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1. Opening en mededelingen 
− De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezige leden en 

plaatsvervangend leden van de adviescommissie hartelijk welkom. Ook speciaal 
welkom aan de heer Horlings. De voorzitter herhaalt de oproep aan de leden om 
zich voor elke vergadering aan te melden. Zo kan beter rekening worden gehouden 
met de zaalindeling en de catering. 

− Er zijn zes afmeldingen ontvangen. 
− De voorzitter geeft een mondelinge terugkoppeling over de Statencommissie 

Bestuur en Middelen van de Provincie Zuid-Holland (23 januari 2019). Hiervoor 
waren raadsleden van de MRDH gemeenten uitgenodigd. De adviescommissies 
Vervoersautoriteit en Economisch Vestigingsklimaat waren goed vertegenwoordigd. 
Het gesprek met de statenleden ging over de economische ontwikkeling van de 
regio, vervoer en governance. Daarbij zijn raakvlakken met de strategische agenda 
benoemd. Afgesproken is om deze ontmoeting na de Provinciale 
Statenverkiezingen voort te zetten, waarbij in kleinere groepen meer themagericht 
gesproken zal worden om zo meer verdieping per onderwerp mogelijk te maken. 
Statenleden zijn welkom om als toehoorder de openbare vergaderingen van de 
adviescommissies EV en Va bij te wonen. De voorzitter roept de aanwezige leden 
op om bovenstaande informatie ook terug te koppelen naar hun eigen fracties. 

 
2. Beknopt verslag adviescommissie d.d. 21 november 2018 

Het verslag van de adviescommissie EV van 21 november 2018 wordt, met dank aan 
de notulist, ongewijzigd vastgesteld.  
 

3. Inhoudelijke jaarplanning MRDH EV 2019 
Broer Duursma geeft een korte toelichting op het onderwerp. De adviescommissie EV 
kan zelf onderwerpen aandragen en de agenda vaststellen. De bestuurscommissie EV 
kan aan de ACEV vragen om advies te geven over een onderwerp. Dit jaar hanteert de 
Bestuurscommissie EV een nieuwe werkwijze: een aantal onderwerpen wordt eerst in 
de BCEV. De BCEV stelt een kader vast, daarna bespreekt de adviescommissie EV het 
onderwerp en kan zij advies geven aan de BCEV, waarna de BCEV in haar vergadering 
het stuk vaststelt / een besluit neemt.   
De BCEV heeft een inhoudelijke jaarplanning vastgesteld, daar staan vijf onderwerpen 
op die de BCEV graag met de ACEV wil bespreken. Het is een flexibele agenda die 
gedurende het jaar kan worden aangepast.  

 
4. Kadernota MRDH begroting 2020 

Hans Horlings, wethouder in Midden-Delfland, en bestuurlijk aanspreekpunt middelen 
binnen de Bestuurscommissie EV, geeft een korte toelichting op het onderwerp en 
proces.  
Het algemeen bestuur bespreekt de kadernota op 8 maart aanstaande. Eind maart start 
de zienswijzeprocedure, waarbij alle gemeenteraden hun zienswijzen kenbaar kunnen 
maken aan de MRDH. Op 5 juni a.s. staat de MRDH begroting 2020 op de agenda van 
de Adviescommissie EV. Het algemeen bestuur bespreekt het onderwerp op 12 juli.  
De kadernota besteedt onder meer aandacht aan het strategisch kader, de indeling van 
de begroting, de indexering van de inwonerbijdrage en de kostenverdeelsystematiek. 
Het strategisch kader voor de MRDH begroting 2020 is de Strategische Agenda die 
momenteel wordt opgesteld. Wijzigingen die hieruit voortvloeien worden, waar relevant, 
ook doorgevoerd in de begroting 2020. 
- de MRDH volgt de CBS index bij het berekenen van de indexering van de 

inwonerbijdrage 
 
De ACEV adviseert positief aan het algemeen bestuur over de kadernota MRDH 
begroting 2020. 
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5. Concept Strategische Agenda MRDH 
Burgemeester Aptroot, Zoetermeer, en bestuurlijk eigenaar Strategische Agenda binnen 
het algemeen bestuur, geeft een korte toelichting op het onderwerp en proces.  
 
