde projecten. 

• Formuleer een meerjarig uitvoeringsplan.

BCEV maart 2019

• Niet-directief kader voor samenwerking

• Afwegingskader voor de uitvoering. 

• Opmaat van het uitvoeringsprogramma

• Organiseer een conferentie, indien mogelijk met PZH



Toegevoegde waarde VTE aan maatschappelijke/economische doelen 
binnen het MRDH werkveld

• Nieuwe economie 

• Bereikbaarheid

• Gezonde en aantrekkelijke leefomgeving (vestigingsklimaat)

VTE als middel, geen doel



• Banenmotor: de werkgelegenheid (jobs follow talent)

• Leefkwaliteit en vestigingsklimaat. 

• Verbinding stad en land

• Verstedelijking en vitaliteit

• Kenniseconomie

• Digitalisering

• Voorzieningen als wandel- en fietspaden

• Winkels, horeca. 

• Productiviteit: werknemers die bewegen en groen in de nabijheid 
hebben, zijn productiever en minder vaak ziek. 

• Erfgoedlijnen en Cultuurhistorie, diversiteit is een belangrijke   
voorwaarde voor het vasthouden van (creatieve) hoogopgeleiden en 
het ontsluiten van voorzieningen voor laagopgeleiden.

• Landschapsontwikkeling en groenbeleving

• Waterbewustzijn

Waarom gezamenlijke VTE in de MRDH?



Projecten MRDH obv rol mrdh

• Begeleiding NBTC bij sfeergebieden inventarisatie en koppeling aan 
gemeentelijke/subregionale maatschappelijke en economische 
doelen. 

• HCA-inspanningen die benodigd zijn om Mbo en HBO-opgeleid 
personeel richting VTE-sector te begeleiden. 

• Onderzoek naar Woon-Recreatie bereikbaarheid van de VA. 
• Aansluiting van bereikbaarheidsvraagstukken bij het bereiken van 

economische doelen (integraler werk MRDH)
• ESF als vliegwiel voor samenwerking
• Aansluiting bij nationale data-alliantie. 
• Ondersteuning bij het vormen van partnerschappen.

Projecten MRDH o.b.v. van hun kerntaak



1. Sfeergebiedeninventarisatie 

2. Startbijeenkomst met stakeholders

3. Verdiepende bijeenkomsten per sfeergebied /subregio met de 
stakeholders

4. Begeleidend traject per sfeergebied /subregio (naar wens) naar 
samenwerking 

5. Oplevering van een gezamenlijk actieplan van het netwerk 

6. De actieplannen vormen gezamenlijk het uitvoeringsprogramma 
VTE 2020-2022

Programma om tot een uitvoeringsprogramma VTE 2020-2022 in 
de MRDH te komen



Rotterdam, 20 november 2019

Ewout Versloot

Strateeg



Groei



Nog meer groei



En hier? 2012-2018

Overnachtingen 2012 2018 %

Nederland 36.536.000 51.611.000 41%

Amsterdam 10.563.000 16.673.000 58%

Zuid-Holland 5.025.000 7.318.000 46%

Rotterdam 1.216.000 2.043.000 68%

Den Haag 1.241.000 1.754.000 41%



BestedingenBanen

Toerisme heeft impact





Tijd voor een nieuwe visie

over ontwikkelen 

vanuit de regionale kracht

passend bij regionale draagkracht



En niet alleen NBTC

Veel partijen werken aan hetzelfde

• The Rotterdam Way

• Reizen naar Morgen (Visit Flanders)

• Waardevol Toerisme (RLI)

• Perspectief 2030 (NBTC)

Algemene tendens:

• Toerisme als middel

• Betere data

• Integrale benadering

• Zoeken naar gedeeld belang





Een nieuwe visie op bestemming Nederland ten 
behoeve van het welzijn van alle Nederlanders



Toerisme is geen doel 

Toerisme is een middel



Werkgelegenheid, zelfstandigheid, inclusiviteit

Versterken lokale identiteit en trots

Verbeteren leefbaarheid en voorzieningenniveau

Bijdrage aan/versnellen van duurzaamheidsdoelen

Toerisme draagt bij aan…

Vitale lokale gemeenschappen en binnensteden

… [vul in specifieke lokale opgave]



Gedeeld belang centraal 

BEDRIJVENBEWONERS

BEZOEKERS



In 2030 heeft elke Nederlander 

profijt van toerisme

Onze ambitie





1. Lusten & lasten in balans

2. Nederland overal aantrekkelijk

3. Toegankelijk en bereikbaar

4. Verduurzaming moet

5. Een gastvrije sector

Strategische pijlers





• Toerisme beleidsprioriteit

• Gezamenlijke actieagenda

• Landelijke data-alliantie



Hoe nu verder? 



