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De VOORZITTER heet de aanwezigen van harte welkom en in het bijzonder de
CdK. De bedoeling van deze bijeenkomst is om als volksvertegenwoordigers met
elkaar te spreken. Ter bespreking liggen de volgende onderwerpen voor, namelijk
verkeer en vervoer, vervoersautoriteit, economisch vestigingsklimaat en
ontwikkeling van de metropoolregio in samenwerking met de provincie. De
raadsleden wordt gevraagd input aan de nieuwe Statenleden te geven. Van dit
gesprek wordt een samenvattend verslag gemaakt dat de aanwezigen wordt
toegestuurd.
Mevrouw VAN NUNEN vindt het tijdstip voor deze bijeenkomst niet goed
gekozen, omdat nu geen input kan worden gegeven aan de nieuwe Statenleden.
Die moeten na de verkiezingen van start gaan. De aanwezige Statenleden komen
misschien niet terug.
De VOORZITTER deelt mee dat de lopende zaken ondanks de verkiezingen
moeten doorgaan. De strategische agenda is bijna klaar en is ambtelijk
verzonden maar is niet bestuurlijk afgestemd. Er zitten lijsttrekkers van de
Statenfracties aan tafel en er zullen zeker enkele aanwezige Statenleden in de
volgende periode terugkomen.
De heer SCHOTEL wil dat de huidige Statenleden input aan de raadsleden gaan
geven. Het stuk dat wordt besproken, is een concept dat in de diverse raden niet
aan de orde is geweest. De input van de Statenleden kunnen bijdragen aan de
inbreng van de raadsleden.
De VOORZITTER merkt op dat de aanwezigen ook in kleine groepen uiteen
kunnen gaan. Misschien kunnen de aanwezigen dieper met elkaar in gesprek
gaan.
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De heer POTJER merkt op dat er in PS een motie is aangenomen om te bekijken
of er niet een abonnement voor de daluren kan gelden zoals de NS dat ook heeft.
Wat vinden de aanwezige raadsleden van een regioabonnement dat in de spitsen daluren zou moeten gelden?
De heer SCHOTEL merkt op dat het grootste deel van de brede doeluitkering
wordt gebruikt voor het onderhoud van de infrastructuur. Er is een beperkte
ruimte voor investeringen. Er moet voor een abonnement voor de daluren
financiering komen, maar de MRDH kan hiervoor geen geld ter beschikking
stellen. De MRDH heeft een veel lager budget dan de provincie. Voordat de
verlaging van de tarieven tijdens de daluren kan ingaan, moet bekeken worden
wat de effecten zijn voor de financiering. Die gegevens heeft spreker nog niet
gezien.
De heer POTJER vraagt zich af of dit geld kost. Het kan ook geld opleveren.
Buiten de spits kan het openbaar vervoer beter worden benut. Er kunnen meer
reizigers buiten de spits vervoerd. Spreker heeft altijd begrepen dat de MRDH
een veel groter budget heeft dan de provincie.
Voor de MRDH is meer geld van het Rijk nodig om de verbindingen tussen wijken
te verbeteren. Kan de provincie hierbij helpen?
Mevrouw REGTS vindt de motie van de provincie een uitstekend idee. Er moeten
zoveel mogelijk mensen met het openbaar vervoer gaan reizen. De prijs van het
openbaar vervoer moet niet worden verhoogd, want het openbaar vervoer moet
beschikbaar blijven voor iedereen. In Londen kun je in het openbaar vervoer
betalen met je bankpas. Als je uitstapt, wordt het tarief voor het afgelegde traject
van je bankrekening afgeschreven
Mevrouw VAN DOBBEN DE BRUIJN vraagt hoe de systemen van de RET, de
HTM en de vervoerders buiten de grote steden op elkaar kunnen worden
afgestemd. In een zo efficiënt mogelijke samenwerking, zijn meer oplossingen te
vinden. De provincie heeft te maken met de buitengebieden waar weinig mensen
wonen en waar een lijn niet rendabel is te maken.
