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Ontwerpbegroting MRDH 2020
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3. Kadernota MRDH
begroting 2020

Met plezier bieden wij u de Ontwerpbegroting 2020 aan.
Stedelijke regio’s zijn steeds belangrijker voor de welvaart en het welzijn van mensen. In de
Metropoolregio Rotterdam Den Haag gaat het om 2,3 miljoen inwoners. 23 gemeenten werken
samen aan vernieuwing van de economie, het verbeteren van de bereikbaarheid, het
versterken van stad en omgeving en het veranderen van energie. Dit vergroot de kans op een
betere toekomst voor de mensen die hier wonen en werken
De verbondenheid van onze regio krijgt steeds meer gestalte. Neem Randstadrail tussen Den
Haag, Zoetermeer en Rotterdam. Of de ontwikkelingen op- en langs de spoorlijn LeidenDordrecht, zoals de realisatie van viersporigheid bij Schiedam Centrum. Vervoer, wonen en
werk krijgen daardoor de ruimte. Fieldlabs en regionale campussen betekenen een impuls voor
de economie. In 2020 krijgen zij nieuwe impulsen. Verbeteren van de bereikbaarheid en betere
aansluiting van verschillende vormen van vervoer: auto, openbaar vervoer, fiets en het zoeken
naar innovaties in vervoer. Ook daar zet de MRDH komend jaar op in. De MRDH faciliteert de
uitwerking van de Regionale Energiestrategie en zet in op versterking van werklocaties en
groengebieden ten behoeve van vrijetijdseconomie en toerisme.

Kadernota MRDH begroting 2020
De kaders voor deze begroting zijn opgenomen in de Kadernota MRDH begroting 2020
(Kadernota). U treft deze aan als bijlage.
In de Kadernota wordt onder meer ingegaan op het strategische kader, de indeling van de
begroting en de inwonerbijdrage.
Het strategisch kader voor de begroting 2020 wordt gevormd door de vier ambities uit de
Strategische Agenda MRDH die tegelijkertijd met de begroting 2020 door het algemeen bestuur
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wordt vastgesteld: vernieuwen economie, versterken stad en omgeving, verbeteren
bereikbaarheid en veranderen energie. De programma’s in de begroting zijn gekoppeld aan
deze vier ambities. Daarbij blijven vigerende beleidsdocumenten zoals de Uitvoeringsagenda
Bereikbaarheid en de Roadmap Next Economy onverminderd van kracht.
Bij het opstellen van de Kadernota is rekening gehouden met de “Kaderbrief begroting 2020
gemeenschappelijke regelingen” (bijlage 2 in de Kadernota). In deze brief zijn namens de
colleges van negen MRDH gemeenten de financiële uitgangspunten voor de
gemeenschappelijke regelingen opgenomen. De gemeenten verzoeken in hun brief om
eventuele afwijkingen van hun kaderbrief op te nemen in de aanbiedingsbrief bij de begroting.
Afwijking van de kaderbrief is aan de orde bij de zienswijzeperiode van de begroting. Vanwege
de benodigde ambtelijke doorlooptijd en tijdige bestuurlijke behandeling (voor het zomerreces)
dient de start en de sluitdatum van de zienswijzeperiode van de MRDH begroting 2020 drie
weken naar voren te worden gehaald. De lengte van de zienswijzeperiode als geheel blijft
natuurlijk gelijk.

Dríe programma’s
In de begroting 2020 zijn drie programma’s opgenomen. Hierin worden de opgaven uitgewerkt
die bijdragen aan de vier ambities uit de strategische agenda. Per opgave worden drie vragen
beantwoord: Wat willen we bereiken?, Wat gaan we daarvoor doen? en Wat mag dat kosten?.
Dat zijn de programma’s Exploitatie verkeer en openbaar vervoer, Infrastructuur verkeer en
openbaar vervoer en het programma Economisch Vestigingsklimaat. De eerste twee
programma’s bevatten de wettelijke taken op het gebied van verkeer en vervoer en vormen
samen de Vervoersautoriteit. De opgaven binnen deze programma’s worden hoofdzakelijk
bekostigd uit de BDU middelen (rijksbijdrage Brede Doeluitkering verkeer en vervoer). Het
Investeringsprogramma Vervoersautoriteit (IPVa, bijlage 2) maakt deel uit van het programma
Infrastructuur verkeer en openbaar vervoer en geeft inzicht in de bijdrage vanuit de middelen
van de Vervoersautoriteit aan het realiseren van infrastructurele projecten.
Voor de opgaven voor het versterken van het Economisch Vestigingsklimaat betalen de 23 aan
de MRDH deelnemende gemeenten een bijdrage van C 2,68 per inwoner. Een groot deel van
deze middelen wordt beschikbaar gesteld aan de 23 gemeenten voor projecten die tot doel
hebben bij te dragen aan de realisering van de ambities uit het programma Economisch
Vestigingsklimaat.

