
 
 

1 
 

 
 
Raadsvoorstel 
 

Onderwerp:  
Zienswijze Regionaal 
Investeringsprogramma MRDH 
 

Commissie: 
Samen leven 6 oktober 2016  
 

BBVnr: 
1123991 

Portefeuillehouder:  
Attema, A. 

Gemeenteraad: 
13 oktober 2016  

Raadsvoorstelnr.: 
1123996 

e-mailadres opsteller:  
r.sluiskes@bar-organisatie.nl 

 Openbaar 

 
Onderwerp 
Zienswijze Regionaal Investeringsprogramma MRDH 
 
Geadviseerde beslissing raad 

1. De bijgevoegde concept zienswijze op het Regionaal Investeringsprogramma vast te stellen en 
naar de MRDH te versturen. 

2. In deze zienswijze aandacht te vragen voor: 
- Snelheid van uitvoering van projecten. 
- Een goede afweging van belangen/ hoe om te gaan met conflicterende belangen. 
- De financieringsstrategie. 

 
Op 5 juli j.l. heeft de MRDH het Regionaal Investeringsprogramma naar de gemeenteraad gestuurd. Tot 
14 oktober 2016 is er gelegenheid hierop een zienswijze in te dienen. 
Het Regionaal Investeringsprogramma is een belangrijke en veelomvattende mijlpaal voor de MRDH. 
Daarom is er een presentatie in de raadscommissie van 25 augustus j.l. gehouden over de inhoud van 
het Regionaal Investeringsprogramma en over de te leggen accenten in de zienswijze. Dit was mogelijk 
omdat er een ruime termijn is gesteld voor de zienswijze in verband met het zomerreces. De 
opmerkingen vanuit de commissie zijn in deze conceptzienswijze verwerkt. 
 
Meer procesmatig heeft het Regionaal Investeringsprogramma de volgende doelen: 

- Lobby. De timing is afgestemd op het opstellen van de partijprogramma’s voor de Tweede 
Kamerverkiezingen; 

- Energie in de samenwerking. Het Regionaal Investeringsprogramma is ‘ondertekend’ door de 
MRDH, de provincie, de Economische Programmaraad Zuidvleugel (samenwerkingsverband 
van overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen) en de regio’s Drechtsteden en Holland 
Rijnland. Binnen de MRDH hebben gemeenten een bijdrage geleverd, ook in samenwerking 
met lokale stakeholders. Samen profileren partijen zich als Zuidelijke Randstad (voorheen 
Zuidvleugel).  

- Concrete resultaten. Het Regionaal Investeringsprogramma kan als tastbaar resultaat 
worden beschouwd en moet leiden tot realisatie van nog meer concrete resultaten. 

 
In de aanbiedingsbrief van de MRDH, de meegestuurde notitie ‘Investeren in vernieuwen’ en op de 
website www.investeringsprogramma.nl heeft de MRDH al veel informatie gegeven over het proces om te 
komen tot het Regionaal Investeringsprogramma, de doelstellingen en de inhoud. Zowel ambtelijk als 
bestuurlijk is Ridderkerk nauw bij het tot stand komen van het investeringsprogramma betrokken 
geweest. De samenwerking in de regio is hiermee geïntensiveerd, niet alleen in MRDH-verband, maar 
ook binnen de Greenport Westland Oostland en met de gemeente Rotterdam. Met Rotterdam is input 
geleverd voor het investeringsprogramma door vijf projecten van Nieuw-Reijerwaard aan te melden en uit 
te werken. In Greenportverband zijn projecten gekoppeld en gezamenlijk bij de MRDH ingebracht. Het 

http://www.investeringsprogramma.nl/


 
 

2 
 

proces om te komen tot het investeringsprogramma is hiermee een katalysator voor de samenwerking in 
de regio geweest. 
 
Het investeringsprogramma bevat een groot aantal, zeer uiteenlopende projecten. Het gaat bij de 
zienswijze niet over de inhoudelijke stand van zaken en voortgang van de projecten, maar over het 
programma als geheel. Hiermee is het investeringsprogramma primair een lobbydocument en bindt het 
de regio in samenwerking. De verschillende projecten zijn in het algemeen ‘van onderop’ ingediend, door 
de gemeenten. De initiatiefnemers blijven verantwoordelijk voor hun projecten. De gemeentelijke inzet 
blijft dus belangrijk om de projecten tot een succes te maken. De vermelding in het 
investeringsprogramma kan de projecten wel aanjagen en helpen financiering los te krijgen. 
 
Gezien de diversiteit van de projecten in omvang, fase, financieringsbehoefte en initiatiefnemer is er geen 
prioritering aangebracht in de circa 150 projecten. De mogelijke kostendragers zijn eveneens divers; het 
betreft niet alleen MRDH maar bijvoorbeeld ook van gemeenten, Rijk, EU, provincie en private partijen. 
Prioritering zal wellicht op een later moment plaatsvinden bij investeringen in grote infrastructuur door 
MRDH of het Rijk.  
 