De heer VAN BOVEN zegt dat Nissewaard ook buitengebieden kent. Die worden
met kleine busjes bediend, zij het dat die niet frequent rijden. Ook voor de
mindervaliden worden die busjes ingezet. Het is heel belangrijk dat die blijven
rijden.
De heer SCHOTEL zet uiteen dat de provincie een bijeenkomst met de diverse
vervoerders in de provincie heeft georganiseerd. De bestuurlijke
vertegenwoordigers van de MRDH zouden een volgende maal ook moeten
worden uitgenodigd.
De VOORZITTER merkt op dat een degelijke bijeenkomst is bedoeld om
informeel met de vervoerders over allerlei vervoersaangelegenheden te spreken.
Daarbij zijn geen gedeputeerden en wethouders aanwezig. De Statenleden
hebben de wens uitgesproken om een dergelijk gesprek te voeren. Het was een
goed idee om raadsleden van de MRDH daaraan te laten meedoen. Het is ook
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goed bevallen. Een volgende keer kan een agenda worden opgesteld waarop
iedereen input kan leveren. Spreker stelt een vraag die ook aan de heer
Aboutaleb is gesteld, namelijk of de vervoersafdelingen van de provincie en die
van de MRDH samen zouden moeten worden gevoegd. De heer Aboutaleb stond
hier niet afwijzend tegenover.
Mevrouw DE ZOETE vraagt of dan alleen de ambtelijke afdelingen samen gaan
of wordt er naar een vervoersautoriteit toegewerkt? Een aantal mensen vraagt
hier al heel lang naar. Voor de oprichting van de MRDH stonden de grote steden
afwijzend tegenover een vervoersautoriteit.
Mevrouw OOSTEROP wil een discussie aangaan of het niet veel handiger en
verstandiger is om één vervoersautoriteit in het leven te roepen.
De heer BEEK merkt op dat de provincie een grotere oppervlakte dan de MRDH
beslaat. Het gebied ten noorden van Leidschendam-Voorburg grenst aan een
gebied dat niet onder de MRDH valt. Er moet een grotere infrastructuur komen.
Daarom moet in grotere verbanden worden samengewerkt en moet er over de
grenzen van de eigen verantwoordelijkheid worden gekeken. Op grond hiervan
zal er een vervoersautoriteit moeten komen die het gebied tussen AmsterdamRotterdam en Utrecht bestrijkt.
De heer BRAAM is nooit voorstander geweest van de metropoolregio. De PVV
zou willen toewerken naar een autoriteit die voor de hele provincie geldt. Dan zijn
vier of vijf aanbestedingen in de toekomst misschien niet meer aan de orde. Er
moet gestreefd worden om op de verschillende trajecten zo min mogelijk
vervoerders te laten zijn.
Mevrouw VAN DOBBEN DE BRUIJN merkt op dat een paar weken geleden een
commissie is ingesteld, onder leiding van de minister-president, die gaat kijken
naar de infrastructuur van de Randstad. Dit is gebeurd, omdat men zich zorgen
maakt over het dichtslibben van de Randstad. De MRDH samen met de provincie
kan input geven aan die commissie.
Mevrouw VAN NES deelt mee dat Ridderkerk aan de Drechtsteden grenst. De
Drechtsteden heeft buslijnen door Ridderkerk geschrapt. Het vervoer zou breder
en liefst provinciaal moeten worden getrokken.
Mevrouw VAN NUNEN ziet in het kader van de aansluiting onderwijsarbeidsmarkt dat partijen samenwerken in de Economic Board Zuid-Holland. Hoe
kan de provincie de Economic Board versterken mat haar inbreng?
Mevrouw VROLIJKS wil de Hoekse Lijn ter tafel brengen. Er is een update
gekomen, waarin staat dat er voor de uitbreiding nog voor vier maanden geld
beschikbaar is. Dan is het budget daarvoor op.
De heer El MAJJAOUI denkt dat het goed is dat er een vervoersautoriteit komt,
zodat de randgebieden beter aan bod kunnen komen. Er moet kritisch worden
bekeken hoe de MRDH zich in de toekomst gaat ontwikkelen en op welke wijze
de ambtenaren beter met de provincie kunnen gaan samenwerken.
