
WELKOM 
R’DAMSE REGIO 



Welkomstwoord 

Gedeputeerde Floor Vermeulen 



https://www.youtube.com/watch?v=hxCIAZ9dfCI&list=PLIyn46sZNiAR-13xzsqlO5R8b2rOYxqT6&index=5&t=0s


19.00   Welkomstwoorden 

19.15   Presentaties workshops 

19.50   Workshop ronde 1 

20.10   Pauze en wisseling workshops 

20.20   Workshop ronde 2 

20.40   Pauze en wisseling workshops 

20.50   Workshop ronde 3 

21.10 -22.00  Netwerkborrel & informatiemarkt 

Programma 



# zuid-hollandontmoet 



WIJ WERKEN AAN 
DE BEST BEREIKBARE PROVINCIE 



 

“Het is onze ambitie om van Zuid-Holland de best bereikbare provincie van 

Nederland te maken. Daar zetten wij ons dag in dag uit voor in.” 

 
 

 Gedeputeerde Rik Janssen       Gedeputeerde Floor Vermeulen 

“Het is onze ambitie om van Zuid-Holland de best bereikbare provincie van 

Nederland te maken. Daar zetten wij ons dag in dag uit voor in.” 

 
 

 Gedeputeerde Rik Janssen       Gedeputeerde Floor Vermeulen 



Wat doet de 

provincie  

aan  

verkeer  

en  

vervoer? 



Onderhoud  

van  

wegen, vrije 

busbanen, 

fietspaden  

en  

vaarwegen 



Versterking agglomeratiekracht door hoogwaardige stedelijke voorzieningen 

op de goede plek te situeren, gekoppeld aan hoogwaardige ontsluiting 

Versterking agglomeratiekracht door hoogwaardige stedelijke voorzieningen 

op de goede plek te situeren, gekoppeld aan hoogwaardige ontsluiting 



Concessies voor het openbaar vervoer in een deel van Zuid-Holland Concessies voor het openbaar vervoer in een deel van Zuid-Holland 



Goede en veilige doorstroming wegen en vaarwegen,  

Samen met andere wegbeheerders 

Goede en veilige doorstroming wegen en vaarwegen,  

Samen met andere wegbeheerders 



Energietransitie Mobiliteit, minder energieverbruik en 

minder luchtvervuiling 



SAMEN WERKEN AAN 

AAN DE BEST BEREIKBARE PROVINCIE 



WIJ WERKEN AAN 
BESTUUR, FINANCIËN EN TOEZICHT 



Slimmer 

en 

Sterker 

Bestuur 



Uitgangs-

punten 
Opgave voorop Maatwerk 

Zoveel mogelijk gezamenlijk Consistent regionaal eindbeeld 



Fact based 



Toezicht  

op basis van 

vertrouwen 



Transparant Transparant 



Uniformiteit 

én 

maatwerk 



Proportioneel 

en 

risicogericht 



Horizontaal 

en 

verticaal 



SAMEN WERKEN AAN 
BESTUUR, FINANCIËN EN TOEZICHT 



WIJ WERKEN AAN 
SLIM RUIMTEGEBRUIK 



Regeerakkoord Rutte I (2010) 
• RO meer overlaten aan provincies en gemeenten 

• Toezicht en regie op het gebied van RO naar 
provincies 

 



Sturings-

principes 
 

• Opgavegericht: 

maatschappelijke 

opgaven zijn het 

vetrekpunt 

 

• Provinciaal belang: 

goede ruimtelijke 

ordening op provinciale 

schaal 

 

• Maatwerk waar mogelijk 



Rollen 

Realiserende overheid 
Ondernemend, prestatieafspraken, resultaatgericht, 
risco afwegend, leidend, doelmatig. 

Samenwerkende overheid 
Netwerkend, omgevingsbewust, visionair, stimulerend, 
inspirerend. 

Rechtmatige overheid 
Voorschrijvend, afdwingend, onpartijdig. 

