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Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) 

 

Naam van de regeling 

Gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag 2014 

 

Deelnemers 

Gemeenten Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Capelle aan den IJssel, Delft, Den Haag, 

Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Leidschendam-Voorburg, Maassluis, Midden-

Delfland, Nissewaard, Pijnacker-Nootdorp, Ridderkerk, Rotterdam, Rijswijk, Schiedam, Vlaardingen, 

Wassenaar, Westland, Westvoorne en Zoetermeer. 

 

Wettelijke voorschriften 

Wet gemeenschappelijke regeling, Gemeentewet, Algemene wet bestuursrecht, Wet afschaffing 

plusregio’s, Wet personenvervoer 2000 (rechtstreeks bij wet). 

 

Overgedragen bevoegdheden 

Het dagelijks bestuur voert het Besluit Vervoersregio (via attributie) uit voor het territoir van de 

metropoolregio. Het algemeen bestuur heeft de bevoegdheid een subsidieverordening vast te stellen 

in het kader van verkeer en vervoer. 

De metropoolregio faciliteert op verzoek van tenminste twee deelnemers een platform voor 

coördinatie en afstemming, voor de onderwerpen een directe relatie hebben met de strategische 

agenda. 

De Metropoolregio is bevoegd tot het verrichten van diensten ten behoeve van een of meer  

andere rechtspersonen ingesteld krachtens publiekrecht dan de gemeenten, indien deze  

daarom verzoeken en het algemeen bestuur dat verzoek inwilligt. De Metropoolregio is bevoegd tot 

het verrichten van diensten ten behoeve van een instelling of orgaan waarin zij namens de 

gemeenten zitting heeft, indien de desbetreffende instelling hierom verzoekt.  

Het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter kunnen, ieder voor zover zij voor de 

Metropoolregio bevoegd zijn, een gemeenschappelijke regeling treffen als bedoeld in artikel 93 

onderscheidenlijk artikel 96 van de Wet gemeenschappelijke regelingen.  

Indien het dagelijks bestuur of de voorzitter een gemeenschappelijke regeling treft, behoeft zij 

toestemming van het algemeen bestuur.  

De Metropoolregio komen alle bevoegdheden toe die het openbaar lichaam van rechtswege bezit om 

als rechtspersoon aan het maatschappelijk verkeer deel te nemen.  

Voor alle van de in artikel 3:1 van de regeling genoemde belangen, taken en bevoegdheden is de 

Metropoolregio bevoegd tot het reageren op rijks- en provinciale nota’s en plannen die voor het 

territoir van belang zijn, het vertegenwoordigen van de Metropoolregio in overlegsituaties en het 

organiseren van overleg en het uitbrengen van advies. 

 

Doelstelling 

De Metropoolregio heeft tot taak het bevorderen van de samenwerking tussen de gemeenten met het 

oog op  een voorspoedige ontwikkeling in het gebied en het beheer van de aan de regio 

toevertrouwde voorzieningen. Zij houdt zich daartoe bezig met: 

a. Het vaststellen en realiseren van de doelstellingen op het gebied van verkeer en vervoer en 

de verbetering van het economisch vestigingsklimaat en het voorbereiden en ontwikkelen van 

een gezamenlijk regionaal beleid op deze terreinen; 

b. Het uitvoeren van de onder a genoemde belangen en onderwerpen die rechtstreeks, bij of 

krachtens wetgeving of de gemeenschappelijke regeling aan de metropoolregio opgedragen 

taken en bevoegdheden; 

c. Uitvoeren van taken bij of krachtens wet of algemene maatregel van bestuur rechtstreeks zijn 

opgedragen aan de metropoolregio, met name op het terrein van verkeer en vervoer. 
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Adres van vestiging 

Metropoolregio Rotterdam Den Haag 

Postbus 21012 

3001 AA Rotterdam 

 

Contactinformatie: 

Telefoon 088-5445100 

informatie@mrdh.nl 

http://mrdh.nl/ 

 

Categorie 

Openbaar lichaam, voor onbepaalde tijd. 

 

Opmerkingen/geactualiseerd 

Gemeenschappelijke regeling is op 19 december 2014 in werking getreden.  

Op 22 december 2017 is een tussentijdse evaluatie van de gemeenschappelijke regeling vastgesteld 

door het Algemeen Bestuur. Dit heeft niet geleid tot aanpassing van deze regeling. 
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