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De heer STOOP deelt mee dat de Economic Board door de provincie is opgericht
om samen met andere partners bij te dragen aan de stimulering van de
economische ontwikkeling. De barrières die daarvoor geslecht moeten worden,
worden ook gezamenlijk geslecht. De input van de provincie wordt gegeven in het
bestuurlijk overleg tussen de MRDH en de provincie. Ook binnen de MRDH zal
het onderwerp aandacht krijgen, omdat hierbij het welzijn van de inwoners
provinciebreed van belang is.
Mevrouw VAN NUNEN stelt de concurrentiepositie ten opzichte van andere
stedelijke regio’s in Europa aan de orde. Daaraan moet worden gewerkt, want
anders wordt de concurrentiepositie erg mager.
De heer BRAAM deelt mee dat de provincie de vestiging van Decathlon langs de
snelweg niet heeft toegestaan, terwijl er veel kleine detailhandel, gokhallen en
eetgelegenheden langs de snelweg zijn gevestigd. De provincie zit vaak te veel
op de stoel van de gemeente. Het zwaartepunt van de MRDH ligt bij Rotterdam
en Den Haag. Die maken een groot gedeelte van het budget van de MRDH op.
De heer SCHEURWATER wil de kracht van een kenniseconomie uitbuiten en wil
afspraken maken waar iets moet worden geregeld om de tekorten in de zorg en
het havenbedrijf tegen te gaan. De zzp’ers en de start-ups moeten worden
geholpen door middel van het verlenen van kapitaal. Ook moeten mensen met
elkaar worden verbonden. De MRDH en de provincie kunnen hierin een
specifieke rol vervullen.
De heer SLUIJS vindt de kenniseconomie heel belangrijk. Ook de kleine
ondernemers moeten niet worden vergeten. Het werkloosheidspercentage in de
regio is 6,3, terwijl het landelijk percentage 3,9 bedraagt. Dat zijn cijfers die
zorgen baren. In Den Haag zitten 27.000 mensen in de bijstand. Hun positie is
aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Gezamenlijk moet worden bekeken hoe
de arbeidsmarkt beter kan worden benut. Het economisch vestigingsklimaat moet
zo worden ingericht dat mensen een onderneming kunnen starten en een
bijdrage kunnen leveren aan de regio.
De heer SCHOTEL zegt dat er moet worden samengewerkt, maar dat gemeenten
en de provincie elkaar op veel gebieden tegenwerken In Zoetermeer kunnen
bedrijventerreinen niet worden ontwikkeld, omdat de provincie de bouw van
kantoren tegenhoudt. De bevordering van werkgelegenheid wordt
tegengehouden, terwijl er zou moeten worden samengewerkt. Er moet echt
worden samengewerkt, maar partijen moeten elkaar niet dwingen om bepaalde
dingen te doen of niet te doen.
De heer MINDERHOUT heeft zich altijd goed kunnen vinden in het beleid van de
provincie voor detailhandel, kantorenlocaties en bedrijventerreinen. Het is van
groot belang dat de provincie ervoor zorgt, in dialoog met de gemeenten, dat er
duidelijk spelregels zijn voor het inpassen van kantoorlocaties. De bedoeling
hiervan is dat de centra levendig blijven en dat de schaarse ruimte niet wordt
verrommeld door concurrentie tussen gemeenten.
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De heer STOLK denkt dat er een aantal goede slagen is gemaakt. Er wordt per
regio bekeken of er een gezamenlijke agenda mogelijk is die bij die regio past.
Buiten de economische agenda wordt ook bekeken of de bereikbaarheid en de
volkshuisvesting zijn geregeld. Het belang van de human capitalagenda wil
spreker benadrukken. De arbeidsmarkt is het grote knelpunt in de economische
ontwikkeling in deze provincie. De provincie heeft geld uitgetrokken om
onderzoek te doen naar de knelpunten. Daarbij moeten de provincie en de
gemeenten samen optrekken om per regio een goede agenda te ontwikkelen.