Meewerkende overheid 
Inspelen op en verhouden tot initiatieven uit de 
samenleving, zorgvuldig, verbindend, relatiegericht. 



Realiserende overheid 

Waar overheidsinvesteringen onmisbaar 

zijn, zelf prestaties leveren. 

 

• Provincie beperkte financiële middelen op RO 

en woongebied 

• Provincie realiseert: Provinciale (vaar)wegen, 

fietspaden, groenprojecten (Eendragtspolder) 

 



Samenwerkende overheid 
Waar (meer) regie nodig is, netwerkend 
werken. 

 

Voorbeelden: 
• Flexwonenconferentie 

• Regionale woonvisies 

• Voldoende en evenwichtig gespreide sociale 

woningbouw 

• Actieprogramma Slim ruimtegebruik  

 



Rechtmatige overheid 
Waar optreden noodzakelijk is, wettelijke 
bevoegdheden inzetten. 
 

RO-instrumenten 
• Verordening Ruimte 

• Zienswijze, reactieve aanwijzing en beroep 

• Provinciaal inpassingsplan (PIP), bijvoorbeeld 
bedrijven Nieuw Reijerwaard 

• Toezicht huisvesting vergunninghouders 

 

 



Meewerkende overheid 

Zoveel mogelijk overlaten aan initiatieven 

uit de samenleving. We werken op basis 

van samenwerking en vertrouwen. 



SAMEN WERKEN AAN 

AAN SLIM RUIMTEGEBRUIK 



Workshop 1 

Best bereikbare provincie  

 



WORKSHOP 
DE BEST BEREIKBARE PROVINCIE 



Programma mobiliteit 
Mobiliteitsnetwerk op orde brengen 
• Compleet maken netwerk 

• Behoud en versterking bestaande infra 

• Toekomstige knelpunten voorkomen 

 

Verbeteren balans mobiliteit en omgevingskwaliteit 
• Energietransitie Mobiliteit 

• Verkeersveiligheid 

• Wettelijke eisen lucht en geluid 

 

OV aanbod beter aansluiten op vraag 
• Vernieuwing aanbesteding: voorbeeld recent DAV concessie 

 



Realisatie Beleid 
• Programma Zuid-Hollandse Infrastructuur (PZI) 

• Concessiebeheer 

• Subsidieregeling Mobiliteit (SRM) 

• Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid 

• Programma Bereik! 

• MIRT overleg Rijk 

• Verordening Ruimte 

• Etc. 
 



Relatie ruimte en mobiliteit 
Kern: ruimtelijke ontwikkeling koppelen aan op orde brengen 
mobiliteitsnetwerk. 

 

• Streven naar compact, samenhangend en hoogwaardig bebouwd 
gebied. 

• Hoofdstructuur van vier ruimtelijke systemen: onderling goed 
verbonden. 

• Beter benutten van bebouwde ruimte/ ladder voor duurzame 
verstedelijking. 

• Belangrijke voor ontwikkeling OV-knooppunten en ruimtelijke 
ontwikkeling. 

 



De Omgevingswet 
Artikel 1.3: Maatschappelijke doelen: 

• Beschermen: “veilige en gezonde fysieke leefomgeving en 

een goede omgevingskwaliteit.” 

• Benutten: “doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen 

van de fysieke leefomgeving ter vervulling van 

maatschappelijke functies.” 

 

Artikel 2.3: Primaat bij de gemeente, tenzij:  

• Nationaal/provinciaal belang of  internationaalrechtelijke 

verplichting, of; 

• doelmatiger en doeltreffender bij provincie of Rijk. 

 



Specifieke taken provincies 

volgens Omgevingswet 
• Gebiedsgerichte coördinatie uitoefening taken en 

bevoegdheden gemeenten en waterschappen (incl. 

toezicht WS). 

• Beperken geluidhinder stiltegebieden. 

• Bescherming kwaliteit grondwater.  

• Beheer van watersystemen. 

• Beheer  infrastructuur: regionale luchthavens, lokale 

spoorinfrastructuur, wegen in beheer provincie. 



