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Onderwerp:
Bijdrage evaluatie gemeenschappelijke regeling MRDH

Publiekssamenvatting:
De provincieheeft in een brief aan de voorzitter van het algemeen bestuur van de MRDH een
bijdrage geleverd aan de evaluatie van de gemeenschappelijke regeling MRDH. Gedeputeerde
Staten verheugen zich in de verbeterde o nderlinge verho uding, vooralo mdat intergemeentelijke
samenwerking no o dzakelijkis o m meer agglomeratiekracht te ontwikkelen.
Op het do mein van mo biliteitsbeleid is inmiddels een go ede samenwerking o ntwikkeld,die wat
betreft de provincie kan wo rden voortgezet, maar minder vrijblijvend. De brief bevat nadere
aanbevelingen voorinvulling van de do o rde rijksoverheid gewenste‘betekenisvo lle rol’ van de
provinciein de vervoersautoriteit.
Op de o verige beleidsvelden is geen sprake van formelebevo egdheden of budgetten. In de
huidige regeling hebben de gemeenten zich beperkt tot alleen eco no mischeo ntwikkeling.Vanuit
een integrale benadering is deze beperking kunstmatig. De provinciezo u het to ejuichen als de
MRDH-gemeenten ookop andere terreinen nauwer gaan samenwerken. Daarbij hoeft niet te
wo rden geko zen voorformalisering in een WGR. Het MRDH-bureau kan een faciliterende rol
spelen in die bredere samenwerking.

Advies:
1. Vast te stellen de brief aan de voorzitter van het algemeen bestuur van de MRDH met
daarin een bijdrage aan de evaluatie van de gemeenschappelijke regeling MRDH;
2. Vast te stellen de aanbiedingsbrief aan Provinciale Staten met een afschrift van de brief
aan de voorzitter van het AB-MRDH;
3. Geheimho uding op te leggen op de besluitpunten 1, 2 en 4 op gro nd van art. 55 van de
Provinciewet juncto art. 10 lid 2 sub f Wet Openbaarheid van Bestuur en op te heffen op
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het mo ment dat de brieven aan de voorzitter van het algemeen bestuur van de MRDH en
aan Pro vincialeStaten zijn verzo nden;
4. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel Bijdrage evaluatie
gemeenschappelijke regeling MRDH.
Besluit GS:
vastgesteld met een tekstuele machtiging voorde portefeuillehouder voorenkele ondergeschikte
tekstuele punten; o m ‘wo nen’ op te nemen bij de o pso mmingvan de gebiedstafels, en toe te
vo egen dat bij punt 3, 1 e alinea, wordt to egevo egddat dergelijke intergemeentelijke
samenwerking go ed werkt.
Bijlagen:
-

Brief aan de voorzitter van het AB-MRDH.
Brief aan de leden van Provinciale Staten.
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1 T oelichting voor het College
Vo lgens de afspraken met de MRDH in het convenant over samenwerking uit 2016 is een
bijdrage geleverd aan de evaluatie van de gemeenschappelijke regeling MRDH. De bijdrage richt
zich op een drietal aandachtspunten.
- Minder vrijblijvende invulling betekenisvolle rol in vervoersautoriteit;
- De o ntwikkelingvan de MRDH als metropoolregio in Nederland en de samenwerking met
de provincie;;
- De samenwerking op het gebied van eco no mieen de verdere o ntwikkelingvan de MRDH
als netwerkorganisatie van 23 gemeenten.
Financieel en fiscaal kader:
Dit besluit heeft geen financiële of fiscale gevo lgen
Juridisch kader:
Aan de besluitpunten 1, 2 en 4 wordt op gro nd van artikel 55 van de Provinciewet geheimho uding
o pgelegd aan eenieder die hiervan kennis draagt. De reden is dat Gedeputeerde Staten er belang
bij hebben als eerste kennis te kunnen nemen van de informatie. De geheimho uding o m deze
reden is geno emd in artikel 10, lid 2 letter f van de Wet o penbaarheid van bestuur.
Geheimho uding wordt o pgelegd tot het mo ment dat de brieven aan de voorzitter van het
algemeen bestuur van de MRDH en aan Provinciale Staten zijn verzo nden, aangezien dat het
geko zen mo ment van openbaarmaking van de informatie is.

2 Proces
Op 1 januari 2015 is de gemeenschappelijke regeling MRDH in werking getreden. In de regeling
is o pgeno mendat na twee jaar een evaluatie plaats mo et vinden. De evaluatie wordt aan de
vertegenwoordigende o rganen vo o rgelegd.
In het Co nvenant Samenwerking PZH – MRDH van 30 juni 2016 is o pgeno men(artikel 2.1 g):
“Partijen do en ko mend jaar ervaring op met de samenwerking op basis van een co nvenant.De
MRDH voertdaarnaast in 2017 een evaluatie uit van de gemeenschappelijke regeling MRDH. Op
basis van de ervaringen met het co nvenant en de betreffende evaluatie wo rden voorde zomer
van 2017 co nclusies getrokken over het vervolg van de samenwerking. Onderdeel daarvan is een
eindbeeld vooreen slagvaardige aansturing van het regio naal verkeers- en vervoerssysteem in
Zuid-Ho lland”.
De voorzitter van de MRDH, de heer Abo utaleb, heeft in een AB vergadering de provincie
uitgeno digd tot het leveren van een schriftelijke bijdrage aan de evaluatie.
De brief is ambtelijk voorgesproken in het DT-DT o verleg met MRDH op 18 augustus 2017. Op 28
september 2017 heeft het onderzoeksteam o nder leiding van prof. Jo uke de Vries het eindrapport
van de tussenevaluatie Gemeenschappelijke regeling MRDH o pgeleverd. Het AB-MRDH heeft dit
rapport op dezelfde dag do o rgestuurdnaar de gemeenteraadsleden van de23 gemeenten met het
verzoek o m een zienswijze te geven. Deze wo rden voor1 december 2017 verwacht. Op 21
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december aanstaande kan het AB na o mmeko mstvan de zienswijzen een definitieve reactie
vaststellen, waarna tot een gezamenlijke aanpak kan worden o vergegaan. Verzending van de
reactie via een reguliere PS-procedure betekent dat bespreking op 20 december in PS dan
precies go ed uitkomt. In de commissievergadering kan een vertegenwoordiger van de MRDH
worden uitgeno digd, of wellicht prof.De Vries zelf.

3 Communicatiestrategie
De brief aan de MRDH wordt ter kennisname aan de leden van Provinciale Staten gestuurd en
wordt daarmee passief o penbaar.
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