Mevrouw VAN DOBBEN DE BRUIJN zegt dat 30% van de banen die over tien
jaar nodig is, nu nog niet bestaat. Jonge mensen willen banen en educatie. Het is
geen taak van de provincie om veel aan onderwijs te doen. Banen,
werkgelegenheid en educatie moeten worden gestimuleerd. Dat zou spreekster
heel graag op de agenda willen hebben.
De heer MOOIJMAN wijst in het kader van human capital op het rapport van de
heer Tordoir over Zuid-Hollandse netwerken. Hij laat duidelijk zien dat in
bepaalde gebieden een tekort aan arbeidskrachten is, terwijl er in andere
gebieden een overschot is. De markten sluiten niet goed op elkaar aan. Daarvan
kunnen de gemeenten gebruikmaken.
De heer SCHEURWATER vindt dat er uitvoering moet worden gegeven aan het
rapport. Er moeten mensen mee aan de slag gaan.
De heer VAN DER MARK vermeldt een bijeenkomst van de MRDH. De MRDH
organiseerde bezoeken aan onder andere Vlaardingen-Schiedam, de Binckhorst,
Delft en het Westland. Het was prachtig om te zien wat er in die gebieden
aanwezig is en wat er wordt gedaan. Op het WHC in Naaldwijk zitten 1400
leerlingen en er gebeurt daar veel. Het bedrijfsleven, het onderwijs, de
onderzoeksinstellingen en de overheid hebben daar iets ontwikkeld. De enige
wens die de raad van Westland heeft, is een busverbinding.
De heer VAN BOVEN merkt op dat Nissewaard zonnepanelen voor het zwembad
wil. Dit moet worden aanbesteed. Niemand wil dit doen. In de buurt van
Nissewaard is een ondernemer in zonnepanelen. Door regelgeving is het heel erg
moeilijk om een zzp’er een dergelijke opdracht te verstrekken, terwijl die zzp’er
het werk veel goedkoper kan uitvoeren.
De heer MINDERHOUT heeft van Den Haag begrepen dat kleine ondernemers
uitstekend samenwerken en dat zij door middel van lokale burgerinitiatieven veel
daken van zonnepanelen voorzien. De gemeenten zouden daarover met elkaar in
gesprek moeten gaan.
De heer SLUIJS deelt mee dat Den Haag een prijs heeft gewonnen. De
gemeente mag zich de komende twee jaar de meest mkb-vriendelijke
opdrachtgever noemen. De prijs gaat over het aanbesteden. De mkb’er krijgt veel
kansen om op een werk in te schrijven. Viervijfde van de projecten in de stad
komt bij het mkb terecht.
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Mevrouw KAYADOE is blij dat in februari een commissie Economisch
vestigingsbeleid wordt gehouden, waarin over deze onderwerpen wordt
gesproken. De commissie kan adviezen meegeven aan de bestuurlijke
commissie. Spreekster vraagt de aanwezige raadsleden op om alle adviesleden
op te roepen naar de adviescommissie te komen.
De heer BEEK is bij de bijeenkomst van de MRDH naar Rotterdam geweest. De
klacht van start-ups was dat een jonge start-up niet bij de overheid binnenkomt,
omdat de aanbestedingsregels complex zijn. Er moet een bepaalde omzet
worden gemaakt en er moeten bepaalde klussen zijn gedaan. Spreker raadt aan
om dit in de adviescommissie mee te nemen.
De heer SCHEURWATER stelt voor om ruimte te geven waar het kan en regie te
voeren waar het moet. Dan komt de zzp’er aan bod en wordt hem de
mogelijkheid geboden om bepaalde werken aan te nemen, zodat hij kan groeien.
De heer BRILL denkt dat het goed is om naar maatwerktoepassingen te kijken.
Het Hof van Straatsburg doet de uitspraak dat de regelgeving van de provincie
gemeenten niet mogen beperken in hun vestigingsmogelijkheden.
Mevrouw OOSTEROP vindt het een gemiste kans dat de PS-leden niet voor de
bustour zijn uitgenodigd.
