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MOTIE VAN P. MEIJ (CDA), V. SMIT (SGP), H. VAN HOUCKE (D66/GROENLINKS), M. JAPENGA 

(CHRISTENUNIE) EN B. NEUSCHWANDER (LEEFBAAR RIDDERKERK) INZAKE DE 

ONTWIKKELING METROPOOLREGIO ROTTERDAM - DEN HAAG  

Voorgesteld 26 mei 2011 

Nr. 2011 - 57 

De gemeenteraad van Ridderkerk bijeen in zijn vergadering van 26 mei 2011;  

gelezen de publicaties die zowel vanuit de stadsregio Rotterdam als het stadsgewest Haaglanden zijn 

verspreid over de ontwikkeling van een Metropoolregio Rotterdam – Den Haag: 

overwegende dat: 

a. in de plannen voor de ontwikkeling van de Metropoolregio duidelijk sprake is van een nieuwe, 

bovengemeentelijke institutionele samenwerking tussen de stadsregio Rotterdam en het 

stadsgewest Haaglanden;  

b. de plannen voor de ontwikkeling van de Metropoolregio vooral een product lijken van overleg 

tussen de colleges van B&W van Rotterdam en Den Haag; 

c. de gemeente Ridderkerk niet betrokken is bij de wenselijkheid en de vorm van deze 

institutionele samenwerking tussen de stadsregio Rotterdam en het stadsgewest Haaglanden;  

d. uit de gepubliceerde stukken blijkt dat er al voorstellen aan de algemene besturen van de 

stadsregio en het stadsgewest voorliggen voor wat betreft het creëren van een gezamenlijke 

vervoersautoriteit, waarin uitgegaan wordt van het bestaan van een Metropoolregio, zonder 

dat de gemeenteraden hierover zijn geconsulteerd; 

e. hiermee al meteen institutionele vraagstukken en vraagstukken van democratische legitimatie 

op de agenda zijn gezet; 

f. in het regeerakkoord is opgenomen dat het kabinet met voorstellen komt om de stadsregio’s 

(WGR+)  af te schaffen en het dus niet logisch is om een nieuwe, grotere stadsprovincie  op te 

richten met meer bevoegdheden (WGR++); 

g. de Metropoolregio niet bijdraagt aan een duidelijk profiel van de provincie Zuid-Holland; 

 

is van mening dat: 

1. een goede samenwerking tussen de stadsregio Rotterdam en het stadsgewest Haaglanden in 

het belang is van beide regio’s;   

2. de vorming van de Metropoolregio als bestuurlijke entiteit echter prematuur is omdat nog veel 

informatie ontbreekt; 

3. de komst van de Metropoolregio de autonomie van Ridderkerk op diverse gebieden beperkt; 

4. de uitvoering van overheidstaken op een zo dicht mogelijk bij de burger gelegen niveau dient 

te worden gelegd; 

5. de inzet dient te zijn dat per overheidstaak ten hoogste twee bestuurslagen betrokken mogen 

zijn bij hetzelfde onderwerp;  

6. de ontwikkeling van een nieuwe bovengemeentelijke institutionele samenwerking in de regio 

niet past in bovengenoemde visie; 

7. het belangrijk is dat de inhoud van deze motie zo snel mogelijk ter kennis wordt gebracht van 

alle leden van het algemeen bestuur van de stadsregio Rotterdam en het stadsgewest 

Haaglanden en bij de raads-en collegeleden van de aan deze regio’s deelnemende 

gemeenten; 

 

verzoekt onze vertegenwoordigers in het algemeen bestuur van de stadsregio Rotterdam het in deze 

motie vastgelegde standpunt verder uit te dragen en te zorgen dat in dit dossier geen onomkeerbare 

stappen cq. besluiten worden genomen, niet dan in overleg met de raad; 
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verzoekt het college het in deze motie vastgelegde standpunt ter kennisgeving te sturen naar de 

provincie Zuid-Holland, de minister van BZK en de desbetreffende vaste Kamercommissie;     

verzoekt het college, zo snel mogelijk na bekendmaking van de kabinetsplannen rond de bestuurlijke 

organisatie van Nederland, een discussienota over dit onderwerp op te stellen en daarover met de 

raad in overleg te treden; 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De raadsleden, 

 

 

 

………   ….     … 

Peter Meij (CDA) Volbregt Smit (SGP)   Henk van Houcke (D’66 Groen Links) 

 

 

…     …. 

Marten Japenga (CU)   Ben Neuschwander (Leefbaar Ridderkerk) 

 

Agendapunt 16, raadsvergadering 26 mei 2011 

 

 
Aangenomen Verworpen

 

 

Stemverhouding:  

Voor 26: CDA, SGP, D66/GL, CU, LR, PvdA, VVD 

Tegen 0 

 

Afgedaan in Cie Sw d.d. 13-3-14 middels brief met kenmerk 8337-BBO d.d. 5-3-14 
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