Factsheet

Regionale
Samenwerking
“Rotterdam is groter dan Rotterdam”
Rotterdammers werken ook buiten de gemeentegrenzen,
volgen er een opleiding of zoeken er ontspanning.
Kansen voor Rotterdammers liggen daarom ook buiten de
gemeentegrenzen. Ook oplossingen voor Rotterdamse
opgaven worden deels buiten de gemeentegrenzen
gevonden, afspraken overwoningbouw bijvoorbeeld of het
benutten van de groene omgeving als recreatiegebied voor
Rotterdammers. Het is daarom in het belang van de
Rotterdammers dat degemeente regionaal samenwerkt.
Regionale samenwerking gebeurt op allerlei beleidsterreinen, van het fysieke domein (verkeer en vervoer,
ruimtelijke ontwikkeling, groen, wonen), het economische
domein (werklocaties, innovatie, clusterontwikkeling)
tot het sociale domein.
Regionale samenwerking 2.0
De metropoolregio Rotterdam Den Haag en Deltriplatform
zijn beide voorbeelden van regionale samenwerking
nieuwe stijl:
geen extra bestuurslaag, maar wisselende coalities op basis van inhoud en gericht op concrete acties en resultaten,
niet op het stellen van kaders of het nemen van besluiten
namens deelnemende gemeenten. Oom op een aantal
andere terreinen zijn hiervoorstellen voor in ontwikkeling,
onder meer op het gebied van wonen (woningmarkt
afspraken) en groen (landschapstafels). Rotterdam stelt
zich hierbij samenwerkings gericht op en neemt een
leidende rol in gesprekken en afspraken met andere overheids lagen, zowel provincie, Rijk als Brussel.
Ontwikkelingen in de regionale samenwerking
De actieradius van Rotterdammers wordt groter en
overstijgt steeds vaker dat van de Rotterdamse regio.
Mede omdat de Rotterdamse regio ruimtelijk inmiddels
haast een aaneengesloten gebied vormt met de
Haagse regio ten noorden en Drechtsteden ten zuiden.
Vanuit die maatschappelijke ontwikkelingen is de de
regionale samenwerking vernieuwd, met voor Rotterdam
twee dominante ontwikkelingen: op het gebied van de
haveneconomie is de samenwerking versterkt met

Drechtsteden en West-Brabant (Deltri) en op het gebied
van verkeer en vervoer, de kennis- en diensteneconomie
en het economisch vestigingsklimaat in bredere zin is de
samen werking met de Haagse regio versterkt (Metropoolregio)
De stadsregio Rotterdam wordt per 1 januari 2015 opgeheven.

Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)
Op het gebied van verkeer en vervoer, de kennis- en
diensteneconomie en het economisch vestigingsklimaat
in bredere zin is de samenwerking met de Haagse regio
versterkt (zie www.mrdh.nl).
De stadsregio Rotterdam wordt per 1 januari 2015 opgeheven. De activiteiten op Zuidvleugelniveau liggen in het
verlengde van de versterking van de metropoolregio. De
Zuidvleugel is het niveau waarop de formele samenwerking
tussen het Rijk, provincie, stadsregio’s en grote steden
plaatsvindt.
World Port Region Rotterdam
Op het gebied van de haveneconomie (logistiek, chemie en
maritiem) is de samenwerking versterkt met Drechtsteden
en West-Brabant (Martiem Cluster Rotterdam en
Deltri-Platform, zie www.deltri.eu).

Voorbeelden van regionale opgaven per thema
Verkeer en vervoer:
Inpassing van de A13/A16 en de Blankenburgtunnel
Verbeteren van internationale bereikbaarheid van
Rotterdam, o.a.internationale spoorverbinding richt
Duitsland en OV bereikbaarheid van RTH Airport.
Economie
Clusterversterking Clean tech, medisch, food en
maritiem Regionale afstemming bedrijventerreinen,
kantoren, detailhandel
Verbeteren aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
Wonen
Doorwerking regionale woningmarktafspraken per
subregio
Toepassen regionale verordening woonruimtebemiddeling
Regionale afstemming huisvesting EU-arbeidsmigranten
Vasthouden focus op binnenstedelijk bouwen
Groen
Afmaken grote recreatieve gebiedsontwikkelingen
zoals Oranje Buitenpolder/- Bonnenpolder, Schieveen,
Schiezone (PMR 750 ha),
Verbeteren verbindingen van stad naar de omgeving,
m.n. voor de fiets.
Duurzaamheid
Verbeteren van de luchtkwaliteit en minimaliseren van
de negatieve gezondheidseffecten van het verkeer en
vervoerssysteem door het verduurzamen van ons
mobiliteitssysteem.
Opschalen aanpak Versnelling 010
Water
Benutten van kansen, en mogelijk Rijksmiddelen,
gekoppeld aan het Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden. Daarbij het mogelijk maken van innovaties
in de regio op het gebied van waterveiligheid.
Ontwikkelen van natuurvriendelijke oevers via een
regionaal programma kansen voor de rivier.

