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Samenvatting.
Een van de grote thema’s van deze dagen is ongetwijfeld de financiële crisis. Dit
zorgt ervoor, gezamenlijk met het globaliseringproces en het open gaan van de
grenzen binnen Europa, dat de grote steden zich steeds nadrukkelijker dienen te
profileren om het hoofd boven water te houden. Vandaar dat er binnen Europa allerlei
nieuwe stedelijke regio’s ontstaan. Dit proces van regionalisering is een van de
belangrijkste thema’s binnen de nieuwe regionale geografie. De laatste trend op dit
gebied is de creatie van metropoolregio’s. Dit zijn kort gezegd; grootstedelijke regio’s
met een internationale uitstraling die zowel op sociaal, economisch en cultureel
gebied als motor dienen voor de nationale en internationale economie. In ons land
heeft Amsterdam inmiddels een dergelijke regio gevormd, te weten de Amsterdam
Metropolitan Area. Als reactie daarop hebben recentelijk Rotterdam en Den Haag
ook het plan opgevat een dergelijke metropoolregio te vormen. Het concept van een
Randstad en/of deltametropool lijken daarmee definitief verleden tijd. Echter de
geschiedenis van het grote steden beleid van Nederland leert ons in ieder geval ook
dat het vrij moeilijk is voor de vier groten steden binnen de Randstad om de handen
ineen te slaan. Een dergelijk samenwerkingsverband zoals de metropoolregio
Rotterdam – Den Haag is er dan ook niet zonder slag of stoot gekomen. Een eerdere
poging om tot een soort van samenwerkingsverband te komen tussen Rotterdam en
Den Haag was namelijk kort daarvoor nog mislukt. Dit samenwerkingsverband dat de
naam dubbelstad mee zou krijgen werd van bovenaf door de provincie opgelegd. Dit
stuitte echter op behoorlijk wat weerstand op gemeentelijk niveau. Zo stond men in
eerste instantie huiverig tegenover het idee van samenwerking, de ego’s van beide
gemeentebesturen vormden een groot obstakel voor een dergelijke samenwerking.
Daarnaast was men het niet eens met de manier waarop het dubbelstad concept
werd ingevuld. In plaats van alleen een samenwerking tussen de twee grote steden,
zou men graag ook de omringende regio’s als Delft en Leiden erbij betrekken, te
meer ook omdat deze belangrijke specifieke clusters herbergen. Vandaar dat de
steden zelf eind 2008 met het concept metropoolregio Rotterdam – Den Haag op de
proppen kwamen. Nu dat het samenwerkingsverband in de vorm van een
metropoolregio dus zijn goedkeuring heeft van de beleidsmakers is de vraag, hoe
deze metropoolregio zich verhoudt tot de regionale werkelijkheid. Dat wil zeggen in
hoeverre is er sprake van samenhang tussen de bestuurlijke en maatschappelijke
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actoren van de grootstedelijke regio’s Rotterdam en Den Haag. In deze thesis zal dit
onderzocht worden voor drie van de belangrijkste markten, namelijk de arbeids,recreatie- en woningmarkt. Voor elk van deze drie markten is er eerst gekeken naar
het beschikbare cijfermateriaal oftewel het kwantitatieve aspect om er vervolgens aan
de hand van interviews met bepaalde sleutelpersonen en daarmee het kwantitatieve
gedeelte te onderbouwen met wat kwalitatieve diepgang.
Voor de arbeidsmarkt is er gekeken naar het woon-werkverkeer daaruit is duidelijk
geworden dat Rotterdam en Den Haag een sterke binding hebben met elkaar en de
omliggende regio’s. De regio Leiden met Den Haag en de regio Drechtsteden met
Rotterdam. De tussenliggende regio Delft/Westland is vrijwel in zijn geheel gericht op
beide Rotterdam en Den Haag. In deze regio liggen dan ook twee van de
belangrijkste clusters wat betreft de arbeidsmarkt te weten de Scienceport Holland en
de Greenport. Beide clusters waren zeer enthousiast over deze nieuw te vormen
metropoolregio, zij voelen dan ook een sterke binding met deze regio. Opvallend is
ook dat beide clusters dezelfde problematiek aan kaarten, te weten de
infrastructurele tekortkomingen en bovenal ook het imagoprobleem waarmee de
Zuidvleugel te kampen heeft. Dit leidt er volgens hen toe dat de Zuidvleugel in zijn
geheel het laat af weten wat betreft de acquisitie van internationale bedrijvigheid. De
instanties die zich bezig houden met het aantrekken van internationale bedrijvigheid
ondersteunen deze redenering en geven aan dat samenwerking op dit gebied
uitkomst zou kunnen bieden. Echter tot op heden vormen de ego’s van beide steden
een groot struikelblok.
Wat de recreatiemarkt betreft is er in het bijzonder gekeken naar de regio die als
metropolitaan landschap bestempeld wordt in de beleidsdocumenten, namelijk het
recreatiegebied Midden-Delfland. Dit gebied is gesitueerd exact tussen beide grote
steden. Uit de kwantitatieve gegevens blijkt dit vooralsnog dan ook de enige reden,
waarom dit gebied als metropolitaan landschap is aangewezen. Tot op heden trekt dit
gebied namelijk nauwelijks bezoekers vanuit de grote steden, maar vooral bezoekers
uit de wat kleinere gemeentes in de omgeving. Dit valt toe te schrijven aan de wat
kritische recreatiebehoeften van de Rotterdammers en Hagenezen. De huidige
bezoekers van het gebied stellen vooral de rustige omgeving op prijs, terwijl de
stedelingen te kennen geven dat het ontbreekt aan goede voorzieningen, cafés en
eetgelegenheden. Dit levert dus een spanningsveld op wat er vooralsnog voor zorgt
dat er van een metropolitaan landschap Midden-Delfland voorlopig geen sprake is.
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Wat betreft de woningmarkt is er gekeken naar het verhuizingenpatroon van de
afgelopen 10 jaar. Daaruit kwam duidelijk naar voren dat beide grote steden
Rotterdam en Den Haag een soortgelijk verhuizingenpatroon kennen, waarbij de
kanttekening geplaatst dient te worden dat de huizenmarkt van Den Haag iets
onderheviger is aan schommelingen als die van Rotterdam. Daardoor heeft men door
de sterkere groei in de periode 1997-2002 de algehele malaise die de huizenmarkt
momenteel te verwerken heeft vooralsnog iets beter kunnen opvangen. Echter ten
opzichte van Amsterdam hebben beide steden een grote achterstand. Als er namelijk
gekeken wordt naar de gemiddelde huizenprijzen in de steden dan staan deze voor
Den Haag, maar vooral voor Rotterdam in een overgroot gedeelte van de stad op een
bedroevend laag niveau. Aangezien deze prijzen door de marktwerking bepaald
worden, geeft dit aan dat de binnensteden van Rotterdam en Den Haag geen
populaire vestigingslocaties zijn, zeker in vergelijking met de binnenstad van
Amsterdam. Hier liggen een aantal redenen aan ten grondslag. Ten eerste de factor
veiligheid is zeer bepalend bij de keuze voor een huis. Aangezien maar liefst 8 van
de top 20 probleemwijken in Rotterdam gelegen zijn, verklaart dit waarom alleen de
kansarmen mensen daar komen te wonen. Indien het voor mensen financieel
haalbaar is geven de woningbehoeften aan, kiest men ervoor om groen stedelijk te
wonen, dat wil zeggen aan de buitenrand van de stad. Toch blijft vooral de gemeente
Rotterdam wanhopig proberen om juist de kapitaalkrachtigen in het centrum van de
stad te behouden door luxueuze appartementencomplexen te bouwen aan de Maas.
Wat dat betreft heeft de gemeente Den Haag het inmiddels wat beter voor elkaar
door groen stedelijke projecten als de Westlandse Zoom te stimuleren. Vooralsnog
werken de steden Rotterdam en Den Haag dus niet als een geheel wat betreft de
woningmarkt en dat is zonde, want de urgentie is hoog, wil het de strijd aan gaan met
Amsterdam.
Gezien dit alles kan er geconcludeerd worden dat de maatschappelijke steun voor de
metropoolregio zowel op de arbeids- als woningmarkt aanwezig is, echter op
bestuurlijk niveau is er nog een hoop werk te verzetten, alvorens er sprake kan zijn
van een succesvolle samenwerking in de vorm van een metropoolregio Rotterdam –
Den Haag.
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Voorwoord.
Voor u ligt een masterthesis in het kader van de masteropleiding regionale geografie
waarin het onderwerp metropoolregio centraal staat. Een metropoolregio is de laatste
trend in de regionale geografie, vandaar dat overal in de wereld deze regio’s als
paddenstoelen uit de grond schieten. Zo ook in Nederland, waar na de Amsterdam
Metropolitan Area er nu ook een metropoolregio Rotterdam – Den Haag gecreëerd
wordt. De aandacht in deze thesis zal dan ook voornamelijk op deze meest recente
metropoolregio in ons land gericht zijn. Wat zijn de ideeën van de beleidsmakers over
deze nieuw te vormen regio en hoe verhoudt dit zich tot de situatie in de realiteit is
zo’n beetje de achterliggende vraag die bij deze thesis centraal staat.
Aangezien ik opgegroeid ben in de regio Rotterdam, heb ik er vanzelfsprekend een
bepaalde binding mee. Gedurende mijn studieloopbaan en vooral in de laatste jaren
kwam steeds vaker naar voren, de kloof die er zou zijn tussen de Noord en
Zuidvleugel van de Randstad. Daarbij zou de Zuidvleugel het zo’n beetje op ieder
vlak laten afweten t.o.v. de Noordvleugel. Dit heeft mijn interesse gewekt en
zodoende ben ik er mij ingaan verdiepen. Doormiddel van mijn stage bij de DS+V
Rotterdam kwam ik erachter dat er hard aangewerkt wordt om deze kloof te dichten.
Het nieuwste middel daarin is de vorming van de metropoolregio Rotterdam – Den
Haag. Dankzij mijn stage heb ik een kijkje gekregen achter de schermen bij de
creatie van deze metropoolregio en heb ik de nodige contacten kunnen opdoen met
de mensen die aan de basis staan van deze ontwikkeling. Daarbij heb ik de nodige
contacten kunnen opdoen met een aantal praktijkdeskundigen om erachter te komen
wat het belang is van deze metropoolvorming en welke obstakels er zijn. Ik wil al
deze mensen dan ook hartelijk bedanken voor hun medewerking. In het bijzonder wil
ik, Frank van den Beuken van de DS+V Rotterdam bedanken voor het begeleiden
van mijn stage aldaar. Ten slotte wil ik ook Kees Terlouw bedanken voor zijn
begeleiding van mijn scriptie.

5

Inhoudsopgave.
Inhoud

1.

2.

3.

4.

5.

Pagina
Samenvatting.

2

Voorwoord.

5

Inhoudsopgave.

6

Inleiding.

8

1.1 Aanleiding.

8

1.2 Doelstellingen en onderzoeksvraag.

9

1.3 Methode van onderzoek.

10

1.4 Onderzoeksrelevantie.

11

1.5 Opbouw.

12

Theoretisch kader.

13

2.1 Theoretische achtergrond.

13

2.2 De geschiedenis van het grote steden beleid in Nederland.

19

2.3 Het ontstaan van de metropoolregio Rotterdam – Den Haag.

25

De Concurrentie
Concurrentie.
rrentie.

30

3.1 Andere Europese metropoolregio’s

30

3.2 Amsterdam Metropolitan Area

34

Operationalisering.

36

4.1 Inleiding.

36

4.2 Hypothesen.

37

4.3 Geografische eenheden.

39

4.4 Periode van onderzoek.

39

4.5 Indicatoren.

40

4.6 Methodiek en toetsing.

41

Onderzoeksanalyse.
Onderzoeksanalyse.

43

5.1 De arbeidsmarkt.

43

5.2 Werkklimaat.

46

5.3 De recreatiemarkt

51

5.4 Leefklimaat.

53

5.5 De woningmarkt.

55

5.6 Woonklimaat.

58

6

6.

Conclusie.

63

7.

Bijlage.

66

8.

Interviews.

68

9.

Bronvermelding.

81

7

1.Inleiding.
1.1 Aanleiding.
In het begin van de 21e eeuw werd uit diverse onderzoeken duidelijk dat er sprake is
van een gespleten Randstad, waarbij het zuidelijk deel steeds verder achterop raakt
qua economische ontwikkeling ten opzichte van het noordelijk deel (Nyfer, 2001,
p.49). Dit is uiteraard niet prettig om te horen voor de mensen die zich verbonden
voelen met deze regio, waaronder ikzelf. Om dit tegen te gaan zijn destijds diverse
oplossingen aangedragen welke zich vooral richten op de aanleg van infrastructurele
voorzieningen. Voorlopig zijn deze nog niet echt uit de verf gekomen, weliswaar is er
zo blijkt uit de meest recente cijfers van het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI)
weer sprake van een lichte groei van de economie binnen de Zuidvleugel, echter
deze blijft vooralsnog sterk achter ten opzichte van de Noordvleugel (CWI, 2008,
p.57). De Noordvleugel wordt dan ook door het Rijk in het Randstad 2040 document
bestempeld als de motor van de Nederlandse economie (Het financiële dagblad,
2008). Dit wordt door onder andere de Dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting
(DS+V) Rotterdam opgevat als een enorme domper, zo is gebleken uit mijn stage
aldaar. Vooral omdat men binnen de Zuidvleugel deze constatering van het Rijk als
onterecht beschouwt (ANP, 2008). Echter zo’n constatering is voor de DS+V
Rotterdam wel een teken aan de wand dat men nog actiever moet proberen het Rijk
te overtuigen van hun ongelijk, anders zou dat wel eens zeer nadelig uit kunnen
pakken voor Rotterdam en de Zuidvleugel als geheel. Men vreest namelijk dat binnen
het huidige politieke klimaat, de toekomstige subsidies voor grootschalige projecten
verloren gaan aan de Noordvleugel. De huidige regionaal economische trend van de
nationale overheid is er namelijk op gericht te investeren in dat wat sterk is
(Programmacommissie Zuidvleugel, 2008, p.7). Omdat vooralsnog in de
beleidsdocumenten de Noordvleugel als een stuk sterker bestempeld wordt dan de
Zuidvleugel, vormt dat een bedreiging. Om het tegendeel kenbaar te maken aan
ministeries als het VROM zien de gemeentes Rotterdam en Den Haag nog maar één
oplossing en dat is het oprichten van een samenwerkingsverband in de vorm van een
metropoolregio. Dit is geen eenvoudige opgave, aangezien dit op het eerste gezicht
twee totaal verschillende grootstedelijke regio’s zijn, waarbij ook nog eens de ego’s
van beide steden een belemmering vormen. Toch is men in 2008 van start gegaan
met het project metropoolregio Rotterdam – Den Haag, hetgeen de samenhang zou
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moeten weergegeven tussen beide grootstedelijke regio’s en het omringende gebied.
Dit met als doel de regio weer aantrekkelijker te maken voor zowel ondernemers als
bewoners en zodoende zowel nationaal en internationaal steviger op de kaart te
worden gezet. Daarmee hoopt men het Rijk en ook andere partijen ervan te
overtuigen, dat de Zuidvleugel de belangrijkste motor is van de Nederlandse
economie. De DS+V heeft daarbij als centrale doelstelling gesteld:

Het versterken van de samenwerking tussen de bestuurlijke en maatschappelijke
actoren van de stedelijke regio’s Den Haag en Rotterdam gericht op het verbeteren
van het woon, - leef- en werkklimaat van de huidige en toekomstige bewoners,
bedrijven en bezoekers van de metropoolregio Den Haag – Rotterdam (DS+V
Rotterdam, 2008, p.2)
1.2 Doelstellingen en onderzoeksvraag.
In de achterliggende visie die bij deze centrale doelstelling hoort, staat dat men uit
gaat van de regionale realiteit en potenties bij de intensivering van de regionale
samenwerking tussen Den Haag en Rotterdam. Interessant is dus om te
onderzoeken hoe het staat met deze regionale realiteit en welke potenties er liggen.
Aangezien de centrale doelstelling van de DS+V zich voornamelijk richt op de
arbeids-, recreatie- en woningmarkt zal ik mij daar in mijn onderzoek ook op
focussen. Bovendien zo blijkt ook uit de inleiding is in het verleden gebleken dat
zowel Rotterdam en Den Haag nogal te kort schieten op deze markten in vergelijking
met Amsterdam en Utrecht. Om een goed beeld te schetsen van de huidige arbeids-,
recreatie- en woningmarkt binnen deze regio en welke mogelijkheden een vergaande
samenwerking te bieden heeft is de volgende centrale onderzoeksvraag opgesteld:

In hoeverre is er sprake van een metropoolregio Rotterdam - Den Haag tussen de
bestuurlijke en maatschappelijke actoren van de grootstedelijke regio’s Den Haag en
Rotterdam op de arbeidsarbeids-, recreatierecreatie- en woningmarkt en op welke punten is er nog
ruimte voor verbetering?
Daarbij zijn de volgende deelvragen te onderscheiden:
I.

Wat is een metropoolregio en wat is het verschil met andere vormen van
regionalisering?
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II.

Wat is de metropoolregio Rotterdam-Den Haag en is er sprake van een regio
met metropolitane eigenschappen?

III.

Welke bestuurlijke en maatschappelijke actoren van de grootstedelijke regio’s
Den Haag en Rotterdam zijn er op de arbeids-, recreatie- en woningmarkt?

IV.

In hoeverre is er sprake van één regio Rotterdam – Den Haag wat betreft de
arbeids-,recreatie- en woningmarkt?

V.

Op welke punten is er nog ruimte voor verbetering wat betreft de
samenwerking tussen de bestuurlijke en maatschappelijke actoren van de
grootstedelijke regio’s Den Haag en Rotterdam op de arbeids-, recreatie- en
woningmarkt?

Het doel van dit onderzoek is dus om duidelijk te maken de verschillen die er zijn op
papier, (visie van de bestuurders) en in de praktijk (de regionale werkelijkheid) wat
betreft het concept van een metropoolregio. In dit onderzoek zal begonnen worden
met de bestaande theorieën betreffende metropoolregio’s nader te verklaren,
alvorens de geschiedenis van het groot stedelijk beleid in Nederland en in het
bijzonder het zuidelijk deel van de Randstad onder de loep worden genomen. Kortom
hoe is men tot dit idee van een metropoolregio gekomen. Als dat duidelijk is zal
weergegeven worden wat de beleidsbepalers verstaan onder deze metropoolregio
Rotterdam - Den Haag. Om vervolgens in het praktijkgedeelte te onderzoeken of de
metropoolregio Rotterdam – Den Haag enige kans van slagen heeft. Dit zal duidelijk
worden gemaakt door verder in te gaan op de drie onderscheiden markten. In dit
onderzoek wordt dus zowel de planologische als de regionaal geografische kant
belicht. Uiteindelijk zal dit leiden tot een conclusie waarin de verschillen tussen beide
kanten duidelijk worden en tevens wat er moet gebeuren om dit beter op elkaar af te
stemmen.
1.3 Methode van onderzoek.
De manier van onderzoek die voor deze thesis gebruikt is, is deels een kwalitatieve
analyse en deels een kwantitatieve analyse. Door het interviewen van bestuurders
die het concept van de metropoolregio bedacht hebben is er een duidelijk beeld
geschetst wat men daaronder verstaat. Door mijn stage bij de DS+V heb ik inzicht
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gekregen in beleidsdocumenten waarin de visie van deze bestuurders vastgelegd is.
Dit is aangevuld met de theorieën die er in de wetenschappelijke literatuur zijn over
metropoolregio’s, zodat er een duidelijk beeld is ontstaan wat men verstaat onder
een metropoolregio Rotterdam – Den Haag. Vervolgens is er door het interviewen van
experts op de twee onderscheiden markten een goed beeld geschetst van de actuele
arbeids- en woningmarkten voor deze regio en hoe deze zich in de loop der jaren
ontwikkeld hebben. Hierdoor is duidelijk geworden of er inderdaad sprake van is dat
deze markten de laatste jaren steeds meer naar elkaar toegegroeid zijn, zoals de
bestuurders stellen of dat er nog heel wat moet gebeuren voordat het woon-, leef- en
werkklimaat binnen deze regio als een geheel kan worden beschouwd. Dit alles is
aangevuld met wat kwantitatieve gegevens van ondermeer het CBS zodat er duidelijk
weergegeven wordt hoe de visie van een metropoolregio Rotterdam – Den Haag er in
werkelijkheid voorstaat. Door het vergelijken van deze resultaten met de theorie is er
een antwoord gegeven op de centrale probleemstelling.
1.4 Relevantie van het onderzoek.
De relevantie van het onderzoek heeft meerdere dimensies. Ten eerste het in beeld
brengen van het beleidsproces van een grootschalig project. Door mijn stage bij de
DS+V heb ik een kijkje kunnen geven achter de schermen over hoe zo’n
besluitvormingsproces in de praktijk plaatsvindt. Er komt namelijk nogal wat bij kijken
voor dat een dergelijk project tot stand komt. Ten tweede geeft het onderzoek weer
de verhouding tussen ontwikkelingen in de samenleving en ontwikkelingen in het
beleid. Er wordt een goed beeld gegeven in hoeverre deze ontwikkelingen
overeenstemmen of juist niet. Ten derde wordt er door het onderzoek een beeld
gegeven van markten in de regio waarover tot op heden nog niet zo veel bekend is.
Dit geeft de beleidsmakers de benodigde informatie, waarop zij toekomstig beleid
kunnen afstemmen. Ten slotte is het wetenschappelijk relevant, omdat het onderzoek
weergeeft hoe bepaalde theoretische concepten, als de metropoolregio en
regionalisering in de praktijk worden toegepast en aan welke voorwaarden men moet
voldoen om dit succesvol te implementeren.
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1.5 Opbouw.
Dit onderzoek is als volgt opgebouwd. Als eerste zal in het theoretisch kader duidelijk
gemaakt worden wat termen als regionalisering en metropoolregio exact inhouden.
Kortom in dit hoofdstuk zal de benodigde theoretische achtergrond worden
behandeld. Vervolgens zal de geschiedenis van het grote steden beleid in Nederland
worden weergegeven. Aangezien dit meer inzicht verschaft in de vele veranderingen
die zich in de loop der jaren op dit gebied hebben voorgedaan. Hetgeen uiteindelijk
heeft geresulteerd in de totstandkoming van de metropoolregio in het beleid. Op deze
laatste fase zal dan ook dieper worden ingegaan, ook de achterliggende gedachten
worden met behulp van beleidsdocumenten en interviews met beleidsmakers
weergegeven. Aangezien deze beleidsmakers uiteraard ook gekeken hebben naar
andere metropoolregio’s, zal er voordat er overgegaan wordt naar het
praktijkonderzoek eerst even naar de relevante metropoolregio’s worden gekeken in
Europa en Nederland. Dan zal in het volgende hoofdstuk worden overgegaan naar
het praktijkonderzoek, waarin de samenhang op de arbeidsmarkt, recreatiemarkt en
woningmarkt binnen de metropoolregio onderzocht wordt. Ten slotte zal de
terugkoppeling gemaakt worden naar de theorie en zal er een antwoord worden
gegeven op de onderzoeksvraag.
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2. Theoretisch kader.
In dit hoofdstuk zal de theoretische achtergrond geschetst worden, die bij het
begrijpen van het verdere onderzoek vereist is, ook zal er een overzicht worden
gegeven van ontwikkelingen die aan de totstandkoming van de metropoolregio
Rotterdam – Den Haag vooraf zijn gegaan. Daarvoor zal er ten eerste gekeken
worden naar wat termen zoals regionalisering en metropoolregio inhouden in de
theoretische achtergrond. Vervolgens zal er gekeken worden naar de geschiedenis
van het grote steden beleid in Nederland, wat duidelijk moet maken, waardoor men
uiteindelijk tot het idee van een metropoolregio Rotterdam – Den Haag is gekomen.
Ten slotte zal er gekeken worden wat dit concept daadwerkelijk inhoudt in de
beleidsbepaling. Kortom wat zijn de achterliggende gedachten van de beleidsmakers
over een metropoolregio Rotterdam – Den Haag.
2.1 Theoretische achtergrond.
achtergrond.
Het proces van globalisering is ongetwijfeld de meest gebruikte term in de sociale
geografie. Dit omdat het zo’n beetje allesomvattend is en vrijwel overal voor wordt
gebruikt om te verklaren wat er op de wereld gebeurt. Vandaar ook dat dit theoretisch
kader wordt geopend met een korte verklaring van dit begrip. Doordat dit begrip
zowel in de wetenschap als in het dagelijks leven zo vaak gebruikt wordt, is er sprake
van devaluatie van de term en is het onduidelijk wat er nou precies mee bedoeld
wordt (Thrift, 1994). Het is dan ook voor iedereen anders, zo denken economen gelijk
aan internationalisering van handel en financiële stromen, terwijl historici het zien als
een term om aan te duiden dat de wereld steeds kleiner wordt (Went, 2007, p.10).
Voor geografen heeft de term globalisering een nog bredere betekenis. Zij maken ten
eerste onderscheidt in globalisering als een proces en globalisering als een
fenomeen (Short & Kim, 1999). Waarmee men met globalisering als een fenomeen
bedoelt, alles waarvoor deze term door de media, bedrijfsleven, enzovoort gebruikt
wordt. Dit kan dus van alles zijn, het kan gaan om het verdwijnen van politieke
tradities als om de groeiende kloof tussen arm en rijk. Wat betreft globalisering als
proces, dan wordt er onderscheidt gemaakt in 3 typeringen:
-

Economische globalisering: Hieronder wordt verstaan het verschuiven van de
industrie van de ontwikkelde naar de ontwikkelingslanden. Dit wordt ook wel

13

de “New International Division of Labour” genoemd (Short & Kim, 1999). Dit
proces heeft geleidt tot een wereldeconomie waarin transnationale en
multinationale ondernemingen de dienst uitmaken.
-

Culturele globalisering: Door toename van mobiliteit van mensen en kapitaal
kwamen steeds meer culturen met elkaar in contact en werden door elkaar
beïnvloedt. De dominante Amerikaanse cultuur voert daarbij de boventoon.
Steeds meer culturen zijn door deze Amerikaanse cultuur beïnvloedt geraakt,
dit proces wordt ook wel “Amerikanisering” genoemd (Short & Kim, 1999).

