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Onderwerp: Motie Deltaplan Luchtkwaliteit  
 
 
Geachte leden,  
 
Naar aanleiding van uw bovenstaande brief delen wij u het volgende mee.  
 
In de door onze raad aangenomen motie inzake een ‘Deltaplan’ voor de luchtkwaliteit hebben wij 
het college van burgemeester en wethouders verzocht een beraad in te stellen bestaande uit een 
aantal betrokken en ter zake kundige mensen en instellingen die voorstellen zouden kunnen doen 
om de luchtkwaliteit te verbeteren. Enerzijds hebben wij daarbij geen personen of 
instellingen/organisaties willen uitsluiten, anderzijds hebben wij dit beraad niet willen beperken tot 
één instelling of organisatie. Dit uiteraard vanuit de visie dat ter oplossing van deze problematiek 
elke deskundige en/ of originele gedachte van harte welkom is. 
 
De uitvoering van een motie, zo ook in dit geval, is een aangelegenheid voor het college. Het 
college heeft ons laten weten dat bij u een gevoel is ontstaan dat aan u werd voorbij gegaan, maar 
dat dat beslist niet de bedoeling was van het college. Het verheugt het college en ook ons dat u 
toch vanuit uw platform een constructieve bijdrage heeft willen en kunnen leveren in het ingestelde 
beraad. Hartelijk dank daarvoor.  
 
In uw brief stelt u nog aan de orde uw positie ten opzichte van onze raad. Graag gaan wij in op de 
positie van adviescommissies, -platforms en dergelijke ten opzichte van onze raad.  
 
Sinds de dualisering in 2002 hebben de bestuursorganen raad en college eigen taken, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Als gevolg hiervan is in de Gemeentewet sindsdien 
bepaald dat elk bestuursorgaan zijn eigen adviescommissies instelt die aan dat orgaan adviseren. 
Deze lijn doortrekkend geldt dit voor alle adviesgroepen, -platforms en dergelijke. In deze lijn 
hebben wij vastgesteld de zogeheten ‘Spelregels Participatie’. Daarin wordt onder andere de 
verhouding tussen onze raad en het college geregeld als het gaat om participatie.  
 
De enige (mede) door de raad ingestelde adviescommissies zijn de eigen raadscommissies, de 
commissie bezwaarschriften en de Rekenkamercommissie. De andere adviescommissies, 
beleidsplatforms en dergelijke zijn ingesteld door en ten behoeve van het college. Tussen de raad 
en die fora is er geen directe relatie.  
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In de spelregels is onder andere de afspraak gemaakt, dat als het college de raad een voorstel 
doet en daarover is geadviseerd door een van de platforms, het advies voor ons beschikbaar komt 
en het college in zijn voorstel aan ons aangeeft wat met het advies van het platform is gedaan. Als 
wij als raad informatie over het werk van een van de platforms willen hebben, dan wenden wij ons 
tot het college.  
 
De positie van het Platform Natuur en Milieu ten opzichte van onze raad is niet anders dan die van 
andere platforms.  
 
U mag uit het bovenstaande zeer beslist niet de conclusie trekken dat de gemeenteraad 
onverschillig staat tegenover uw werkzaamheden of die van andere platforms. Het tegendeel is het 
geval. De raad zal echter het college aanspreken op zaken over de verhouding college en u, dit 
juist ook omdat het college hiervoor verantwoordelijkheid draagt.  
 
Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en spreken de wens uit dat u 
nog lange tijd een bijdrage zult willen leveren aan de burgerparticipatie in en daarmee aan de 
Ridderkerkse samenleving.  
 
Hoogachtend, 
 
De gemeenteraad van Ridderkerk,  
de griffier,         de voorzitter,  
 
  
 
 
 