Beoogd effect 
Het geven van een zienswijze op het Regionaal Investeringsprogramma en daarmee invloed uitoefenen 
op het gevoerde beleid van deze gemeenschappelijke regeling en de positie van Ridderkerk in de 
regionale samenwerking. 
 
Relatie met beleidskaders:  
De gemeente Ridderkerk neemt deel aan de MRDH en heeft belang bij een sterk regionaal economisch 
vestigingsklimaat en goede bereikbaarheid. Daarnaast hebben projecten uit het investeringsprogramma 
raakvlakken met andere beleidsthema’s zoals duurzaamheid en recreatie. 
 
Argumenten 

1. De MRDH heeft gevraagd voor 14 oktober 2016 een zienswijze in te dienen. Met de zienswijze 
kan Ridderkerk invloed uitoefenen op het beleid van de MRDH. 

2. Snelheid van uitvoering. De MRDH wil concrete resultaten boeken. Dit investeringsprogramma is 
een stap in de goede richting. Het investeringsprogramma is echter zeer divers; sommige 
projecten zijn al ver in de uitvoering, andere slechts in de ideeënfase. Voorkomen moet worden 
dat goede of uitgewerkte projecten niet nodeloos worden opgehouden door projecten die nog niet 
zo ver uitgewerkt zijn. Snelheid van uitvoering is dus gewenst. 
Afweging van belangen. Er heeft geen filter plaatsgevonden in het regionaal 
investeringsprogramma op het vlak van afweging van belangen. Er zijn dus projecten ingediend 
die door andere partijen niet gewenst zijn. Een voor Ridderkerk relevant voorbeeld is de 
‘Brienenoord Algera corridor’. In de zienswijze vragen we hier aandacht voor, maar wel met de 
insteek om samen naar – voor alle partijen – aanvaardbare oplossingen te zoeken. 
Financieringsstrategie. Over de financiering van de projecten is in de meeste gevallen nog weinig 
bekend. Het accent in de afgelopen maanden lag op het samenbrengen van de projecten. De 
financieringsstrategie komt aan bod als de projecten concreter worden. Op dat moment kan 
duidelijk worden of projecten onderling moeten ‘concurreren’ om schaarse middelen. Dit kan de 
samenwerking onder druk zetten en grote gevolgen hebben voor de uitvoering van de projecten. 

 
Overleg gevoerd met 
Beleidsadviseurs van de afdeling Advies Ruimte (o.a. economie, verkeer, duurzaamheid, wonen, 
landschap, stedenbouw) en adviseurs van het Domein Strategie. 
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Kanttekeningen 
Het versturen van de zienswijze op het Regionaal Investeringsprogramma is een stap in het proces. Het 
betekent niet dat nu besloten wordt over de voortgang van de verschillende projecten. Hiervoor zijn de 
indieners van de projecten – in de meeste gevallen de gemeenten – zelf aan zet. Om van het 
investeringsprogramma en zijn projecten een succes te maken, is inspanning van onderop noodzakelijk. 
Ridderkerk zal dus grotendeels zelf inspanning moeten leveren om bij voor Ridderkerk relevante 
projecten positie in te nemen. De MRDH kan hierin hooguit een faciliterende rol spelen. 
 
Uitvoering/vervolgstappen 
Na vaststelling verstuurt de raad de zienswijze. 
 
Evaluatie/monitoring 
Het Regionaal Investeringsprogramma blijft op de agenda van de MRDH staan en zal de komende tijd 
vaak terug komen op de agenda van de verschillende MRDH-commissies waarin Ridderkerk ambtelijk, 
bestuurlijk of met raadsleden vertegenwoordigd is. 
 
Financiën  
De zienswijze gaat niet over de inhoud of financiering van de afzonderlijke projecten. Als een project 
financiële consequenties voor Ridderkerk heeft, wordt hiervoor de gebruikelijke besluitvorming doorlopen. 
 
Juridische zaken 
n.v.t. 
 
Duurzaamheid 
Duurzaamheid is één van de vier kernopgaves in het Regionaal Investeringsprogramma. Het aanhaken 
op de projecten binnen deze kernopgave, kan Ridderkerk helpen bij het realiseren van zijn eigen 
duurzaamheidsagenda  
 
Communicatie/participatie na besluitvorming 
n.v.t. 
 
 
 
Burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
 
de secretaris, de burgemeester, 
  

 
dhr. H.W.J. Klaucke mw. A. Attema 
 
 
 
Bijlagen/ter inzage liggende stukken 

- conceptbrief met zienswijze 
- de aanbiedingsbrief voor de zienswijzeprocedure van de MRDH 
- de notitie ‘Investeren in vernieuwen’ van de MRDH 
- de projectenlijst van het Regionaal Investeringsprogramma. 

 