-

Politieke globalisering: Door het ontstaan van een wereldeconomie spelen
natiestaten een steeds beperktere rol. Schaalvergroting en specialisatie op
politiek gebied is dan ook vereist. Het ontstaan van internationale organisaties
als het IMF, Wereldbank, WTO zijn bekende voorbeelden hiervan (Short &
Kim, 1999).

Bovenstaande typeringen geven allemaal aan dat het gaat om een ontwikkeling
waarbij de focus van mensen en kapitaal steeds internationaler gericht is. Echter dit
is niet helemaal correct, want tegelijkertijd doet zich een ontwikkeling voor, waarbij
mensen steeds meer teruggrijpen naar de eigen lokale of regionale economie, cultuur
of politiek. Ook deze ontwikkeling wordt over het algemeen aan de term globalisering
toegedicht. Al is de term regionalisering een betere classificatie voor dit verschijnsel,
welke dan ook steeds vaker in de regionale geografie wordt gebruikt.
In de inleiding is al aangegeven dat er in Nederland sprake is van een trend van
regionalisering. Kort gezegd wordt hieronder verstaan het creëren van regionale
samenwerkingsverbanden. Dit gebeurt als reactie op maatschappelijke processen
die de schaal van het lokale bestuursniveau ontstijgen, zonder dat op die schaal een
andere vorm van algemeen en integraal bestuur bestaat om die ontwikkelingen te
beïnvloeden (van Dijk, 2003, p.28). Deze samenwerkingsverbanden bevinden zich
dus tussen het lokale en provinciale schaalniveau in. Lokale besturen slaan als het
ware de handen in een en pakken gezamenlijk gemeenschappelijke problemen aan,
door dus op een hoger schaalniveau zo’n samenwerkingsverband te vormen. Dit
proces wordt ook wel ‘rescaling’ genoemd. Er is geen eenduidige definitie voor deze
term, maar het komt er op neer dat het gaat om: “a process constitutively involved in

the quest for new forms of governance and regulation” (Gualini, 2006, p.887). Met de
komst van de Europese Unie is dit proces van regionalisering en rescaling enorm
versterkt. Het opengaan van de Europese markten heeft ervoor gezorgd dat de

14

concurrentie op allerlei markten alleen maar groter is geworden (Paasi, 2001, p.15).
Om deze concurrentie aan te gaan en zodoende ook de benodigde Europese
subsidies op te strijken worden er door steeds meer steden allerlei type regio’s
gevormd op diverse schaalniveaus. Daarbij bedenkt men steeds weer nieuwe
regionale concepten, deze ontwikkeling wordt ook wel als ‘the new regionalism’
bestempeld (Macleod & Jones, 2001, p.669). Er zijn vele studies gewijd aan deze
nieuwe regionale geografie, een van de bekendste is ongetwijfeld Neil Brenner zijn
studie. Brenner spreekt in zijn boek new state spaces over de transformatie van de
staat onder het huidige kapitalisme. Hij verdeelt deze transformatie in grofweg drie
fases, namelijk (Brenner, 2004, p.19):
1. 1960 - 1970 ruimtelijk keynesianism: In deze periode viert het
fordistische regime zijn hoogtijdagen. Alles wordt strikt gereguleerd
door de nationale overheden zo ook de regionale ontwikkelingen. Er is
dus sprake van een uniforme administratieve structuur.
2. 1970 - 1980 transitiefase: Ingegeven door de wereldwijde economische
crisis wordt in deze periode de overstap gemaakt van het keynesiaanse
systeem naar het post-keynesiaanse systeem. Dit houdt in dat men
langzaam afstapt van het fordistische massaproductieproces en
overgaat naar meer flexibele productie systemen. Op bestuurlijk gebied
hield dat in, dat men langzaam aan afstapte van de reguliere uniforme
administratieve structuur en op zoek ging naar meer
marktgeoriënteerde bestuurswijzen.
3. 1980 – heden: post-keynesianism: In deze periode is voorgoed
afgerekend met het keynesiaanse systeem en het rescaling proces is
nu in volle gang. Men is dus continu op zoek naar nieuwe bestuurswijze
die aansluiten bij de lokale en regionale marktontwikkelingen.
In al deze fases speelt de term stedelijke regio een centrale rol. Daaronder wordt
door Brenner verstaan: belangrijke institutionele lokaliteiten waarin een rescaling
proces van de macht van de nationale staat heeft plaatsgevonden binnen een
staatsruimtelijke configuratie (Brenner, 2004, p.2). Zowel up- als downscaling
processen zijn fundamenteel geweest bij de productie en transformatie van de
politieke ruimte en staat. In de laatste fase zijn de lokale en regionale autoriteiten een
steeds grotere rol gaan vervullen ten opzichte van de centrale nationale staat.
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Daarbij beperkt het zich steeds minder tot rurale gebieden, maar worden ook meer en
meer stedelijke gebieden geregionaliseerd. Steden en stedelijke agglomeraties
vormen dan ook steeds vaker bepaalde stadsregio’s, ingegeven door de
internationale economische context en de opkomst van internationale regimes, zoals
de EU, welke de centrale macht van de natiestaat ondermijnen (Keating, 1998, p.1).
Deze stadsregio’s zijn inmiddels uitgegroeid tot de basis motoren van de
wereldeconomie (Scott, 1996). Een van de bekendste vormen van die stadsregio’s
zijn de zogenaamde Polycentric Urban Regions (PURs) (van Houtum & Lagendijk,
2001, p.747). Hier wordt onder verstaan: “a spatially closely connected and

strategically planned region, with historically and politically distinct cities, without a
clear hierarchy ranking between them, and separated by open spaces” (Europese
commissie, 1999). PUR’s onderscheiden zich van de oudere traditionelere regionale
concepten op een aantal punten. Ten eerste gaat het bij een PUR ook om de
onderlinge afhankelijkheden tussen de steden en niet alleen om de klassieke
stedelijke hiërarchie. Het stedelijke netwerk vormt dus een belangrijke rol (van
Houtum & Lagendijk, 2001, p.751). Ten tweede is het PUR-concept ontstaan in de
praktijk in plaats van in de theorie, hetgeen er voor zorgt dat het makkelijk te
integreren is in een stedelijk systeem. Ten derde zijn bij een PUR de fysieke redenen
voor de creatie van een stedelijke regio van belang naast de functionele
beweegredenen. Ten slotte is een PUR duidelijk afgebakend, de regio is namelijk
een strategische productie (van Houtum & Lagendijk, 2001, p.751). De meest recente
trend op dit gebied is de metropoolregio. Brenner spreekt daarbij over metropolitane
hervormings initiatieven (Brenner, 2004, p.274). Er wordt gesproken over
hervormings initiatieven, omdat metropolitane overheidsinstituties in de keynesiaanse
tijd ook al voorkwamen, alleen in een andere vorm. Destijds ging het om strikt
hiërarchische, bureaucratische concepten, waarbij de centrale staat de regio oplegde
wat er moest gebeuren, oftewel het ging om een herverdeling van taken. Er was dus
sprake van een verticale relatie, die van bovenaf (top-down) werd ingegeven
(Brenner, 2004, p.279). Tegenwoordig werkt een metropoolregio geheel anders.
Deze regio’s worden niet meer van boven af opgelegd, maar komen meer van
onderuit (bottom-up) op. Er is dan nu ook meer sprake van een horizontale relatie,
geheel gericht op regionaal concurrentievermogen ook binnen de context van de
Europese Unie. Daarbij spelen de regionale actoren en instituties veel meer dan
vroeger een voorname rol, waarbij samenhang het toverwoord lijkt. Er zijn echter
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nogal wat kanttekeningen te plaatsen of dit geheel als een positieve ontwikkeling kan
worden beschouwd. Zo leiden deze metropolitane hervormings initiatieven tot een
intensivering van het ruimtegebruik en dus tot geografische instabiliteit binnen de
regio (Brenner, 2004, p.284). Een goed voorbeeld hiervan is de toenemende
ruimtelijke druk op het Groene Hart. Daarnaast zorgt het ervoor dat de
overzichtelijkheid verdwijnt, wat het voor de centrale overheid complexer maakt met
het verdelen van de subsidies (Brenner, 2004, 1985). Simpel gezegd omdat er op
steeds meer schaalniveaus geopereerd wordt kan het lastig zijn om te coördineren
waar welke investeringen naar toe moeten. Desalniettemin zijn deze metropolitane
hervormings initiatieven in volle gang, waardoor met name grootstedelijke regio’s er
niet aan ontkomen zich als metropoolregio te presenteren. Binnen Europa wordt dan
ook steeds vaker door lokale en regionale overheden gezocht naar mogelijkheden
om dergelijke metropoolregio’s te creëren en vorm te geven. Dit proces wordt ook wel
metropolitanisering genoemd, wat door Veltz (1996) omschreven wordt als: “a proces

in which high value-added socioeconomic capacities, advanced infrastructures,
industrial growth, inward investment, and labor flows are increasingly concentrated
within major metropolitan regions, and territorial disparities between core urban
regions and peripheral towns and regions are significantly intensifying across the
entire European economy”. Kortom het gaat om een proces waarbij de samenhang
tussen kern en periferie toeneemt op sociaaleconomisch gebied op diverse markten.
De metropoolregio is de belichaming van dit proces van metropolitanisatie. De term
metropoolregio is afkomstig uit Duitsland en de definitie die men daar hanteert voor
Europese metropoolregio’s is tevens de meest concrete definitie en deze luidt als
volgt: “spatial and functional locations whose eminent functions, by international

standards, extend well beyond national borders. They are engines of social,
economic and cultural development and as such are designed to help maintain
Germany’s and Europe’s efficiency and competitive strengths and contribute towards
stepping up the process of European integration” (BmBau, 1995, p.27). Uit
bovenstaande definitie zijn een aantal voorwaarden af te leiden waarmee een
metropoolregio zich onderscheidt van andere regio’s. Zo is duidelijk vast te stellen
dat het om een grootstedelijke regio gaat met een internationale uitstraling die zowel
op sociaal, economisch en cultureel gebied als motor dient voor de nationale en
internationale economie. Verder zijn ze ontworpen met als doel de krachten van
zowel bestuurlijke als maatschappelijke actoren te bundelen en zodoende zich
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gezamenlijk efficiënter te profileren. De exacte eisen waaraan voldaan moet worden
om de classificatie metropoolregio te dragen zijn dus niet strikt vastgelegd. Wel zijn
er een aantal basisvoorwaarde opgesteld waaraan voldaan moet worden om een
metropoolregio te creëren, namelijk (Blotevogel & Schmitt, 2006, p.60):
•

Samenwerking en integratie van functies. Het gaat hierbij met name om het op
elkaar af stemmen van infrastructuur.

•

Verbeteren van internationale transport en communicatie systemen oftewel het
gezamenlijk opzetten van netwerken op deze gebieden.

•

Het behouden en promoten van een duurzame ontwikkeling.

•

Netwerken met steden en regio’s binnen de invloedssfeer van de
metropoolregio.

•

Ingelijfd worden in ontwikkelingsprogramma’s en regionale
ontwikkelingsplannen.

•

Algemene concepten van regionaal beleid en regionale raamwerken.

•

Regionale marketing op internationaal niveau.

•

Regionaal zelf bestuur en samenwerking met lokale autoriteiten.

Als aan deze basisvoorwaarden en de extra voorwaarde uit de definitie wordt
voldaan, kan men spreken van een metropoolregio. Volgens de klassieke definitie
ging het hierbij altijd om één grootstedelijke gemeente met daarbij de omringende
randgemeentes. Dit wordt ook wel een monocentrische metropool genoemd
(Kloosterman & Musterd, 2001, p.624). Bekende voorbeelden hiervan zijn Londen en
Parijs. Echter het concept van een monocentrische metropool is niet meer
toepasbaar op de hedendaagse ruimtelijke patronen in stedelijk Europa (Hall, 1997,
p.314). Tegenwoordig worden er andere afwegingen gemaakt wat betreft wonen,
werken en recreëren. Doordat de arbeidsparticipatie onder vrouwen steeds meer
toeneemt, bestaan ook steeds meer huishoudens uit twee werkende personen. Dit is
van grote invloed op de keuze van vestiging (Kloosterman & Musterd, 2001, p.625).
Door deze deconcentratie van economische activiteiten is er een nieuwe metropool
ontstaan. Dit wordt ook wel de polycentrische metropool genoemd. Hier wordt onder
verstaan een grootstedelijke regio met twee of meerdere gelijkwaardige stedelijke
centra (Dieleman & Faludi, 1998, p.365). Waarbij er niet een duidelijke dominerende
stad is. Daarnaast dient er ook sprake te zijn van een bepaalde interactie tussen de
grootstedelijke centra om van een polycentrische metropool te kunnen spreken.
Hiermee wordt bedoeld dat er zich bepaalde specialisaties bevinden binnen de

18

steden, die betrekking hebben op de hele regio (van Bakel, 2001, p.8). Ten slotte
onderscheidt een polycentrische metropool zich door zijn ontstaansgeschiedenis.
Doordat twee of meerdere grootstedelijke centra in de loop der jaren dusdanig
gegroeid zijn, zodat ze elkaars invloed sfeer in grote mate zijn gaan betreden, dan
wordt er gesproken over een polycentrische metropool (Champion, 2001, p.666).
Indien dit het geval is wordt er ook wel over een metropoolregio gesproken.
Overigens blijft vaak wel de monocentrische identiteit van de grootstedelijke centra
binnen deze regio’s behouden op basis van de historische gevoelens en de lokale
identiteit van de inwoners. Echter door deze polycentrische ontwikkeling kunnen de
lokale grenzen vervagen en kan er naast de lokale identiteit ook een regionale
identiteit ontstaan (Scott, 1998, p.10). Nu duidelijk is wat er tegenwoordig onder een
metropoolregio wordt verstaan zal in de volgende hoofdstukken gekeken worden,
welke ontwikkelingen het grote steden beleid in Nederland heeft doorgaan en hoe
daaruit het idee van een metropoolregio Rotterdam – Den Haag is ontstaan.
2.2
2.2 De geschiedenis van het grote steden beleid in Nederland.
Na de tweede wereldoorlog bij de wederopbouw van Nederland is het beleid van de
nationale overheid zich steeds meer gaan richten op de grote steden in ons land.
Veel mensen trokken daar namelijk heen op zoek naar werk. Zo werd er in 1958 voor
het eerst gesproken in het beleid over een Randstad in een rapport van de
Werkcommissie Westen des Lands (Lambregts, 2008, p.48). De term Randstad zelf
is al langer bekend. Deze naam is ontstaan in 1930 door Albert Plesman de oprichter
van de KLM. Hij zag toen hij over het Westen van Nederland vloog ‘een ring van
steden aan de rand van een groene open ruimte’(Ruimtelijk Planbureau, 2006, p.23).
Met de term Randstad wordt dus bedoeld het stedelijke gebied in de provincies
Noord en Zuid Holland, Utrecht en Flevoland in de vorm van een stedelijke ring om
het Groene Hart met daarin centraal de 4 grote steden, Amsterdam, Rotterdam, Den
Haag en Utrecht (ook wel de G4 genoemd) (Lambooy, 1998, p.461). Al snel raakte
de term Randstad ingeburgerd bij de bevolking en nadat Peter Hall in 1966 de
Randstad bestempelde als een van de zeven wereldsteden in zijn gelijknamige boek
stond de Randstad dan ook internationaal op de kaart (Hall, 1966). Hij zag de
Randstad dus als één gebied, een aaneengesloten stedelijke ring van steden
waarvan geen enkele echt dominant is, met elk zo zijn eigen specialisaties. Het lag
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dan ook voor de hand dat men dit in het beleid aan zou grijpen en het Randstad
concept nog steviger op de kaart zou zetten. Echter hoewel men aanvankelijk zeer
enthousiast was over dit nieuwe concept, besloot men toch het beleid in eerste
instantie meer te richten op deconcentratie. Men zag het namelijk niet zo zitten, dat
iedereen zich in de grote steden ging vestigen, maar men stelde juist groeikernen
aan alwaar men zich kon vestigen. Ook nadat in 1965 de drie grootste gemeentes
van ons land, te weten Amsterdam, Rotterdam en Den Haag een noodkreet uiten
richting de rijksoverheid, vanwege de grote financiële te korten, veranderde het
nationale beleid niet(van Putten, 2006, p.14). Volgens van der Cammen (1988,
p.166) bevond de Randstad zich in deze periode in een fase waarin: “The