Hoe nu verder? 



NBTC – Stappenplan regionale doorvertaling Perspectief2030  

Onderzoek & Data

Merkontwikkeling Aanbodontwikkeling Marketing

Onderscheidend profiel Waardevol bezoekRelevant aanbod

Ambitie

Juiste inzichten

/ Evaluatie



Onderzoek & Data

Ambitie

Juiste inzichten

Welke 
opgave(s)?

Draagkracht 
van gebied?

Stap 1  

Netto 
bijdrage per 

bezoek?



Welke opgave(s)?  



Draagkracht van gebied?  



 Individueel zakelijk bezoek

 Zakelijke bijeenkomsten

 Individueel natuurbezoek

 Individueel cultuurbezoek

 Watersport bezoek

 Toeristische groepen

 Dagbezoek evenementen

 Dagrecreatie strand

 Etc.………………………………..

Kosten Baten

Netto bijdrage per type bezoek?  



Regio Regionale opgave Hoe kan toerisme een 
bijdrage leveren

Wat is hiervoor nodig 
(aanbodinnovatie)

Aansluiting bij 
provinciale prioriteiten

Steenwijkerland / 
Giethoorn / 
Weerribben wieden

Uitdaging
• Leefbaarheid 

(drukte)
• Biodiversiteit / 

onderhoud natuur

Hoe?
Steenwijkerland 
omvormen tot 
duurzame 
natuur/erfgoed 
bestemming

Actie
• Eco-accommodatie
• Park & E-bike
• Duurzaamheidstaks
• Groen OV
• Etc. etc.

Provinciale prioriteit
• Duurzaamheid
• Verbindend 

landschap
• Slimme mobiliteit

Twente

Uitdaging
• Aantrekken hoger 

opgeleide kenniswerkers 
• Aantrekken start-ups
• Ontwikkelen high tech

imago
Hoe?
• Ontwikkelen zakelijk 

toerisme / congressen
• Ontwikkelen urban 

toerisme

Actie
• Congresaccommodatie
• High-tech toepassingen 

in toerisme (vervoer, info 
etc.)

• Hedendaags kunst-
cultuuraanbod en horeca

• High tech festival
Provinciale prioriteit
• Krachtige economie
• Wendbare 

arbeidsmarkt
• Energietransitie
• Passend wonen
• Slimme mobliteit

Regio
Regionale 

opgave
Hoe kan toerisme een 

bijdrage leveren
Wat is hiervoor 

nodig
Hoe sluit dit aan bij 

beleidsprioriteit



perspectief2030.nl

eversloot@holland.com



• 12, 14 en 16 mei uitzendingen

• Dag in Amsterdam

• 25.000 bezoekers in Ahoy mogelijk

• Rotterdam partners marketing regio

• 28.000 bezoekers vanuit de stad, blijven gemiddeld 5 nachten slapen (uitgave kleine 1.000)

• 3.000 vanuit gezelschappen(geaccrediteerde bezoekers)

• 1500 journalisten, komen eerder (uitgave ca 3.000)

• Organisatie blijft gemiddeld 8 weken

• Totaal van 70.000 verwachte overnachtingen

• Gemeente Rotterdam: 8.000 hotelkamers, 1400 privé (zoals airbnb)

• Binnen 1 uur: 20.000 kamers

ESF



Algemene inventarisatie van ideeën met een duurzaam effect op VTE

• Vervoer en bereikbaarheid

• Persbenadering

• Marketing van de 3-5 beste attracties van de regio 

• Parallelprogramma gericht op ondersteuning van de VTE ontwikkeling in de 
regio voor bestuurders, ambtenaren en stakeholders.

ESF als vliegwiel van VTE



1. Heeft u aanbevelingen aan de bestuurscommissie voor de programma-
aanpak VTE dat in de doorontwikkeling kan worden meegenomen?

2. Zijn er binnen uw gemeenten bedrijven of programma’s gericht op VTE 
die de bestuurscommissie absoluut moet meenemen in de ontwikkeling 
van het programma? 

3. De programma-aanpak VTE is verbonden aan het landelijk beleid 
(Toekomstperspectief 2030) en gaat er vanuit dat Vrijetijdseconomie een 
middel is om maatschappelijke en economische doelen mee te behalen, 
en geen doel an sich. Herkennen de leden van de adviescommissie dit? 
Welk advies zou de adviescommissie hierover aan de bestuurscommissie 
willen geven?

