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Hierbij geven wij, gehoord onze raadscommissie Samen Wonen, onze zienswijze op uw brief van 24 
maart. Uw brief betreft uw voornemen om één aandeel te verwerven van HTM en RET.  
 
Hoe-vraag 
Wij begrijpen dat het nu voorliggende voornemen uitsluitend de ‘hoe-vraag’ betreft; dus de uitvoering van 
besluiten die reeds in het verleden zijn genomen om in te besteden. Over de wijze van uitvoering hebben 
wij geen opmerkingen. Ten aanzien van het inbesteden geven wij u echter het volgende mee. 
 
Rollen en verantwoordelijkheden 
Door inbesteding en mede-eigenaarschap kan onduidelijkheid ontstaan over rollen, belangen en 
verantwoordelijkheden. Dit geldt niet alleen voor het uitvoeren van het vervoer en de verantwoordelijkheid 
voor het personeel, maar ook voor eigendom en beheer van materieel en infrastructuur. Bovendien 
hebben Den Haag en Rotterdam een andere rol dan de overige Metropoolgemeenten. Wij stellen het op 
prijs om in Metropoolverband nog eens kritisch met elkaar na te denken over de optimale vorm van 
opdrachtgeverschap en eigenaarschap, met het oog op toekomstige railconcessies vanaf 2026. 
 
Ten aanzien van het doorlopen proces, waarvan deze zienswijzeprocedure de uitwerking betreft, 
benadrukken wij het belang van zorgvuldigheid. In dit dossier heeft een groot deel van de besluitvorming 
reeds plaatsgevonden in de tijd van de Stadsregio Rotterdam; wij willen dat onze raad in de toekomst 
betrokken is bij dergelijke belangrijke besluiten, op de momenten dat daadwerkelijke keuzes gemaakt 
worden.  
 
Planning zienswijzeprocedure 
Ten aanzien van de zienswijzeprocedure zouden wij u willen vragen om in de toekomst rekening te 
houden met de datum waarop onze raadsvergaderingen plaatsvinden. Voor de raadsvergadering van 21 
april 2016 kwam uw aanbiedingsbrief te laat. Onze raadsvergadering van 26 mei 2016 vindt pas plaats na 
de door u gestelde deadline. Deze zienswijze betreft dus het standpunt van ons college. Hierbij hebben 
wij advies gevraagd aan onze raadscommissie Samen Wonen, in hun vergadering van 19 mei.  
  



 
 

Wij vertrouwen erop u op deze wijze voldoende te hebben geïnformeerd over onze zienswijze, en kijken 
uit naar uw reactie. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
 
de secretaris,  de burgemeester, 
  
  
  
  
dhr. H.W.J. Klaucke mw. A. Attema 
 

  

 