Mevrouw WOUDSTRA mist een actieplan en dat betekent dat de raadsleden van
de diverse gemeenten elkaar eerst beter moeten leren kennen.
Kennisuitwisseling moet gemakkelijker worden, waardoor informatievoorziening
kan plaatsvinden.
De heer POTJER denkt dat er minder snel kan worden geschakeld, omdat er in
de MRDH-regio een competentiestrijd ontstaat. Spreker is benieuwd wat de
raadsleden van hun inbreng bij de MRDH vinden.
Mevrouw KAYADOE deelt mee dat er een conceptstrategische agenda is. Die
wordt in de volgende adviescommissie besproken. Die wil spreekster nu niet
bespreken. De MRDH heeft vorig jaar een tussentijdse evaluatie gehouden. Er
zijn verbeterpunten naar voren gekomen, zoals sneller onderwerpen op de
agenda kunnen zetten, sneller schakelen en eerder de stukken toesturen.
Spreekster vindt dat de MRDH enorm vooruitgaat. Misschien kan de provincie
aan de MRDH een voorbeeld nemen.
De heer MEEUWISSEN wil dat er zo mjn mogelijk aandacht wordt besteed aan
de energietransitie. De PVV gelooft niet dat CO2 de thermostaat van het klimaat
is.
De heer VAN DER MARK is in het Westland blij met een beetje CO2.
De heer MOOIJMAN heeft niet het idee dat wat er in de vorige vergadering is
besproken op de agenda van de MRDH is gekomen. Ook is er geen uitwerking
gegeven aan de punten die op de vorige bijeenkomst aan de orde zijn geweest.
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Wat denken de overige raadsleden dat hieraan kan worden gedaan? Hoe zal de
samenwerking concreet worden vormgegeven?
De heer SCHOTEL ziet dat de provincie steeds opener naar de MRDH wordt. Er
komt een samenwerking tot stand. De provincie is bij bestuurscommissies
aanwezig. De provincie was met enkele mensen aanwezig bij de sessie, waarop
de excursies plaatsvonden. Spreker herkent zich niet in de opmerking van de
heer Mooijman.
De heer VAN DER MARK is het niet eens met de heer Mooijman. De laatste tijd
merkt spreker dat er iets aan het veranderen is, in de samenwerking, het praten
met elkaar en het luisteren naar elkaar.
Mevrouw WOUDSTRA brengt bij de wethouder in wat er vandaag besproken is.
Het is aan de raadsleden zelf om ervoor te zorgen dat de stukken van de MRDH
op de agenda van het college komen.
De her BRILL heeft het gevoel dat in de afgelopen periode er een betere relatie is
ontstaan tussen de gemeenten en de provincie. De gedeputeerde Vermeulen is
aanwezig bij het presidium van de MRDH. Het is ook van belang dat de
combinatie MRDH-PZH naar buiten wordt gecommuniceerd. De inwoner moet
daarbij ook een gevoel krijgen. Het internet moet zodanig worden ingericht dat er
over en weer informatie kan worden uitgewisseld om de inwoner te bedienen.
De heer VAN ROSSUM denkt dat afstemmen nog belangrijker is dan
samenwerken. Binnen de MRDH worden de agenda’s voor de adviescommissies
en de bestuurscommissies door de 23 gemeenten doorgenomen. Hierbij worden
de onderwerpen met de gemeenten afgestemd.
De heer STOOP kan moeilijk zeggen wanneer een volgende bijeenkomst moet
plaatsvinden, omdat hij niet meer verkiesbaar is voor de volgende periode. Het
zou goed zijn om in het najaar een nieuwe bijeenkomst te houden. PS zijn dan
ook een beetje warmgedraaid. Misschien is het goed om te vergaderen in kleine
groepen, zodat dieper op de inhoud kan worden ingegaan.
De heer SCHEURWATER denkt dat het goed is om na te denken over punten die
in de politiek spelen, zowel in de provincie als binnen de MRDH. Daarover kan
van gedachten worden gewisseld. Voor verkeer, vervoer en duurzaamheid zou
een soort regietafels kunnen worden opgericht om met elkaar in een kleiner
gezelschap over die onderwerpen te spreken.
