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Onderwerp

Essay Bestuurlijke samenwerking in (Metropool)regio’s

Publiekssamenvatting
Gedeputeerde Staten vinden het van belang dat de provincie Zuid-Holland een sterk openbaar 
bestuur kent. De afgelopen jaren ontstaan er veel verschillende vormen van regionale 
samenwerking en nemen deze samenwerkingsvormen een steeds sterkere positie in, vooral rond 
de grote steden. Om deze verschillende vormen van regionale samenwerking beter te kunnen 
begrijpen, hebben de hoogleraren Geert Teisman en Wim Voermans een essay geschreven in 
opdracht van Gedeputeerde Staten. Hierin schrijven zij dat het succes van regionale 
samenwerking afhangt van (1) de cultuur van samenwerking en (2) de flexibiliteit om per
vraagstuk op verschillende momenten met verschillende partijen samen te werken. Bovendien 
erkennen zij het belang van de positie van de democratische vertegenwoordiging op de diverse 
regionale schaalniveaus.

Advies
1. Kennis te nemen van het essay 'Bestuurlijke samenwerking in (Metropool)regio's';
2. Vast te stellen de GSbrief waarin het essay 'Bestuurlijke samenwerking in 

(Metropool)regio's' wordt aangeboden aan Provinciale Staten;
3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het essay 'Bestuurlijk samenwerking in 

(Metropool)regio's'.

Besluit GS
Vastgesteld met een tekstuele machtiging voor de portefeuillehouder om in de brief te 
verwoorden dat de intentie van het essay is om het debat over opgavegerichte regionale 
samenwerking te stimuleren en dat het geen standpunt van PZH betreft.

Bijlagen
- Essay 'Bestuurlijke samenwerking in (Metropool)regio's'
- GS brief - Essay Bestuurlijke samenwerking in metropoolregio

Paraaf voor agendering

Behandelend ambtenaar Pouw, B. Akkoord

Ambtelijk opdrachtgever / Leidinggevende Hoogendoorn-Bruins Slot, M.L.E.F. digitaal

Bestuurlijk opdrachtgever / Portefeuillehouders Baljeu, J.N.

Provinciesecretaris De Baas, J.H.
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1 Toelichting voor het College

Tijdens de GS-vergadering van 5 december jl. is het essay Bestuurlijke samenwerking in 

(Metropool)regio’s als eerste concept besproken. Daarbij heeft u verzocht om het essay te 

voorzien van een bestuurlijke oplegger en vervolgens aan te bieden aan de Staten. Dit zou 

gepaard kunnen gaan met de aanbieding van de tussenrapportage Slimmer en Sterker Bestuur

2017.

Naar aanleiding van bovenstaande is de GSbrief over het essay ‘Bestuurlijke samenwerking 

in (Metropool)regio’s opgesteld, die nu ter vaststelling voor u ligt. In de GSbrief wordt de link 

naar het traject Slimmer en Sterker Bestuur gemaakt. Het essay is geen bijlage bij de 

Tussenrapportage Slimmer en Sterker Bestuur 2017, maar wordt wel tegelijkertijd met de 

Tussenrapportage Slimmer en Sterker Bestuur 2017 opgestuurd naar Provinciale Staten. Er 

is daarom, naast het besluit over de Tussenrapportage Slimmer en Sterker Bestuur 2017, 

een apart besluit/workflow opgesteld voor de GSbrief over het essay.

Zie de GSbrief voor de verdere (inhoudelijke) toelichting.

Financieel en fiscaal kader

Geen verdere bijzonderheden. De kosten voor de opdracht aan de hoogleraren Voermans en 

Teisman zijn betaald uit het budget van het Bureau Bestuurlijke Zaken en Toezicht

Juridisch kader

Geen verdere bijzonderheden.

2 Proces

Het essay en de bijbehorende GSbrief en bijlagen zullen tegelijkertijd met de Tussenrapportage 

Slimmer en Sterker Bestuur 2017 aan Provinciale Staten worden verstuurd. Deze zullen worden 

besproken tijdens de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Middelen van 24 januari 

2017.

3 Communicatiestrategie

De publiekssamenvatting zal worden gepubliceerd na verzending van het essay aan Provinciale 

Staten.
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