
Vragen EVA over zienswijze conceptbegroting 2021 MRDH 
 
Vragen MRDH: 
In uw samenvatting over de evaluatie van de MRDH in 2017 lezen wij geen aanbeveling die verwijst naar een 
discussie over sober beleid en financiële zorgen.  
U vraagt in de zienswijze niet alleen aandacht voor de financiële positie van Albrandswaard, waardoor u de 
nullijn rechtvaardigt, maar u vraagt letterlijk om sober beleid te voeren. U vraagt om een discussie binnen de 
MRDH over taken, kosten en baten en dat vóór de begroting 2022. 

a. Hoe reëel is het dat deze discussie nu serieus wordt opgepakt? 
Dat moet blijken uit de beantwoording van onze zienswijze, en is naar onze inschatting mede afhankelijk van 
het aantal gemeenten dat dit punt opneemt in zijn zienswijze. 

b. Zijn er meerdere gemeenten die gevraagd hebben om meer sober beleid te voeren en deze discussie 
te starten? 

Wij weten dat ook Barendrecht en Ridderkerk dit punt hebben opgenomen in hun zienswijze.  
c. Kent de strategische agenda van de MRDH een prioriteit bij een nieuwe discussie over taken, kosten 

en baten?  
De strategische agenda benoemt niet de inwonerbijdrage in relatie tot de taken van de MRDH. het onderwerp 
‘schaarse publieke middelen’ komt in de strategische agenda wel aan de orde bij het onderdeel verkeer. bij 
verkeer zitten immers de grote investeringen, maar deze worden bekostigd uit Rijksbijdragen. De 
inwonerbijdrage is gericht op het onderdeel economie. De investeringen bij economie zijn veel kleiner dan bij 
verkeer.  

d. Heeft Albrandswaard tijdens het vaststellen van de kadernota in maart hier ook al aandacht voor 
gevraagd? 

Ja  
 
De corona-crisis heeft veel op zijn kop gezet. Zo zal deze begroting ook ongetwijfeld ingrijpend veranderen. 
Maar wat in de samenleving ook zichtbaar geworden is, is dat het openbaar vervoer gezien wordt als een 
verspreider van virussen. In veel steden in de wereld wordt met spoed voorrang gegeven aan de fiets.  
De bereikbaarheid van Rotterdam en Den Haag met de fiets is nog verre van ideaal, waardoor werknemers het 
overvolle openbaar vervoer in gedwongen worden. 

e. Zijn er geluiden binnen de MRDH om het programma management ten behoeve van de realisatie van 
“metropolitane fietsroutes” naar voren te halen? 

Zie pagina 77 en 141 van de MRDH-begroting voor de metropolitane fietsroutes. Het programma heeft als 
uitgangspunt dat de MRDH 70% bijdraagt aan de investering, en de gemeenten 30%. In de praktijk ligt het 
initiatief voor een project bij de gemeenten langs een route, door te zorgen dat zij de benodigde bijdrage 
beschikbaar stellen. Het zijn immers relatief dure projecten. De projectenlijst in de begroting is dus het resultaat 
van gemeenten die zich financieel hebben gecommitteerd. Om een project ‘naar voren te halen’ is dus vooral 
nodig dat gemeenten budget beschikbaar stellen. 

f. Welke concrete verwachtingen hebben wij van dit onderdeel? 
Gezien de budgettaire krapte en de onzekerheid over financiële positie verwachten wij niet dat veel gemeenten 
op korte termijn een nieuw (groot) project zullen aanmelden, maar dat is speculeren. Als gemeenten voldoende 
commitment tonen verwachten wij dat de MRDH zal willen meedenken over subsidiëring. Hierover zal de 
Bestuurscommissie VA moeten besluiten.  

g. Is het college voorstander voor het met spoed naar voren halen van meer ondersteuning en ruimte 
voor fietsers, zodat dit een beter alternatief wordt voor auto en ov? 

Ja, maar hiervoor moeten bij gemeenten dus voldoende middelen zijn. Daarnaast denken wij ook dat het ook 
van groot belang is dat het openbaar vervoer weer normaal kan functioneren. Voor de bereikbaarheid van de 
regio en de mobiliteit van zijn inwoners, maar ook om financiële redenen. De huidige situatie is financieel niet 
lang houdbaar. Het Rijk heeft overigens, mede door inspanningen door de MRDH, 5 juni een steunpakket voor 
de OV-sector aangekondigd.  
Voor Albrandswaard verwijzen wij naar de raadsinformatiebrief 84327 van 29 oktober 2019 over veilig verkeer. 
In deze brief geven wij aan dat ‘veilige fietsroutes’ een doelstelling is van het programma Veilig verkeer. Tevens 
kunt u in deze brief vinden welke projecten bijdragen aan veilige fietsroutes.  
 