De heer MOOIJMAN lijkt het goed om meer puntsgewijze te gaan werken, want
er is in de gehouden vergaderingen sprake van goede voornemens, maar het is
wel een herhaling van zetten.
De heer BRAAM wil de afgevaardigden van de gemeente Den Haag bedanken
voor hun aanwezigheid. De vorige keer werden zij gemist. Uit Rotterdam is een
afgevaardigde van de PVV aanwezig maar van andere partijen wordt de
aanwezigheid gemist. De bijeenkomst van vandaag is goed, maar de gewenste
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verdieping is er niet. Het zou niet verkeerd zijn om in kleine groepen over
bepaalde onderwerpen te spreken.
De heer DE VRIES vindt het ook efficiënter om in groepjes te vergaderen. Dan
kunnen wensen beter worden geuit. Human capital wil spreker graag aan de
onderwerpen toevoegen.
DE heer SCHOTEL vindt het een goed idee om in het najaar weer bij elkaar te
komen. De bijeenkomst zou dan kunnen worden gesplitst in een plenair gedeelte
en een gedeelte met kleine groepjes. Dan kan dieper op de onderwerpen worden
ingegaan. Binnenkort worden regionale bijeenkomsten gehouden voor de
bespreking van de strategische agenda van de MRDH. In de maand maart 2019
zullen de bijeenkomsten plaatsvinden. Het zou een idee zijn om de Statenleden
uit te nodigen bij de discussies aanwezig te zijn. Spreker herkent in de discussie
van vandaag een heleboel punten die in de strategische agenda staan.
De heer PATTY vindt het teleurstellend dat van de 23 gemeenten er maar 14
aanwezig zijn vandaag. Dit kan te maken hebben met het tijdstip, want het is voor
veel raadsleden lastig om op dit tijstip aanwezig te zijn. Misschien kan hiernaar
worden gekeken. Het is goed om op de bijeenkomt eerst plenair bij elkaar te
zitten, maar daarna moet in kleinere groepen dieper op de onderwerpen worden
ingegaan.
De heer SCHIPPERS denkt dat er met nog meer raadsleden het lastig wordt om
plenair onderwerpen te bespreken. Splitsing naar onderwerpen lijkt hem
verstandig. In het najaar moet een volgende bijeenkomst worden gehouden.
De heer VAN BOVEN denkt dat er wat is bereikt door naar elkaar te luisteren. In
Nissewaard is een groep opgericht, waaraan de burgemeester deelneemt. De
groep is opgericht om speciaal de onderwerpen van de MRDH te bespreken.
De heer EILANDER vindt een verdiepingsslag in kleinere sessies aan te bevelen.
De vergaderingen ’s avonds beleggen, is gemakkelijker. Op ambtelijk niveau
wordt de relatie tussen de provincie en de MRDH steeds beter. Spreker
constateert dit, omdat hij regelmatig in het provinciehuis is te vinden.
De heer YILMAZ vindt dat de burger goed moet worden geïnformeerd over de
besluiten die in MRDH-verband worden genomen. De MRDH is een goede eerste
stap naar meer strategische samenwerking. Er moeten geen aparte commissies
komen, omdat die er al zijn bij de provincie en de gemeenten. Er moet voor
worden gewaakt dat er geen derde gremium naast PS en de gemeenten komt. Er
moet zoveel mogelijk worden aangesloten bij bestaande structuren.
De heer DRIESPRONG is het eens met de vergaderfrequentie. Afhankelijk van
de onderwerpen zou je die kunnen opvoeren, zodat er tussentijds per onderwerp
bijeenkomsten worden gehouden. De uitkomsten van besprekingen in kleiner
verband moeten worden teruggekoppeld naar dit gremium.
De heer BRILL denkt dat het goed is om een verdiepingsslag te maken. De
volgende keer moeten de onderwerpen die aan de orde zijn gekomen, worden
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uitgediept. Bekeken moet worden of daarmee iets concreets kan worden
gerealiseerd. Het is mooi dat de gemeenten Den Haag en Rotterdam vandaag
zijn vertegenwoordigd. Mensen die deskundig zijn op een bepaald gebied moeten
bij elkaar worden gezet om die onderwerpen in kleine sessies te bespreken.
