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34 km zandstrand

52 theaters

3 universiteiten; 

55.607 WO studenten

internationale

hoofdkantoren

2,2 mln inwoners

174 nationaliteiten

3,3 mln m2

detailhandel

2 luchthavens

(incl. Schiphol)
1 HSL station

2 top-10-attractieparken
2,91 mln bezoekers

> 84 musea

> ha stedelijk groen;
metropolitaan landschap

131 internationale

instellingen

regeringscentrum

en hofstad

5800 ha 
glastuinbouw

430 m ton overslag

historische
binnensteden

Metropolitane kwaliteiten in de metropoolregio



Voorbeelden van concrete samenwerking

• Naamswijziging Rotterdam The Hague Airport

• Gezamenlijke planvorming Olympische Spelen 

2028

• Gezamenlijke buitenlandse missies en promotie 

(RIA / WFIA)

• RandstadRail Den Haag CS – Rotterdam CS

• Steeds meer aanbiedingen in Den Haag met de 

Rotterdampas en vice versa

• Recreatieve fietsroutes Rotterdam – Den Haag 

(Vaartenroute Hof van Delfland)

• Voorbereiding cultuurplanperiode 2013-2017

• Samenwerking 3 universiteiten



Strategie 1: Bereikbaarheid

Versterken van het daily urban system

Speerpunten:

� Versterking van het openbaar vervoer (nieuwe 

concessieverleningen) 

� Versterking van het wegennetwerk (lopende infra)

� Mobiliteitsmanagement en dynamisch verkeersmanagement 

(benuttingsmaatregelen)



Strategie 2: Economie

Speerpunten:

� Internationale promotie 

� Versterken van de kennisinfrastructuur 

� Een aantrekkelijke kantorenmarkt en voldoende ruimte op 

bedrijventerreinen 

� Duurzame en innovatieve Greenport

� Onderwijs en arbeidsmarkt 

Versterken van het economische en kennis –en 

innovatiepotentieel



Strategie 3: Voorzieningen

Speerpunten:

� Opstellen doelgerichte en doeltreffende koers 

� Uitwerken prioritaire gebiedsprogramma’s 

� Programmeren woon- en werklocaties 

� Gevarieerd aanbod woonmilieus 

� Bundelen groenambities in vier metropolitane landschappen 

� Integreren huidige investeringsfondsen 

Versterken van het voorzieningenniveau



Bestuurlijke organisatie

Uitgangspunten:

� Geen bestuurslaag; gemeenteraden staan centraal

� “In” de metropoolregio ≠ “door” de metropoolregio

� Maatwerk afhankelijk van inhoud; publiek en privaat

� Inhoud staat centraal; regeling als sluitstuk

� Ring 1: inhoud en financiën bij metropool

� Ring 2: inhoud bij metropool, financiën bij gemeenten

� Ring 3: inhoud en financiën bij gemeenten, metropool 

monitort/ agendeert etc



AB/DB

� Algemeen Bestuur:

� Alle raads- en collegeleden deelnemende gemeenten

� Zienswijzeprocedures

� Representatieve uitsnede bijeen indien gewenst

� Metropoolbijeenkomsten voor opinievorming en peilingen

� Dagelijks Bestuur:

� Alle gemeenten vertegenwoordigd (24 leden)

� Klein presidium bereidt voor; in overleg met 24 gemeenten



Vervolgproces (na val van het kabinet…)

� Reactie 24 gemeenten gevraagd vóór 30 september 

2012

� Gevolgen voor zienswijzedocument nu de Wgr+ tot 

nader order blijft bestaan:

� Inhoud: inhoudelijke ambities en opgaven gelijk

� Bestuurlijke organisatie:

� In de geest van de voorgestelde regeling

� Precieze vormgeving afhankelijk van toekomst wgr+