Vragen aan advies commissie



Agendapunt 4

Investering in de regio



Investeren in de regio



Groei en transitie: investeren in regio is urgent!

10 jaar Rijksbezuinigingen - projecten pijplijn droogt op: 

• 2010-2020: 10 mld; 2020-2030: 0,5 mld

• Direct effect (geen uitzicht op nieuwe projecten)

• Macro-economisch effect (minder bestedingen en groei)

Grote urgentie!

• 240.000 nieuwe woningen, 400.000 nieuwe inwoners

• Leidt tot meer banen: vraag naar werklocaties ↑↑↑

• Mensen gaan forenzen, recreëren: mobiliteit ↑↑↑

• Ruimte is schaars, mobiliteitssysteem loopt tegen grenzen 
aan, leefbaarheidsissues (fijnstof, stikstof, CO2, …)



Ambitie: niet zomaar groeien, anders groeien

• Mobiliteitstransitie: van auto naar (H)OV, fiets, lopen

• Economische transitie: traditionele verdienmodellen onder 
druk - naar een Next Economy

• Stadsregionale transitie: leefkwaliteit stad en regio ↑↑↑ 

Kans: investeren in de regio loont (OESO, MKBA 
verstedelijking/Oude Lijn)

Anders groeien = het nieuwe verdienvermogen



Waar komen de investeringen vandaan?

• Eigen middelen: MRDH, gemeenten

• Bestaande structuren Rijk: MIRT/Mobiliteitsfonds, BZK, EZK

Kans: Rijk wil weer gaan investeren - ‘Investeringsfonds’

• Staatsschuld neemt af >50% BBP, rente is laag.

• Investeren gericht op creëren (nieuw) verdienvermogen

• Geen lening maar investering: in concrete projecten!

• Publieke investeringen, in infrastructuur, R&D, innovatie

• Q4-19: duurzame groeiagenda (MinEZK)

• Q1-20: contouren fonds (MinFin)



Grote kans voor regio Rotterdam-Den Haag

• Grote eensgezindheid over doelen: anders groeien

• Grote eensgezindheid over projecten: ‘lijstjes’ komen 
grotendeels overeen

• Stevige basis: gebiedsprogramma MOVE: inhoud+coalitie

Dus samen werken aan:

• Regionale ‘eenheid’: consistente én breed gedragen 
boodschap (regionale visie en concrete projecten) en lobby

• Projecten: kiezen en investeringsklaar maken

• Gezamenlijke verkoop: één inzet en lobby naar Rijk



Inzet MRDH: één regionale propositie

• MRDH: platform voor ontwikkeling propositie met draagvlak 
van de 23 gemeenten

• Kiezen uit bestaande plannen

• Projecten investeringsklaar, kosten en baten inzichtelijk

Resultaat: 

• Doorontwikkeling MRDH: netwerk in de regio én organisatie

• Positionering van onze ambities bij Rijk en ‘Binnenhof’

• Versnelde realisatie van projecten



Agendapunt 5

Transformatiewijzer werklocaties



TransformatieWijzer Werklocaties
ACEV 20 november

Armand van de Laar – bestuurlijk eigenaar werklocaties

Gert de Visser - MRDH



Strategie Werklocaties MRDH

Visie & afspraken over kwalitatieve & kwantitatieve 
balans in kantoren, bedrijventerreinen en 
detailhandel tot 2030.

Regionale afstemming bij:

* Toevoegen kantoren en detailhandel

* Transformatie van bedrijventerreinen

Vanwege zorg om vele transformaties afspraak:
afwegingskader bedrijventerreinen nogmaals goed 
bekijken samen met provincie Zuid-Holland 



Ambitie: 100.000 woningen, waarvan 50% op werklocaties

Hoofdvraag: Hoe kan transformatie werklocaties naar wonen 
bijdragen aan het economisch vestigingsklimaat?

kantoren: incourante kantoren en - plannen

winkels: verkleinen middelgrote winkelgebieden

bedrijventerreinen: compensatieplan, met aandacht voor 
compensatie, functiemenging en beter benutten

Want:

• Door transformatie tekort aan bedrijventerrein
op alle transformatielocaties werken nu 25.000 mensen

• 100.000 woningen vraagt om 60.000 - 100.000 banen
en 30% daarvan nu op bedrijventerrein!





