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Bijlage(n): Overzicht leden Vereniging Deltametropool    

Aan Provinciale Staten, 
 
Inleiding 
De Vereniging Deltametropool stelt zich ten doel in West-Nederland de in beginsel reeds 
aanwezige metropool tot ontwikkeling te brengen. De vereniging hecht bijzondere waarde aan 
ruimtelijke ordening als instrument om de relatief autonome ontwikkelingen in de 
waterhuishouding, het cultuurlandschap, het patroon van steden en dorpen, het netwerk van 
verbindingen en het brede scala van bedrijvigheid verder te integreren tot een Deltametropool 
van internationaal erkende kwaliteit. De vereniging tracht haar doel te bereiken door het 
beïnvloeden van de publieke opinie, het verzorgen van workshops, brainstormsessies e.d., het 
bevorderen van samenwerking door relevante partijen en het bevorderen van generieke 
maatregelen (wet- en regelgeving) en specifieke activiteiten (projecten) die de ontwikkeling 
van de Deltametropool ten goede komen. 
De vereniging heeft zowel publieke als private leden. In de bijlage is een overzicht 
opgenomen. 
 
Voorgeschiedenis 
De provincie Utrecht is vanaf 2004 lid van de Vereniging Deltametropool.  
De Vereniging is opgericht in de periode dat er belangstelling was voor Randstadbreed 
denken. Zo hadden de vier provincies, de vier kaderwetgebieden en de 4 grote steden ook hun 
eigen Randstadbureau dat het formele overleg met het Rijk coördineerde. Dat bureau is 
opgeheven omdat er onvoldoende steun voor was bij de afzonderlijke partners. 
Dat was in de tijd dat Rijk en regionale partners binnen de vleugels van de Randstad gingen 
werken (Noord- en Zuidvleugel) en vervolgens zelfs deels per onderdeel van de vleugels (b.v. 
NV-Utrecht en Metropoolregio Amsterdam). Van Rijkszijde kwam het programma Randstad 
Urgent dat inging op specifieke Randstadbrede projecten die overigens wel binnen de 
vleugels op elkaar afgestemd werden (b.v. NV-Utrecht Ontwikkelingsvisie en Draaischijf 
Nederland). 
Dit alles leidde er toe dat de belangstelling voor de Vereniging Deltametropool daalde. Er 
waren inmiddels genoeg andere gremia en het integraal Randstaddenken staat minder hoog op 
de agenda. 
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Verschillende leden zegden dan ook hun lidmaatschap op van de vereniging (Rotterdam, 
Noord-Holland, KvK-Utrecht; Flevoland is nooit lid geweest). Bij de provincie, maar ook bij 
de stad Utrecht bestaat al enige tijd twijfel over nut en noodzaak om lid te blijven. Bestuurlijk 
is zowel provincie als stad nooit actief geweest. De contacten vonden vooral ambtelijk plaats. 
Het werkplan 2009/2010 richt zich allereerst op het versterken van de ledenbasis. Daarnaast 
richt de vereniging zich de komende periode op een beperkt aantal thema's zoals 
bereikbaarheid, landschap en stedelijke economie en cultuur. Centraal staan debatten, die ook 
door niet-leden bezocht kunnen worden. 
 
Essentie / samenvatting 
Voorgesteld wordt het lidmaatschap van de Vereniging Deltametropool te beëindigen. De 
provincie Utrecht participeert in verschillende netwerken in de Randstad en draagt daar bij 
aan de versterking van de Randstad. De toegevoegde waarde van participatie in de Vereniging 
Deltametropool is beperkt en kan daarom worden beëindigd. 
De kosten van het lidmaatschap wegen niet op tegen de baten. 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Beëindiging van het lidmaatschap van de Vereniging Deltametropool. 
 
Financiële consequenties 
De kosten van het lidmaatschap van de Vereniging Deltametropool bedragen  €16.000 per 
jaar ten laste van het budget voor Randstadsamenwerking. GS hebben besloten om de 
middelen die vrijkomen, binnen ditzelfde budget, aan te wenden voor de financiering van de 
hogere huurlasten en verhuiskosten ten gevolge van de nieuwe huisvesting van het Huis van 
de Nederlandse Provincies in Brussel. 