metropolitan aspirations for the Randstad as a whole were at a very low ebb at this
time … The west of the Netherlands was seen as a complex of city regions and
preferably no more than that.” Pas in 1982 kwam er een omslag in het grote steden
beleid. Het kabinet Lubbers dat in dat jaar aantrad besloot namelijk het grote steden
beleid op de schop te gooien. Het decentralisatiebeleid verdween en men ging zich
focussen op het versterken van de internationale concurrentiepositie van de vier
grote steden (beter bekend als de G4) en de Randstad in het bijzonder (Lambregts &
Zonneveld, 2004, p.309). Zo werd er een ‘Randstad World City’ scenario ontwikkeld,
waarin werd gesteld dat de Randstad zich moest ontwikkelen tot een eenheid waarbij
de twee mainports (Schiphol en de haven van Rotterdam) optimaal benut worden
(Rijksplanologische dienst, 1986). Er werd gesteld dat Amsterdam de belangrijkste
stad was en dat Den Haag en Rotterdam over bepaalde elementen beschikten die
voor Amsterdam van belang waren. Utrecht de andere stad uit de G4 werd als
economisch irrelevant bestempeld en zodoende wilde de beleidsbepalers verder
gaan onder een nieuw samenwerkingsverband genaamd de Westvleugel (Lambregts
& Zonneveld, 2004, p.309). Dit project was echter een kort leven beschoren, want het
stuitte op grote weerstand, zowel vanuit Utrecht als de provincies. Zij waren van
mening dat het uitsluiten van een van de vier grote steden het Randstad concept zou
ondermijnen. Daarbij had men de kracht van het Randstad concept onderschat en
zodoende verdween het Westvleugel project in de prullenbak (Lambregts &
Zonneveld, 2004, p.310). Deze hele ontwikkeling zorgde wel voor behoorlijk wat
vertraging, want pas in 1990 na het rapport van de commissie Montijn werd de
samenwerking omtrent de Randstad verder versterkt. In het rapport van de
commissie Montijn werd namelijk gepleit voor een sterkere regionale aanpak.
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Zodoende werd het bestuurlijk platform Randstad in het leven geroepen om het
economisch belang van de Randstad als geheel te behartigen (van Putten, 2006,
p.16). Dit betekende een doorbraak, want voor het eerst werd de Randstad gezien
als meer dan een samenwerkingsverband van de G4. Er werd nu meer gekeken naar
stedelijke gebieden en men richtte zich ook meer op regionale vraagstukken.
Zodoende kon men ook op steeds meer steun rekenen vanuit diverse ministeries van
het Rijk en het bedrijfsleven (van Putten, 2006, p.16). Deze verschuiving van steden
naar regio’s werd in het beleid vastgelegd in de nota bestuur op niveau, die door het
derde kabinet Lubbers in 1990 werd opgesteld. Ook in de vierde nota ruimte is er een
sterkere focus op stedelijke regio’s in plaats van steden. De Randstad werd hierin
voor het eerst gepositioneerd als internationale concurrerende bedrijfsmetropool. Om
deze strategie verder uit te werken, werd in 1990 de projectgroep Nadere Uitwerking
Randstad Internationaal (NURI) opgericht, waarin de G4 en de provincies deelnamen
(Lambregts & Zonneveld, 2004, p.310). Deze projectgroep heeft 5
hoofddoelstellingen opgesteld te weten:
1. Een duurzame leefomgeving.
2. Het ontwikkelen van hoogwaardige voorzieningen met een internationale
uitstraling.
3. Het promoten van de onderlinge cohesie tussen de vier grootstedelijke regio’s.
4. Het promoten van de verbeterde internationale bedrijfsomgeving.
5. Het ontwikkelen van een functionele allocatie van taken tussen de G4.
Echter al snel bleek dat de gestelde doelstellingen niet haalbaar bleken. Vooral op
het punt van de vijfde doelstelling vormden de individuele belangen van de
afzonderlijke steden een groot struikelblok. De besturen van de G4 wilde zich
namelijk niet vastleggen, omdat ze zelf ook nog de vrije hand in bepaalde zaken
wilden hebben (Boelens, 1998, p.19).Met het falen van de projectgroep laaide begin
jaren negentig de discussies weer op omtrent de Randstad. Daardoor ontstond de
situatie dat in het beleid de Randstad een zeer prominent concept was, maar in de
praktijk kwam daar niks van te recht. Een van de gevolgen was dat de G4 achter
bleven qua economische ontwikkeling op de rest van het land, ook de werkloosheid
cijfers waren een stuk hoger dan in de rest van het land (Lambregts & Zonneveld,
2004, p.311). Dit resulteerde uiteindelijk in de ommekeer bij de gemeentebesturen
van de G4 en in 1996 gingen ze dan ook weer gezamenlijk aan tafel zitten, om te
bespreken hoe het nu verder moest met de Randstad. Zodoende werd er een
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gezamenlijke visie opgesteld voor de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van de
Randstad. Dit resulteerde uiteindelijk in 1998 in het nieuwe concept deltametropool,
welke later ook in de vijfde nota ruimte opgenomen zou moeten worden, aldus de G4.
Overigens had dit nogal wat werk in de aarde, want aanvankelijk was de term
deltametropool niet opgenomen in het startdocument voor de vijfde nota ruimte.
Sterker nog zelfs de term Randstad kwam niet voor in dit startdocument, maar in
plaats daarvan keek men naar drie kleinere stedelijke netwerken, te weten het
grootstedelijk netwerk van Amsterdam, Utrecht en Rotterdam – Den Haag (Lambregts
& Zonneveld, 2004, p.313). Opvallend is dus dat men de steden Rotterdam – Den
Haag in het beleid al als een netwerk ziet, zeer vooruitstrevend dus. Wellicht iets te
vooruitstrevend, want er kwam erg veel kritiek op dit startdocument, zo veel kritiek
zelfs dat men weer helemaal opnieuw moest beginnen. Dat gaf de bedenkers van het
deltametropool concept een tweede kans. Zodoende besloot men in 2000 de
projectgroep ‘Deltametropolis Association’ op te richten, welke het deltametropool
concept verder moest gaan vormgeven en de nationale overheid laten zien dat het
meer is dan een simpele naamsverandering (Lambregts, 2008, p.50). Deze
“naamsverandering” staat namelijk voor de veranderde visie van de G4. Men stelt dat
de Randstad geen samengeraapt zootje is van de vier grootste steden, maar dat er
sprake is van een polinucleaire metropolitane regio van goed verbonden vitale
steden, met in het midden een groot metropolitaan park, het Groene Hart. Daarnaast
kent het gebied een grote rijkdom aan culturele en historische waarden en kent het
een sterke gedifferentieerde economische bedrijvigheid (Vereniging Deltametropool,
2008). In feite weinig afwijkend dan een aantal jaren ervoor, maar in de loop der jaren
heeft de naam Randstad toch een beetje negatieve bijsmaak gekregen, doordat het
wel mooie plannen had, die telkens weer niet gerealiseerd konden worden. De
naamsverandering staat dus bovenal symbool voor een nieuwe start. Deze nieuwe
start moet ervoor zorgen dat er meer uitwisseling is tussen de verschillende actoren
binnen de Randstad. Dit gebeurde overigens op een informele basis, aangezien
zoals eerder gezegd de G4 zich niet wilde vastleggen, maar zelf ook nog de vrije
hand in bepaalde zaken wilden houden (Lambregts, 2008, p.50). Voor het formele
gedeelte werd dan ook in 2002 het Regio Randstad concept nieuw leven ingeblazen.
Hier werden dan ook zaken vastgelegd, als de ontwikkeling van de Randstad en de
presentatie naar de nationale en in steeds groeiende mate Europese overheden
(Storm, 2006, p.70). De presentatie naar de rijksoverheid gebeurde door de
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bestuurlijke commissie Randstad, welke bestaat uit vertegenwoordigers van het regio
Randstad concept en de centrale overheid. Hier vond dan ook de lobby plaats om het
deltametropool concept in de bestuurlijke nota’s op te nemen. Dit gebeurde dan ook
in de vijfde nota ruimtelijke ordening, welke de deltametropool bestempelde als
nationaal stedelijk netwerk van internationaal belang (VROM, 2002). In tweede
instantie is de G4 dan toch in hun opzet geslaagd, althans zo leek het. Echter doordat
het kabinet viel en er een totale politieke omslag kwam wat betreft het ruimtelijk
beleid, vielen de plannen van de G4 als nog in het water. Het nieuwe kabinet stelde
namelijk de vijfde nota ruimte op, waarin ook de vijfde nota ruimtelijke ordening is
verwerkt. Alleen deze is grotendeels uit deze nota ruimte geschrapt, zo is het
deltametropool concept volledig uit de nota verdwenen (VROM, 2004). Het oude
concept Randstad Holland werd daarin namelijk opgenomen zonder de grootse
metropolitane ambities die de G4 voor ogen hadden. Kortom de verwoede poging om
het Randstad/Deltametropool concept weer nieuw leven in te blazen, was hiermee te
niet gedaan. De naam Randstad Holland die in de nota ruimte wordt gebruikt is dan
ook tamelijk misleidend. Het is namelijk meer een verzamelnaam voor drie
afzonderlijke stedelijke regio’s te weten, de noordvleugel, zuidvleugel en de regio
Utrecht (VROM, 2004). De samenwerking in de vorm van een Regio Randstad is
hiermee ten einde gekomen en ook het concept van de deltametropool voorlopig uit
beeld verdwenen (Lambregts, 2008, p.51). In plaats daarvan gaat het beleid zich dus
meer op deze 3 afzonderlijke regio’s richten. Hoewel de lokale en regionale
bestuurders zich al snel bleken te kunnen vinden in deze nieuwe indeling, men wist
namelijk sneller resultaten te boeken, toch was de teleurstelling over het mislukken
van het Randstad/deltametropool concept, vooral bij de mensen die er jaren aan
gewerkt hadden behoorlijk groot. Het duurde dan ook niet lang of er kwamen weer
nieuwe ideeën van onderaf bovendrijven om het Randstad concept in leven te
houden. In 2006 hield de zogenaamde ‘Holland 8’ (bestaande uit de G4
burgemeesters en 4 Koninklijke afgevaardigden) lobbygroep een pleidooi bij het Rijk
voor het instellen van een centrale Randstad autoriteit, die zich bezig moest gaan
houden met het ruimtelijk beleid op Randstad niveau. Deze lobby bleek gek genoeg
succesvol, want ondanks dat het Randstad concept 2 jaar eerder eigenlijk vrijwel
volledig was afgeschoten, men kreeg de minister van binnenlandse zaken zo ver om
een commissie in te stellen die het voorstel van de ‘Holland 8’ ging onderzoeken
(Lambregts, 2008, p.51). Deze commissie onder leiding van voormalig minister
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president Wim Kok, kwam tot de conclusie dat het pleidooi van de ‘Holland 8’
gegrond was. Sterker nog men gaf het advies een metropolitaan bestuur op te
richten, die de taken van de provincies en stadsregio’s over zou nemen op dit gebied.
Dit zou namelijk resulteren in een snellere besluitvorming, wat zou leiden tot een
internationaal krachtigere regio (Commissie versterking Randstad, 2007). Dat klinkt
dus positief voor de ‘Holland 8’, echter andere onderzoeken uit die periode komen
met verschillende suggesties. Zo komt het onderzoek van het ruimtelijk planbureau
tot de conclusie, dat vele steden nog geen Randstad maken, maar dat de functionele
relaties op het stadsgewestelijk niveau, welke ook in de Randstad Holland zijn
opgenomen veel sterker zijn dan op het schaalniveau van de Randstad (Ruimtelijk
planbureau, 2006). Dit staat dus haaks op het idee van de commissie versterking
Randstad om één Randstad bestuur op te richten. Dan is er nog het onderzoek van
de Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), de uitkomst
hiervan bevindt zich een beetje tussen beide onderzoeken in. Zij stellen dat er wel
degelijk sprake is van functionele verbanden op het Randstad schaalniveau. Echter
tegelijkertijd pleitten ze niet voor een Randstad bestuur, maar voor versterking van de
stedelijke regio’s (OECD, 2007). Na dit alles te hebben overwogen heeft het kabinet
in 2007 doen besluiten af te zien van het oprichten van een Randstad bestuur.
Daarmee lijkt het erop dat het Randstad/deltametropool concept definitief is
begraven. Helemaal nadat eind 2007 het Noordvleugel concept is geïntensiveerd en
men het concept Amsterdam Metropolitan Area heeft opgericht, waardoor er definitief
geen ruimte meer lijkt voor een metropoolregio op Randstadniveau (Lambregts,
2008, p.52). Inmiddels heeft men binnen de Zuidvleugel ook het idee opgepakt om
een eigen metropoolregio te creëren, waarover later meer.
Terugkijkend op de ontwikkeling van het grote steden beleid van Nederland na de
Tweede Wereldoorlog kan het volgende geconcludeerd worden. Aanvankelijk kwam
het beleid maar moeizaam op gang, waar in de maatschappij al gesproken werd over
een Randstad wilde men daar in het beleid lange tijd niet aan geloven. Pas in de
begin jarig tachtig kwam het grote steden beleid met betrekking tot de Randstad pas
echt tot bloei. Echter de Randstad is eigenlijk nooit echt uitgegroeid tot een
functionele eenheid. Hiervoor zijn twee hoofdoorzaken aan te wijzen. Ten eerste is
vaak gebleken dat de ego’s van de afzonderlijke grote steden een verdere
intensivering van de samenwerking op Randstad niveau in de weg zaten, met name
in de begin jaren negentig. Nadat men eind jaren negentig in zag dat er toch wel
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bepaalde voordelen te behalen vielen met een dergelijke samenwerking, volgde er
een tumultueuze politieke periode. Hierdoor kwamen initiatieven vanuit de G4 zoals
de Deltametropool nooit echt van de grond, omdat deze niet erkend werden in het
nationale beleid. Doordat het nationale beleid aan het begin van de 21e eeuw niet
strookte met het beleid wat de G4 voor ogen hadden kan gesteld worden dat
Randstad/Deltametropool concept definitief is begraven. Amsterdam heeft inmiddels
zijn eigen metropoolregio gesticht en zodoende is men bij de gemeentes Rotterdam
en Den Haag ook gaan praten over een te vormen metropoolregio.
2.3
2.3 Het ontstaan van de metropoolregio Rotterdam – Den Haag.
Het idee van een intensievere samenwerking tussen Rotterdam en Den Haag bestaat
al heel lang. Het is voor het eerst echt ter sprake gekomen, begin jaren negentig in
het rapport Parkstad tussen hof en haven (Provincie Zuid-Holland, 1989). Daarin
werd onder andere gesproken over het verbeteren van de infrastructuur tussen beide
steden, vanwege het feit dat deze steden steeds meer naar elkaar toe zouden
groeien. Tevens werd er gekeken wat te doen met het tussengebied (het landelijke
gebied, tussen Den Haag en Rotterdam in), men had het idee om het te ontwikkelen
als stedelijk landschap (Provincie Zuid-Holland, 1989). Achteraf gezien kan gesteld
worden dat de in dit rapport verwoorde visie zijn tijd ver vooruit was. Er zijn namelijk
erg veel gelijkenissen tussen dit rapport en de huidige denkwijze over de
metropoolregio. Aangezien ook nu gesproken wordt over een metropolitaan
landschap in het tussengebied en het verbeteren van de infrastructurele verbindingen
tussen Rotterdam en Den Haag. In ieder geval begin jaren 90 botste deze
vooruitstrevende plannen met de plannen van de Rijksoverheid, waarin men destijds
sterk gefocust was op de VINEX locaties (van der Cammen & de Klerk, 2003).
Hetgeen botste met de opvattingen in het Parkstad tussen hof en haven rapport,
waardoor het in de prullenbak verdween. Althans bij de centrale overheid, bij de
lokale bestuurders is de gedachtegang van een samenwerkingsverband tussen
Rotterdam en Den Haag eigenlijk altijd in het achterhoofd voort blijven bestaan. Deze
plannen werden dan ook in 2005 in vrijwel onveranderde vorm opnieuw
gepresenteerd in de provinciale ruimtelijke structuurvisie (Adamse, 2006, p.21). Dat
deze plannen nu wel goedgekeurd werden, daaraan lagen een aantal veranderingen
ten grondslag. Ten eerste het rijksbeleid is totaal anders dan in de begin jaren
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negentig, provincies hadden in die tijd weinig in te brengen, dat is mede door
processen als regionalisering veranderd. Ten tweede in die tijd dacht men nog
volledig in termen van de Randstad, maar zoals in het vorige hoofdstuk duidelijk is
geworden is die gedachte inmiddels overgegaan naar een Noord- en Zuidvleugel
concept, waarin dergelijke ideeën beter passen. Hoewel deze ideeën nu
bespreekbaar waren geworden, op het moment dat ze uitgevoerd moesten worden
kwamen de ego’s van de beleidsmakers van Rotterdam en Den Haag weer boven
drijven. Men dacht alleen aan het eigen belang, waardoor de samenwerking in eerste
instantie niet echt uit de verf kwam. Pas nadat Amsterdam bekend maakte dat het
zich ging profileren als de enige metropoolregio van Nederland, slaagde de provincie
erin om de gemeentebesturen ervan te overtuigen dat het toch echt beter voor beiden
was om de samenwerking met elkaar aan te gaan. In het urgentieprogramma
Randstad Kracht, worden daar voor het eerst serieuze plannen voor gepresenteerd
(urgentieprogramma Randstad, 2007, p.8). Er wordt daarin gesproken over de
dubbelstad Rotterdam – Den Haag. Wat er met de term dubbelstad bedoeld wordt is
het volgende: “Een dubbelstad is een samenhangende stedelijke regio met twee min

of meer gelijkwaardige stedelijke centra”(van den Beuken, 2007). Tegelijkertijd wordt
ook gesteld dat het functioneren van de twee steden redelijk los van elkaar gebeurd.
De regio Midden Delfland die zich tussen de twee steden bevindt, hoort er dan ook
niet bij. Het gaat puur om de twee steden Rotterdam en Den Haag. Ook op het
gebied van economische structuur zijn er weinig raakvlakken. Rotterdam staat
bekend als havenstad en de daarmee gepaard gaande activiteiten, Den Haag
daarentegen staat bekend als internationaal centrum voor recht en bestuur (Decisio,
2007, p.3). Zo op het eerste gezicht lijkt het erop dat beide steden nauwelijks aan
elkaar verwant zijn. Dit wordt tussen de regels door ook wel erkend door de
beleidsbepalers. Desalniettemin vindt men dat het belangrijk is om zich te
presenteren als één regio. Dit zou namelijk nationaal voor meer uitstraling zorgen,
want daarmee is het de grootste stedelijke regio van Nederland en belangrijker nog
ook internationaal gezien zorgt het voor meer bekendheid. Immers de namen
Rotterdam en Den Haag zijn veel bekender dan de term Zuidvleugel (South wing of
the Randstad). Om te illustreren dat er toch sprake is van één regio spreekt men over
samenhang tussen beide regio’s. Er wordt daarbij onderscheidt gemaakt in drie types
van samenhang, te weten oriëntatie, synergie en complementariteit (Decisio, 2007,
p.4). Hiermee wordt het volgende bedoeld:

26

1. Oriëntatie: Hier wordt onder verstaan, de binding van de twee steden, zoals
pendelrelaties, koopstromen en bedrijfsrelaties.
2. Synergie: Hiermee wordt bedoeld het gezamenlijk gebruik van voorzieningen op
het gebied van infrastructuur, ruimte en kennis. Rotterdam Airport is hier een mooi
voorbeeld van. Veel zakenrelaties van zowel Rotterdam als Den Haag maken gebruik
van dit vliegveld. Vandaar ook dat er momenteel onderzocht wordt de naamgeving
van het vliegveld aan te passen en ook het bestuur ervan, door zowel Rotterdam als
Den Haag te laten plaatsvinden (van Rijsbergen, 2008). Dit plan is uiteraard tot stand
gekomen met het idee van Rotterdam – Den Haag als dubbelstad in het achterhoofd.
Daarnaast gaat het bij de term synergie om zogenaamde ‘economische massa’,
welke wordt gecreëerd door zaken als buitenlandse bedrijven, werkgelegenheid,
bruto regionaal product samen te nemen (Decisio, 2007, p.4).
3. Complementariteit: Dit betekent logischerwijs het aanvullen van elkaar. Kortom er
wordt hier gekeken naar welke clusters zich bevinden binnen de regio welke het
‘economische palet’ vormen van de dubbelstad (Decisio, 2007, p.4). Een goed
voorbeeld hiervan is de World port Rotterdam, Legal capital the Hague gedachte
(DS+V, 2008, p.1). Voorheen was het zo dat Rotterdam en Den Haag elkaar nog al
eens in de weg zaten wat betreft het aantrekken van bedrijvigheid, ook op punten
waar de ander eigenlijk veel beter van zou kunnen worden. Door elkaars sterke
punten niet in de weg te zitten, maar juist te erkennen, kan men veel gerichter de
bijpassende bedrijvigheid aantrekken, dat wil zeggen havengerelateerde
bedrijvigheid naar Rotterdam, rechtsgerelateerde bedrijvigheid naar Den Haag. Dit
zijn natuurlijk de voor de hand liggende zaken, waarin de bedrijven zelf automatisch
al naar de juiste stad gaan om zich te vestigen. Echter er zijn ook minder voor de
hand liggende markten, waarop men in het verleden nodeloos concurreert. Een goed
voorbeeld daarvan is Shell, het hoofdkantoor van dit bedrijf is gevestigd in Den Haag,
terwijl het eigenlijk veel logischer zou zijn wanneer het in Rotterdam gevestigd zou
zijn, in verband met het grote petrochemische cluster in de haven. Voor de toekomst
probeert men dat nu dus ook beter op elkaar af te stemmen.
Doormiddel van deze vormen van samenhang probeert men het belang van het
concept dubbelstad Rotterdam – Den Haag te onderstrepen. Het zou namelijk
bijdragen aan het metropolitane karakter van de steden. Hier wordt onder verstaan
de dichtheid van stedelijke voorzieningen, de aanwezigheid van internationaal
onderscheidende instituten en culturele voorzieningen (van den Beuken, 2007).
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Daarnaast zou men door dit concept een sterkere lobby kunnen voeren bij de
nationale overheid voor zaken waar beide steden belang bij hebben, zoals het
verbeteren van de infrastructuur ten behoeve van de bereikbaarheid. Daar gaat dan
ook de aandacht naar uit in het Randstad Kracht programma. Hierin zijn een aantal
projecten opgenomen welke het concept van dubbelstad zouden versterken, zoals de
Randstadrail, Science Port Holland en het metropolitane landschap
(Urgentieprogramma Randstad, 2007, p.45). Wederom komt de term metropolitaan
om de hoek kijken. Als dan in November 2007 blijkt dat men binnen de Noordvleugel
het concept van Amsterdam metropolitan area heeft gelanceerd, beginnen de
beleidsbepalers van Rotterdam – Den Haag ook serieus na te denken over een
naamsverandering (gemeente Amsterdam, 2007).
Zodoende is eind 2008 het concept van metropoolregio Rotterdam – Den Haag
ontstaan. Deze verandering van dubbelstad naar metropoolregio is meer dan alleen
een simpele naamsverandering. Uit het theoretisch kader valt op te maken dat een
metropoolregio staat voor een vergaande samenwerking tussen twee grootstedelijke
regio’s. Daarnaast gaat het om een regio met een internationale uitstraling. Dit is dan
ook precies, wat men met deze naamsverandering tracht te bereiken (Interview Aarts,
2008). Weliswaar heeft het concept dubbelstad ertoe geleidt dat een flink aantal
projecten opgestart zijn. Het is niet uit te sluiten dat zonder dit concept deze projecten
niet zouden zijn opgestart. Vele projecten staan in de praktijk namelijk los van het
dubbelstad concept, maar worden eigenlijk alleen door de beleidsbepalers
aangehaald, als ware ze dit concept zouden versterken. Tevens kunnen er
vraagtekens worden gezet bij bovenstaande vormen van samenhang. Door deze
typering van samenhang zou men iedere stad wel aan elkaar kunnen koppelen,
omdat er altijd wel iets is waarin steden synergie vertonen of complementair aan
elkaar zijn. Ook wat betreft internationale profilering is het concept dubbelstad niet
echt van de grond gekomen. Wellicht is dit te wijten aan de onduidelijkheid omtrent
de term dubbelstad. Zo blijkt namelijk dat deze term verschillende betekenissen
heeft. Zo werd deze term ook gebruikt na de Tweede Wereldoorlog waarin Frankfurt
werd opgesplitst in een Duits en Pools deel, ook steden die door een rivier worden
opgedeeld worden soms aangeduid als dubbelstad (Decisio, 2007, p.3). In plaats van
dat het steden bij elkaar brengt, wordt de term dubbelstad soms dus ook gebruikt om
een stad te typeren die op een bepaalde manier verdeeld is. Dit is uiteraard niet wat
Rotterdam en Den Haag voor ogen hadden, zij wilden immers de steden juist dichter
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bij elkaar brengen. Vandaar dat ditmaal vanuit de steden zelf men met het idee kwam
van de metropoolregio. Ditmaal kwam de gedachte dus van onderop (bottom up) in
plaats dat het vanuit het rijk of de provincie (top down) werd opgelegd. Dit is volgens
Walter de vries ook een belangrijk verschil ten opzichte van de dubbelstad.
Aangezien de ervaring leert dat dergelijke samenwerkingsverbanden alleen goed
functioneren, indien het vanuit een intrinsieke waarde van onderaf opkomt (Interview
de Vries, 2008). Vandaar ook dat het concept dubbelstad nooit echt uit de verf is
gekomen, omdat het idee vanuit de provincie is gekomen en door de gemeentes zelf
nooit volledig werd erkend. Hoewel dit concept van de metropoolregio dus nog in de
kinderschoenen staat, zijn de verwachtingen erg optimistisch, omdat nu ook de lokale
partijen de noodzaak ervan inzien. De burgemeesters van Rotterdam en Den Haag
hebben inmiddels beiden de metropoolregio hoog op hun agenda gezet (DS+V,
2008). Zij zien namelijk nu ook de noodzaak ervan in, want naast bovengenoemde
redenen zijn er nog een aantal punten waarvoor de metropoolregio Rotterdam – Den
Haag een uitkomst biedt. Zo constateren de beleidsmakers van Rotterdam en Den
Haag dat je als middelgrote stad niet meetelt in Europa als je niet goed in een
stedelijk netwerk of metropoolregio bent gepositioneerd. Doordat de
metropoolvorming op Randstad niveau nooit echt is gelukt en nu dat Amsterdam zijn
eigen metropoolregio heeft gecreëerd is de urgentie voor Rotterdam en Den Haag
om zelf een stedelijk netwerk in het leven te roepen hoog (van den Beuken, 2008,
p.1). Dit wordt door Rotterdam en Den Haag dan ook gezien als een bedreiging en
niet alleen op internationaal niveau. Zij constateren namelijk ook dat het Rijksbeleid
er de laatste jaren vooral op gericht is om te investeren in sterke gebieden.
Aangezien de Zuidvleugel als probleemgebied wordt gezien is het dus van belang
voor Rotterdam en Den Haag om daar wat aan te doen, anders vreest men
investeringen van het Rijk in onder andere de infrastructuur mis te lopen (van den
Beuken, 2008, p.1). De opgave voor Rotterdam en Den Haag is dus om ministeries
als het VROM van het concept van de metropoolregio Rotterdam en Den Haag te
overtuigen. Er wordt nu dan ook door de beleidsmakers gesteld dat de
metropoolregio Rotterdam en Den Haag een reactie is op een ontwikkeling die zich in
de praktijk al qua woon-, leef- en werkklimaat heeft voorgedaan en dat men dus
eigenlijk achter de feiten aanloopt. In het vervolg van deze thesis zal worden gekeken
of deze constatering strookt met de werkelijke situatie.
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3. De concurrentie.
Alvorens de focus te richten op de metropoolregio Rotterdam - Den Haag is het van
belang om eens te kijken naar andere metropoolregio’s in binnen en buitenland,
waarmee men op tal van vlakken in de nabije toekomst zal gaan concurreren.
Uiteraard vormt daarbij Amsterdam de grootste concurrent, vanwege zijn directe
nabijheid en de eeuwenlange machtsstrijd tussen deze steden. Deze metropoolregio
is ook relatief nieuw en over de resultaten ervan valt dan ook nog niet zoveel meer te
zeggen. Het is daarom ook van belang om eerst eens te kijken naar metropoolregio’s
in Europa die al wat langer bestaan om te zien hoe deze functioneren.
3.1 Andere Europese metropoolregio’s.
Figuur 3.1 De RheinRuhr-regio.