Rijswijk

Zoetermeer

Delft

Rotterdam

Ridderkerk
Nissewaard

Maassluis
Vlaardingen

Schiedam

Den Haag





Vervolg 
• Meerdere adviesaanvragen in 2020 met 

compensatieplan

• Goede afstemming met PZH

• Ambtelijke werksessie(s) met betrokken 
gemeenten

• 2e bestuurlijke discussiebijeenkomst in 
januari/februari

• Agendering urgentie & aanpak bij 
bestuurlijke tafels Wonen en Ruimte

• Investeringsfonds en herstructureringsfonds 
voor aanpak herstructurering/beter benutten



Vraag aan ACEV:

Waar moet de bestuurscommissie 
EV rekening mee houden bij 
adviezen aan gemeenten over 
transformatie?



 
 

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. 

 
 
 
Geachte leden van het algemeen bestuur,  
 

 
 
 
 
Hierbij informeren wij u graag gezamenlijk namens de Adviescommissies Economisch 
Vestigingsklimaat en Vervoersautoriteit over het advies dat de adviescommissies op 20 
november jl. hebben uitgebracht over het concept-afwegingskader bestuurlijke tafels en - 
initiatieven.  
 
Het advies van beide adviescommissies is als volgt:  
 
1. Stuur periodiek een geactualiseerde versie van het overzicht van (nieuwe) bestuurlijke 

tafels/initiatieven naar de adviescommissies en de griffies, tenminste daar waar de MRDH 
een rol heeft. Op die wijze blijft het transparant. Scherp dat aan in het afwegingskader. 
 

2. Hou de adviescommissies betrokken bij de (nieuwe) bestuurlijke tafels/initiatieven door hun 
goed geïnformeerd te houden over de voortgang, tenminste daar waar de MRDH een rol 
heeft. De bestuurders blijven daarbij zelf verantwoordelijk voor terugkoppeling aan hun raden. 
Scherp dit aan in het afwegingskader. 

 
3. Zorg ervoor dat de kosten en fte’s voor eventuele ondersteuning/facilitering of zelfs uitvoering 

door de MRDH van de (nieuwe) bestuurlijke tafels/initiatieven niet van het budget en fte’s voor 
de kerntaken afgaan, maar worden betaald door de betreffende gemeenten. Scherp dit aan 
in het afwegingskader. De adviescommissies willen daarom betrokken worden voordat de 
MRDH over gaat tot een zware vorm van ondersteuning/facilitering of zelfs uitvoering. 

 
De adviescommissie Va heeft daarnaast nog het advies gegeven om de terminologie in het 
afwegingskader zoals uitgangspunten, criteria en werkwijze scherper te maken, omdat dit nu 
verwarrend kan zijn.  
 

Retouradres: Postbus 21012 3001 AA  Rotterdam 
 

algemeen bestuur 
t.a.v. de voorzitter, de heer A. Aboutaleb 

Datum 

2 december 2019 
 

Onderwerp 

Advies concept-afwegingskader bestuurlijke tafels en - initiatieven 

Westersingel 12 
Postbus 21012 
3001 AA  Rotterdam 
Telefoon 088 5445 100 
 
E-mail: informatie@mrdh.nl 
Internet: www.mrdh.nl 
KvK nummer: 62288024 
Bankrekeningnummer 
NL96 BNGH 0285 1651 43 
 
contactpersoon 
Esther Westerbeek 
 
uw kenmerk 
 
ons kenmerk 
66408 
 
projectnummer 
 
doorkiesnummer 
088 5445  
 
e-mail 
e.westerbeek@mrdh.nl 
 
bijlage(n) 
- 

mailto:informatie@mrdh.nl
http://www.mrdh.nl/
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Graag vernemen de adviescommissies van hoe u met de genoemde punten omgaat.  
 
Namens de adviescommissies Economisch Vestigingsklimaat en Vervoersautoriteit,  
 
 
 
K.J. Kayadoe       J.W.C.B Schotel  
 
 
 
 
 
Voorzitter adviescommissie     Voorzitter adviescommissie  
Economisch Vestigingsklimaat   Vervoersautoriteit 
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Afwegingskader MRDH ten aanzien van bestuurlijke tafels – en initiatieven 
Definitieve versie, versie 13 december 2019

Aanleiding 
In de tussenevaluatie gemeenschappelijke regeling (GR) MRDH in 2017 is aanbevolen om als MRDH 
ruimte te creëren om andere onderwerpen die raken aan de kerntaken bereikbaarheid en economisch 
vestigingsklimaat binnen de MRDH te bespreken, door te werken met bestuurlijke tafels en -
initiatieven (voorheen het ‘opt-in’ systeem). Ook uit de zienswijzen op de strategische agenda MRDH 
(maart – mei jl.) komt naar voren dat sommige gemeenten willen dat de MRDH vanuit de twee 
kerntaken, en in relatie met de strategische agenda MRDH, gaat ondersteunen/faciliteren bij 
ruimtelijk-economische onderwerpen van gemeenten. Tot slot heeft de provincie Zuid-Holland 
aandacht gevraagd voor dit vraagstuk.  

