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Ons kenmerk

Uw kenmerk

Bijlagen
Onderwerp

Toekomstige samenwerking provincie en regio's.

Geachte voorzitters,

ln het REO-voorzittersoverleg van 13 maart is een ambtelijke discussienotitie aan de orde

geweest over de samenwerking Regio's - Provincie Zuid-Holland. Daarbij is afgesproken dat

ik mijn gedachten hierover op papier zou zetten en er medio mei een vervolgoverleg

gepland zou worden. Dit laatste is vanwege volle agenda's en mijn aanstaande vertrek niet

meer gelukt, waardoor ik mijn gedachten nu in een brief aan u en mijn opvolger meegeef.

lk laat het aan míjn opvolger om de inhoud van deze brief met u te bespreken en de

toekomstige samenwerking verder vorm te geven.

Uitgangspunt
De afgelopen jaren hebben op het terrein van werklocaties vele ontwikkelingen
plaatsgevonden en hebben wij goed samengewerkt om het werklocatiebeleid (o.a. in de

Visie Ruimte en Mobiliteit) vorm te geven en uit te voeren. Het is voor mij duidelijk dat we

ook de komende jaren in gezamenlijkheid verder moeten werken aan de opgaven die op dit
terrein op ons afkomen. Daarbij is het aan de gemeenten zelf om te bepalen op welke

schaalen op welke inhoud zijzich onderling willen organiseren.

Samenwerking Regio's - Provincie Zuid-Holland

lnhoud
Werken aan een sterke economische structuur in Zuid-Holland vraagt wat mij betreft om

goede samenwerking in triple helix verband om de gewenste inhoudelijke vernieuwingen

tot stand te brengen. De inbreng van kennisinstellingen en bedrijfsleven is onontbeerlijk

voor het slagen van onze gezamenlijke inspanningen om die vernieuwingsslag te realiseren.

Voor wat betreft de objectieve advisering over onderbouwing van de behoefte en regionale

impact van detailha ndelspla nnen gaat de Adviescommissie Detailhandel Zuid-Holland

binnenkort een belangrijke rol vervullen.
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Deze twee ontwikkelingen nemen niet weg dat er mijns inziens behoefte blijft aan publiek-

publieke samenwerking en deze vooral te richten op ruimtelijk-economische vraagstukken

en informatie- en kennisuitwisseling

Voor wat betreft bespreking van ruimtelijk-economische vraagstukken in de toekomst kan

ik me voorstellen dat er meer aansluiting gezocht wordt bij de Bestuurlijke Tafels Ruimte. ln

dat geval zullen wethouders Economie, waar dat inhoudelijk aan de orde is, deel moeten

gaan uitmaken van die tafels. Daarnaast lijkt het me goed om een gezamenlijk economisch

overleg in stand te houden omdat dit ook de mogelijkheid biedt om een onderwerp als

werklocaties breder te bespreken dan alleen ruimtelijk en waarbij ook zaken als informatie-

en kennisuitwisseling aan de orde kunnen komen. Hierbij valt o.a. te denken aan

voorkomen planschade, vraaggericht bedrijventerreinenbeleid, transformatie en

herbestemming en gezamenlijke gegevensverzameling. Dit zou kunnen vanuit een

gezamenlijk op te stellen programma dat als insteek heeft om aan een duurzame

werklocatiestructuur te werken die bijdraagt aan een sterke economische structuur in Zuid-

Holland en het behoud van krachtige, leefbare centra en leefbare kernen.

Schoolniveau

lk zie in de gemeentelijke samenwerking binnen de huidige REO-gebieden twee

bewegingen: enerzijds een beweging naar opschaling (MRDH) en anderzijds een beweging

met meer nadruk op het subregionale niveau (Zuid-Holland-Zuid en Holland-Rijnland). Voor

de provincie blijven de regionale opgaven, met de daarbij behorende gebieden zoals

benoemd in de Visie Ruimte en Mobiliteit, Verordening Ruimte en Programma Ruimte, het

uitgangspunt waar het gaat om de daarin genoemde opgaven en behoefteramingen

betreffende werklocaties.

De provincie moet daarnaast in mijn ogen welflexibel meebewegen op de gekozen schaal

van samenwerking van gemeenten afhankelijk van het te bespreken onderwerp. Een

onderwerp als kennisuitwisseling zou wat mij betreft het beste op provinciaal niveau, met

alle regio's gezamenlijk, opgepakt kunnen worden. Voor de onderlinge afstemming van o.a.

bovenregionale en strategische vraagstukken lijkt het me goed om bijvoorbeeld eens per

halfjaar met de porteuillehouders Economie van de de regio's gezamenlijk te overleggen

over hiervoor genoemde onderwerpen, mogelijk dus in de vorm van een gezamenlijk

programma.

Financiën

De vraag naar financiële ondersteuning vanuit de regio's is tot nu toe wisselend geweest.

Dat heeft ertoe geleid dat in sommige gevallen de REO-secretaris en/of procesmanager

(deels) gefinancierd wordt door de provincie en andere REO's geen provinciale bijdrage

krijgen. Vanuit de gedachte dat samenwerkende gemeenten primair zelf verantwoordelijk

zijn voor de samenwerking op het door hen gekozen schaalniveau, lijkt het mij goed om de

provinciale bijdrage hieraan te heroverwegen.

lk kan me voorstellen dat de bijdrage aan personele inzet in 2 jaar wordt afgebouwd

waardoor er bij de provincie financiële ruimte ontstaat om bijv. onderzoek te doen naar

gezamenlijke gedeelde cijfers op het gebied van werklocat¡es ter onderbouwing van
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