Als je aan een willekeurig persoon zou
vragen wat is de bekendste stedelijke
regio in Europa, dan zal het overgrote
merendeel ongetwijfeld als antwoord
geven; het Duitse Ruhrgebied. Het is
dan ook niet verwonderlijk dat de Duitse
overheid van deze aaneengesloten
stedenband een metropoolregio te
stichten, namelijk de RheinRuhr-regio.
Deze regio is een samenvoeging van
het hele Duitse Ruhrgebied en het
aansluitende Duitse Rhein-gebied, zoals
te zien is op figuur 3.1. Daar valt ook op
dat deze metropoolregio niet uit 1 of 2

Bron: Knapp, e.a., 2004, p. 324

dominante steden bestaat, maar wel een heel tiental. Dat maakt deze regio dan ook
zo uniek en tegelijkertijd ook complex. Het is dan ook een hele uitdaging geweest om
hier een succesvolle metropoolregio te creëren. Immers er is hier niet een
hiërarchisch bepaalde leider die de dienst uitmaakt, hetgeen de uitvoering van een
metropoolregio niet vereenvoudigt. Daar komt bij dat er economisch grote verschillen
zijn binnen de regio. Het traditionele industriecomplex waar het Ruhrgebied zo om
bekend staat krimpt steeds verder in, terwijl de op technologie gerichte steden als
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Düsseldorf, Keulen en Bonn steeds verder groeien (Dembski, 2009, p.131). Deze
steden zijn er niet zo opgebrand samen te werken met hun zwakkere partners. Toch
werd in het landontwikkelingsplan in 1995 dit gebied voor het eerst als
metropoolregio bestempeld (M.U.R.L., 1995). In dit rapport opgesteld door de
federale staat werd de regio omschreven als een functionele eenheid aan elkaar
gebonden door zijn stedelijke dichtheid (Knapp, e.a., 2004, p.329). Echter in de
plannen was de implementatie van deze nieuw te vormen regio niet opgenomen. Dat
strookt niet met de drie stappen voor het institutionaliseren van een nieuwe regionale
betrekking, zoals opgesteld door Healey (1997):
1. Mobiliseren, dat wil zeggen het aansporen en aanmoedigen tot het
creëren van nieuwe allianties en het gezamenlijk ontwikkelen van
nieuwe agenda’s. Oftewel het verzamelen van voldoende draagvlak
voor de oprichting van een metropoolregio.
2. Institutioneel ontwerp, dat wil zeggen het op papier zetten van de
nieuwe regionale eenheid, regulering, deelnemers, etc. Kortom een
plan waarin staat hoe de metropoolregio in de praktijk aangestuurd
dient te worden.
3. Mainstreaming, dat wil zeggen het normaliseren van de nieuwe eenheid
en netwerken en gezamenlijke agenda’s implementeren in de
dagelijkse praktijk van governance (Knapp, e.a., 2004, p.329).
In het geval van de RheinRuhr-regio gaat het bij het eerste punt al mis. Omdat dit
initiatief van bovenaf, dus top-down werd opgelegd is men er niet in geslaagd
voldoende draagvlak te creëren bij de lokale en regionale overheden om deze
ontwikkeling in de dagelijkse praktijk te steunen. Weliswaar is de RheinRuhr-regio op
papier dan een metropoolregio in de praktijk is het een zeer gefragmenteerde regio
met verschillende regionale en lokale instanties met elk hun eigen interesses. Zo zijn
er binnen de RheinRuhr-regio: vier district bureaus aangestuurd door elk een eigen
district commissaris; 10 handelsregio’s en regionale conferenties en nog eens een
Ruhr district vereniging voor lokale gouvernementele autoriteiten, bestaande uit 11
steden en 4 graafschappen. Daar komt nog bij dat ook op cultureel en toeristisch vlak
er verscheidene eigen regionale afbakeningen zijn opgesteld (Knapp, e.a. 2004,
p.325). Kortom van een goed functionerende metropoolregio is vooralsnog geen
sprake.
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Naast de RheinRuhr-regio zijn er in Duitsland nog 10 andere officiële
metropoolregio’s te onderscheiden, zie figuur 3.2.

Figuur 3.2 Metropoolregio’s in Duitsland.

Een daarvan is de regio Hannover-BraunschweigGöttingen, waar recentelijk ook Wolfsburg aan is
toegevoegd. In tegenstelling tot de RheinRuhrregio heeft deze regio wel keurig de drie stappen
van Healey opgevolgd. Deze regio wordt dan ook
weleens gezien als de standaard voor
metropoolregio’s in Duitsland (Fürst, 2002, p.19).
Een standaard overigens die door de andere
regio’s, met uitzondering van de Stuttgart-regio

Bron: Metropolregion, 2009.

vooralsnog ongenaakbaar is (Fürst, 2002, p.19). Dit is vooral te wijten aan de
bijzondere ontstaansgeschiedenis van deze regio.
Aan het eind van de 20e eeuw wordt Hannover geconfronteerd met een problematiek,
waar veel grote steden op dat moment mee te maken krijgen, namelijk
suburbanisatie. Dit houdt in dat de bevolking vanuit de kernstad, in dit geval
Hannover verhuist naar de kleinere gemeentes om de kernstad heen (Salet, e.a.,
2003, p.147). Deze ontwikkeling zorgt ervoor dat Hannover te maken krijgt met een
aantal problemen. Ten eerste nemen de inkomsten van de stad af, minder inwoners
houdt in minder belastinginkomsten, daarbij zijn het met name de hogere
inkomensgroepen die wegtrekken. Ten tweede het wordt voor bedrijven
aantrekkelijker om zich in de regio te vestigen in plaats van in Hannover zelf. Dit zorgt
voor spanningen op onder andere de arbeids en woningmarkt tussen de centrale stad
en de omringende regio (Salet, e.a., 2003, p.151). Deze spanningen vielen met het
huidige bestuurlijke systeem niet weg te nemen. Dit leidde ertoe dat de regio
Hannover geleidelijk aan economisch gezien steeds verder achterop raakte ten
opzichte van grotere steden als München en Frankfurt. In 1996 kwamen dan ook de
eerste initiatieven op om tot regionale hervormingen over te gaan. Vanuit het
bedrijfsleven en het bestuur van de centrale stad Hannover werd de lobby ingezet tot
het creëren van in eerste instantie een gekozen regionaal bestuur. Echter wil een
dergelijk initiatief enige kans van slagen hebben, dan zijn er volgens Maloney (2000)
een drietal ‘political opportunity structures’ voorhanden, namelijk:
a) Voldoende draagkracht voor een zogenaamde “paradigm shift”, dat houdt in een
verandering in visie bij het merendeel van de lokale bestuurders, door te gaan
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denken in regionale competitie en in te zien dat de lokale ontwikkeling sterk
samenhangt met de ontwikkelingen binnen de regio.
b) Een situatie gebonden reductie van transactiekosten voor bestuurlijke
veranderingen. Hiermee wordt bedoeld dat zich de mogelijkheid voor doet, het zij
doormiddel van nationale/internationale of een andere vorm van subsidies om een
dergelijke bestuurlijke verandering financieel gezien te ondersteunen.
c) Externe druk om te handelen. Dat wil zeggen ontwikkelingen die zich bij de
regionale, nationale of zelfs internationale concurrentie voordoen, die de
stimulans vergroten om te reageren.
In de praktijk blijkt vooral het eerste punt, het verzamelen van voldoende draagkracht
voor die paradigm shift het moeilijkst te realiseren. Bij de RheinRuhr-regio is dit tot op
heden nog niet gelukt, bij de Hannover-regio is dit wel het geval. Weliswaar geleidt
door verschillende motieven wisten de top van het bedrijfsleven, de lokale en
regionale besturen de handen ineen te slaan en een overeenstemming te bereiken
over de nieuwe regionale opzet. Gesteund door de regionalisatie strategieën van de
Duitse regering en de EU, waarmee men aan de tweede voorwaarde van Maloney
voldoet. Plus de al eerder aangehaalde financiële achterstand op andere grote Duitse
steden, dat maakt het drietal basisingrediënten voor regionale politieke hervormingen
compleet. Met dit gegeven, slaagde Hannover erin om in een aantal jaar de drie
stappen van Healey te vervullen en zodoende werd de metropoolregio HannoverBraunschweig-Göttingen-Wolfsburg in 2005 een feit (Brandt, e.a.2008, p.239).
Als de theorieën van deze andere metropoolregio’s worden toegepast op Rotterdam –
Den Haag, dan is de huidige stand van zaken als volgt. Aangezien deze
metropoolregio nog in de maak is, is men tot dusver aanbelandt bij stap 1 van
Healey, het mobiliseren. Om deze stap te kunnen zetten, zouden er volgens Maloney
dus een drietal basisvoorwaarden aanwezig moeten zijn. Over twee daarvan is geen
twijfel mogelijk, zowel door het nationale als internationale beleid wordt regiovorming
gestimuleerd doormiddel van allerlei subsidies en de externe druk om te handelen
voor Rotterdam – Den Haag komt zoals al eerder aangegeven vooral van Amsterdam,
waarover later meer. Echter of de paradigm shift van waar Maloney over spreekt al
volledig op alle niveaus van lokaal bestuur is doorgedrongen, dat is moeilijk aan te
geven. Wel is het zo dat bij de beide kernsteden de burgemeesters de rol van
promotor op zich hebben genomen. De toekomst zal moeten uitwijzen in hoeverre het
lokale bestuur zich hierbij aansluit.
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3.2 Amsterdam Metropolitan Area (AMA).
De in het vorige hoofdstuk beschreven ontwikkelingen van metropolitanisering zijn in
Nederland pas vrij laat op gang gekomen. Er is aan het eind van de 20e eeuw wel
Figuur 3.3 Amsterdam Metropolitan Area.

een voorzichtige poging gewaagd met het
Deltametropool-concept. Echter hiervan is zoals
bekend weinig van terecht gekomen. In de loop van
de 21e eeuw begon langzaamaan het besef door te
dringen bij het lokale bestuur van Amsterdam, dat
een dergelijke metropolitane ontwikkeling gewenst
was. Weliswaar was Amsterdam dan wel zo’n beetje
op ieder vlak de onbetwiste nr.1 van Nederland,

Bron: http://amsterdammetropolitanarea.blogspot.com/

om plaats te bieden aan de steeds sterker worden internationale stromen van
informatie, kennis en kapitaal was een nieuwe regionale focus noodzakelijk
(Vermeulen & van der Kooij, 2009, p.140). Sinds 14 december 2007 is daarom op de
7e Noordvleugelconferentie besloten om verder te gaan onder de noemer Amsterdam
Metropolitan Area (AMA) (Amsterdam Metropolitan Area, 2007). Hetgeen staat voor
een regionaal samenwerkingsverband met als voornaamste deelnemers:
Amsterdam, Almere en Haarlem en daarnaast de provincies Noord-Holland en
Flevoland. Overigens zijn ook de kleinere gemeente in de regio AMA opgenomen, zie
figuur 3.3 voor de exacte afbakening. De gedachtegang achter deze
naamsverandering is dat Amsterdam nadrukkelijk als middelpunt van deze regio
wordt bestempeld (Amsterdam Metropolitan Area, 2007). Dit is niet alleen vanuit
hiërarchisch oogpunt de dominante stad in de regio ook internationaal gezien staat
het ver voor op de omgeving. Zodoende kunnen middelgrote steden als Almere en
Haarlem meeprofiteren van de naamsbekendheid van Amsterdam. Daar staat
tegenover dat Amsterdam er baat bij heeft dat deze omringende gemeenten ook tot
de regio Amsterdam worden gerekend, om zodoende meer massa met zich mee te
brengen. Amsterdam is internationaal gezien met zo’n 750.000 inwoners een kleine
stad, gezien het volume zou een internationale rol irreëel zijn. Het creëren van wat
extra massa door het integreren van de kwaliteiten van de regio is daarom voor
Amsterdam zeer wenselijk. Zo zouden er in onderzoeken niet meer als inwonertal
750.000 voor de gemeente Amsterdam gehanteerd worden, maar 2,2 miljoen
(Amsterdam Metropolitan Area, 2007). Dit is natuurlijk leuk voor de statistieken in de
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praktijk zullen deze cijfers voor het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid, inwoners en
bezoekers weinig uitmaken. Het gaat er meer om dat er op regionaal niveau als een
eenheid samen wordt gewerkt om zodoende projecten te realiseren die van belang
zijn om op Europees schaalniveau mee te kunnen komen als concurrerende
metropool. Daarbij zijn twee kernpunten op gesteld waar de AMA zich in het
bijzonder op wil profileren, te weten diversiteit en duurzaamheid (Gemeente
Amsterdam, 2007). Dit moet er toe leiden dat het hoogwaardige woon en werkmilieu
wordt behouden. Om dit te realiseren zijn er een viertal aandachtspunten
geselecteerd (Gemeente Amsterdam, 2007):
1. Het transformeren van stedelijke gebieden in de regio. Dit houdt in dat voormalige
werkgebieden binnen de steden omgevormd moeten worden naar gemengde woonwerkgebieden. Oude leegstaande bedrijventerreinen dienen te worden ingericht als
nieuwe woonlocaties, om zodoende de krapte op de woningmarkt in met name
Amsterdam te verkleinen.
2. Het verbeteren van de bereikbaarheid van de regio, door te investeren in adequaat
regionaal openbaar vervoer. Grote infrastructurele projecten zoals de Noord-Zuidlijn
en de verbinding met Almere vallen daaronder. Ook de ontwikkelingen betreffende de
snelwegen A6/A9 vallen hieronder.
3. Het behouden van het groene landschap en ook bereikbaar houden. Dit is nog een
hele klus om dat het op gespannen voet staat met bepaalde infrastructurele
projecten, zoals de A6/A9.
4. Het duurzaam en klimaatbestendig ontwikkelen van de Metropoolregio
Amsterdam. Dit kan door bijvoorbeeld vooral kantoren te bouwen rond openbaar
vervoersknooppunten. Het grote bekende voorbeeld hiervan is de Zuidas. Volgens de
laatste cijfers komt slechts 30% nog maar met de auto naar de Zuidas, 70% komt met
het OV of de fiets (van Poelgeest, 2007).
Wat hiermee duidelijk is geworden is dat de eerste twee stappen van
institutionalisering van regionale concepten zoals door Healey zijn aangegeven
succesvol zijn genomen. Momenteel is men druk bezig met het implementeren van
de cruciale derde stap, het normaliseren van de nieuwe eenheid in de dagelijkse
praktijk van regionaal bestuur. De toekomst zal moeten uitwijzen of men daarin zal
slagen.
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4. Operationalisering.
Alvorens van start te gaan met het onderzoek zal in dit hoofdstuk de
operationalisering worden uitgelegd. Kortom er zal duidelijk worden gemaakt hoe het
theoretisch kader toegepast wordt in de onderzoeksanalyse. Om te beginnen zullen
de hypotheses worden toegelicht, op basis waarvan zijn deze veronderstellingen
gedaan. Vervolgens zal uitgelegd worden hoe dit onderzoek is uitgevoerd, welke data
daarvoor is verzameld en welke methodes daarvoor zijn uitgevoerd.
4.1 Inleiding.
De metropoolregio Rotterdam – Den Haag is niet de eerste metropoolregio in ons
land, zoals gezegd was Amsterdam met hun (AMA) Amsterdam Metropolitan Area
net iets eerder. De (MARTH) Metropolitan Area Rotterdam The Hague is daar dan
ook gedeeltelijk op gebaseerd, want zoals gebruikelijk, wordt er bij iedere vorm van
beleidsvorming veelvuldig gekeken naar soortgelijke ontwikkelingen elders. Ook al
zijn er duidelijke verschillen tussen beide, toch is er met een schuin oog regelmatig
naar AMA gekeken, want de basisprincipes voor het aangaan van een
metropoolregio zijn namelijk in beginsel dezelfde. Ook Amsterdam probeert op basis
van een veronderstelde samenhang die er binnen AMA is de verschillende partijen
binnen de regio dichter tot elkaar te brengen. Zodoende het beleid op het gebied van
ruimtelijke ordening beter op elkaar af te stemmen, zodat er voor alle partijen
bepaalde voordelen kunnen worden behaald. Daarbij moet de metropoolregio ook
internationaal gezien voor meer allure zorgen (Metropoolregio Amsterdam, 2009).
Om dit te bewerkstelligen is er wel de nodige samenhang vereist binnen deze regio.
Indien dit niet het geval is, dan is het aannemelijk dat de gezamenlijke belangen
beperkt zijn, aangezien er dan klaarblijkelijk weinig raakvlakken zijn die een
dergelijke samenwerking ondersteunen. Alvorens dit te onderzoeken in hoeverre het
voor MARTH het geval is, is het interessant om te kijken hoe het met deze
samenhang staat bij andere metropoolregio’s die al wat langer bestaan. In het
bijzonder zal er gekeken worden naar AMA, omdat dit de grootste concurrent wordt
voor MARTH. In de onderzoeksanalyse zal dan ook waar mogelijk de vergelijking met
AMA worden gemaakt, om te kijken hoe de verhoudingen momenteel zijn op de
arbeids-, recreatie- en woningmarkt. Om dit te onderzoeken zijn er een aantal
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hypotheses opgesteld die inzicht moeten verschaffen of er op de arbeids-,recreatieen woningmarkt binnen de regio sprake is van enige vorm van samenhang.
4.2 Hypothesen.
De hypotheses die hier zijn geformuleerd zijn gebaseerd op een aantal aannames,
voortgekomen uit hoofdstuk 2 en uit gesprekken die ik heb gevoerd met mensen van
de DS+V Rotterdam, Bestuurlijk Platform Zuidvleugel en de provincie Zuid-Holland.
Aangezien er door de beleidsbepalers gehoopt wordt dat er sprake is van
samenhang is er voor het gemak te allen tijde gekozen voor een positieve insteek.
Mede ook omdat dit onderzoek zich richt op een recente ontwikkeling is er naast de
gesprekken met de beleidsbepalers niet of nauwelijks een andere bron om de
hypotheses op te baseren. Behalve dan eerdere onderzoeken die bijvoorbeeld
hebben gekeken naar de samenhang op het niveau van de Randstad als geheel of
juist enkel dat van stadsgewest. Kortom een geheel ander schaalniveau dus, hetgeen
vrijwel niets zegt over de samenhang op het schaalniveau van de metropoolregio.

A. De metropoolregio Rotterdam – Den Haag heeft metropolitane eigenschappen.
eigenschappen.
Gezien eerdere pogingen, zoals de deltametropool wordt er verondersteld dat het
creëren van de metropoolregio Rotterdam – Den Haag is gebaseerd op metropolitane
eigenschappen. Dit is gebaseerd op het feit dat al in het begin van de jaren 90 in
destijds vooruitstrevende beleidsnota’s getracht werd beide grootstedelijke gebieden
onder een noemer samen te brengen. Dit vond men indertijd nog wat te vroeg, maar
inmiddels is men tot een nieuw inzicht gekomen. Verondersteld mag worden dat
erkenning van de metropolitane eigenschappen van de regio hieraan heeft
bijgedragen.

B. Er is sprake van samenhang binnen de metropoolregio Rotterdam – Den Haag wat
betreft het woonwoon-werkverkeer.
Deze uitspraak is gebaseerd op het in hoofdstuk 2 aangehaalde Decisio rapport,
waarin gesproken werd over de samenhang tussen Rotterdam en Den Haag. Daarbij
is het ook deels op eigen inzichten gebaseerd. Aangezien er dagelijks grote files
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staan tussen deze twee grootstedelijke gebieden en er zich dus heel wat mensen van
woning naar werk verplaatsen en vice versa is het aannemelijk dat er sprake is van
samenhang binnen de regio op dit punt.

C. Er is sprake van samenhang binnen de metropoolregio Rotterdam – Den Haag wat
betreft de verhuizingen.
Deze uitspraak is gebaseerd op het feit dat een grote makelaarsvereniging Vestia, de
regio al als een geheel behandeld. Daarnaast is er bij AMA ook sprake van een
dergelijke samenhang, waarbij jongeren naar de grote stad trekken en later in de
suburbane gebieden erom heen gaan wonen.

D. Deze samenhang
samenhang is wat betreft de verhuizingen in de loop der jaren sterker
geworden.
Aangezien Vestia de laatste jaren de regio als een geheel ziet en daarvoor niet is de
veronderstelling gerechtvaardigd dat de samenhang op dit vlak in de loop der jaren
gegroeid is. Daarnaast is men bezig met de bouw van vele hoogwaardige
woonprojecten binnen (Kop van Zuid) en buiten (Zuidplaspolder) de grote steden.
Hetgeen er op duidt dat de vraag naar dit type woningen is toegenomen.

E. Er is sprake van samenhang binnen de metropoolregio
metropoolregio Rotterdam – Den Haag wat
betreft het recreatiebezoek aan het metropolitane landschap MiddenMidden-Delfland.
Deze uitspraak is gebaseerd op het feit dat in eerdere beleidsdocumenten al werd
gesproken over een metropolitaan landschap. Ook binnen de DS+V Rotterdam wordt
het belang van dit gebied voor Rotterdam erkend. Het is dan aannemelijk om te
denken dat Rotterdammers dit recreatiegebied bezoeken, want waarom zou de
DS+V Rotterdam er anders zo’n belang aan hechten.
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4.3 Geografische eenheden.
De indicatoren en bijbehorende operationalisering vinden plaats op een aantal
schaalniveaus. Het laagste schaalniveau is dat van het stadsniveau, hetgeen bij de
recreatiemarkt gebruikt wordt om de afkomst van de bezoekers weer te geven. Voor
alle overige vergelijkingen is gekeken naar COROP-gebieden, welke door het CBS
worden gehanteerd. Er wordt gewerkt met COROP-gebieden in plaats van
gemeentes om een tweetal redenen. In de eerste plaats omdat ervan bijvoorbeeld de
pendelgegevens te weinig gegevens zijn op gemeenteniveau. Ten tweede om de
overzichtelijkheid te bewaren, want om alle verplaatsingen binnen de metropoolregio
Rotterdam – Den Haag op

Figuur 4.1: COROP-Gebieden NL.

gemeenteniveau in kaart te brengen,
dat is bijna niet te doen. Door deze
samen te nemen kan wat worden
gezegd over de metropoolregio
Rotterdam – Den Haag. Om te kijken
of de samenhang binnen de
metropoolregio sterker is dan buiten
de metropoolregio, zijn ook alle
relevante omringende COROPgebieden in het onderzoek
opgenomen. Het gaat in totaal dus
om de volgende gebieden,
weergegeven in het geel in figuur 4.1
hiernaast.