Er is onduidelijkheid over de rol en de ruimte die de MRDH heeft en moet nemen om aanpalende 
onderwerpen te ondersteunen. Enerzijds is er terughoudendheid (de MRDH moet zich nadrukkelijk bij 
de twee kerntaken houden) en anderzijds is in de praktijk zichtbaar dat de ondersteuning van de 
MRDH bij bestuurlijke tafels/initiatieven gewenst danwel noodzakelijk is (denk aan Bestuurlijk 
Netwerk Energie, Verstedelijkingsalliantie). Artikel 3.5 uit de GR MRDH (zie boven) biedt gemeenten 
reeds de mogelijkheid om binnen de MRDH een platform tot overleg in te richten over onderwerpen 
die raken aan de strategische agenda MRDH als tenminste twee gemeenten daar behoefte aan 
hebben. Daarnaast heeft de MRDH in de praktijk reeds via verschillende vormen bestuurlijke 
overlegtafels/initiatieven van gemeenten over relevante onderwerpen ondersteund/gefaciliteerd. Hoe 
kan de MRDH omgaan met (gemeentelijke verzoeken ten aanzien van) bestuurlijke tafels en -
initiatieven om thema’s te ondersteunen/faciliteren die strikt genomen geen kerntaak zijn, maar wel 
samenhangen met de twee kerntaken en de strategische agenda MRDH – en relevant zijn gelet op 
de maatschappelijke opgaven? Daarover gaat dit voorstel. 

Gemeenschappelijke regeling – artikel 3.5 (Faciliterende en dienstverlenende taken) 

1. De Metropoolregio faciliteert op verzoek van ten minste twee deelnemers een platform voor 
coördinatie en afstemming tussen deelnemende gemeenten, voor zover de gespreksonderwerpen van 
dit platform een directe relatie hebben met de strategische agenda als bedoeld in artikel 3:2. 

2. De Metropoolregio is bevoegd tot het verrichten van diensten ten behoeve van een of meer andere 
rechtspersonen ingesteld krachtens publiekrecht dan de gemeenten, indien deze daarom verzoeken 
en het algemeen bestuur dat verzoek inwilligt. 

3. De Metropoolregio is bevoegd tot het verrichten van diensten ten behoeve van een instelling of orgaan 
waarin zij namens de gemeenten zitting heeft, indien de desbetreffende instelling hierom verzoekt. 

4. Een besluit tot facilitering of dienstverlening wordt genomen door het algemeen bestuur en vermeldt de 
wijze van kostenverrekening en overige voorwaarden waaronder tot de gevraagde facilitering of 
dienstverlening wordt overgegaan.
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Afwegingskader 
In de gesprekken tijdens de tussenevaluatie GR MRDH, het follow-up programma van de 
tussenevaluatie en tijdens het vaststellen de strategische agenda MRDH, is in ieder geval het belang 
van transparantie over de rol van de MRDH bij bestuurlijke tafels -en initiatieven helder geworden. Uit 
de gesprekken volgt dat niet alles formeel hoeft worden ‘dichtgetimmerd’ (het gaat om de 
maatschappelijke opgaven, vorm volgt inhoud), maar het moet beter te volgen zijn. Ook is duidelijk 
geworden dat het nadrukkelijk niet om taakuitbreiding/uitbreiding van bevoegdheden gaat, daarvoor is 
wijziging van de GR MRDH benodigd en dat is niet wat beoogd wordt. Als uitwerking van de 
aanbeveling in de tussenevaluatie is daarom door de stuurgroep een concept-afwegingskader 
ontwikkeld om met elkaar een transparante en goed te volgen werkwijze te ontwikkelen. Twijnstra & 
Gudde heeft daarbij ondersteund.  