Mevrouw VAN DOBBEN DE BRUIJN kan zich aansluiten bij de vorige sprekers.
Spreekster kijkt uit, naar een krantenartikel, waarin staat dat de MRDH en de
provincie een bijdrage voor openbaar vervoer en infrastructuur hebben geleverd
aan de commissie Rutten. Spreekster hoopt dat de werkgelegenheid en educatie
een speerpunt worden voor de MRDH en de provincie. Snel internet moet worden
aangelegd, zodat iedereen kan worden geïnformeerd over wat er in de
samenwerking tussen de provincie en de MRDH gebeurt.
Mevrouw BOUT vindt de regionale bijeenkomsten van de MRDH handig, omdat
de reistijd korter is en de bijeenkomst in de avonduren wordt gehouden. De
Statenleden kunnen zich hierbij aansluiten.
Mevrouw VAN NUNEN wil een volgende bijeenkomst in het najaar houden. Het is
misschien een idee om met thematafels te werken die met een stelling worden
ingeleid door een spreker. Dat stuurt de discussie meer dan vandaag het geval
was.
De heer BEEK vindt het opsplitsen prima, maar een plenaire bijeenkomst heeft
ook waarde, omdat je dan hoort wat anderen zeggen. De vorige keer stond de
politieke legitimiteit ter discussie. Die heeft spreker vandaag niet meer gehoord,
wat een grote winst is. Spreker zou het wel graag over kerncentrales willen
hebben, want zonder die centrales kan de energietransitie niet worden
gerealiseerd.
De heer El MAJJAOUI wil meegeven dat er gezamenlijk moet worden
opgetrokken bij de thema’s openbaar vervoer, werkgelegenheid, klimaat en
duurzaamheid. Het openbaar vervoer moet laagdrempelig zijn en de tarieven
moeten voor de burger betaalbaar zijn. De burger moet optimaal worden bediend,
zodat de burger op een traject van meer vervoerders gebruik kan maken.
De heer VAN ROSSUM vindt het mooi dat de provincie, de gemeenteraadsleden
en de MRDH bij elkaar zijn gekomen. Dat moet zeker gecontinueerd worden. Het
zou goed zijn om de vergadering op te splitsen. In ieder geval moet er voor de
mobiliteit een aparte groep komen. Spreker hoopt dat er gezamenlijk kan worden
gelobbyd voor meer geld voor het openbaar vervoer.
De heer BEEK vindt het moeilijk om aan zijn collega-raadsleden te vertellen wat
er binnen de MRDH gebeurt. Des te moeilijker is het om dit aan de burger te
vertellen. In zijn gemeente is er een actieve stuurgroep die al jaren zeer goed
functioneert. De nieuwe burgemeester moet goed worden geïnformeerd over wat
hij moet gaan doen in de andere bestuurslagen. Met het oprichten van
thematafels moet opgepast worden dat die niet als een soort adviescommissies
gaan functioneren.
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Mevrouw KAYADOE gaat in de commissie Vestigingsklimaat vragen of er
bereidheid is om een Statenlid een keer als waarnemer uit te nodigen.
Mevrouw DE ZOETE kijkt ernaar uit om in het najaar in kleinere groepen op
bepaalde onderwerpen dieper in te gaan en van elkaar te leren.
De heer DE WOLF vindt het goed dat de hier aanwezigen elkaar hebben
gevonden. Spreker is er een voorstander van om elkaar in de adviescommissies
en de vervoersautoriteit uit te nodigen.
Mevrouw VAN NES-DE MAN is gast vandaag. Het plenaire deel waardeert zij
enorm. Als er in kleine groepjes wordt vergaderd, dan moet worden voorkomen
dat het werk van de adviescommissies wordt overgedaan.
Mevrouw WOUDSTRA roept op om tot actie te komen. Spreekster vindt het niet
goed om tot het najaar te wachten om elkaar te zien en verbanden aan te gaan.