Bron: CBS, Statline, 2009

4.4 Periode van onderzoek.
De periode van onderzoek is niet voor alle drie de markten gelijk, dat was
aanvankelijk wel de insteek, maar dat bleek in de praktijk echter niet altijd mogelijk.
Dit om dat gegevens niet voor mij beschikbaar bleken te zijn of dat men pas
recentelijk gegevens is gaan samenstellen, waarover in de volgende paragraaf meer.
Uiteindelijk heeft het ervoor gezorgd, dat het onderzoek naar het woon-werkverkeer
zich baseert op de meest recente cijfers uit 2007, het gaat hier dus om 1 jaar. Wat de
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recreatiemarkt betreft is het eerste onderzoek verricht in 2001, het meest recente in
2006, dus hier gaat het om een periode van 5 jaar. Tenslotte wat de verhuizingen op
de woningmarkt betreft, daarvoor is gekeken naar de langst mogelijke periode van
1997 t/m 2007, kortom een periode van 10 jaar.
4.5 Indicatoren.
De voor deze scriptie relevante gegevens zijn afkomstig uit verschillende
databestanden, aangevuld met gegevens uit de artikelen en het CBS. Doormiddel
van een aantal statistische bewerkingen is de benodigde informatie verkregen uit de
desbetreffende datasets. In dit gedeelte staat weergegeven van welke datasets
gebruik is gemaakt.
Ten eerste is voor het statistisch onderzoek naar de arbeidsmarkt gekeken naar het
woon-werkverkeer over een langdurige periode van 20 jaar. Althans dat was de
intentie, helaas is gebleken dat deze onderzoeken niet publiekelijk beschikbaar zijn.
Het betreffende onderzoek verplaatsingsgedrag (OVG) dat vanaf 1985 tot 2004
jaarlijks door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) werd uitgevoerd is
vanwege privacy redenen door mij niet te gebruiken. Vreemd genoeg is hetzelfde
onderzoek dat in 2004 is voortgezet door het ministerie van Verkeer en Waterstaat,
waarvan 2007 de meest recente versie is, wel zonder problemen door mij te
gebruiken. Het doel van dit onderzoek is als volgt: “Het bepalen van het
verplaatsingsgedrag van de Nederlandse bevolking naar plaats van herkomst en
bestemming, tijdstip waarop het vervoer plaatsvindt, gebruikte vervoermiddelen en
motieven voor de verplaatsingen; daarnaast wordt ruime aandacht geschonken aan
de achtergrondvariabelen voor een bepaald verplaatsingspatroon en keuze van
vervoermiddelen” (DANS Easy, 2009). Aan de hand van de meest recente versie van
dit Mobiliteitsonderzoek Nederland 2007 is mijn analyse uitgevoerd.
Ten tweede is voor het statistisch onderzoek naar de woningmarkt gebruik gemaakt
van gegevens van het CBS, afkomstig van Statline wat betreft de verhuizingen per
COROP-gebieden in de jaren 1997, 2002 en 2007. Eerdere gegevens zijn helaas niet
beschikbaar, dus vandaar dat er ditmaal een wat kortere periode is gekozen, namelijk
van 10 jaar.
Ten slotte is er voor het statistisch onderzoek naar de recreatiemarkt gebruik
gemaakt van gegevens uit de recreatiemonitor jaargang 2001 en 2006. Helaas
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bleken deze onderzoeken niet goed vergelijkbaar met elkaar, omdat het onderzoek
uit 2001 zeer beperkt is. Er bleek dan ook geen statistische analyse mogelijk op basis
van deze gegevens, er is dan ook enkel ervoor gekozen om de analyse te beperken
tot het weergeven van deze resultaten. Overigens is bij dit onderzoek gekeken naar
het gemeentelijk schaalniveau, omdat de gegevens op het schaalniveau van
COROP-gebieden te onbeduidend zijn.
4.6 Methodiek en toetsing.
Vervolgens zijn bovengenoemde indicatoren op de volgende wijze bewerkt om tot de
in de onderzoeksanalyse beschreven resultaten te komen.
Wat betreft de gegevens over het woon-werkverkeer van de metropoolregio
Rotterdam – Den Haag, deze zijn op de volgende wijze verkregen. Allereerst omdat in
dit onderzoek gekeken wordt naar het totale verplaatsingsgedrag is er een selectie
gemaakt op het motief woon-werkverkeer. Er wordt in deze scriptie immers alleen
gekeken naar de verplaatsingen die hierop van toepassing zijn, overige
verplaatsingen zijn voor dit onderzoek niet relevant. Vervolgens is er een selectie
gemaakt uit de gegevens voor de vijf COROP-gebieden die gezamenlijk de
metropoolregio Rotterdam-Den Haag vormen. Aangezien de waarnemingen in dit
onderzoek op gemeenteniveau gedaan zijn, zijn deze waarnemingen vervolgens
gehercodeerd tot het niveau van COROP-gebieden. Oftewel de variabelen
aankomstgemeente en vertrekgemeente zijn omgezet naar de variabelen
aankomstcorop en vertrekcorop. We zijn immers alleen geïnteresseerd in de
verplaatsingen die zich op dat schaalniveau voordoen. Vervolgens is op deze
gegevens een kruistabel-analyse los gelaten, waarbij de verplaatsingen die zich
binnen een COROP-gebied voordoen, zoals van Groot-Rijnmond naar GrootRijnmond buiten beschouwing zijn gelaten. In de analyse gaat het namelijk alleen om
de verplaatsingen die zich voordoen tussen de verschillende COROP-gebieden.
Tevens zijn naast de 5 COROP-gebieden van de metropoolregio alleen de COROPgebieden apart opgenomen die relevante resultaten opleverde. De overige COROPgebieden zijn samengevoegd onder de noemer, rest van Nederland. Op basis
daarvan is de statistische analyse uitgevoerd welke in het volgende hoofdstuk zal
worden beschreven.
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Wat betreft de verhuizingen, deze gegevens zijn gehaald van Statline via ->Thema>Bevolking->Verhuizingen->Verhuizingen tussen gemeenten. Vervolgens is er
gekeken naar de regiototalen per COROP-gebied. Ook ditmaal is er alleen gekeken
naar de overige relevante COROP-gebieden, de overige COROP-gebieden zijn in het
onderzoek buiten beschouwing gelaten, omdat deze cijfers dusdanig laag waren dat
meteen duidelijk was dat deze de desbetreffende woningmarkten nauwelijks
beïnvloeden. Daarvoor zijn eerst de via Statline verkregen tabellen in Excel verwerkt
tot duidelijk afleesbare staafdiagrammen. Op basis hiervan is er een analyse
gemaakt.
Voor de recreatiemarkt en dan in het bijzonder het gebied Midden-Delfland is geen
statistische analyse mogelijk gebleken, omdat pas recentelijk daarover uitgebreide
gegevens worden verzameld in de recreatiemonitor. De analyse heeft zich dan ook
beperkt tot het vergelijken van deze gegevens.
Naast een statistisch onderzoek, is er aansluitend ook een kwalitatief onderzoek
uitgevoerd om de resultaten nader te verklaren. Daarvoor zijn verscheidene
interviews uitgevoerd met experts uit de praktijk. Dit heeft ervoor gezorgd, dat de met
name gebrekkige kwantitatieve informatie omtrent de recreatiemarkt is aangevuld,
waardoor er toch een compleet antwoord kan worden geformuleerd op de
bijbehorende hypotheses. Daarnaast biedt het voor de arbeidsmarkt en woningmarkt
de gelegenheid om dieper in te gaan op bepaalde zaken. Wat een duidelijker beeld
verschaft van de actuele situatie en problematiek waarmee de metropoolregio
Rotterdam - Den Haag op dit moment mee te maken heeft.
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5.Onderzoeksanalyse.
In dit hoofdstuk zal gekeken worden naar de metropoolregio Rotterdam – Den Haag
en in het bijzonder de twee markten, de arbeids- en woningmarkt. Overigens is het zo
dat deze metropoolregio nog in de maak is, er kan dus nog niet vastgesteld worden in
hoeverre men zal slagen voor de drie stappen van Healey. Echter door te
onderzoeken of er daadwerkelijk sprake is van één markt voor de regio Rotterdam –
Den Haag wat betreft de arbeids- en woningmarkt, zal duidelijk worden of er wel
voldoende draagvlak is om deze stappen te maken. Dit zal waar mogelijk gebeuren
doormiddel van statistische analyse. Deze analyse zal worden aangevuld met
informatie op basis van een aantal interviews met beleidsmakers en belangrijke
partners van de metropoolregio. Aan de hand daarvan is er getracht een compleet
beeld te schetsen van respectievelijk het woon- en werkklimaat. Op basis van de
kwantitatieve en kwalitatieve gegevens kan er een vrij duidelijk beeld gegeven
worden van de ontwikkelingen uit het verleden, de huidige situatie en de uitdagingen
die er liggen voor de toekomst.
5.1 De arbeidsmarkt.
Als we kijken naar de arbeidsmarkt voor de regio Rotterdam – Den Haag als geheel,
dan bestaat de beroepsbevolking uit ongeveer 1,4 miljoen personen (CBS, 2007).
Werkzaam bij zo’n honderdduizend bedrijven binnen deze regio. De verwachtingen
voor de arbeidsmarkt voor deze regio zien er niet echt gunstig uit. Zeker niet wanneer
men de vergelijking maakt met de Noordvleugel. Voor de metropoolregio verwacht
men namelijk een sterke daling wat betreft de werkgelegenheid voor de komende 5
jaar, namelijk -0,33% voor de regio Rijnmond en voor de regio Haaglanden zelfs 0,56% t.o.v. het landelijk gemiddelde (ter vergelijking de cijfers van AMA zijn gelijk
aan het landelijk gemiddelde en voor Almere zelfs 1,56% meer) (CWI, 2008, p.56).
Dit is gebaseerd op een aantal punten, namelijk ongunstige samenstelling van
sectoren, mindere locatiefactoren en laag gemiddeld opleidingsniveau. Waar men in
het verleden nog gelijke tred kon houden met het landelijk gemiddelde raakt men nu
achterop en erger nog de kloof met de Noordvleugel wordt steeds groter. Echter is de
arbeidsmarkt van de metropoolregio wel als een geheel te beschouwen of is deze
samenvoeging niet zo wenselijk.
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Om te onderzoeken of er op de arbeidsmarkt daadwerkelijk sprake is van samenhang
is er gekeken naar het woon-werkverkeer binnen de metropoolregio. Is het woonwerkverkeer van de metropoolregio sterk intern gericht of zijn de dagelijkse stromen
naar andere gebieden meer aanwezig. Om dit te onderzoeken zijn de resultaten van
het mobiliteitsonderzoek Nederland 2007 geanalyseerd op het schaalniveau van
COROP-gebieden. In dit hoofdstuk staan de resultaten weergegeven van de vijf
afzonderlijke COROP-gebieden waaruit de metropoolregio Rotterdam-Den Haag
bestaat. Ten eerste dient vermeld te worden dat het woon-werkverkeer dat zich
binnen het COROP-gebied zelf afspeelt buiten beschouwing is gelaten. Weliswaar
nemen deze verplaatsingen in alle gevallen zo’n ¾ van het totale woon-werkverkeer
voor hun rekening. Dit is echter voor het onderzoek niet relevant, aangezien we
geïnteresseerd zijn in die woon-werk gerelateerde verplaatsingen die zich tussen de
verschillende COROP-gebieden voordoen. Wel zijn naast de 5 COROP gebieden
van de metropoolregio ook nog 3 COROP-gebieden van de Randstad opgenomen in
het onderzoek, waarvoor bleek dat er nog respectievelijk vrij veel verkeer tussen
plaatsvond. Alle overige COROP-gebieden zijn samengevoegd onder de noemer rest
van Nederland, omdat de resultaten dusdanig laag waren, dat het overbodig zou zijn
deze allemaal apart op te nemen in de diagrammen.
Als er gekeken wordt naar de resultaten voor het gebied Leiden/Bollenstreek dan valt
meteen op het grote aandeel qua woon werkverkeer richting de regio Den Haag
(35%) en Amsterdam (25%). Dit is ook niet

Figuur 5.1 Diagrammen woon-werkverkeer

geheel verwonderlijk gezien de ligging van
dit gebied. Toch valt ook op dat het verkeer
naar de overige COROP-gebieden ook een
aanzienlijk deel voor hun rekening neemt,
namelijk zo’n 18%. Dit houdt in dat van al
het uitgaande woon-werkverkeer vanuit de
regio Leiden/Bollenstreek zich bijna 53%
binnen de metropoolregio Rotterdam-Den
Haag afspeelt in 2007.
Voor de regio Den Haag, valt meteen op de
sterke verbinding met de regio Rijnmond
(29%). Op de voet gevolgd door de regio’s
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Delft/Westland (22%) en Leiden/Bollenstreek
(19%). Bijna 75% van al het uitgaande woonwerkverkeer in 2007 vond dus binnen de
metropoolregio Rotterdam - Den Haag plaats.
De regio Delft/Westland is nog sterker gericht
op de metropoolregio, grofweg de ene helft
reist dagelijks af naar Rotterdam (36%) en de
andere helft naar Den Haag (42%). Hetgeen
wat overblijft gaat deels naar Leiden (7%) en
Utrecht (6%).
Ook de regio Rijnmond kent een sterke
binding met de regio Den Haag (31%).
Daarnaast vertrekken er dagelijks ook nog
behoorlijk wat mensen naar de regio’s
Zuidoost-Zuid-Holland (22%) en
Delft/Westland (16%) om daar te gaan
werken. Ook voor de regio Rijnmond geldt
dus dat in 20007 bijna driekwart van al het
uitgaande woon-werkverkeer zich

Bron: Mobiliteitsonderzoek 2007, eigen bewerking.

concentreerde op de metropoolregio.
Ten slotte kan gesteld worden dat je de regio Zuidoost-Zuid-Holland wat betreft
woon-werkverkeer vrijwel gelijk kan stellen met de regio Rijnmond. Aangezien meer
dan de helft in 2007 die kant opreisde om te werken. De bindingen met de rest van de
metropoolregio zijn overigens niet zo sterk.
Kortom afgaande op deze resultaten is het niet vreemd om de arbeidsmarkt van de
metropoolregio als een geheel te beschouwen. Immers voor iedere regio vindt bijna
driekwart van alle verplaatsingen binnen de metropoolregio plaats. Vooral de regio
Delft/Westland is sterk gericht op zowel Den Haag en Rotterdam. Deze regio neemt
dan ook een bijzondere positie in op de arbeidsmarkt binnen de metropoolregio. In
het volgende gedeelte zal worden uitgelegd, waarom dit zo is.
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5.2 Werkklimaat.
In het voorgaande gedeelte is de arbeidsmarkt van de metropoolregio RotterdamDen Haag in kaart gebracht aan de hand van een statistische analyse. Daaruit
kwamen een aantal zaken aan het licht welke nu verder zullen worden uitgelicht. Een
daarvan is dat de regio Delft/Westland een belangrijke schakel is voor wat betreft het
woon-werkverkeer voor de metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Dit komt doordat
twee zeer belangrijke clusters in dit gebied gelegen zijn, namelijk de Scienceport
Holland en de Greenport. Het is dus interessant om te kijken
hoe zij hier tegenaan kijken en wat volgens hen de rol van hun cluster is binnen de
arbeidsmarkt van de metropoolregio Rotterdam – Den Haag. Het nu volgende
gedeelte is een verslag van de interviews die ik met sleutelpersonen van deze
clusters gehad heb.
Een van de voornaamste clusters is de Scienceport Holland. Dit langs de A13
gelegen bedrijvencomplex staat voor alle hoogwaardige kennisintensieve
bedrijvigheid binnen de regio. Het is tot stand gekomen door een intensieve
samenwerking tussen de universiteiten van Rotterdam en Delft en de bijbehorende
gemeentes en heeft als ambitie uit te groeien tot een van de toonaangevende
kennisclusters in Europa. De kwartiermaker, de heer Trommels was dan ook
aangenaam verrast toen ik hem informeerde over de plannen van een
metropoolregio Rotterdam – Den Haag. Dit was in zijn ogen een zeer wenselijke en
ook noodzakelijke ontwikkeling. Niet alleen past het volledig in de algemene trend tot
metropolitanisering die er in Europa heerst. Op deze wijze kunnen ook een aantal
grote problemen binnen de regio sneller verholpen worden, kijk bijvoorbeeld maar
naar de Amsterdam Metropolitan Area (AMA). De insteek daarvan was vooral gericht
op een bundeling van expertise, geld en marketing om zodoende zich beter
internationaal te kunnen profileren. Als gevolg daarvan volgen de investeringen
vanuit het Rijk en de EU vanzelf (Interview Trommels, 2008). Een dergelijke
ontwikkeling is voor de Scienceport Holland ook gewenst, omdat zij bij uitstek
internationaal gericht zijn. Zo levert de Scienceport Holland veel spin-offs voor kleine
bedrijven op, die ook voor de Rotterdamse haven interessant kunnen zijn. De
financiering hiervan vormt in veel gevallen echter nog het struikelblok. Alleen al het
beter op elkaar afstemmen zal een enorme stap in de goede richting betekenen
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(Interview Trommels, 2008). Verder zou een metropoolregio kunnen leiden tot het
bundelen van kennis en expertise op het gebied van research & development en tot
een gezamenlijke lobby bij het Rijk en de EU voor dergelijke projecten. Belangrijke
uitdagingen voor de metropoolregio met betrekking tot het Scienceport zijn. In de
eerste plaats het verbeteren van de infrastructuur en vooral ook de bereikbaarheid
per OV. Deze is namelijk op dit moment dramatisch, hetgeen ik zelf ook aan den lijve
heb ondervonden. Dit zou ondermeer verbeterd kunnen worden door een snelle
directe verbinding aan te leggen naar Rotterdam Airport en het toekomstige HSLstation. Daarnaast is het ook zaak dat Schiphol beter bereikbaar wordt, want
intercontinentale vluchten gaan nou eenmaal niet over vliegveld Zestienhoven
(Interview Trommels, 2008). Een andere uitdaging ligt hem in het verbeteren van de
zogenaamde quality of life, wat er toe moet leiden dat meer kennis aangetrokken
wordt en dat deze ook voor de regio behouden wordt. De oplossing zit hem niet
alleen in het realiseren van dure woningbouw. Vaak wordt namelijk onderschat dat
hoogopgeleide mensen en ook expats veel interesse hebben in de performing arts,
sociale culturele industrie, etc. Dit zou veel prominenter gepresenteerd moeten
worden in de metropoolregio campagne, vanwege de grote achterstand die men qua
naamsbekendheid vooral internationaal gezien heeft op Amsterdam (Interview
Trommels, 2008).
Een ander belangrijk cluster binnen de metropoolregio Rotterdam – Den Haag is de
Greenport. Dit is een van de grootste aaneengesloten tuinbouwclusters ter wereld en
vertegenwoordigt zo’n 60% van de Nederlandse tuinbouwsector. Het gebied staat
vooral bekent vanwege zijn kassen, die overigens gezamenlijk zoveel licht
produceren dat dit vanuit de ruimte duidelijk waarneembaar is (Greenport ZuidHolland, 2007). Ook de Greenport ziet wat in de plannen van een gezamenlijke
culturele agenda. In het Westland is er namelijk behalve kassen ook veel
gemeenschapskunst te vinden, hetgeen niet echt bekend is bij de massa (Interview
van der Eijk, 2008). In zijn algemeenheid is ook de projectsecretaris van de
Greenport Zuid-Holland Flip van der Eijk zeer te spreken over de plannen van een
metropoolregio Rotterdam – Den Haag. Er is volgens hem namelijk sprake van een
continu proces waarin gezocht moet worden naar mogelijkheden om de reputatie te
verbeteren om de internationale concurrentie aan te gaan. Overigens is er ook nu al
sprake van een sterke samenhang tussen Rotterdam, Den Haag en de Greenport,
echter deze samenwerking kan nog wel verbeteren. Zo spreekt hij over een enorme
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verwevenheid op het gebied van werkgelegenheid, kennis en innovatie. Zo biedt de
Greenport veel werkgelegenheid aan zowel de laagopgeleide allochtone bevolking uit
de grote steden, als voor de hoogopgeleide mensen vanuit de universiteiten
(Interview van der Eijk, 2008). Daarnaast zou de Greenport met het oog op de
duurzaamheid en energie in de toekomst restenergie kunnen leveren aan de gehele
metropoolregio. De uitdaging zit hem in het gezamenlijk na te denken over de
kwaliteit van de ruimte en te zorgen dat de ontsluiting goed blijft. Immers de
Greenport zal hier altijd blijven, het wordt een enorme uitdaging om dat te behouden.
De grootste opgave wat betreft de herstructurering zit hem in de logistiek. Nu gaat
nog 100% van de Greenport vervoer over weg, er dient naarstig gezocht te worden
om een groot deel ervan op andere wijze te vervoeren. De Rotterdamse havens
kennen dezelfde uitdaging, dus samenwerking op dit gebied is essentieel. Een
oranjetunnel is hier een mooi voorbeeld van (Interview van der Eijk, 2008).
Er is geen blauwdruk met oplossingen voor bovengenoemde opgaven. Het is een
proces van voortdurend op elkaar reageren en daarin oplossingen te zoeken. Er is
dus geen absolute oplossing het blijft een dynamisch proces, waarin de oplossing is
de bereidheid tot praten. Ten slotte spreekt de Heer van der Eijk nog de hoop uit tot
innovatieve gedurfde oplossingen voor het infrastructuur probleem, want dat is in zijn
ogen noodzakelijk. Een scheiding aanbrengen op de rijbanen wat betreft
personenvervoer en goederenvervoer is een goed voorbeeld van zo’n gedurfde
oplossing, waar serieus over nagedacht zou moeten worden. Het zou zeer wenselijk
zijn om dergelijke ambities ook in de metropoolregio campagne te benoemen
(Interview van der Eijk, 2008).
Aan de hand van het bovenstaande kan opgemaakt worden dat de oplossingen voor
de arbeidsmarkt vooral gezocht moeten worden in het verbeteren van de
infrastructuur en het gezamenlijk internationaal profileren. Opvallend is ook dat beide
sleutelpersonen in een gesprek over het werkklimaat uitweiden over het verbeteren
van wat de heer Trommel zo treffend noemt het verbeteren van de “quality of life”. Zij
vinden namelijk dat de regio een groot imago-probleem heeft, hetgeen van grote
invloed is wat betreft het aantrekken van internationale bedrijvigheid en kennis naar
de regio. Vandaar dat ik besloten heb daar eens nader onderzoek naar te doen en op
gesprek ging bij een instantie die zich voor de gehele regio daar dagelijks mee bezig
houdt, namelijk het West-Holland Foreign Investment Agency (WFIA). Althans daar
ging ik vanuit, echter in de praktijk zo vertelde Imanda Wapenaar mij zit het toch wat
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gecompliceerder in elkaar. Zo richt het WFIA zich niet op de gehele metropoolregio,
wat de naam impliceert, maar enkel op de regio Den Haag. Het zit namelijk als volgt;
ten eerste kan gesteld worden dat het acquisitiesysteem voor internationale
bedrijvigheid in Nederland vrij ingewikkeld in elkaar zit. Ten eerste is het WFIA geen
onderdeel van de National Foreign Investment Agency (NFIA), maar werkt het
afzonderlijk. Wel valt het net als de NFIA onder de EVD (Economische
voorlichtingsdienst). Ook onder de EVD vallen de zogenaamde ROM’s (regionale
ontwikkelingsmonitors) die zo’n beetje op provincie niveau opereren door het land.
De G4 hebben echter allen een eigen regionale tak, elk met andere eigenschappen
en bevoegdheden. Het Ontwikkelings Bedrijf Rotterdam (OBR) doet dit voor de regio
Rotterdam. In tegenstelling tot het WFIA hebben zij wel grond en geld ter beschikking
en daarmee een veel uitgebreider takenpakket. Het WFIA dat voor de regio Den
Haag functioneert, heeft meer de functie van een stichting. Het is een non/profit
organisatie die internationale bedrijvigheid voor de regio wil binnenhalen en daarover
advies geeft. Daarvoor zijn zij dus goed op de hoogte van de sterke/zwakke punten
van de arbeidsmarkt binnen hun regio. Door deze sterke punten tijdens zogenaamde
fact finding visits te benadrukken probeert het WFIA een bedrijf te overtuigen van de
kwaliteiten die zich in de regio bevinden en zodoende dat bedrijf zich in hun regio te
laten vestigen. Kortom tot op heden zijn het WFIA en OBR dus eerder concurrenten
van elkaar dan partners. Het is dus niet zo eenvoudig om al deze organisaties met de
neus dezelfde kant op te krijgen, zeker gezien het verleden (Interview Wapenaar,
2009). Daaruit is gebleken dat Rotterdam bij uitstek degene is die in eigen belang
opereert. Zo zijn ze bij het WFIA bijvoorbeeld ontstemd over het afpikken van een
biomedisch bedrijf dat eigenlijk voor Leiden bedoeld was. Zo zijn er nog wel meer
voorbeelden te noemen, waardoor Rotterdam een slechte reputatie heeft opgebouwd
op dit vlak. Iets waardoor men veel mensen tegen zich heeft gekeerd. Nu met de
financiële crisis veel bedrijven in de problemen komen zal de strijd alleen maar
heviger worden tussen Rotterdam en Den Haag. Een staakt het vuren in de vorm van
een metropoolregio Rotterdam – Den Haag is in haar ogen dan ook nog ver weg.
Echter de noodzaak is wel daar, want er is sprake van een grote achterstand op
Amsterdam als het gaat om internationale naamsbekendheid. Waar je ook ter wereld
bent iedereen associeert Holland met Amsterdam en Amsterdam met Holland. Ook
voor veel toeristen die door Europa reizen, staat Amsterdam altijd hoog als hotspot
op de kaart. Overigens voor veel mensen door zijn marihuana en de wallen. Iets wat
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Rotterdam en Den Haag natuurlijk ook wel hebben, maar er is vrijwel niemand die dat
weet (Interview Wapenaar, 2009). Wat misschien maar goed is ook, want deze
toeristen zorgen ook voor veel overlast en brengen relatief weinig geld binnen. De
metropoolregio Rotterdam – Den Haag zou zijn vizier dan ook meer moeten richten
op andere toerismestromen. Bijvoorbeeld door de culturele voorzieningen van
Rotterdam en Den Haag veel breder te promoten, want ook op dit punt valt er veel
winst te behalen wat de internationale naamsbekendheid betreft (Interview
Wapenaar, 2009). Naast de gebrekkige naamsbekendheid zou de metropoolregio
Rotterdam – Den Haag ook meer tegenwicht moeten bieden aan Amsterdam op de
volgende punten. De Amsterdamse metropoolregio heeft namelijk als sterke punten
Schiphol als internationale sterke luchthaven, 2 Universiteiten, veel grond
beschikbaar zowel in het dure als goedkopere segment en men kent een goede
samenwerking met de regio. Kortom Amsterdam heeft een heel breed pakket te
bieden en teert op zijn naamsbekendheid in het buitenland. De NFIA weet dit ook en
maakt hier dan ook dankbaar gebruik van, door in zijn contacten met bedrijven deze
vrijwel automatisch door te verwijzen naar de regio Amsterdam. Het is misschien dus
nog wel belangrijker als het gaat om de acquisitie van internationale bedrijvigheid om
het NFIA te overtuigen van alles wat de metropoolregio Rotterdam – Den Haag te
bieden heeft (Interview Wapenaar, 2009). Voor het aantrekken van internationale
bedrijvigheid geldt overigens dat er ten eerste door bedrijven gekeken wordt naar de
beschikbaarheid van personeel. Dan kijkt men naar de locatie oftewel de aanwezige
infrastructuur zowel een goede bereikbaarheid per weg, openbaar vervoer en
luchtverkeer, spelen een belangrijke rol. Ook op deze punten hebben Rotterdam en
Den Haag een achterstand (Interview Wapenaar, 2009).
Aan de hand van dit gesprek is het duidelijk dat er wat betreft de acquisitie van
internationale bedrijvigheid vooralsnog geen sprake is van een arbeidsmarkt, maar
zowel Den Haag als Rotterdam puur voor hun eigen belang opereren. Echter beide
steden kampen met soortgelijke problematiek, waardoor het voor alle partijen het
beste is om de handen ineen te slaan als het gaat om de arbeidsmarkt in de
metropoolregio Rotterdam – Den Haag. Het zou verstandig zijn om de spanningen uit
het verleden te laten rusten en zo snel mogelijk de metropoolregio Rotterdam – Den
Haag zowel nationaal als internationaal te gaan promoten.
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5.3 De recreatiemarkt.
Om de recreatiemarkt voor de regio Rotterdam – Den Haag in beeld te brengen
dienen eerst de recreatie voorzieningen binnen de regio in kaart te worden gebracht.
Het gaat hierbij enkel om de grootschalige recreatievoorzieningen. Het beleid van de
metropoolregio richt zich immers alleen daarop en niet op kleinschalige
recreatievoorzieningen, zoals theaters, musea etc. Volgens de provincie ZuidHolland zijn er zo’n 9 grootschalige recreatievoorzieningen te vinden, welke ieder
beheerd worden door afzonderlijke natuur en recreatieschappen (GZH, 2008). Vaak
gaat het daarbij om kleinere recreatiegebieden die samengevoegd zijn tot een
gebied. Bijna al deze gebieden liggen aan de rand van de provincie Zuid-Holland op
vrij grote afstand van zowel Rotterdam als Den Haag. Aangezien de metropoolregio
nog niet exact is afgebakend valt er over te twisten of al deze gebieden wel of niet
binnen deze regio vallen. Afgaand op de afbakening die door de Zuidvleugel werd
gehanteerd vallen 6 van deze 9 gebieden in ieder geval binnen de metropoolregio te
weten; Voorne-Putten-Rozenburg, IJsselmonde, Midden-Delfland, Rottemeren,
Dobbeplas en de provinciale recreatiegebieden (GZH, 2008). Van deze 6 gebieden is
het gebied Midden-Delfland voor de metropoolregio het meest relevant, gezien de
ligging tussen de grootstedelijke gebieden van Rotterdam en Den Haag in. Dit gebied
wordt dan ook door de beleidsmakers