In 2018-2019 is in de beide adviescommissies, in de beide bestuurscommissies en in het algemeen 
bestuur meerdere malen over de uitgangspunten voor een dergelijke concept-afwegingskader 
gesproken, mede naar aanleiding van de vaststelling van de strategische agenda MRDH. Daarbij is 
door de adviescommissies op 5 juni jl. nogmaals uitgesproken dat het uitgangspunt is dat de MRDH 
zich bij haar kerntaken op bereikbaarheid en economisch vestigingsklimaat houdt en dat het 
belangrijk is uitgangspunten en een werkwijze af te spreken voor het faciliteren/ondersteunen van 
gemeentelijke verzoeken voor bestuurlijke tafels en - initiatieven die vanwege de maatschappelijke 
opgaven relevant voor deze kerntaken en de strategische agenda MRDH. Voorbeelden van 
uitgangspunten die daarvoor genoemd zijn: ‘er bestaan geen andere platforms of 
samenwerkingsverbanden die dit kunnen opvangen’, ‘het moet in het belang van meerdere 
gemeenten zijn’ en ‘het moet van duidelijke toegevoegde waarde voor de regio zijn’. In lijn met deze 
uitspraak van de adviescommissies – en nu de strategische agenda is vastgesteld - heeft het 
algemeen bestuur op 12 juli jl. de uitgangspunten voor het concept-afwegingkader vastgesteld (zie 
onder). 

Uitgangspunten 
De regio kent vele initiatieven, programma’s en bijbehorende bestuurlijke overleggen waarin 
bestuurders elkaar treffen om samen te werken aan het versterken van de regio. Ook de MRDH is 
zo’n platform waarin dit gebeurt en vanuit de kerntaken bereikbaarheid en economisch 
vestigingsklimaat wordt samengewerkt aan de opgaven van de regio. Vanuit die inhoud is het soms 
verstandig verbinding te leggen met relevante bestuurlijke tafels en initiatieven, en deze waar nodig te 
ondersteunen/faciliteren, zoals in het Bestuurlijk netwerk energie en in de Verstedelijkingsalliantie1. 
Door namens de 23 gemeenten beleidslijnen te verbinden of zelfs uitvoering te geven aan een 
kansrijk initiatief, ontstaat meer slagkracht. Belangrijk is om hierbij de volgende criteria overeen te 
komen: 
- De GR MRDH vormt het kader waarbinnen de MRDH functioneert, hier worden geen nieuwe 

taken of bevoegdheden aan toegevoegd.  
- De MRDH werkt vanuit de strategische agenda MRDH aan de maatschappelijke opgaven in de 

regio, en vanuit die inhoud (bestaande taken en bevoegdheden op het gebied van bereikbaarheid 
en economisch vestigingsklimaat) is het verstandig danwel noodzakelijk waar nodig verbinding te 
leggen met relevante bestuurlijke tafels en initiatieven, en deze waar nodig te 
ondersteunen/faciliteren.  

- Als bestuurlijk platform, waar 23 gemeenten bijeenkomen, kan in het algemeen bestuur, op 
voorspraak van het dagelijks bestuur, in afstemming met de bestuurscommissies, regie gevoerd 
worden op de verbinding van de MRDH relevante samenwerkingen in de regio. De 
adviescommissies worden hierover periodiek geïnformeerd. 

- Het algemeen bestuur stuurt waar nodig en mogelijk op vermindering van bestuurlijke drukte en 
verbindt of versterkt bestaande en nieuwe bestuurlijke tafels en -initiatieven, in afstemming met 
de bestuurscommissies. 

1 De Verstedelijkingsalliantie is een initiatief van acht gemeenten (Leiden, Den Haag, Rijswijk, Delft, Schiedam, 
Rotterdam en Zoetermeer) de MRDH en de provincie Zuid-Holland die zich tot doel stelt de woningbouw zoveel 
mogelijk te realiseren nabij Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV). Ten aanzien van deze alliantie heeft de 
MRDH een rol vanuit bereikbaarheid en economie.
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- Om verbinding of versterking van bestuurlijke tafels en -initiatieven mogelijk te maken, kunnen 
deze - wanneer in het verlengde van de strategische agenda MRDH en de twee kerntaken -
ondersteund/gefaciliteerd worden door de MRDH. Hiervoor zijn verschillende vormen mogelijk, 
die niet altijd om een vertegenwoordiging van alle 23 gemeenten vragen. 

- De kosten en personele consequenties voor eventuele ondersteuning/facilitering door de MRDH 
van bestuurlijke tafels en -initiatieven gaan niet ten koste van de uitvoering van de kerntaken. 

- Er wordt binnen de MRDH terughoudend omgegaan met nieuwe bestuurlijke tafels, gezien het 
aantal reeds bestaande bestuurlijke tafels en -initiatieven in de regio. De voorkeur gaat uit naar 
het combineren van bestaande tafels/initiatieven of het maken van verbinding met bestaande 
tafels/initiatieven waar initiatiefnemers hun onderwerp kunnen agenderen. 

