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Onderwerp:

Rapport Tordoir over Zuid-Hollandse netwerken: een analyse van ruimtelijke interacties tussen 

gemeenten en kernen

Publiekssamenvatting:
Prof. P.P. Tordoir heeft in opdracht van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland het 
onderzoeksrapport “Zuid-Hollandse netwerken: analyse van ruimtelijke interactie tussen 
gemeenten en kernen” uitgebracht. Het rapport biedt provincie en gemeenten van Zuid-Holland 
inzicht in verplaatsingen, migraties en verzorgingsstromen binnen en tussen gebieden. Op 17 mei 
presenteert prof. Tordoir zijn bevindingen in de Statencommissie Bestuur en Middelen. De 
opdracht tot het rapport over de Zuid-Hollandse netwerken vloeit voort uit de notitie Slimmer en 
Sterker bestuur en de vervolgrapportages hierover. Het rapport van Professor Tordoir geeft 
inzicht in ruimtelijke samenhang op vele terreinen en uitgesplitst naar vele groepen en ruimtelijke 
schaalniveaus.

Advies:
1. Kennis te nemen van de analyse van de heer Prof. Dr. P.P. Tordoir over de ruimtelijke 

interactie tussen gemeenten en kernen;
2. Kennis te nemen van de uitnodiging van Provinciale Staten aan Prof. Tordoir voor een 

presentatie in de vergadering van de commissie van Bestuur en Middelen van 17 mei 
2017;

3. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarin een eerste reactie op het rapport 
Zuid-Hollandse netwerken - analyse van ruimtelijke interactie tussen gemeenten en 
kernen wordt gegeven;

4. De analyse uit het rapport Zuid-Hollandse netwerken - analyse van ruimtelijke interactie 
tussen gemeenten en kernen te betrekken bij het opgave- en gebiedsgericht werken van 
Zuid-Holland.

5. Vast te stellen de publiekssamenvatting inzake het rapport Zuid-Hollandse netwerken: 
een analyse van ruimtelijke interacties tussen gemeenten en kernen. 

Besluit GS:
vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om een brief aan de gemeenten en de 
regio’s toe te voegen waarmee het rapport wordt aangeboden en waarin wordt aangekondigd dat 
de provincie een bijeenkomst zal organiseren waarin het rapport wordt toegelicht en besproken

Paraaf voor agendering:

Behandelend ambtenaar: J.C. Welsink-Bax Akkoord

Ambtelijk opdrachtgever / Leidinggevende: M.L.EFf.Hoogendoorn - Bruins Slot digitaal

Bestuurlijk opdrachtgever / Portefeuillehouders: RAM  van der Sande

Provinciesecretaris J.H. de Baas

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn
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Bijlagen:

- Rapport van Prof. Dr. P. Tordoir over Zuid-Hollandse netwerken, een analyse van ruimtelijke 
interactie tussen gemeenten en kernen

- Concept-Brief van GS aan PS – Rapport Tordoir over Zuid-Hollandse netwerken, een analyse 
van ruimtelijke interactie tussen gemeenten en kernen
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1 Toelichting voor het College

Zie brief aan Provinciale Staten

2 Proces

De opdracht tot het rapport over de Zuid-Hollandse netwerken vloeit voort uit de notitie Slimmer 

en Sterker bestuur en de vervolgrapportages hierover. Zie hiervoor ook de brief aan Provinciale 

Staten. In overleg met Vereniging van Zuid-Hollandse gemeenten is een gezamenlijk proces 

gestart om te komen tot een gezamenlijk beeld over bestuurskracht en effectieve regionale 

samenwerking. Om te komen tot meer empirische onderbouwing dient nu (ook) het door 

Professor Tordoir gebouwde geavanceerde Geografische Informatiesysteem. Via dit systeem 

kunnen ruimtelijk interactienetwerken worden opgespoord. Deze informatie dient ter 

onderbouwing van beleidskeuzes. Het doel is verder om met behulp van deze analyse en andere 

gegevens – samen met Zuid-Hollandse gemeenten - te komen tot een DNA van gebieden in Zuid-

Holland. Dit dient dan ter onderbouwing van het opgave- en gebiedsgericht werken.

Het rapport zal in het kader van gebiedsgericht  werken worden betrokken bij het samen met de 

(sub)regio's opstellen van gebiedsprofielen. Waar opportuun zal daarbij ook het koepelverhaal 

worden betrokken.

3 Communicatiestrategie

Het rapport en de GIS-kaarten zullen na de vergadering van de commissie Bestuur en Middelen  

worden geplaatst op de website van Zuid-Holland. Met bestuurders, maatschappelijke instellingen 

en ondernemers zullen we bijeenkomsten organiseren in de gebieden.
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