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Geachte heer Rijsdijk en heer Ros,

In uw brief van 11 oktober jl. heeft u vragen gesteld over de Barendrechtse motie “onderhandelen
beëindiging deelname GRNR”. Onderstaand leest u onze reactie op de door u gestelde vragen

1. Wat betekent de aangenomen motie voor de samenwerking tussen Ridderkerk,
Barendrecht en Rotterdam en daarmee voor de GRNR?
Wij gaan er van uit dat de motie geen gevolgen heeft voor de samenwerking tussen Ridderkerk,
Barendrecht en Rotterdam

2. Is er naar aanleiding van de motie al een overleg gepland tussen u en het Barendrechtse
college? Zo ja, wanneer zal dit overleg plaatsvinden en kunt u de raad daarover een
terugkoppeling geven? Zo nee, is er al op andere wijze contact geweest tussen u en het
Barendrechtse college en wat is er toen besproken?
In het dagelijks bestuur van de GRNR hebben de leden van het dagelijks bestuur van
Barendrecht de overige leden van het dagelijks bestuur geïnformeerd over de aangenomen motie
in Barendrecht. Afgesproken is dat de leden van het dagelijks bestuur van Barendrecht de
overige leden informeren over de aanpak, de voortgang en de uitkomst.

3. Wat zijn de financiële gevolgen voor Ridderkerk en Rotterdam als Barendrecht haar
deelname aan de GRNR beëindigt?
Wij gaan er van uit dat Barendrecht niet uittreedt en om deze reden is deze vraag niet aan de
orde

4. Wat is uw standpunt ten aanzien van Nieuw Reijerwaard? Zet u erop in om voor de datum
van 1 januari 2030 de Ridderkerkse deelname aan de GRNR te beëindigen of bent u
voornemens om tot de einddatum te blijven deelnemen aan de GRNR?
De inzet van Ridderkerk en van de deelnemers aan de GRNR is er op gericht om voor 1 januari
2030 de gemeenschappelijke regeling te kunnen opheffen. Dit betekent namelijk dat de gronden
zijn verkocht en het doel waarvoor de GR is opgericht is gerealiseerd. Als dit niet haalbaar is
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ontstaat een nieuwe situatie. Uitgangspunt is dat wij ten alle tijden directe invloed willen kunnen
uitoefenen op de besluitvorming over de invulling van het gebied ten behoeve van de belangen
van onze inwoners. In welke organisatie vorm dan ook.

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders van hderkerk
de voorzitter

mw. A. Attema