De nieuwe strategische agenda is er voor de hele MRDH: Economisch 
Vestigingsklimaat en Vervoersautoriteit samen. Het is een ruimtelijk-economische 
strategie van de 23 gemeenten voor de Metropoolregio. De strategische agenda focust 
zich op de twee kerntaken van de MRDH: Verkeer & Vervoer en Economisch 
Vestigingsklimaat. De vier ambities raken allen aan de twee kerntaken.  Daarnaast kan 
de MRDH op relevante thema’s die spelen als platform van de 23 gemeenten (of een 
deel daarvan) functioneren. De strategische agenda is een kader en nadrukkelijk geen 
projectenlijst of operationeel document. Het gaat om strategische opgaven voor het 
gebied, hoe de 23 gemeenten die opgaven samen willen aanpakken en wat daarbij de 
ambities, doelen en aanpak zijn van de MRDH-samenwerking. Het kader van de 
strategische agenda werkt door in jaarlijkse begroting en werkplannen op operationeel 
niveau. Het geeft uitvoering aan de evaluatie door integraal, samenhangend en 
gefocust een strategische agenda middels een interactief proces tussen de 23 
gemeenten te maken. We bouwen voort op alles wat er al ligt (OESO, 
Investeringsprogramma, Uitvoeringsagenda Bereikbaarheid, Roadmap Next Economie). 
 
De concept Strategische Agenda is tot stand gekomen op basis van veel input en 
gesprek met de 23 gemeenten: bestuurders, raadsleden en ambtenaren. Het concept is 
besproken in beide bestuurscommissies. Ook provincie Zuid-Holland en de Economic 
Board Zuid-Holland hebben input geleverd. 
De reacties en adviezen van de adviescommissies EV en Va worden verwerkt in een 
concept dat de stuurgroep aan het algemeen bestuur aanbiedt. Op 8 maart vindt de 
bespreking in het algemeen bestuur plaats. Het algemeen bestuur geeft hierna de 
concept strategische  agenda vrij voor de zienswijze van de 23 gemeenteraden. 
Vaststelling van de agenda na de zienswijze is voorzien voor de zomer. Tijdens de 
zienswijzeperiode zijn er eind maart, begin april, drie regionale bijeenkomsten voor 
raadsleden in Den Haag, Rotterdam en Westland. Op korte termijn worden hiervoor 
uitnodigingen verstuurd. 
 
De leden van de adviescommissie EV geven de volgende reacties: 
 
− In de Strategische Agenda ligt de focus erg op de grote steden. Er moet meer 

aandacht komen voor (1) fijnmazigheid van het OV-netwerk in het ’landelijke gebied’ 
en (2) meer plek voor het belang van de groenstructuur. Noem ook Duin, Horst en 
Weide. 

− Het moet gaan over het landschap en niet over het groen alleen. In het Landschap 
zit dan groen, landbouw, de economische waarde enz.  

− Er zijn meer gebieden dan de stedelijke as. Geef die allemaal een goede plek. Geef 
daarbij aan hoe we die gebieden vitaal houden, met vooral aandacht voor (1) 
mobiliteit/bereikbaarheid van landelijke gebieden en (2) energie (transitie), hoe 
voorkomen we dat we alles dichtbouwen met windmolens. 

− Benoem duidelijker dat we aansluiten bij lopende initiatieven, maak gebruik van wat 
er verder al plaatsvindt. Noem expliciet de bouwagenda van Wientjes. En kijk voor 
energie ook naar het voorbeeld van de G55 in Gelderland.  

− Hoe staat het met de uitvoering van eerder vastgestelde programma’s. Het 
Investeringsprogramma is een heel goed programma, hoe staat het met de 
projecten? 
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− Hoe verhouden de bevoegdheden PZH en MRDH zich tot elkaar op het gebied van 
de energietransitie? 

− Geef meer aandacht aan circulaire economie, verkeerseducatie en verduurzaming 
mobiliteit. 

− Beperk je wel tot de twee kerntaken / pijlers. 
− Verbreding N57 moet een plek krijgen voor goede bereikbaarheid van Voorne 