- Binnen de MRDH is men transparant over de betrokkenheid van de MRDH bij bestuurlijke tafels 
of initiatieven en de voortgang daarin. Het algemeen bestuur is dé plek om deze uitgangspunten 
te stimuleren en te bewaken, in afstemming met de bestuurscommissies. De adviescommissies 
worden hierover geïnformeerd. De bestuurders van bestuurlijke tafels blijven daarbij zelf 
verantwoordelijk voor terugkoppeling aan hun raden. 

- In het algemeen bestuur vindt eventueel benodigde besluitvorming plaats over de rol van de 
MRDH bij bestuurlijke tafels en initiatieven, in afstemming met de bestuurscommissies. In het 
geval van besluitvorming over zwaardere vormen van ondersteuning worden de 
adviescommissies tijdig geïnformeerd. 

Na een simultane behandeling in de bestuurscommissies en de adviescommissies heeft het 
algemeen bestuur in december 2019 het concept-afwegingskader vastgesteld, inclusief een 
afgesproken werkwijze op basis van bovenstaande uitgangspunten.   

Afgesproken werkwijze
1. Vast agendapunt ‘MRDH als bestuurlijk platform’ voor het algemeen bestuur

Tijdens dit nieuwe agendapunt worden actualiteiten en initiatieven in de regio die vragen om 
dialoog of besluitvorming over de rol en inzet van de MRDH geagendeerd. Ook worden externe 
overlegtafels waar relevant uitgenodigd om toelichting te geven en eventuele hulpvragen voor te 
leggen aan de MRDH. De bestuurscommissies worden hierover geïnformeerd. 

2. Opstellen en bijhouden van een overzicht met relevante bestuurlijke overlegtafels en netwerken 
in het MRDH-gebied:  
De MRDH-organisatie is verantwoordelijk voor dit overzicht, waarmee zij het algemeen bestuur 
ondersteunt bij (de keuze voor) de agendering van tafels en initiatieven. Het overzicht wordt ook 
periodiek toegezonden aan de adviescommissies en de griffies van de 23 gemeenten, zodat de 
gemeenteraden inzicht hebben in de voortgang. De bestuurders van de bestuurlijke tafels blijven 
daarbij zelf verantwoordelijk voor terugkoppeling aan hun raden. De MRDH-organisatie en de 
ambtelijke betrokkenen van, voor en door MRDH-gemeenten informeren elkaar over de 
ontwikkeling van initiatieven die raken aan de strategische agenda en mogelijk regionale 
samenwerking vragen. Bijgaand is een eerste proeve gevoegd -in wording, mogelijk niet volledig 
of correct-2. 

3. Soorten betrokkenheid van MRDH bij initiatieven of bestuurlijke tafels:
Er zijn verschillende vormen waarin betrokkenheid van de MRDH tot uiting kan komen, al dan niet 
op initiatief van de gemeenten: 
a) De MRDH is vanuit de kerntaken op de hoogte van een initiatief of doelstellingen die worden 

nagestreefd aan een bestuurlijke tafel, maar is geen partner aan tafel en draagt niet direct bij 
aan het bereiken van de doelstellingen. 

b) De MRDH is vanuit de kerntaken partner van een initiatief. In deze vorm is de MRDH namens 
de 23 gemeenten deelnemer van het bestuurlijk overleg (dit soms naast andere MRDH-
gemeenten die zelfstandig aan tafel zitten). De MRDH draagt vanuit haar eigen kerntaken bij 
aan het bereiken van de doelstelling van het initiatief, naast de inspanningen van de andere 
betrokken gemeenten en/of andere partners. 

 Een bekend voorbeeld is de Verstedelijkingsalliantie, waar de MRDH naast de 
provincie partner is en meewerkt aan een initiatief in de regio.  

2 Dit overzicht is tot stand gekomen door een inventarisatie van de MRDH-organisatie samen met de 
coördinatoren van de 23 gemeenten en met de provincie. 
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c) De MRDH is vanuit de kerntaken en op verzoek van gemeenten ondersteuner van een 
initiatief waarbij (een aantal van) de 23 MRDH-gemeenten bij elkaar komen en aan een 
opgave werken. De MRDH faciliteert (al dan niet tegen betaling) en de betrokken 
initiatiefnemers worden ‘ontzorgd’ (bijvoorbeeld in het faciliteren van ruimte, secretariaat en/of 
ambtelijke voorbereiding en uitwerking). Er is een bestuurlijke opdracht nodig van de 
gemeenten om al dan niet middelen beschikbaar te stellen en de MRDH te vragen om te 
faciliteren, en de MRDH gaat daarmee een inspanningsverplichting aan met de betreffende 
gemeenten. De MRDH kan in deze variant ook zelf inspanningen doen vanuit haar eigen 
kerntaken (zoals bij vorm 2). 