Ontwikkeling BDU saldo
Zoals eerder in de Begroting 2019 is gemeld zal de MRDH de komende jaren tijdelijk te maken
krijgen met een tekort (overbesteding) op de BDU-middelen. Overbesteding houdt in dat het
saldo van beschikbare middelen en bestedingen in enig jaar negatief is. Vanwege de afronding
van een aantal grote infrastructurele projecten in de periode 2020-2021 (o.m.
Rotterdamsebaan, Hoekse Lijn) is er gedurende twee jaar sprake van overbesteding op de
BDU-middelen. De ontwikkeling van het BDU-saldo kan als volgt worden weergegeven:
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Vanaf 2022 is er weer sprake van een overschot. Hiermee wordt voldaan aan de wettelijke
kaders dat er gedurende maximaal drie kalenderjaren sprake mag zijn van overbesteding.
Investeringsruimte onder druk
Als gevolg van kortingen op de BDU door voorgaande kabinetten en stijgende kosten van
beheer, onderhoud en vervanging van metro, lightrail en tram staat de investeringsruimte van
de MRDH onder druk. Ingezet wordt op afspraken met het kabinet om deze problematiek aan te
pakken samen met de Vervoerregio Amsterdam.
De omvang van de financiële opgave voor de MRDH wordt in 2019 geconcretiseerd aan de
hand van de actuele afspraken met de OV-concessiehouders, het recent geactualiseerde
Uitvoeringsprogramma UAB, het MIRT Gebiedsprogramma MoVe (verkenningen,
gebiedsuitwerkingen, Werkplaats Metropolitaan OV en de Korte Termijn Aanpak). Aan de hand
daarvan zal de omvang van het te verwachten tekort in de komende tien jaar kunnen worden
vastgesteld.
Indien de afspraken met het kabinet onvoldoende soelaas bieden en behoud van investerend
vermogen van de MRDH gewenst wordt, dient efficiëntere besteding van de bestaande
middelen te worden uitgewerkt, zo mogelijk vertaald in nieuw beleid en uitvoeringsmaatregelen.

Begroting in een oogopslag
Bij deze Ontwerpbegroting 2020 treft u dit jaar voor het eerst ook een ‘begroting in een
oogopslag’ aan. In de MRDH gaat veel geld om. Voor 2020 gaat het om zo’n 724 miljoen euro
aan inkomsten en uitgaven. Hoe komt de MRDH aan dat geld? En waar wordt het allemaal
voor gebruikt? Een korte samenvatting treft u aan in de ‘begroting in een oogopslag’.

Zienswijze
Het verzoek is om uw concept zienswijze op de Ontwerpbegroting MRDH 2020 uiterlijk 22 mei
2019 schriftelijk kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur van de MRDH. De definitieve
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zienswijze dient dan 29 mei 2019 binnen te zijn. De MRDH is gehouden aan vaste termijnen
voor het bij de toezichthouder aanleveren van de begroting, dus er is helaas geen mogelijkheid
om dit proces verder uit te stellen.

Vervolgtraject
Op 1 juli 2019 wordt deze begroting samen met de zienswijzen van de gemeenten en de
adviezen van de adviescommissies besproken in het dagelijks bestuur. Op 12 juli 2019 vindt
behandeling in het algemeen bestuur plaats.

Het dagelijks bestuur van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag,

Ahmed Aboutaleb

■pãūlĩñeKrikke