De heer AMMERLAAN vindt het belangrijk maar best lastig om aan de burgers
bekend te maken wat er wordt gedaan. Plenair vergaderen is prima, in kleine
groepjes een verdiepingsslag maken, is een goede zaak. In het najaar kan de
volgende bijeenkomst worden gehouden.
De heer STOLK merkt op dat de MRDH en de provincie te lang met de ruggen
naar elkaar hebben gestaan. Dat is nu voorbij en dat is winst. De specifieke rol
van de volksvertegenwoordiging in dit soort samenwerkingsverbanden wil spreker
de volgende vergadering aan de orde stellen. De raadsleden kunnen de provincie
helpen door zoveel mogelijk mensen op te roepen om te gaan stemmen. Met de
nieuwe Staten zal het gesprek worden voortgezet.
De heer MINDERHOUT vindt het belangrijk om bepaalde zaken met elkaar te
bespreken. De deltametropool streeft naar een warmtestrategie. Dat is iets
waarop de provincie ook inzet. Het is belangrijk dat er kennisdeling tot stand komt
en dat partijen weten hoe zij elkaar kunnen versterken. Spreker zou de
warmtestrategie willen bespreken. Daarvoor zou hij van tevoren informatie willen
krijgen.
Mevrouw REGTS vindt het een warme bijeenkomst. Hiermee moet worden
voortgegaan. Het is prima om in het najaar weer bij elkaar te komen. Het is een
goed idee om in kleine clubjes met elkaar te discussiëren, maar er moet ook een
plenaire bijeenkomst worden gehouden. Het is belangrijk dat de
volksvertegenwoordigers elkaar kennen en er moet ook een follow-up komen uit
de gevoerde gesprekken, want het moet geen praatgroep worden.
Mevrouw OOSTEROP is het eens met de ingezette lijn. Spreekster hoorde het
woord ’regietafels’. Het is niet haar bedoeling om op de stoel van GS te gaan
zitten.
De heer VAN RIJNBERK vindt het goed dat volksvertegenwoordigers elkaar
ontmoeten en dingen met elkaar uitwisselen. Hij zou graag in kleinere groepjes
dieper op de materie ingaan.
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De heer BAKX maakt zich zorgen over het ambt van volksvertegenwoordiger.
Hoe legitiem is het wat deze volksvertegenwoordigers vandaag aan het doen
zijn? In de volgende periode, mits hij wordt verkozen, wil hij zich hard maken voor
de plaats en de positie van het middenbestuur in relatie tot de gemeenten.
Spreker wil zich verdiepen in de rol van de provincie in relatie tot de MRDH op
besluitvormend gebied.
De heer SLUIJS denkt dat het goed is om de bespreking eerst plenair te houden.
Daarna kan een knip worden gemaakt in economie en mobiliteit. Dan kan dieper
op de materie worden ingegaan. Er moeten niet te veel commissies worden
ingesteld. Spreker heeft deze bijeenkomst als positief ervaren. Het is goed om bij
elkaar te komen. Dit is een regio waarop je trots kunt zijn, maar met 6,3%
werkloosheid is er veel werk aan de winkel. Dat wil zijn fractie graag met de
andere gemeenten aanpakken.
De heer POTJER merkt op dat de metropoolregio een belangrijk onderdeel van
de provincie Zuid-Holland is. Bekeken moet worden wanneer er aanleiding is om
bij elkaar te komen.
De heer THEPASS vindt de splitsing tussen de plenaire bijeenkomst en de
thematische verdieping positief.
De VOORZITTER hoort dat de aanwezigen deze bijeenkomst zeer waarderen.
De bijeenkomst moet vervolgd worden, zeker om elkaar te ontmoeten. De tweede
helft van dit jaar is een goed moment om elkaar weer te treffen. Het verslag van
deze vergadering zal naar alle griffies gaan. Het verslag met de ov-bedrijven
wordt ook naar de griffies gestuurd. Spreker wenst iedereen succes bij de
Statenverkiezingen. Er zullen veel raadsleden campagne gaan voeren. Hij
bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en wenst hen een goede thuisreis.
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