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Betreft: Zienswijze Regionaal Investeringsprogramma

Geacht Dagelijks Bestuur,
Met uw brief van 1 juli j.l. heeft u ons gevraagd een zienswijze te geven op het Regionaal
Investeringsprogramma. Wij hebben het programma op 4 oktober j.l. in onze commissie Beraad & Advies
Ruimte besproken. De zienswijze is na deze commissievergadering verstuurd en nog niet vastgesteld
door de raad. Bespreking in de raad vindt plaats op 24 oktober a.s.. Deze zienswijze wordt daarom
verstuurd onder voorbehoud van goedkeuring door de raad.
In het onderstaande onze opmerkingen naar aanleiding van het Regionaal Investeringsprogramma.
Waardering ingezet traject
Ten eerste spreken wij onze waardering uit voor het ingezette traject. De praktische insteek, het proces
van onderop met de betrokken gemeenten en de samenwerking spreken ons erg aan. Daarnaast vinden
wij het waardevol dat MRDH en provincie constructief hebben samengewerkt aan het
investeringsprogramma, met respect voor elkaars taken en bevoegdheden. We hebben de afgelopen
maanden gemerkt dat de regionale samenwerking groeit, dat dit energie geeft en meer dynamiek in de
diverse projecten. Dit is noodzakelijk voor het slagen van de projecten op langere termijn.
Inbreng Albrandswaard
Albrandswaard heeft geen ‘eigen’ projecten op het investeringsprogramma staan. Toch doen we graag
mee in een aantal projecten van andere gemeenten en enkele MRDH-brede projecten. Het accent van
onze inbreng ligt in de ‘kernopgave’ attractiviteit. Hierin ligt de kracht van Albrandswaard en heeft de
gemeente veel te bieden aan de regio.
Onze gemeente ‘tussen stad en groen’ biedt een aantrekkelijk woonmilieu en recreatiemogelijkheden
voor bewoners van de regio. Hierdoor herkennen wij ons met name in het thema ‘attractiviteit’ en leveren
wij graag onze bijdrage aan realisatie van deze projecten. Hierbij merken we op dat er niet alleen geld
beschikbaar moet zijn en komen voor realisatie van nieuwe projecten. Ook dient de focus gericht te
blijven op beheer van het landschap om de attractiviteit van het landschap ook voor de toekomst veilig te
stellen. Momenteel spelen ontwikkelingen waarbij de aandacht voor het beheer naar de achtergrond
dreigt te verdwijnen.
Niet alleen het landschap, ook het historische vastgoed en historische structuren, zoals dijklinten, maken
voor ons onlosmakelijk onderdeel uit van een attractieve regio.
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Wat betreft de projecten in de andere drie kernopgaven – toonaangevende duurzaamheid, connectiviteit
en vernieuwing van de economie – zal onze inbreng eerder volgend zijn. Bovendien zullen we deze
koppelen aan attractiviteit. Een voorbeeld hiervan vormt de A4 Zuid. Deze mag voor ons geen negatieve
gevolgen hebben voor de kwaliteit van de woonomgeving (o.a. geluid, luchtkwaliteit en landschappelijke
impact).
Niet alleen overheden
Het is goed dat de MRDH samen met andere overheden het initiatief voor het Regionaal
Investeringsprogramma heeft genomen. Wij vinden het echter van belang dat ook het bedrijfsleven en
onderwijsinstellingen een actieve rol moeten hebben bij de projecten. Bij diverse projecten is dit al het
geval, maar niet bij alle. Wij zijn van mening dat, wellicht met uitzondering van een aantal infrastructurele
projecten, een gezonde private business case een voorwaarde is voor het duurzaam doen slagen van de
projecten. De overheid kan dan eventueel zorgen voor het laatste ‘duwtje in de rug’.
Wat verwachten we van de MRDH
Wij waarderen de aanjagende en coördinerende rol die de MRDH heeft gespeeld bij de totstandkoming
van het Regionaal Investeringsprogramma, en de ruimte die hierbij geboden is voor lokale inbreng. Wij
vertrouwen erop dat de MRDH ook in de toekomst een rol speelt bij het monitoren van de doelstellingen,
het informeren en coördineren, en indien dit nodig blijkt het prioriteren.
Tot slot
Wij vertrouwen erop dat u onze opmerkingen mee zult nemen in de verdere besluitvorming en uitwerking
van het Regionaal Investeringsprogramma. Wij zien uit naar een goede samenwerking in het
vervolgtraject.
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