Figuur 5.2 Recreatiegebied Midden-Delfland.

bestempeld als metropolitaan landschap
Midden-Delfland. Met behulp van
statistische gegevens afkomstig uit de
recreatiemonitor Zuid-Holland zal gekeken
worden of deze constatering door de
beleidsmakers te recht is. Helaas beperkt
deze informatie zich slechts tot een periode
van 5 jaar, namelijk vanaf 2001 en tot 2006.
Daarbij is de informatie uit 2001 ook nog
eens zeer beknopt, simpelweg omdat er
destijds geen uitgebreid onderzoek gedaan
werd naar de recreatiegedrag van
bezoekers van dergelijke gebieden. Een
vergaande statistische analyse is in dit

Bron: GZH, 2006, p.8
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geval dan ook niet mogelijk. Uit de beperkte kwantitatieve gegevens die er zijn
omtrent het recreatiebezoek aan het gebied Midden-Delfland kan het volgende
opgemaakt worden.
Ten eerste is het gebied een samenvoeging van een groot aantal recreatiegebieden
(zie figuur 5.2), waaronder Krabbeplas, Oeverbos, Kraaiennest, Abtswoudse Bos,
Broekpolder en Lickebaert (Ecorys, 2006, p.261). Daarop kwamen in totaal in 2001
zo’n 4,2 Miljoen bezoekers af (Recreatieschap Midden-Delfland, 2009). In 2006
waren het er wat minder namelijk zo’n 3,8 miljoen bezoekers (GZH, 2006, p.35).
Welke redenen er aan deze afname ten grondslag liggen, dat is niet geheel duidelijk.
Wel kan uit de sterkte-zwakte analyses opgemaakt worden dat men in 2006
beduidend negatiever oordeelde over de aanwezige faciliteiten en de vervuiling van
de gebieden. Echter dit kan zoals gezegd niet meteen bestempeld worden als de
reden voor de afname van de bezoekersaantallen in 2006, het weer is daar natuurlijk
ook een zeer bepalende factor in. Daarbij moet gezegd worden dat er zowel in 2001
en 2006 over het algemeen een ruime voldoende wordt toegekend aan het
recreatiegebied Midden-Delfland als geheel (Recreatieschap Midden-Delfland, 2009).
Desalniettemin zijn er afgaande op de sterktezwakte analyse nogal wat
verbeterpunten aan te wijzen. In 2001 waren dit voornamelijk de slechte of
gebrekkige voorzieningen en de veiligheid. Het lijkt erop dat men zich sindsdien
vooral geconcentreerd heeft op het verbeteren van de veiligheid, want dit punt is in
2006 geheel verdwenen uit de lijst met verbeterpunten (GZH, 2006, p.35). Vervuiling
en het gebrek aan voorzieningen voert in 2006 nog wel de lijst aan, wat betreft de
verbeterpunten. Qua sterke punten is er weinig verschil, in beide gevallen weet men
de rust, ruimte en de schoonheid van de natuur hoog te waarderen. Ook de
bereikbaarheid van het gebied wordt in beide jaren vrij hoog gewaardeerd, dit komt
mede doordat de bezoekers in beide gevallen vaak uit het directe verzorgingsgebied
afkomstig zijn. Dat is op zich ook niet verwonderlijk, want dit zijn vaak wandelaars of
fietsers die vanuit de directe omgeving het recreatiegebied natuurlijk veel
regelmatiger bezoeken. Toch zijn er ook nog genoeg mensen die van buiten het
gebied richting Midden-Delfland afreizen. Opvallend is dat het grootste gedeelte
daarvan voornamelijk uit de wat kleinere gemeentes afkomstig is en niet zozeer uit
Rotterdam of Den Haag, zie figuur 5.3 hieronder.
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Figuur 5.3: Herkomst bezoekers Midden-Delfland.

Bron: GZH, 2006, p.11

Hierop komt duidelijk naar voren dat het zogenaamde metropolitane landschap
Midden-Delfland niet of nauwelijks bezoekers trekt vanuit de gemeentes Rotterdam
en Den Haag. Blijkbaar is de behoefte bij de mensen die in de grote steden wonen
niet zo groot om in Midden – Delfland te recreëren, ook al ligt het op vrij korte afstand
tussen de steden in. Kortom als er puur naar de cijfers gekeken wordt is het
benoemen van Midden-Delfland als metropolitaan landschap voor de metropoolregio
Rotterdam – Den Haag tot op heden nauwelijks ergens op gebaseerd. Aangezien het
gebied tot op heden vrijwel geen bezoekers aantrekt vanuit de grote steden, maar
voornamelijk vanuit het gebied zelf en de wat minder verstedelijkte gebieden
eromheen.
5.4 Leefklimaat.
De selectie bij de analyse van de recreatiemarkt is beperkt tot het gebied MiddenDelfland, gezien zijn ligging tussen Rotterdam en Den Haag. Daarbij zijn er al
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plannen voor dit gebied opgenomen in de startnotitie, waarin het gebied namelijk
wordt bestempeld als metropolitaan landschap Midden-Delfland. In de statistische
analyse is gekeken naar de recreatiemonitor, waaruit bleek dat maar weinig mensen
vanuit de grote steden het gebied aan doen. In dit hoofdstuk zal worden gekeken
waarom dit zo is. Om dat te doen heb ik een gesprek gehad met een van de
onderzoekers van de recreatiemonitor, namelijk de Heer Michel Briene van het
onderzoeksbureau Ecorys. Onderstaande bevindingen zijn dus grotendeels
gebaseerd op het gesprek dat ik met hem had.
Dat het merendeel van de bezoekers afkomstig is vanuit het gebied zelf is vanwege
het feit dat in zijn algemeenheid er na maximaal 5 km er een groot afstandsverval
optreedt (Interview Briene, 2008). De nabijheid speelt dus een cruciale rol. Vandaar
ook dat veel Rotterdammers recreëren in Ijsselmonde en Hagenezen aan de kust.
Toch gaat deze theorie niet geheel op, want er komt toch ook nog een aanzienlijke
stroom bezoekers van verder dan het 5 kilometer criterium naar Midden – Delfland om
te recreëren. Deze mensen zijn voornamelijk afkomstig uit de wat kleinere
gemeentes en niet uit Rotterdam en Den Haag. De verklaring hiervoor is te zoeken in
de behoeften van de bezoekers. Zo zijn mensen die in kleinere steden of dorpen
wonen over het algemeen meer gesteld op de natuur en eerder geneigd de fiets te
pakken in plaats van de auto. Aangezien de bereikbaarheid per auto te wensen over
laat, komen er minder bezoekers vanuit de grote steden (Interview Briene, 2008). Het
aanleggen van goede verbindingen kan de recreatiestroom vanuit de grote steden
wel stimuleren, maar slechts in beperkte mate. Daarvoor dient er nog meer te
veranderen, mensen gaan namelijk ook steeds meer eisen stellen aan
recreatiegebieden, waaronder de aanwezigheid van goede voorzieningen, cafés en
eetgelegenheden. Dat verklaart deels ook, waarom men daar in de recreatiemonitor
van 2006 beduidend negatiever over oordeelt dan in 2001. Een groot deel van de
bezoekers wordt namelijk steeds kritischer. Het aanleggen van dergelijke
voorzieningen en betere infrastructuur zal ongetwijfeld wat meer mensen vanuit de
steden naar Midden-Delfland aan trekken (Interview Briene, 2008). Echter dergelijke
ontwikkelingen staan in contrast met de wensen van een groot deel van de huidige
bezoekers die te kennen geven vooral voor de rustige omgeving van het gebied
gebruik te maken. Hier doet zich dus een spanningsveld op tussen een groot
gedeelte van de huidige bezoekers en potentiële nieuwe toekomstige bezoekers
indien de gewenste ontwikkelingen van de metropoolregio Rotterdam – Den Haag
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doorgaan. Echter op basis van het huidige beschikbare cijfermateriaal is het
onmogelijk een uitspraak te doen of een dergelijke ontwikkeling in zijn totaliteit meer
of juist minder bezoekers zal kunnen voorzien in hun recreatiebehoeften.
In ieder geval is wel duidelijk dat er vooralsnog geen sprake is van een metropolitaan
landschap Midden-Delfland, aangezien er niet of nauwelijks bezoekers vanuit de
grote steden het recreatiegebied bezoeken. Tot op heden voldoet dit gebied
klaarblijkelijk niet aan de kritische recreatiebehoeften van de Rotterdammers en
Hagenezen. De vraag is dan ook in hoeverre het gewenst is hierin te investeren
(Interview Briene, 2008).
5.5 De woningmarkt.
De metropoolregio Rotterdam – Den Haag telt zo’n 3 Miljoen inwoners verdeeld over
1,4 miljoen huishoudens (CBS, 2008). De regio kent een licht positief migratiesaldo,
wat enigszins achterblijft t.o.v. het landelijk gemiddelde (CBS, 2007, p.65). Wat
inhoudt dat er jaarlijks meer mensen naar de regio toe komen als dat er vertrekken.
Om te onderzoeken of er op de woningmarkt sprake is van samenhang is er gekeken
naar het aantal verhuizingen binnen de metropoolregio als geheel. Om een duidelijk
beeld te verkrijgen van het verhuizingpatroon zijn er allereerst twee grafieken
opgesteld, waarin er gekeken wordt naar de verhuizingen naar de COROP-regio
Groot-Rijnmond en die van de agglomeratie s’Gravenhage. Voor deze gebieden is
gekeken naar 3 meetpunten over een periode van 10 jaar, namelijk 1997, 2002 en
2007. Voor deze drie meetpunten is een tabel opgesteld waaruit de
stijgingspercentages zijn af te leiden en zodoende de verschillen tussen de regio
Rotterdam en Den Haag wat betreft de woningmarkt weer te geven.
Uit onderstaande grafieken staan de verhuizingen weergegeven naar de regio Den
Haag. Wat uit de tabel af te lezen valt zijn de stijgingspercentages van het aantal
verhuizingen. Hieruit vallen namelijk een aantal zaken af te leiden, ten eerste het
spreidingspatroon, oftewel vanuit welke nabij gelegen regio’s komen er mensen
richting de regio Den Haag dan wel Rotterdam en in hoeverre komen deze patronen
met elkaar overeen. Ten tweede de stijgingspercentages geven goed weer de
ontwikkelingen op woningmarkt, zo is bijvoorbeeld heel duidelijk te zien, dat het
vooral de laatste jaren wat minder gaat in beide regio’s, gezien de negatieve
percentages in de periode 2002-2007. Alvorens verder te gaan met beide grafieken
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met elkaar te vergelijken, wordt er nu eerst gekeken naar beide grafieken
afzonderlijk.
Figuur 5.4: Grafiek stijgingspercentages verhuizingen.

Bron: CBS, Statline 2009, eigen bewerking.

Te beginnen met de regio Den Haag, daar valt op dat het in de periode 1997-2002
goed gaat met de woningmarkt. Er vallen immers louter positieve cijfers te
bespeuren. Vooral vanuit de regio Delft/Westland zijn veel mensen verhuisd naar de
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regio Den Haag, de grafiek laat een stijging zien van bijna 40%. Ook vanuit de regio’s
Rijnmond en Leiden zijn zo’n 20% meer mensen naar de regio Den Haag verhuist in
de desbetreffende periode. De daarop volgende periode van 2002 t/m 2007 laat een
heel ander beeld zien, alleen vanuit de regio’s Utrecht en Amsterdam valt er een licht
positief stijgingspercentage te bespeuren. Voor alle overige regio’s geldt dat er in
2007 bijna 10% minder mensen naar de regio Den Haag zijn verhuist dan in 2002,
voor de regio Oost-Zuid-Holland (oftewel Gouda en omstreken) is dit zelfs meer dan
20%. Er zijn verschillende verklaringen mogelijk voor deze ontwikkeling, hier zal dan
ook nader naar gekeken worden in het volgende hoofdstuk, het woonklimaat. Wat nu
in ieder geval al kan worden vastgesteld dat de woningmarkt de laatste jaren flink is
teruggelopen wat de regio Den Haag betreft. Toch weegt de krimp van de laatste
jaren vooralsnog niet op tegen de forse groei van de jaren ervoor, wat de grafiek voor
de periode 1997-2007 laat zien. Behoudens de regio’s ZuidOost en Oost-ZuidHolland, geldt voor alle overige regio’s dat het aantal verhuizingen naar de regio Den
Haag is toegenomen. Een kanttekening dient te worden geplaatst dat dit de meest
recente cijfers zijn, die dateren van voor de huidige financiële crisis, vandaar dat de
grafieken een wat rooskleuriger beeld weergeven van de woningmarkt, als de actuele
situatie, ook daarover later meer.
Nu eerst maar eens kijken of voor de regio Rotterdam een dergelijke ontwikkeling
zich heeft voorgedaan. In de periode 1997-2002 zijn een aantal opmerkelijke
ontwikkelingen te bespeuren. Allereerst zijn alle percentages ook hier positief met als
uitzondering de regio Leiden/Bollenstreek, deze laat een lichte daling zien. Dit is
opmerkelijk aangezien in deze periode de woningmarkt in zijn geheel het goed deed.
Een tweede opmerkelijk punt is dat er relatief meer mensen vanuit de regio noordBrabant naar Rotterdam zijn verkast, dan vanuit omringende regio’s als Drechtsteden
en het Westland, al zijn ook voor deze regio’s de cijfers licht positief. Ook de daarop
volgende periode zorgt voor wat opmerkelijke resultaten. Zo is de meest positieve
regio Noord-Brabant nu opeens een van de meest negatieve en omgekeerd is de
regio Leiden-Bollenstreek een van de voornaamste regio’s van oorsprong wat betreft
de verhuizingen naar Rotterdam in die periode. Over de gehele periode laten alle
regio’s een licht positieve groei zien met uitzondering van de regio Drechtsteden. Dit
is opmerkelijk, omdat je gevoelsmatig deze regio als meest verwant met Rijnmond
zou stellen. Echter dit heeft er niet toe geleid dat meer mensen naar deze regio zijn
verhuist, sterker nog het is zelfs lichtelijk teruggelopen. Aan de positieve kant valt op
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dat klaarblijkelijk de regio Rijnmond voor mensen uit de regio Den Haag een
aantrekkelijke omgeving is om zich te vestigen, omdat deze regio de sterkste stijging
vertoont, namelijk met zo’n 15%. Een indicatie wellicht dat deze regio’s qua
woningmarkt enige vorm van samenhang vertonen. Ook als we beide grafieken naast
elkaar leggen zijn er veel overeenkomsten. Grofweg vertonen beide grafieken een
vrijwel identiek spreidingspatroon over de drie periodes, namelijk in de periode 19972002 positief, daarop volgend een behoorlijke terugloop naar overwegend negatief in
de periode 2002-2007 en over de gehele periode 1997-2007 een lichtelijk positief
verhuizingpatroon. Toch zijn er ook wel enkele verschillen tussen beide regio’s. Zo
kan de Rotterdamse woningmarkt bestempeld worden als wat stabieler dan die van
Den Haag. Zo schommelen de resultaten bij de regio Rotterdam gemiddeld zo’n 5 a
10%, met een enkele uitschieter naar 15%. Bij de regio Den Haag is dit gemiddeld
zo’n 10 a 20% met een enkele uitschieter boven de 30%. Dit zorgt er ook voor dat de
regio Den Haag een relatief gezien wat stevigere dip kent in de periode 2002-2007
dan de regio Rotterdam. Aan de andere kant is het resultaat ook dat de woningmarkt
over de gehele periode in de Den Haag ook wat sterker gegroeid is dan de regio
Rotterdam. Er zijn dan ook over de gehele periode relatief gezien iets meer mensen
vanuit de regio Rotterdam naar Den Haag verhuisd dan omgekeerd. Al bij al is wel
duidelijk geworden, dat beide regio’s veel interactie met elkaar vertonen en ook een
soortgelijke verhuizingspatroon, dus kan geconcludeerd worden dat er wel degelijk
sprake is van enige vorm van samenhang wat de woningmarkt betreft. In het
volgende hoofdstuk zal ook nader gekeken worden naar deze overeenkomsten en
tevens zal de actuele situatie bekeken worden om te zien of beide woningmarkten
ook kampen met soortgelijke problemen.
5.6 Woonklimaat.
Uit de analyse van de woningmarkt valt op te maken dat er veel overeenkomsten zijn,
wat betreft het verhuizingspatroon tussen de regio’s Rotterdam en Den Haag. In dit
hoofdstuk zullen de woningmarkten dan ook nader onder de loep worden genomen.
Doormiddel van recentelijk ander cijfermateriaal en informatie verkregen uit
interviews zal een beeld verschaft worden van de actuele situatie en welke
problematiek zich momenteel op de woningmarkt voordoet.
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Ten eerste geldt voor de woningmarkt dat er grote verschillen zijn tussen de
verschillende groepen op de woningmarkt. Het inkomen is daarbij bepalend, mensen
die meer verdienen zijn vrijer in hun keuze waar te wonen. Simpelweg komt het erop
neer dat mensen met meer geld een groter zoekgebied kunnen hanteren en ook veel
striktere eisen kunnen stellen. Zij kiezen bijvoorbeeld voor duurdere woningen buiten
de stad, nabij recreatiegebieden. Lagere inkomens hebben een beperktere keuze en
kiezen daarom eerder een woning dichterbij hun werk die betaalbaar is, wat vaak
inhoudt dat men in de grote steden terechtkomt (Interview Groenemeijer, 2008). De
groep met het laagste inkomen is al helemaal beperkt in hun keuzevrijheid zij kunnen
alleen te recht in sociale woningbouw. Deze sociale woningbouw is vaak te vinden in
de bekende “vogelaarwijken” in de grote steden. Inmiddels is deze lijst publiekelijk
bekend geworden en daarin valt op dat maar liefst 8 van de Top 20 probleemwijken
in Rotterdam te vinden zijn (Elsevier, 2009). Ook op de recentelijk gepubliceerde
kaartjes in het NRC over de huizenprijzen in de grote steden komt duidelijk naar
voren, dat de goedkoopste woningen vooral in grote delen van Rotterdam te vinden
zijn, zie bijlage 7.1a,b en c (NRC Handelsblad, 2009). Op deze kaartjes in de bijlage
is duidelijk het lage niveau te zien van de huizenprijzen in grote delen van Den Haag
met uitzondering van de kuststrook. Ook vrijwel geheel Rotterdam en in het bijzonder
in Rotterdam – Zuid kent bijzonder veel lage huizenprijzen. Helemaal in vergelijking
met de gemeente Amsterdam die vrijwel geheel roodkleurig is. Op het eerste gezicht
lijkt dit misschien een positieve ontwikkeling, immers lage huizenprijzen maken het
voor mensen in deze financieel gezien moeilijke tijden aantrekkelijker om naar Den
Haag of Rotterdam te verkassen in plaats van het dure Amsterdam. Dit verklaart het
hoge aantal verhuizingen binnen de regio Rijnmond, veel mensen vallen in de lagere
inkomenscategorie en kunnen het zich dus niet permitteren uit de grote stad te
verhuizen. Indien ze wel een keus hebben kiezen zij ervoor om weg te trekken uit de
grote steden, naar de randgemeenten in de regio. De factor veiligheid speelt hier een
cruciale rol in, zeker in grote delen van Rotterdam, gezien het hoge aantal
probleemwijken (Interview Mosselman, 2009). Kortom indien de financiële situatie het
toelaat kiezen veel mensen ervoor weg te trekken uit Rotterdam. Goedkoop staat dus
niet altijd voor iets positiefs. De rode vlekken op de kaart geven juist ook aan welke
locaties het meest in trek zijn om te wonen. In de gemeente Rotterdam zijn deze
locaties dus erg schaars. Hetzelfde geldt voor Den Haag, al moet gezegd worden dat
het in iets mindere mate is, het noordelijk deel van de stad en de gehele kuststrook
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zijn nog steeds populaire vestigingslocaties. Hierdoor slaagt Den Haag er dan ook in
om meer hoger opgeleidden voor de binnenstad te behouden t.o.v. Rotterdam. Dit
valt deels ook op te maken uit de meest recente woningmarkt cijfers. In de regio
Haaglanden is er nog voldoende behoefte, kortom de woningmarkt staat nog
voldoende onder spanning waardoor huizen verkocht raken. In Rotterdam is de
situatie geheel anders, daar is de woningmarkt nu al enige tijd vrijwel stilgevallen.
Normaal gesproken werden er zo’n 200 woningen per maand verhandeld, in januari
2009 zijn dat er nog maar 40 (Interview Mosselman, 2009). Gevolg is dat heel veel
mensen hun huis niet verkocht krijgen, dat geldt met name voor de stad Rotterdam
zelf. Dit hangt samen met het eerder genoemde gebrek aan goede buurten. Veel
huizen staan te koop in deze probleemwijken echter deze raakt men nauwelijks kwijt,
omdat niemand ervoor kiest in deze buurten te wonen. Alleen de onderste groep die
geen keuze heeft komt in deze buurten te wonen, waardoor deze buurten vaak nog
verder verslechteren. Gevolg is dat er een negatieve spiraal ontstaat, die maar
moeilijk te doorbreken is en waarop Rotterdam zich veel dieper bevindt als Den
Haag. Mede daarom kiezen veel afgestudeerden uit studentensteden als Delft en
Leiden ervoor om eerder naar Den Haag te verhuizen dan naar Rotterdam, hetgeen
duidelijk in de eerder besproken verhuizingscijfers naar voren komt. De gemeente
Rotterdam is dan ook al jaren druk bezig met het verbeteren van het imago om
zodoende hoogopgeleiden aan te trekken naar de stad. Een van die projecten is de
bouw van luxe appartementen aan de Kop van Zuid. De eerste toren is al 3 jaar klaar
om te wonen en nog steeds staat met name een groot deel van het duurdere
segment woningen te koop (Montevideo, 2009). In de komende jaren komen er nog
eens een aantal van deze wolkenkrabbers bij op de Kop van Zuid. Volgens de heer
Mosselman is dit dan ook volkomen absurd. Deze woningen krijg je nooit verkocht
zonder eerst de buurt grondig te renoveren (Interview Mosselman, 2009). Immers
waarom zou men voor dat geld in zo’n onveilige buurt gaan wonen, terwijl men voor
dat geld ook bijvoorbeeld in de zuidplaspolder te recht kan of aan de kust. Kortom de
kloof tussen goedkope en dure woningen is te groot, waardoor luxueuze
appartementen op de Kop van Zuid leeg blijven staan. De cijfers uit het laatste primos
onderzoek van het VROM ondersteunen deze redenering, zie onderstaande tabel.
Daarin staat dat de grootste behoefte ligt in woningen gelegen in groen stedelijk
gebied, dat wil zeggen aan de rand van de stad (Poulus, 2008, p.14). Wat dat betreft
heeft de gemeente Den Haag het een stuk beter begrepen met een project als
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Westlandse Zoom. Dit project gelegen net onder Den Haag richt zich vooral op het
duurdere segment van de woningmarkt en sluit dus veel beter aan bij de
woningbehoeften die uit het Primos onderzoek naar voren komen.
Figuur 5.5: Toename van de woningbehoefte naar eigendom en prijs per woonmilieu, 2010-2020.