Putten. 
− Heb aandacht voor de combinatie van binnenstedelijke hoofdwegen en 

toevoerwegen. 
− Voor warmte niet hetzelfde gaan doen als de provincie Zuid-Holland. Die richt zich al 

op de hoofdinfrastructuur, ondersteun vooral lokale netwerkontwikkeling.  
− Geef Dutch Fresh Port een plek en leg duidelijker de verbinding tussen logistiek-

techniek-onderwijs-werkgelegenheid en ICT. 
− Er is een betere balans tussen aandacht grote steden en buitengebied nodig. 
− Hoe kunnen wij aansluiten bij de maritieme maakindustrie? 
− Hoe alloceren we de budgetten, wat geven we waar aan uit? 
− Ook graag aandacht voor transformatielocaties en bestemmingsplannen. 
− Geef ook aandacht aan lokale landbouw: telen van voedsel dichtbij is onderdeel van 

de metropool. 
− Doelen moet concreter worden gemaakt. 
− Er moet beleid voor duurzaam inkopen worden geformuleerd door de MRDH 
− Meer aandacht voor energietransitie nodig. 
− Geef duidelijk aan wie van deze acties profiteert: grote steden, bedrijven, burgers, 

dorpen. 
− Het moet zijn Greenport West Holland in plaats van Greenport Westland Oostland 
− Samenwerken moet meer centraal staan, daar draait het om in de metropoolregio. 

Maak van de titel “Samen aan het werk!” 
− Let op duurzaamheid, dat moet er steviger in. 
− Hoe kunnen we beter aansluiten bij InnovationQuarter 
− Revitalisering van bedrijventerreinen moet worden opgenomen, dat is heel 

belangrijk. 
− Waar is de Brexit?  
− Meer aandacht voor Landschappen, en aangeven hoe we daar op gaan acteren. 
− Zorg voor een kleine en korte samenvatting, voor ieder raadslid leesbaar en 

begrijpelijk. 
− Geef ook de relatie met aangrenzende regio’s een plek. 
− Goed dat Vrijetijdseconomie (VTE) er in staat, maar mag steviger met koppeling 

naar toerisme. 
− Zorg en vergrijzing ontbreekt terwijl dat wel een grote opgave is voor deze regio.  
− De agenda mag breder dan de twee kerntaken: de opgaven die er liggen, kun je niet 

los zien. 
− De agenda die er nu ligt weerspiegelt goed de input van de vier regionale 

bijeenkomsten. 
 
Reactie van burgemeester Aptroot: 
- We werken steeds meer samen met aangrenzende regio’s zoals de Leidse regio, 

Holland Rijnland en Drechtsteden. 
- We trekken samen op met de provincie Zuid-Holland, over bevoegdheden geen 

discussie, die zijn en blijven waar ze zijn. 
- Laten we de kracht van de regio gebruiken om samen te lobbyen. 
- We zorgen voor een samenvatting. 
- We moeten samen naar Brussel voor EU financiering 
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Advies over inhoud van de aanbiedingsbrief bij de concept Strategische Agenda: 
- Kan er een beknopte presentatie komen die we in de raden kunnen houden bij 
bespreking van de SA? 
 
Adviezen over invulling regionale bijeenkomsten: 
− Stuur voorafgaand aan de regionale bijeenkomsten een presentatie of samenvatting 

mee. Dan kunnen raadsleden zich beter voorbereiden. 
− Geef van tevoren goed aan wat de raadsleden kunnen verwachten van de 

bijeenkomsten, wat moeten ze brengen en wat kunnen ze halen 
 

6. Digitalisering en 5G 
Saskia Bruines, wethouder in  Den Haag, en bestuurlijk eigenaar binnen de 
Bestuurscommissie EV, geeft een presentatie over het onderwerp en het proces. De 
presentatie is bij het verslag gevoegd.  
 

 Adviezen: 
1. Geef het thema gezondheid, en in het bijzonder mogelijke elektromagnetische 

straling ten gevolge van 5G aandacht. 
2. Zorg dat ook kleine gemeenten invloed kunnen uitoefenen op het landelijke 

antenneconvenant. In de VNG klankbordgroep die input levert aan het overleg met 
het Rijk en de telecomsector zijn nu alleen Rotterdam, Den Haag en Delft betrokken.  

3.  Zorg voor goede regionale samenwerking bij aanbestedingen. Bij de aanleg van 
digitale infrastructuur (waaronder glasvezel en 5G) moet worden voorkomen dat 
alleen aantrekkelijke gebieden worden aangepakt en de buitengebieden achter 
blijven. Zorg dat de massa van de regio benut wordt bij het laten realiseren van 
(glasvezel)netwerken.  

4. Neem bij de uitwerking van diverse thema’s ook de centrale vraag mee: “wat is de rol 
van de overheid en de markt?” 

5. Kijk naar snelle verbindingen in de toekomst, waar 5G onderdeel van is. 
 
 

7. Rondvraag en sluiting 
In de rondvraag wordt door een meerderheid van de aanwezigen aangegeven in een 
prettige vergaderopstelling te hebben vergaderd.  