Relatie provincie - MRDH 
• Wet personenvervoer geeft eigen bevoegdheden 

MRDH voor aanbesteden regionaal en lokaal 

openbaar vervoer. 

• Beheer lokaal spoor ligt bij MRDH. 

• Eigen middelen voor mobiliteit (BDU) met eigen 

subsidiestelsel. 

• Bestuursakkoord MRDH met provincie om 

samenwerking te optimaliseren. 



Voorbeelden provinciale projecten 
Rotterdam e.o. 

• Programmatische Aanpak Rotterdam – Den Haag (met rijk 

en MRDH) 

• Programmatische aanpak Goederencorridor Oost A15 

• Fresh food container terminal Coolport 

• N209 Reconstructie aansluiting A13 

• Bochtafsnijding Schie bij Overschie 

• Clean Inland Shipping (schonere binnenvaart) 

• BAR snelfietsroute 

• Energietransitie: Vier Waterstofbussen tussen Rotterdam 

Zuidplein en Goeree-Overflakkee 

• Inpassing Blankenburgverbinding 

 



Voorbeelden provinciale projecten 
Voorne Putten 

• Programmatische Aanpak Rotterdam – Den Haag (met rijk 

en MRDH) 

• Aansluiting N57 - N218 

• Functionele verbeteringen N218, N496, N494 bij groot 

onderhoud 

• Energietransitie pilot busbaan bij Spijkenisse (SolaRoad) 

• Uitvoeringsprogramma fiets (i.s.m. MRDH) 

• Turborotonde N218-N496  



SAMEN WERKEN AAN 
DE BEST BEREIKBARE PROVINCIE 



Pauze 



Workshop 2 

Slim Ruimtegebruik 

 



WORKSHOP 
SLIM RUIMTEGEBRUIK 



Nu de woningmarkt zo overspannen is, 

moet ook in het groen rondom de steden 

ruimte voor woningbouw worden geboden. 



De verstedelijkingsopgave moet niet alleen 

over woningbouw gaan maar zich 

nadrukkelijk ook richten op de 

werkgelegenheidsopgave. 



Bij bouwlocaties die zijn aangesloten op 

hoogwaardig openbaar vervoer zijn ook 

parkeerplaatsen nodig.  



Er moeten vooral middeldure huurwoningen 

(710-1000 euro) moeten worden gebouwd 

in plaats van meer sociale huurwoningen. 



Om binnenstedelijk meer woningen te 

kunnnen realiseren zullen 

bedrijventerreinen moeten wijken. 



De inzet van nieuwbouw van woningen 

zoveel mogelijk binnenstedelijk te realiseren 

mag ten koste gaan van openbaar groen. 



SAMEN WERKEN AAN 

AAN SLIM RUIMTEGEBRUIK 



Pauze 



Workshop 3 

Bestuur, financiën en toezicht  

 

 



WIJ WERKEN AAN 
BESTUUR, FINANCIËN EN TOEZICHT 



Juist 
 

Onjuist 

De provincie Zuid-Holland is 

verantwoordelijk voor de 

kwaliteit van het openbaar 

bestuur. 



Beter 
Besturen 

 
Slimmer 

en 
Sterker 

Hoe heet de jaarlijkse 

rapportage waar Zuid-Holland 

aandacht besteedt aan de 

ontwikkelingen in het 

openbaar bestuur?  



Als gemeenten ambtelijk 

fuseren moeten ze daarna ook 

bestuurlijk fuseren. 

Juist 
 

Onjuist 



Meer 
 

Minder 

Vanaf 2019 liggen er 52 

gemeenten in de Provincie 

Zuid-Holland. Hoeveel 

gemeenten waren dit in het 

jaar 2000? Waren dit er meer 

of minder dan 85? 



Juist 
 

Onjuist 

De provincie is bevoegd om in 

de plaats van de gemeente 

statushouders te huisvesten. 



Juist 
 

Onjuist 

Als de gemeente haar 

begroting niet in orde heeft of 

te laat ingedient bij de 

provincie beslist de provincie 

of projecten mogen worden 

uitgevoerd. 



