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Onderwerp 

Zienswijze voorstellen Metropoolregio Rotterdam Den Haag 
 
Geadviseerde beslissing raad 

1. Een reactie in te dienen op de agenda Economisch Vestigingsklimaat, Strategische 
Bereikbaarheidsagenda, ontwerpbegroting MRDH en de aanvullende regelingen en 
verordeningen. 
2. De reactie te beschouwen als een formele zienswijze zoals bedoeld in artikel 2.1 van de 
gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag ter vaststelling in de 
constituerende vergadering van het Algemeen Bestuur na inwerkingtreding van de 
gemeenschappelijke regeling MRDH. 
 
Inleiding 

Op 12 december 2013 heeft de gemeenteraad van Ridderkerk uitgesproken geen besluit te 
nemen over de defintieve voorstellen van de Metropoolregio voordat  de inhoud van het 
wetsvoorstel afschaffing plusregio's vaststaat.  De Tweede Kamer heeft op 3 juli jl. het 
wetsvoorstel afschaffing WGR-plusregio's aangenomen. De Eerste Kamer zal naar 
verwachting het wetsvoorstel binnenkort behandelen, maar kan geen wijzigingen in de 
wettekst meer aanbrengen. De beoogde invoeringsdatum van deze wet is 1 januari 2015. 
Dat is ook het moment waarop de wettelijke taken op het gebied van verkeer en vervoer 
overgaan van de huidige stadsregio naar de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. De 
gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag treedt in werking nadat 
de Eerste Kamer het wetsvoorstel heeft aanvaard en nadat alle 24 gemeenten hebben 
besloten  de gemeenschappelijke regeling te treffen. 
Tijdens de constituerende vergadering van het Algemeen Bestuur van de MRDH zullen de 
begroting, de inhoudelijke agenda's en de overige verordeningen en regelingen worden 
vastgesteld. Om recht te doen aan de  positie van de gemeenteraden hebben de 
deelnemede gemeenten de mogelijkheid zienswijzes in te dienen bij belangrijke besluiten, 
zoals is vastgelegd in de tekst van de gemeenschappelijke regeling.  
 
Beoogd effect 

Met het indienen van deze zienswijze geeft de gemeenteraad het algemeen bestuur enkele 
inhoudelijke aandachtspunten mee die belangrijk zijn voor Ridderkerk. Daarnaast worden er 
met betrekking tot de begroting en de financiële verordening een aantal concrete 
verbeterpunten aangereikt die ten goede komen aan de financiële verantwoording.  
 
Relatie met beleidskaders 
Deze zienswijze heeft evenals het voorstel dat is gericht op het treffen van de 
gemeenschappelijke regeling MRDH een relatie met de nota economisch beleid Ridderkerk. 
 
Argumenten 
1. Het is op basis van de gemeenschappelijke regeling MRDH een bevoegdheid van de raad 
om een zienswijze in te dienen 



2. Omdat de gemeenschappelijke regeling nog niet in werking is getreden kan er formeel nog 
geen sprake zijn van een zienswijzeprocedure. Maar om recht te doen aan de positie van de 
gemeenten in het traject naar de totstandkoming van de Metropoolregio zjn de betrokken 
gemeenten nu al gevraagd een reactie te geven op de stukken. Om te voorkomen dat de 
gemeenten zich tweemaal over de bijgevoegde documenten moeten uitspreken wordt 
voorgesteld deze reactie te beschouwen als een formele zienswijze zoals bedoeld in artikel 
2.1. van de gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag. 
 
Overleg gevoerd met 

Financiën en Juridische Zaken 
 
Kanttekeningen 

Het indienen van deze zienswijze is niet bedoeld om wijzigingen aan te brengen in de 
gemeenschappelijke regeling MRDH. Deze is in definitieve vorm aan alle betrokken 24 
gemeenten voorgelegd. 
 
Uitvoering/vervolgstappen 

Nadat de Eerste Kamer de afschaffingswet WGR-plusregio's heeft aangenomen wordt er 
een constituerende vergadering van het Algemeen Bestuur MRDH belegd. Na verwerking 
van de ingebrachte zienswijzen, worden de begroting, de verordeningen en regelingen en de 
inhoudelijke agenda's  vastgesteld. 
 
Evaluatie/monitoring 
Jaarlijks wordt de ontwerp-begroting ter zienswijze aan de raad aangeboden. Daarnaast zal 
er vijfjaarlijks een evaluatie van de regeling plaatsvinden. De eerste evaluatie vindt plaats 
twee jaar na inwerkingtreding van de regeling. 
Voor wat betreft de inhoudelijke programma's wordt jaarlijks het werkplan ter zienswijze aan 
de raad voorgelegd. 
 
Financiën  
Nvt. 
 
Juridische zaken 
Nvt. 
 
Communicatie/participatie na besluitvorming 

Nvt 
 
Bijlagen/ter inzage liggende stukken 

1. Bijlage Aanbiedingsbrief consultatie voorstellen Metropoolregio (78103) 
2. Bijlage Toelichtende notitie bij consultatie MRDH-voorstellen (78105) 
3. Bijlage Agenda Economisch Vestigingsklimaat (78106) 
4. Bijlage Strategische bereikbaarheidsagenda Vervoersautoriteit Metropoolregio (78108) 
5. Bijlage Conceptbegroting 2015 en meerjarenbeeld 2016-2018 MRDH (78109) 
6. Bijlage Toelichting Verordeningen en regelingen (78110) 
7. Bijlage Verordeningen, regelingen en beleidskader (78111) 
8. Bijlage Concept reactiebrief (zienswijze) voorstellen Metropoolregio (78321) 
9. Besluit Raadsbesluit Zienswijze voorstellen Metropoolregio (80154) 
 
Burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
de secretaris, de burgemeester, 
  

 
dhr. H.W.J. Klaucke mw. A. Attema 
 