 Een bekend voorbeeld uit de praktijk is het Bestuurlijk Netwerk Energie, waar de 23 
gemeenten via lokale besluiten de MRDH hebben gevraagd het netwerk te 
ondersteunen.  

d) De MRDH is vanuit de kerntaken en op verzoek van gemeenten uitvoerder van een initiatief. 
De MRDH faciliteert een aantal gemeenten of andere rechtspersonen die de MRDH 
verzoeken om een platform tot overleg te organiseren. Er ontstaat een (bestuurlijke) opdracht 
van (een aantal van) de 23 gemeenten (en/of andere rechtspersonen) en de MRDH kan deze 
opdracht aannemen als opdrachtnemer en daarmee een resultaatsverplichting aangaan. De 
MRDH gaat een juridische resultaatsverplichting aan met de betreffende gemeenten. Artikel 
3.5 van de GR (zie boven) geeft hier mogelijkheden toe en het AB neemt besluit over 
kostenverrekening en overige voorwaarden.  

 Op dit moment zijn er in de praktijk geen voorbeelden waarbij deze vorm wordt 
ingezet. 

4. Bestuurlijk gesprek en besluitvorming over betrokkenheid van MRDH:  
Zoals beschreven in de bovenstaande uitgangspunten zijn de 23 gemeenten samen en ieder voor 
zich verantwoordelijk om na te gaan of betrokkenheid van de MRDH bij een bestuurlijke tafel 
en/of initiatief wenselijk is. Bij het ene initiatief zal dit logischer te beredeneren zijn dan bij het 
andere. De MRDH heeft bijvoorbeeld bevoegdheden op het gebied van bereikbaarheid, of het 
overzicht op gebied van werklocaties, waardoor zij iets heeft wat nodig is aan tafel. Bij andere 
onderwerpen kan dat minder voor de hand liggen. Bij alle type initiatieven die zich voordoen is het 
bestuurlijke gesprek en transparantie wenselijk en is er de mogelijkheid dit te agenderen bij het 
agendapunt van het algemeen bestuur (‘MRDH als bestuurlijk platform’) en/of te bespreken in 
bestuurscommissies. Ook zullen de adviescommissies periodiek geïnformeerd worden.  

Het bepalen van de betrokkenheid van de MRDH vraagt bestuurlijk maatwerk en vereist formele 
besluitvorming wanneer de MRDH als ondersteuner (vorm c) of uitvoerder (vorm d) betrokken 
zou kunnen zijn. Dan gaat het immers om een opdracht. Het is belangrijk om in dat geval een zo 
concreet mogelijk idee of verzoek voor te leggen, waar (wisselende) coalities aan willen werken 
en middelen voor zijn vrijgemaakt. Initiatief nemende gemeenten zijn daarbij dan ook zelf 
verantwoordelijk voor het formuleren van doelen en het organiseren van middelen en capaciteit. 
Zij maken met elkaar en de MRDH afspraken over ieders inzet door een bestuurlijke opdracht. 
Gemeenten besluiten eerst lokaal of zij meedoen, bijdragen aan het initiatief / de nieuwe tafel en 
of zij de MRDH hiertoe opdracht willen geven. Dit mag niet ten koste gaan van de uitvoering van 
de kerntaken van de MRDH. De MRDH kan dan op bestuurlijk niveau bepalen hoe zij haar 
betrokkenheid wil vormgeven, de adviescommissies worden tijdig geïnformeerd. In het 
initiatiefvoorstel geven de initiatief nemende gemeenten antwoord op onderstaande vragen: 

 Wat is de relatie met strategische agenda en kerntaken van de MRDH? Is 
betrokkenheid benodigd vanuit huidige bevoegdheden (bij Va) of wenselijk vanuit 
de bredere strategische agenda? (inhoud)

 Wat is de meerwaarde t.o.v. bestaande tafels en hoe worden andere partijen 
betrokken? (bestuurlijke drukte)

 Welke ondersteuning van de MRDH is nodig en wat is de verhouding tot eigen 
inzet en middelen? (ondersteuning MRDH)

 Wat is het gewenste resultaat en hoe en wanneer vindt hierover afstemming 
plaats met de opdrachtgevers? (resultaat)