Hoe groter de gemeente hoe 

beter zij in staat is haar taken 

uit te voeren. 

Juist 
 

Onjuist 



De jaarrekening wordt door de 

gemeente voor 15 juli 

opgestuurd naar de provincie. 

Deze wordt voor akkoord 

aangeboden naar de 

provincie. 

Juist 
 

Onjuist 



De provincie is de 

zogenaamde ‘eerste 

toezichthouder’ op het college 

van B&W. 

Juist 
 

Onjuist 



Juist 
 

Onjuist 

Uit een landelijke evaluatie 

blijkt dat de gemeenteraad 

haar rol als toezichthouder op 

het college van B&W 

uitstekend vervult. 



De Rotterdamse regio is sterk 

gecentraliseerd. Alle delen van 

de regio hebben een sterke 

relatie met het stadscentrum 

van Rotterdam. 

Juist 
 

Onjuist 



Het doel van toezicht is helder 

geformuleerd in wet- en 

regelgeving. 

Juist 
 

Onjuist 



Ruimtelijke 
ordening, milieu en 

monumenten  
 
 

Ruimtelijke 
ordening, 

constructieve 
veiligheid en zorg 

Provincie is toezichthouder 

van gemeenten op de 

volgende onderwerpen: 



Alle 
inwoners 

 
Raadsleden 

en het 
college van 

B&W 

De provincie houdt toezicht op 

verschillende domeinen. In het 

geval van gezondsheids- of 

veiligheidsrisico's en onjuiste 

besluiten kan er een melding 

worden gemaakt. Wie mogen 

deze meldingen doen? 



Wat zijn de uitgangspunten 

van Interbestuurlijk Toezicht? 

Proactief, 
vertrouwen 

en faciliterend 
 

Sober, 
vertrouwen 

en op afstand 



Hoeveel gemeenschappelijke 

regelingen waren er in 2016 in 

Zuid-Holland per gemeente? 

Meer of minder dan 3 

gemiddeld? 

Meer 
 

Minder 



7 
 

4 

Aan hoeveel 

gemeenschappelijke 

regelingen namen gemeenten 

gemiddeld deel in 2016? 



Zuid-
Holland 

 
Utrecht 

De nieuwe gemeente 

Vijfheerenlanden gaat deel 

uitmaken van de provincie: 



Uitgangspunten van Slimmer 

en Sterker Bestuur zijn: 

Opgave voorop, 
maatwerk en 

Fact based 
 

Maatwerk, 
consistent regionaal 

eindbeeld en 
bestuurlijke 

inrichting leidend 



De provincie zendt 

toezichtinformatie toe aan: 

Alleen het 
College van 

B&W 
 

Zowel het 
College van 
B&W als de 

gemeenteraad 



‘harde’ feiten en 
‘zachte’ signalen 

 
Alleen ‘harde’ 

feiten 

Een toezichthouder vormt zijn 

oordeel op basis van: 



Gemeenten en 
GR’s 

 
Gemeenten, 

waterschappen 
en GR’s 

De provincie is toezichthouder 

op: 



Proportioneel en risicogericht 

werken is dat de provincie: 

Een gesprek voert 
met gemeenten die 

matig of slecht 
scoren 

 
Elk jaar met andere 
gemeenten in Zuid-

Holland een 
toezichtsgesprek 

voert 



Welke stelling is juist? 

Alleen de 
provincie is 

toezichthouder 
op gemeenten 

 
Zowel de 

provincie als het 
Rijk zijn 

toezichthouder 
op gemeenten 



SAMEN WERKEN AAN 
BESTUUR, FINANCIËN EN TOEZICHT 



Afsluiting 

Gedeputeerde Floor Vermeulen 



Waar ontmoeten we elkaar weer? 

13   september  Festival van de Toekomst 

3   oktober   Raadsledenontmoeting 

4   oktober   Verstedelijkingsconferentie 

7   december  Bestuurdersdisours (VZHG en PZH)  

 

 