Bron: Primos, 2008

Wat ook uit dit Primos onderzoek naar voren komt is de hoge vraag naar goedkope
stedelijke naoorlogse compacte huurwoning en een vrij fors overschot aan goedkope
huurwoningen. Deze situatie is in het bijzonder van toepassing op Rotterdam, daar
kent men immers veel naoorlogse flats. Hier liggen dus kansen voor Rotterdam zou
je denken, immers als men deze huurwoningen opknapt en renoveert tot goedkope
koopwoningen dan sluit dit perfect aan bij de woningbehoeften. Echter er is een
financieel probleem wat vaak over het hoofd wordt gezien. Deze flatjes leveren het
meeste op, gemiddeld zo’n 1300 per woning per jaar. Als dit doorgerekend wordt zo’n
30.000 per woning over een levensduur van 30 jaar. Een nieuwe woning kost
doorberekend zo’n 30.000 dus het is absoluut niet rendabel om deze te renoveren
(Interview Mosselman, 2009). Deze flatjes blijven dus bestaan en zorgen ervoor dat
de marges op koopwoningen vooral in Rotterdam, Schiedam en kleine delen van Den
Haag zorgwekkend klein zijn. Wat dus lijdt tot veel onverkochte woningen en dat
draagt weer bij aan eerder genoemde negatieve spiraal.
Een oplossing voor dit probleem ligt dus niet voor de hand en dit zorgt ervoor dat Den
Haag en met name Rotterdam voorlopig steeds verder achterop raken t.o.v.
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Amsterdam. Aangezien de woningmarkten van beide stedelijke regio’s veel
overeenkomsten vertonen en men dezelfde problematiek kent in grote delen van de
binnenstad is een samenwerking op het gebied van de woningmarkt niet onwenselijk.
Weliswaar beconcurreren de steden elkaar ook als het gaat om het aantrekken van
voornamelijk de hoger opgeleiden. Uit de cijfers blijkt dus dat beide steden er tot nog
toe onvoldoende in slagen deze groep voor de regio te behouden. Op dit vlak is dan
ook duidelijk nog ruimte voor verbetering voor de metropoolregio Rotterdam – Den
Haag.
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6. Conclusie.
Aan de hand van bovenstaande kan het volgende geconcludeerd worden ter
beantwoording van de centrale onderzoeksvraag.

In hoeverre is er sprake van een metropoolregio Rotterdam - Den Haag tussen de
bestuurlijke en maatschappelijke actoren van de grootstedelijke regio’s Den Haag en
Rotterdam op de arbeidsarbeids-, recreatierecreatie- en woningmarkt en op welke punten
punten is er nog
ruimte voor verbetering?
Ten eerste is de vraag beantwoord wat een metropoolregio is en in hoeverre dit
opgaat voor de metropoolregio Rotterdam – Den Haag. Kort gezegd is een
metropoolregio een regio die de motor is van de economie, zowel op sociaal,
economisch en cultureel vlak, waarbinnen de samenhang tussen stad en periferie
toeneemt. Aangezien er geen universele eenheid is, waaraan af te lezen valt in
hoeverre er sprake is van een metropoolregio Rotterdam – Den Haag, is er gekeken
naar andere metropoolregio’s. Daaruit kwamen een aantal theorieën naar voren, die
bepalend zijn voor een succesvolle samenwerking in de vorm van een
metropoolregio. Om een dergelijk samenwerkingsverband op te starten, is het
noodzakelijk dat de drie basisomstandigheden van Maloney aanwezig zijn, kort
gezegd; de paradigm shift, kostenreductie en externe druk. Al voor het onderzoek is
duidelijk geworden dat zowel kostenreductie in de vorm van subsidies als externe
druk van Amsterdam van toepassing zijn voor Rotterdam – Den Haag. Uit het
onderzoek is duidelijk geworden, dat die verandering van visie waar de paradigm
shift voorstaat, zowel bij de bestuurlijke actoren (de gemeentes Rotterdam en Den
Haag) als bij de maatschappelijke actoren (de Greenport, Scienceport, etc) lijkt te zijn
doorgedrongen. Dit betekend dat de eerste stap van het drie stappen plan tot het
institutionaliseren van een nieuwe regionale betrekking, zoals door Healey is
opgesteld met succes genomen is. Men is er immers in geslaagd alle betrokken
partijen te mobiliseren om tot deze fase over te gaan. Om de volgende stappen te
kunnen zetten, te weten het institutioneel ontwerp en het normaliseren van de nieuwe
eenheid in de dagelijkse praktijk is het zaak om de punten voor verbetering aan te
duiden. Als er naar de basisvoorwaarden voor een metropoolregio gekeken wordt,
dan valt op dat Rotterdam – Den Haag met name op twee punten te kort schiet om
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volgens de definitie als metropoolregio bestempeld te kunnen worden. Uit het
onderzoek blijkt dat het de regio Rotterdam – Den Haag vooralsnog ontbreekt aan de
aanwezigheid van een hoogwaardig infrastructureel netwerk en regionale marketing
op internationaal niveau. Echter dit zijn nu juist de twee punten die door de komst van
een metropoolregio aangepakt kunnen worden. Bovendien zou deze ontwikkeling de
kwantitatieve samenhang die op de arbeids- en woningmarkt in deze regio aanwezig
is kunnen versterken. Het onderzoek wijst namelijk uit, dat er op beide markten al
sprake is van een lichte samenhang. Zo vinden driekwart van de woon-werk
gerelateerde verplaatsingen binnen de metropoolregio plaats en ook kennen beide
kernsteden veel interactie met elkaar als het gaat om verhuizingen en tevens een
soortgelijk verhuizingenpatroon. Alleen op het gebied van recreatie lijkt een
metropoolregio Rotterdam – Den Haag weinig toe te voegen. Beide steden hebben zo
hun eigen recreatiegebieden binnen de stad en de bewoners maken dan tot op
heden ook nauwelijks gebruik van het zogenaamde metropolitane landschap MiddenDelfland in de regio. Uit het onderzoek is ook gebleken dat op zowel de arbeids als
woningmarkt er de laatste jaren een forse achterstand is ontstaan op met name
Amsterdam. Wat de woningmarkt van Rotterdam en Den Haag betreft is er sprake
van een soortgelijk probleem waar ook Hannover mee te maken heeft gehad,
namelijk dat vooral de wat rijkeren mensen wegtrekken uit de stad. In tegenstelling
tot bijvoorbeeld Amsterdam waar veel welgestelde mensen juist ervoor kiezen om
nabij het centrum van de stad te wonen. Dit heeft ervoor gezorgd dat veel wijken in
de stad er dusdanig op achteruit zijn gegaan, met name in Rotterdam, dat de
huizenprijzen er bijzonder laag zijn. Dit klinkt misschien positief, maar het geeft ook
aan dat het geen populaire vestigingslocatie is. Desalniettemin probeert met name
Rotterdam door het bouwen van luxueuze appartementencomplexen op de Kop van
Zuid de rijkere bewoners voor de stad te behouden. Dit gaat tegen de meest recente
woningbehoeften in en zal zo zegt de expert van Vestia dan ook weinig opleveren.
Rotterdam en Den Haag zouden veel meer baat hebben bij een gezamenlijk
woningbouw beleid met betrekking tot de gehele metropoolregio, zodat men weer
adequent in de woningbehoeften van de mensen kan voorzien. Wat betreft de
arbeidsmarkt is de achterstand op Amsterdam vooral te wijten aan twee zaken, te
weten; de gebrekkige internationale naamsbekendheid en daarnaast biedt
Amsterdam een veel breder pakket qua bedrijvigheid, voorzieningen, etc. Nu dat
Amsterdam inmiddels ook nog eens is verenigd in een metropoolregio, is er nog een
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steviger machtsblok ontstaan. De urgentie voor een gezamenlijk internationaal
promotiebeleid voor de metropoolregio Rotterdam – Den Haag is dan ook hoog.
Alleen is het waarschijnlijk niet zo eenvoudig om dit te realiseren want tot nog toe
zaten de ego’s van beide kernsteden elkaar veelvuldig in de weg als het gaat om de
acquisitie van bedrijvigheid, al dus de expert van het WFIA. Echter nu dat de drie
voorwaarden van Maloney aanwezig lijken te zijn is nu het moment om een dergelijk
gezamenlijk internationaal promotiebeleid onder de nieuwe metropoolregio te
realiseren, zo hopen ook de maatschappelijke actoren in de regio de Greenport en
Scienceport. Dit brengt namelijk meer massa met zich mee en dat is nodig ook, zowel
internationaal wat betreft het aantrekken van bedrijvigheid, kennis en investeringen,
als nationaal wat betreft het overtuigen van diverse ministeries van de kracht van de
regio, vooral op economisch gebied.
Al bij al kan gesteld worden dat er uitsluitend positieve effecten zijn van een
metropoolregio Rotterdam – Den Haag voor zowel de bestuurlijke als
maatschappelijke actoren, wat betreft de arbeids- en woningmarkt. Een dergelijke
samenwerking zou ook uitkomst bieden voor de bovengenoemde tekortkomingen van
de metropoolregio Rotterdam – Den Haag. Het is dus zaak om zo snel mogelijk de
laatste twee stappen van Healey te doorlopen en de metropoolregio Rotterdam – Den
Haag, zowel nationaal en internationaal stevig op de kaart te zetten.
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7. Bijlage.
Figuur 7.1a: Huizenprijzen Rotterdam.

Bron: NRC, 2009.
Figuur 7.1b: Huizenprijzen Den Haag.

Bron: NRC, 2009.
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Figuur 7.1c: Huizenprijzen Amsterdam.

Bron: NRC, 2009.
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8. Interviews.
8.1 - Gesprek Martijn Aarts – Projectleider DS+V Rotterdam, 12 November 2008.
Volgens Opstelten is het robuuste R’dam in de structuurvisie Randstad 2040
genegeerd. nog hij stelt dat het helemaal geen visie is, omdat er puur gekeken wordt
naar de bestaande factoren, er wordt helemaal geen rekening gehouden met kansen
voor de toekomst. Er wordt als het ware vanuit gegaan dat de sterke punten zoals de
R’damse haven zich vanzelf door ontwikkelen, maar als men er niet in slaagt de
kennis binnen de stad vast te houden, dan loopt het toch echt mis. Sterker nog zo
stelt men in de stadsvisie zonder stad geen haven.
Het concept dubbelstad was een poging om de twee grote steden in de Zuidvleugel
wat meer leven in te blazen onder leiding van de provincie. Er werd daarbij uitgegaan
van de 2 afzonderlijke steden R’dam en Den Haag zonder de regio’s eromheen,
terwijl deze omringende gemeentes wel inspraak hadden op provinciaal niveau. Naar
aanleiding van het succesvolle A’dam, (wat zo geeft men niet graag toe, momenteel
echt booming is, qua aantrekken nieuwe bedrijvigheid, vasthouden van
hoogopgeleiden binnen de regio, int. Acquisitie, etc). heeft men het concept
metropoolregio R’dam – Den Haag in het leven geroepen. Dit zou moeten zorgen voor
meer int. Aantrekkracht en het neemt ook de tussenliggende regio’s mee, zodat de
regio ineens beschikt over een greenport, 3 universiteiten, metropolitaan landschap,
etc.
8.2 - Gesprek Richard Kouprie – voormalig voorzitter BPZ, 19 November 2008.
Het dubbelstad concept komt voor het eerst naar voren in het Randstad Kracht
programma in mei 2007. Het is een gevolg van een allang lopende ontwikkeling
vanaf de jaren 90 is er al een discussie over het verband tussen Rotterdam en Den
Haag bij de provincie Zuid-Holland. Door de ligging is er altijd sprake van
concurrentie tussen beide partijen, waardoor gezamenlijke projecten niet van de
grond kwamen. Het Rijk zag het belang er namelijk niet van in. Vandaar dat men het
bestuurlijk platform Zuidvleugel heeft opgericht om een gezamenlijke lobby te voeren
bij het Rijk voor concrete projecten en een gezamenlijke visie op te stellen met een
inhoudelijke strategie. Dat heeft geresulteerd in de HSL-lijn vernieuwing
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stationsgebieden, etc. Echter in 2006 verwerpt het nieuwe kabinet het overleg met de
Zuidvleugel en richt zich meer op Randstad niveau en de grootstedelijke regio’s. De
provincie Zuid-Holland komt op het idee het dubbelstad concept te creëren, wat zo
zou later blijken als tussenstap dient voor de toekomstige metropoolregio. Een
opmerkelijk besluit, want hiermee krijgt de provincie nog minder te zeggen dan het al
had. Echter het gaat om het realiseren van de projecten en daarbij helpt het
dubbelstad concept. Tevens zorgt het ervoor dat R’dam en Den Haag elkaar minder
in de weg zitten, maar juist samen sterker worden door de onderlinge expertises te
benutten. Echter in navolging van Amsterdam bleek, metropoolregio een betere
naam dan dubbelstad, dus vandaar dat sinds de zomer van 2008 niet meer
gesproken wordt over de dubbelstad, maar over de metropoolregio R’dam – Den
Haag.
8.3 - Gesprek Walter de Vries - DS+V.
De ambitie voor een verder intensivering tussen de 2 grote steden R’dam en DH is
ontstaan in begin jaren 90 in het rapport Parkstad tussen hof en haven. Dit plan is
destijds gesneuveld, maar de gedachte is altijd in leven gebleven bij de bestuurders.
Dit plan is dan nagenoeg in dezelfde vorm in 2005 weer ter sprake gekomen in de
Provinciale Ruimtelijke structuurvisie. In het programma Randstad Urgent is de term
Dubbelstad voor het eerst ter sprake gekomen.
De term dubbelstad bleek een ietwat ongelukkige keuze en was niet zozeer
succesvol wat betreft concrete resultaten, te meer ook, omdat het van bovenaf vanuit
de provincie werd opgelegd. Echter het is wel zeer belangrijk geweest als eerste stap
voor een verdere samenwerking binnen de Zuidvleugel, waarbij de 2 grote steden het
voortouw nemen, kortom het heeft als aanleiding gediend voor het van onderaf
opgekomen concept van de metropoolregio. Dit is bijzonder aangezien voorgaande
projecten allen top-down geïnitieerd werden. Zo heeft het voorgaande project
geforceerd het Zuidvleugel concept opgedrongen, wat door de kleinere steden als
positief werd ervaren, maar door R’dam en Den Haag niet. Zij zeiden wel dat ze mee
deden, maar eigenlijk keken ze puur naar zichzelf en deden selectief mee, enkel aan
projecten waar ze zelf beter van werden. Hierdoor kwamen de grote A-projecten niet
van de grond en weren met name de B-projecten gerealiseerd, die zich met name
buiten de grote steden afspelen. Binnen de Zuidvleugel speelt dus eigenlijk alleen het
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eigen belang een grote rol. Achteraf kan gesteld worden dat inhoudelijk gezien de
Zuidvleugel succesvol was, maar bij de initialisering heeft gefaald. De dubbelstad is
een eerste stap geweest in een cultuurverandering. Zo is men overgegaan naar een
cultuur van samenwerking. De metropoolregio bestempeld dan ook in eerste plaats
wat nu de meerwaarde is van samenwerking tussen R’dam en Den Haag van
onderaf. Kortom er wordt door de grote steden niet alleen meer gekeken naar het
eigen stadsbelang, maar ook naar de regionale belangen. Een goed voorbeeld is het
World Port, World City concept. Voorheen was men vanuit dordt altijd tevergeefs op
zoek naar samenwerking met R’dam. Dit concept is eigenlijk het eerste initiatief wat
r’dam heeft genomen om de samenwerking met Dordt te versterken, dit tot grote
vreugde van dordt. Wat als blijk van waardering R’dam ook onvoorwaardelijk steunt
in zijn plannen voor de metropoolregio.
Uiteraard is er bij de provincie angst voor de metropoolregio, aangezien het leidt tot
een verlaging van hun macht. Tegelijkertijd is er ook het besef dat dit ook wel
correspondeert met de werkelijke situatie. Het budget van de provincie is namelijk
niet groter dan dat van een stad als Gouda, dus wat dat betreft is het een logische
ontwikkeling dat de rol van de provincie zich verplaatst naar de achtergrond. Dus
eigenlijk zou men in plaats van bang juist zeer enthousiast moeten zijn over deze
ontwikkeling, aangezien er eindelijk een samenwerking tussen deze 2 grote steden
gaat plaatsvinden, zodat ook de zogenaamde A-projecten gerealiseerd kunnen
worden. De provincie zal hierin een faciliterende rol moeten vervullen, zodat de
metropoolregio deze projecten kan realiseren. Zodoende kan men een
vertrouwenspositie opbouwen, wat er toe zal leiden dat de 2 grote steden opeen
gegeven moment zelf bij de provincie aankomen met bepaalde opdrachten.
Bijvoorbeeld met het plan tot een vervoersautoriteit, wat enorm zal helpen bij het
optimaliseren van het OV. Dit verloopt tot op heden namelijk zeer stroef, aangezien
de 2 grote steden er niet in slagen dit op elkaar af te stemmen. De Randstadrail is
een mooi voorbeeld van deze lastige samenwerking. De rol van de provincie bij de
metropoolregio is dus een veel bescheidenere rol dan voorheen, waarbij het
natuurlijk wel in ogenschouw moet houden het provinciale belang.
Als toevoeging kan nog vermeldt worden dat de Dubbelstad een cruciale stap is
geweest van een top-down approach naar een bottom’s up aanpak. Het is dus meer
dan alleen een verschil in schaalniveau. Samenwerkingsverbanden blijken namelijk
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alleen succesvol te zijn als ze vanuit een intrinsieke waarde van onderaf worden
geïnitieerd.
8.4 - Gesprek Nico Tielly - Bureau Zuidvleugel.
De dubbelstad was een reactie van de Zuidvleugel op de vertaalslag die Amsterdam
had gemaakt in de Noordvleugel. Men was bang dat Amsterdam alle subsidies van
het rijk zou opstrijken door zich te profileren als enige metropolitane regio van ons
land. Het dubbelstad concept was een logische vertaling van het feit dat Rotterdam
en Den Haag naar elkaar toegroeiden. Beide steden hebben dit vervolgens opgepakt
en er de naam metropoolregio aan verbonden. De Zuidvleugel is niet bang dat dit ten
koste gaat van hun macht, maar juichen het juist toe. Het zorgt namelijk voor meer
internationale allure en het is niet alleen beter voor Rotterdam en den haag als het
beter gaat met deze twee steden, maar ook voor de omringende steden als Leiden,
Delft en Dordrecht. Hier waakt de Zuidvleugel dan ook voor door er op te blijven
wijzen, dat Rotterdam en Den Haag, deze steden er bij moeten blijven betrekken. Als
dat gebeurt dan zal in de toekomst net als bij Amsterdam en de noordvleugel, het
zuidvleugel concept volledig kunnen verdwijnen en overgaan in de metropoolregio
Rotterdam – Den Haag. Dit is uiteindelijk voor alle partijen de beste oplossing.
8.5 - Interview Leon
Leon Groenemeijer - ABF Research.
1. Dat is iets wat vooral in de media wordt gesuggereerd, ik kan daar geen
exacte cijfer overgeven.
2. Dat kun je niet zo stellen ligt aan de functie (een schoonmaker heeft een
kleiner zoekgebied, dan een CEO). Wel is het zo dat het forensisme toeneemt
en de individuele verwevenheid ook, ook daarover heb ik geen exacte cijfers
paraat.
3. De infrastructuren verbeteren steeds meer, maar in hoeverre binnen of buiten
de regio plaatsvindt durf ik niet te zeggen, daar zijn niet veel gegevens over
bekend.
4. Dat kan, er zal sprake zijn van bepaalde synergie bij een grotere arbeidsmarkt,
dus dat is op zich een positieve ontwikkeling. Echter gezien het verleden met
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de deltametropool waarin zoiets ook al is geprobeerd, blijf ik nog wat
sceptisch.
5. De mobiliteit neemt toe, zo ook het openbaar vervoer, wat er toe leidt dat men
breder kijkt bij het zoeken van een huis. Maar ook hier geldt dat het per type
woning verschilt, zo zijn dure koopwoningen aan veel striktere wensen
gebonden als sociale huurwoningen. Daarbij gaat de woningmarkt al jaren erg
stroef, de doorstroming is beperkt. Grootste deel van verhuizingen is nog
steeds binnen de stad.
6. Ook hier ben ik wantrouwig gezien de voorgeschiedenis, goed voorbeeld is de
Zuidplaspolder war jarenlang niet naar omgekeken werd door Den Haag,
terwijl dat ook voor hun van groot belang kan zijn. Er moet nog een hoop
gebeuren om de grote infrastructurele projecten op elkaar af te stemmen.
Woningbouw kan daarbij zorgen voor zekerheid. k zie weinig verschil tussen
metropoolregio en Bestuurlijk Platform Zuidvleugel. Als het een verbetering is,
dan is dat positief, want het BPZ kan beter. Wel vind ik dat de overige
gemeenten betrokken moeten worden.
Toevoeging nog wat tips voor verder onderzoek. Alleen kijken naar interregionale
stromen. Grote onbetrouwbaarheid bij bestaande gegevens, waaronder het zo
geprezen rapport vele steden maken nog geen Randstad. Waarop ik destijds nogal
wat kritiek heb geuit. Ik zou kijken naar de langdurige trend tussen COROP-gebieden
en de relaties van bedrijven en let op verwevenheid gaat niet over bulk, maar meer
over de bijzondere relaties. Dan nog blijft het lastig, want forensisme cijfers
ontbreken.
8.6 - Interview Michel Briene - Ecorys.
1. In de provincie Zuid-Holland zijn 9 voorname recreatiegebieden te
onderscheiden zie www.gzh.nl, veel daarvan liggen buiten de metropoolregio.
De groenservice Zuid-Holland houdt deze gebieden in de gaten en de
afzonderlijke gebieden houden hun eigen recreantenonderzoek bij. Echter zij
meten vaak met verschillende maatstaven en daarom is destijds door de
groenservice de opdracht gegeven voor de recreatiemonitor Zuid-Holland. .
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2. In zijn algemeenheid is er sprake van een groot afstandsverval wat betreft de
woning en het recreatiegebied, deze afstand bedraagt maximaal 5 km. Het
gros van bezoekers van een recreatiegebied komt dan ook uit de omgeving
zelf. De nabijheid is dus veel belangrijker dan een eventuele metropolitane
strategie.
3. Een metropolitane strategie is wel van invloed op de woning/arbeids markt, het
verbeteren van het woonklimaat draagt ook bij aan een betere leefomgeving.
Daarvoor woningbouw steeds meer woningbouw in en nabij
recreatiegebieden. Bedrijven volgen daarin vaak de bevolking. Zoals gezegd
de afstand en de bereikbaarheid zijn daarin allesbepalend.
4. Ijsselmonde is een belangrijk gebied voor Rotterdam, wordt ook bijna alleen
maar gebruikt door Rotterdammers, de stroom vanuit Den Haag is nihil en van
buiten de regio komt al helemaal niemand. In Den Haag recreëert men
voornamelijk aan de kust. Uitzonderingen voor de toekomst kunnen zijn het
gebied boven de tweede maasvlakte, wat mogelijk meer mensen zal trekken
vanuit Den Haag en ook Midden Delfland, zou meer mensen kunnen trekken
uit beide grote steden indien er gezorgd wordt voor goede verbindingen
5. De algemene trend is dat de vraag naar recreatievoorzieningen toeneemt, wat
er toe leidt dat de recreatiegebieden opgewaardeerd worden (zo moet men er
niet alleen kunnen wandelen er moet ook ruimte zijn voor een hapje en een
drankje), dit leidt tot een grotere reikwijdte, maar het wordt dan wel meer
entertainment als recreatie. Over het algemeen kan gesteld worden dat
verwevenheid binnen het gebied toeneemt, dat geldt niet zozeer voor de
recreatiemarkt, maar meer door het naar elkaar toegroeien van gemeentes.
De vraag is of deze verwevenheid van onder af komt, of dat deze van bovenaf
is opgelegd. Een meerwaarde zou kunnen zijn het gezamenlijk ontwikkelen
van Midden-Delfland, aangezien dit gebied zowel in de invloedssfeer van Rdam als Den Haag valt. Voor de rest heeft de metropoolregio geen enkele
functie voor de recreatiemarkt.
Toevoeging, ik zou kijken naar dagrecreatie van het CBS over een langdurige
periode.
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8.7 - Interview Flip van der Eijk – Projectsecretaris
Projectsecretaris Greenport ZuidZuid-Holland.

