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Geacht bestuur,

Hierbij ontvangt u onze zienswijze op de concept Strategische Agenda. Wij bedanken u voorde 
mogelijkheid die u ons hiervoor biedt.

Complimenten voor proces en resultaat
Allereerst willen wij onze waardering uitspreken voor het doorlopen proces. U heeft gemeenten volop 
ruimte geboden om inbreng te leveren. Ook als raad hebben wij mogelijkheden gehad, via de interactieve 
bijeenkomsten, onder andere in Rhoon, via de Adviescommissies, en via deze zienswijzeprocedure.

De Strategische Agenda is een aantrekkelijk leesbaar docuument geworden, en biedt samenhang en 
focus in het beleid en de activiteiten van de MRDH voor de komende jaren. Het is het eerste inhoudelijke 
MRDH-beleidsstuk waarop wij in deze bestuursperiode onze zienswijze kunnen geven, en geeft een goed 
beeld van waar de accenten liggen.

Albrandswaardse uitgangspunten voor de MRDH-agenda
Voordat wij ingaan op de inhoud van de agenda willen wij enkele uitgangspunten benadrukken die voor 
ons belangrijk zijn in de regionale samenwerking. Deze hebben wij al eerder benoemd bij de zienswijzen 
op de evaluatie en op het Regionaal Investeringsprogramma:

Focus op de twee kerntaken. Wij waarderen dat deze focus niet ter discussie staat. Tegelijkertijd 
zien wij ook de noodzaak om integraal te werken. Samenwerking is dus essentieel tussen 
gemeenten, MRDH, provincie, bedrijfsleven en andere partijen. U geeft dit goed weer in uw 
aanbiedingsbrief.
Aandacht voor kleine gemeenten. Voor gemeenten zoals de onze hoeft en kan het niet altijd 
‘groots en meeslepend’. Zaken als verkeersveiligheid rond scholen of het vitaal houden van 
Overhoeken zijn voor ons net zo belangrijk als de Schaalsprong Metropolitaan OV of de 
Roadmap Next Economy. Ook hebben wij niet altijd de middelen om over de volle breedte met 
MRDH-gerelateerde thema’s aan de slag te gaan. Daarom moeten wij bijvoorbeeld een Green 
Deal Zero Emissie Stadslogistiek afwegen tegen andere, ook relevante 
duurzaamheidsmaatregelen.

In deze zienswijze nadruk op voor Albrandswaard relevante thema’s
Reflecteren op de Strategische Agenda betekent schakelen tussen twee schaalniveaus: de koers van de 
regio als geheel, en de samenhang met de lokale agenda’s. Als relatief kleine gemeente moeten wij 
keuzes maken. Op thema’s die verder van ons af staan geldt dan het motto “wat goed is voor de regio is 
goed voor Albrandswaard”. Wij vertrouwen deze thema’s dan ook toe aan de MRDH of aan andere 
partners.