Bestuurlijke dilemma’s / politieke gevoeligheid  
nvt

Overwogen oplossingsrichtingen en alternatieven 
De vereniging Deltametropool had een meerwaarde in de vorm van het aanjagen van 
discussies. Na 2004 zijn er echter andere gremia opgekomen waarin gewerkt wordt aan 
versterking van de randstad. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan Randstad Urgent, 
de Structuurvisie Randstad 2040, de stuurgroep Groene Hart, overleg in P4-verband en de NV 
Utrecht. Binnen deze gremia kunnen we de Utrechtse belangen goed behartigen en werken we 
aan de versterking van de Randstad. Daarnaast neemt het aantal leden van de vereniging af. 
Zo zijn Noord-Holland, Flevoland en Rotterdam geen lid (meer).Voorgesteld wordt het 
lidmaatschap van de Vereniging Deltametropool te beëindigen.  
 
Gedeputeerde Staten, 
 

voorzitter, R.C. Robbertsen 
 

secretaris, Drs. H.H. Sietsma 
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Besluit 

Besluit van 31-05-2010 tot het beëindigen van het lidmaatschap van de Vereniging Deltametropool. 
 
Provinciale Staten van Utrecht; 
 
Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van , afdeling BJZ, nummer ; 
 
Overwegende;  

� Dat Gedeputeerde Staten het lidmaatschap van de Vereniging Deltametropool willen 
beëindigen; 

� Dat de provincie Utrecht in verschillende andere gremia bijdraagt aan de versterking van de 
Randstad en daarin de belangen van de provincie behartigt; 

� Dat de toegevoegde waarde van het lidmaatschap van de Vereniging Deltametropool beperkt 
is 

 
Gelet op het bepaalde in artikel 158 lid 2 van de Provinciewet;  
 
Besluiten:  
 
Het lidmaatschap van de Vereniging Deltametropool te beëindigen per 1 januari 2011 
 

voorzitter, 
 

griffier, 
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Toelichting 
 

1. Wettelijke grondslag 
Provinciewet 
 
2. Beoogd effect 
Beëindiging van het lidmaatschap van de Vereniging Deltametropool. 
 
3. Argumenten 
De provincie Utrecht draagt bij aan de versterking van de randstad in het programma 
Randstad Urgent, binnen de Stuurgroep Groene Hart, in P4-verband en in de NV Utrecht. 
Binnen deze gremia kunnen we de Utrechtse belangen goed behartigen en werken we aan de 
versterking van de Randstad.  
 
4. Kanttekeningen 
nvt

5. Financiën 
De kosten van het lidmaatschap van de Vereniging Deltametropool bedragen  €16.000 per 
jaar ten laste van het budget voor Randstadsamenwerking. Dit geld kan aangewend worden 
voor de financiering van de hogere huurlasten en verhuiskosten ten gevolge van de nieuwe 
huisvesting van het Huis van de Nederlandse Provincies in Brussel. 
 
6. Realisatie 
Het lidmaatschap moet uiterlijk 3 maanden voor het einde van het kalenderjaar worden 
opgezegd. Dit betekent dat de opzegging ingaat per 1 januari 2011. 
 
7. Juridisch 
Nvt 
 
8. Europa 
Nvt 
 
9. Communicatie 
De Vereniging Deltametropool wordt geïnformeerd over de beëindiging van het 
lidmaatschap. 
 
10. Bijlagen 
Overzicht leden Vereniging Deltametropool per 1-1-2010 
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Bijlage 1: leden Vereniging Deltametropool per 1-1-2010 
 
- Gemeenten - 
Amstelveen 
Amsterdam  
Delft  
Den Haag  
Dordrecht  
Leiden 
Utrecht 
Zoetermeer 
 
- Provincies - 
Utrecht 
Zuid-Holland 
 
- Waterschappen - 
Amstel  
Delfland  
Gooi en Vecht   
Hollandse Delta 
Schieland en Krimpenerwaard 
 
- Woningcorporaties - 
De Key  
Kristal  
Stadgenoot   
Vestia 
Ymere 
 
- Maatschappelijke organisaties - 
ANWB  
Milieufederaties Randstad  
Natuurmonumenten  
Staatsbosbeheer 
VNO-NCW West 
Vrije Universiteit Amsterdam 
 
- Bedrijfsleven - 
ABN Amro  
AM Vastgoedontwikkeling  
APPM Management Consultants  
Ballast Nedam Ontwikkelingsmaatschappij  
BAM Vastgoed  
Bouwfonds Ontwikkeling 
Connexxion  
Dura Vermeer 
ING Real Estate 
Palmbout - Urban Landscapes 
 