-

Greenport Zuid-Holland is een lobbyplatform. Daardoor constant bezig op zoek
naar vernieuwing. Hij vindt het dan ook een positieve ontwikkeling dat er een
dergelijk platform als een metropoolregio RDH ontwikkeld wordt, want volgens
hem is het een continu proces waarin gezocht moet worden om de reputatie te
verbeteren om de in internationale concurrentie aan te gaan. Echter geeft hij
wel aan dat hij liever een Randstadmetropool had gezien, want dat had
internationaal gezien nog meer impact gehad. Hij begrijpt echter ook wel dat er
eigenlijk altijd verschillen zijn blijven bestaan tussen noord en zuid.

-

Rotterdam en Den Haag hebben nu al een belangrijke bijdrage aan de
Greenport. De uitdaging voor de metropoolregio ligt hem in het versterken van
de samenhang en dit gezamenlijk uit te dragen. De kracht van de greenport is
immers bekend, belangrijke economische waarde, vergelijkbaar met het
havencluster van R’dam. De greenport is dan ook een zeer belangrijk cluster
waarbij de wisselwerking met de haven heel belangrijk is. Deze samenwerking
kan nog veel sterker worden onder de metropoolregio.

-

Daarover zijn verschillende visies. De essentie is dat de Greenport dagelijkse
producten produceert die veel emotie met zich meebrengen. Niet alleen aan
bloemen kan emotie gekoppeld worden, maar ook eten brengt emotie met zich
mee. Ook gezondheid is een belangrijke term voor de Greenport. Kortom de
greenport levert vanuit deze primaire behoeftes een belangrijke bijdrage aan
de maatschappij. Als je het een niveau lager bekijkt, dan levert de Greenport
een belangrijke bijdrage aan werkgelegenheid, kennis en innovatie. Er kan dus
gesproken worden over een enorme verwevenheid. Ten slotte speelt ook
duurzaamheid en energie een belangrijke rol. Door nieuwe innovatie is op dit
gebied zou deze restenergie gebruikt kunnen worden om naast het Westland
ook delen van R’dam en DH te voorzien van groene energie. Ten slotte wil hij
nog vermelden dat de Greenport ook werkgelegenheid biedt aan de laag
opgeleide allochtone bevolking vanuit de beide steden. Hij vindt dat de
Greenport een bijdrage levert aan het verbeteren van de multiculturele
samenleving door de allochtone medemens kansen te bieden.

-

De essentie van de greenport zegt het al, het produceren van dagverse
producten. Dit gebeurd al eeuwen in de nabijheid van grootstedelijke centra en
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dit zal ook altijd zo blijven, simpel gezegd omdat je het als je het naar bijv.
Drenthe verplaatst minder vers is als het bij de grootste afzetmarkt belandt.
Echter herstructurering van het westland is wel een uitdaging en noodzaak.
Het is dan ook een continu proces waarin gezocht wordt om het gebied meer
leefbaar te maken.
-

Die meerwaarde is er zonder meer, vaak wordt er al gezamenlijk een lobby
gevoerd, voor bijv. de logistiek, ontw. Van de haven, etc. Bij de oranjetunnel
gebeurt dit ook al. Voor projecten die zich puur op de greenport richten, deze
kan men het beste zelf doen en waarnodig de juiste partners erbij betrekken.

-

In de ruimtelijke ontwikkeling met z’n allen druk nadenken over kwaliteit ruimte
en zorgen dat de ontsluiting goed blijft. Immers de Greenport zal hier altijd
blijven, het wordt een enorme uitdaging om dat te behouden. Nu gaat nog
100% van de Greenport vervoer over weg, er dient naarstig gezocht te worden
om een groot deel ervan op andere wijze te vervoeren. De Rotterdamse
havens kennen dezelfde uitdaging, dus samenwerking op dit gebied is
essentieel.

-

Er is geen blauwdruk met oplossingen voor bovengenoemde opgaven. Het is
een proces van voortdurend op elkaar reageren en daarin oplossingen te
zoeken. Er is dus geen absolute oplossing het blijft een dynamisch proces,
waarin de oplossing is de bereidheid tot praten.

-

De Greenport zou graag in de metropoolregio campagne terugzien. De waarde
van het product, het belang van de aspecten gezondheid en emotie. Dat het
een innovatieve en vernieuwende sector is. Het biedt werkgelegenheid voor
zowel hoog als laag opgeleidde. Dit biedt kansen voor zowel allochtone laag
opgeleidde mensen vanuit de steden, als voor hoogopgeleide mensen op het
gebied van innovatie vanuit TU Delft en management vanuit bijv. Erasmus
R’dam. Uiteindelijk levert de tuinbouwsector een bijdrage aan de ruimtelijke
kwaliteit, met name indien het zo gepositioneerd is in een stedelijke omgeving.
De kassen zijn niet alleen maar lelijk, hij ziet het als een gebied dat als
voorbeeld dient van duurzaamheid wat betreft het omgaan met grondstoffen
en energie en ook in de woningbouw. Nogmaals onderstreept hij het belang
van de energie leveranciers in het Westland. Een ander punt is de mentaliteit
van de tuinbouw, hardwerkende mensen waarbij de saamhorigheid die er
heerst een belangrijke eigenschap is. Dit leidt tot oplossend vermogen,
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bijvoorbeeld op het gebied van kunst&cultuur. Zo brengen bewoners van het
Westland door hun liefde voor schoonheid, kunst en cultuur naar de steden. In
het Westland vindt men bijzondere vormen van gemeenschapskunst, welke
men sinds kort bijvoorbeeld ook naar Den Haag exporteert. Iets waarin men
voorheen in Den Haag niet in slaagde, wist men vanuit het Westland hun wel
bij te brengen. Hij is dan ook een groot voorstander van een gezamenlijke
culturele agenda voor het hele gebied.
-

Ten slotte wil hij nog even vermelden dat er voor het oplossen van de
logistieke problemen durf moet worden getoond. Zo zou men eens serieus
moeten gaan nadenken voor het scheiden van vervoersstromen in goederen
en personenvervoer. Daar dan slottijden op de weg aan te brengen of op
bepaalde rijstroken. Verder wil hij nog eens benadrukken het belang van de
koppeling met het kennisnetwerk. Dit alles kan ook teruggevonden worden in
de nieuwe visie 2040 te vinden op www.greenportsnederland.nl

-

Conclusie is dus dat hij ook enthousiast is over dit initiatief en er ook een
actieve ondersteunende rol in wil vervullen en daarom ook graag van
toekomstige ontwikkelingen op de hoogte gehouden wil worden.

8.8 - Interview Imanda Wapenaar - WFIA.
-

Allereerst wil ik duidelijk maken waar het WFIA voor staat, want dit blijkt een
vrij ingewikkeld systeem te zijn. Ten eerste is het geen onderdeel van het
NFIA, maar werkt het afzonderlijk. Wel valt het net als de NFIA onder de EVD
(Economische voorlichtingsdienst). Ook onder de EVD vallen de zogenaamde
ROM’s (regionale ontwikkelingsmonitors) die zo’n beetje op provincie niveau
opereren door het land. De G4 hebben echter allen een eigen regionale tak,
elk met andere eigenschappen en bevoegdheden. Het OBR doet dit zoals
bekend voor de regio Rotterdam. In tegenstelling tot het WFIA hebben zij wel
grond en geld ter beschikking en daarmee een veel uitgebreider takenpakket.
Het WFIA dat voor de regio Den Haag functioneert, heeft meer de functie van
een stichting. Het is een non/profit organisatie die internationale bedrijvigheid
voor de regio wil binnenhalen en daarover advies geeft. Doormiddel van
zogenaamde fact finding visits probeert men het bedrijf te overtuigen van de
kwaliteiten die zich in de regio bevinden.
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-

Eerste reactie is positief, maar wel sceptisch. Aangezien Rotterdam bij uitstek
degene is die in eigen belang opereert. Zo zijn ze bij het WFIA bijvoorbeeld
ontstemd over het afpikken van een biomedische bedrijf dat eigenlijk voor
Leiden bedoeld was. Zo zijn er nog wel meer voorbeelden te noemen,
waardoor Rotterdam een slechte reputatie heeft opgebouwd op dit vlak. Iets
waardoor men veel mensen tegen zich heeft gekeerd. Mevrouw Wapenaar
komt zelf uit Rotterdam en heeft zeven jaar bij Amsterdam gewerkt, dus ze
weet aan de andere kant wel hoe het eraan toe gaat. Nu met de financiële
crisis veel bedrijven in de problemen komen zal de strijd alleen maar heviger
worden tussen Rotterdam en Den Haag. Een staakt het vuren in de vorm van
een metropoolregio RDH is in haar ogen dan ook nog ver weg.

-

Aangezien mevrouw Wapenaar 7 jaar in Amsterdam heeft gemerkt kan ze
duidelijk aangeven waar de kracht ligt van Amsterdam. De grote kracht zit hem
in de grote bekendheid van Amsterdam. Waar je ook ter wereld bent iedereen
associeert Holland met Amsterdam en Amsterdam met Holland. Ook voor
veel toeristen die door Europa reizen, staat Amsterdam altijd hoog als hotspot
op de kaart. Overigens voor veel mensen door z’n marihuana en de wallen.
Iets wat Rotterdam en Den Haag natuurlijk ook wel hebben, maar er is
niemand die dat weet. Ook wat betreft de culturele voorzieningen van R’dam
en DH zijn nauwelijks bekend bij de massatoerisme stroom. Daarnaast zijn de
sterke punten Schiphol als internationale sterke luchthaven, 2 Universiteiten,
veel grond beschikbaar zowel in het dure als goedkopere segment en men
kent een goede samenwerking met de regio. Kortom Amsterdam heeft een
heel breed pakket te bieden en teert op zijn naamsbekendheid in het
buitenland. Nu weet ze niet exact de situatie van R’dam, maar in DH is het een
groot probleem dat er vrijwel geen grond beschikbaar is. Voor R’dam is het
grote probleem volgens haar het te grote havenstempel wat op de stad rust, dit
is tegelijkertijd natuurlijk ook zijn kracht. Echter als men andere bedrijfstakken
aan wilt trekken dan zal men dit toch anders moeten aanpakken.

-

Zeker meerwaarde voor metropoolregio RDH immers meer
massa,voorzieningen, en kennis waardoor men meer tegenwicht kan bieden
aan Amsterdam. Kijk wat betreft de naamsbekendheid die inhaalslag komt
nooit meer goed, maar dat wil niet zeggen dat je daar niks aan moet doen.
Door zich gezamenlijk te presenteren als een regio kan men wel tegenwicht
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bieden op de andere punten, men heeft dan 3 universiteiten bijvoorbeeld.
Daarnaast is het niet alleen zaak de buitenlandse bedrijven te overtuigen, het
is misschien nog wel belangrijker om het NFIA ervan te overtuigen, want zij
sturen de bedrijven eigenlijk vrijwel automatisch door naar Amsterdam.
-

Er is onderzoek naar gedaan naar wat de belangrijkste vestigingsfactoren zijn
voor een bedrijf. Ten eerste kijkt men naar de beschikbaarheid van personeel.
Mensen opgeleidt met de juiste opleiding. Dan kijkt men naar de locatie d.w.z.
infrastructuur goede bereikbaarheid per weg, ov of luchtverkeer. Logische
verklaring ook voor Schiphol en alle bedrijfsontwikkelingen daaromheen. Dan
ten derde infrastructurele internetnetwerken en telefonie netwerken. Dit is in
Nederland natuurlijk overal wel goed geregeld, maar in Azie bijvoorbeeld is dit
nogal eens problematisch. Als opgave wordt gezien het beter op elkaar
afstemmen van de acquisitiebedrijven van de G4. Hierin ligt voor het HBPO
(Holland Business Promotion Office) een flinke opgave. Deze organisatie
opgericht door de G4 en de provincies is er voor bedoeld om meer
gezamenlijk naar buiten te treden, vooral wat betreft reizen.

-

Dit is niet helemaal waar Den Haag kent veel internationale scholen,
hoogwaardige woonlocaties als Wassenaar, de kust bij Scheveningen en een
nieuwe locatie Westlandse zoom. Ook Rotterdam heeft zo zijn woonlocaties.
Overigens zijn expats niet zo belangrijk althans, de kenniswerkers niet. Die
blijven vaak maar kort en hebben dus niet zo veel te wensen. De CEO’s wel,
daarvoor is een woonomgeving van belang, want die komt vaak met zijn gezin
over voor een langere periode. Maar goed ook daarvoor zijn voldoende
geschikte woonlocaties beschikbaar binnen de regio.

-

Sterke punten benadrukken in de gezamenlijke presentatie, maar bij de
acquisitie zal het toch weer iedereen voor zich zijn. De uitdaging is om dan
beter samen te werken zonder de ander zwart te maken.

8.9 – Interview
Interview Leen Mosselman - Vestia.
-

Groot verschil tussen de regio Den Haag en Rotterdam. In de regio
Haaglanden is er nog voldoende behoefte, kortom de woningmarkt staat nog
voldoende onder spanning waardoor huizen verkocht raken. In Rotterdam is
de situatie geheel anders, daar is de woningmarkt nu al enige tijd vrijwel
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stilgevallen. Normaal gesproken werden er zo’n 200 woningen per maand
verhandeld, nu zijn dat er nog maar 40. Gevolg is dat heel veel mensen hun
huis niet verkocht raken, dat geldt met name voor de stad Rotterdam zelf.
Oorzaak is gebrek aan goede buurten, niemand wil in Rotterdam – Zuid
wonen. Locatie is immers de voornaamste vestigingsfactor, gepaard met nette
buurt. Daarnaast zijn koopwoningen ook een soort van investering, dus er
moet ook de verwachting zijn dat de woning meer waard kan worden.
Daardoor raak je luxe appartementen aan de Kop van Zuid niet kwijt en in
A’dam zou je die vandaag nog kunnen verkopen. Ondanks de relatief lage
prijzen in Rotterdam wegen de bouwkosten en rentabiliteit niet tegen elkaar
op. Overigens geven de kaartjes in het NRC een enigszins vertekend beeld,
want ze zijn gecorrigeerd voor de grote van de woning. Er zijn immers veel
kleine naoorlogse flatjes in R’dam, waarvan het logisch is dat ze zo goedkoop
zijn.
-

Ook op dit punt verschillen Den Haag en Rotterdam enorm, in de Haaglanden
hebben de mensen met een laag inkomen meer keus. Zij kunnen zich ook
vestigen in de regio. In R’dam is er weinig keus, hetzelfde geldt voor
Schiedam, de mensen moeten wel in de stad gaan wonen. Echter indien zij
een keuze hebben trekt men weg uit R’dam naar een eengezinswoning in de
randgemeenten. Veiligheid speelt hier een grote rol in. Immers zoals gezegd
niemand wil in R’dam Zuid wonen.

-

Op de 1e plaats komt toch wel de locatie, gevolgd door de buurt waarin het ligt.
Daarna volgen de voorzieningen, zoals nabijheid van scholen etc, maar ook
goede bereikbaarheid per weg/OV. Dan speelt bij koopwoningen nog mee of
men een relatieve meerwaarde op de woning kan behalen. Je ziet dat de
beste buurten te duur zijn, daar valt geen winst meer te behalen. Echter de
buurten die daar net onder zitten zijn erg in trek, want deze zijn betaalbaar en
kunnen zich vaak optrekken aan de beste buurten waardoor er een relatieve
meerwaarde ontstaat.

-

Veel naoorlogse flats waar geen behoefte aan is, dus die de gemeente het
liefst gesloopt zou zien. Echter er is een financieel probleem wat vaak over het
hoofd wordt gezien. Deze flatjes leveren het meeste op, gemiddeld zo’n 1300
per woning. Als dit doorgerekend wordt zo’n 30.000 per woning. Een nieuwe
woning kost doorberekend zo’n 30.000 dus is absoluut niet rendabel.De
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marges op koopwoningen zijn vooral in R’dam, Schiedam en delen van Den
Haag zorgwekkend klein. Wat lijdt tot veel onverkochte woningen. De
oplossing is om deze tijdelijke te verhuren, maar dan loopt men de BTW mis.
Vandaar ook dat de Nederlandse vereniging voor ontwikkelaars &
bouwondernemers stappen heeft ondernomen om dit bij het Rijk gedaan te
krijgen.
-

Deze mensen trekken vooral naar de VINEX-locaties rondom Den Haag en
Rotterdam en niet naar de steden zelf. Dit gebied wordt ook steeds kleiner,
omdat steeds meer gedeeltes door de gemeentes Den Haag en Rotterdam
worden geannexeerd. Daarbij worden er in Delft relatief weinig nieuwe
woningen gebouwd.

-

Door ontwikkelingen als Randstadrail worden de grote steden vanuit de
kleinere gemeentes veel beter bereikbaar. Een betere bereikbaarheid leidt tot
het wegtrekken vanuit de grote steden.

-

Dat klopt, dure koopwoningen in Rotterdam Zuid zijn niet gewenst, vandaar
ook dat de Montevideotoren nog gedeeltelijk leegstaat. Het is van de gekke
om te denken dat deze woningen met de huidige prijzen verkopen. Terwijl men
voor dat geldt ook bijv in de zuidplaspolder te recht kan of aan de kust.

-

Dat komt doordat men op zoek is naar wel goede woningen in die buurten,
terwijl daar juist veel slechte woningen uit de jaren 50 staan. In de regio Den
Haag is de afstemming beter, nieuwbouw en renovatie van deze oude wijken
kan deze wijken er weer bovenop helpen.

-

Zeer zeker, eerder al genoemd dat er vooral een gebrek is aan goede buurten,
althans dat imago heeft de stad, waardoor zelfs luxueuze appartementen als
op de Kop van Zuid leeg blijven staan. Zij kiezen dan liever voor een woning
net buiten de stad of in Amsterdam of Utrecht.

Vooral het imago verbeteren, Aboutaleb zou ervoor moeten zorgen dat Rotterdam
iedere 2 weken eens positief in het nieuws komt. Jongerenstad is daar een goed
voorbeeld van. Verder enquête NRC gebruiken, kortom dat men veel goedkoper in
Rotterdam kan wonen in relatief betere buurten dan in Utrecht of Amsterdam.
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