Verslag buitenlandse dienstreis
Hoeveel personen hebben de reis gemaakt
1 persoon.

Hoelang duurde de reis?
1 dag.

Wat was het doel van de reis?

De sessie is onderdeel van een serie van sessies van Vereniging Deltametropool over de veranderende rol
van planning in stedelijke gebieden onder de titel New Planning. Namens de Gemeente Den Haag heb
ik meerdere sessies bezocht. Als expert werd ik uitgenodigd om deel te nemen aan deze sessie om
kennis te delen.

Welke locaties zijn bezocht?

L’institut Paris Region, 15, rue Falguière 75740 Paris cedex 15.

Wie heb je ontmoet? (benoem de functieomschrijving)

• Pim Uijtdewilligen, Strateeg Openbaar Vervoer, Metropoolregio Rotterdam Den Haag.
• Stephan Bekx, Ruimtelijk Strateeg, Gemeente Rotterdam.
• David Quaerles van Ufford, Metropoolregio Amsterdam.
• Paul Gerretsen, Agent Vereniging Deltametropool.
• Alankrita Sarkar, Vereniging Deltametropool.
• Henk Bouwman, Secretaris Generaal METREX.
• Stephen Gallagher, METREX.
• Thierry Petit, Regio de Paris.
• Paul Lecroart, l’Institut Paris Region.
• Miguel Angel Crespo Rico, Region de Gipuzkoa.
• Rudiger Ahrend, OECD.
• Marie Deketelaere-Hanna, Ministere de la Transition Ecologique et Solidaire, Paris.
• John Worthinghton, DEGGW.

Wat heeft de reis de gemeente opgeleverd?

• Tijdens de sessie werden presentaties gehouden over planning en metropoolregio’s en werd hierop door
experts gereflecteerd. De sprekers kwamen uit diverse Europese stedelijke regio’s: vanuit Nederland,
Duitsland, Spanje en Italië. Experts uit de wetenschap en ook van de OECD reflecteerden hierop.
• Het heeft de Gemeente Den Haag nieuwe inzichten opgeleverd over regionaal-strategische
samenwerking en strategische netwerkcontacten. Daarnaast is gesproken over het Metrex SURE
Eurodelta netwerk waar Den Haag het secretariaat van voert.
• Verder zijn er vervolgafspraken gemaakt. Zie hieronder.

Zijn er vervolgafspraken? Zo ja, welke?

Met VDM afgesproken om in 2020 een gezamenlijke sessie met de Metrex SURE Eurodelta netwerk te
organiseren. Voor dit netwerk voert de gemeente Den Haag het secretariaat.
Bij de sessie waren ook vertegenwoordigers van de metropoolregio’s Rotterdam-Den Haag, Amsterdam
en Eindhoven aanwezig. Met hen gesproken om gezamenlijk strategische acties te ondernemen op het
gebied van verstedelijking.

