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Geachte dames en heren, 
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Hierbij ontvangt u de door de gemeenteraad van de gemeente Capelle aan den IJssel op 
9 mei 2011 aangenomen motie met betrekking tot de ontwikkelingen van de Metrcpoolregio 
Rotterdam-Den Haag. 

Omdat nu op korte termijn stappen gezet worden in de besturen van de Stadsregio Rotterdam 
en het Stadsgewest Haaglanden en de gemeenschappelijke bijeenkomst voor de besturen van 
de regio's en de deelnemende gemeenten voor de deur staat, hecht de gemeenteraad van de 
gemeente Capelle aan den IJssel er aan om de motie zo spoedig mogelijk aan u kenbaar te 
maken. Deze brief zal dan ook zowel worden bezorgd als ook per e-mail aan de regio's en 
gemeenten worden toegestuurd. 

De gemeenteraad van de gemeente Capelle aan den IJssel is van mening dat de ontwikkelingen 
rond de Metropoolregio zeer de moeite waard zijn en op punten ook zeker nodig gezien de 
problematiek die aan de orde is. In het verleden heeft de gemeenten ook altijd pro actief inbreng 
gezocht in Stadsregionale aangelegenheden. Op deze zelfde pro actieve manier wil zij nu ook in 
de ontwikkelingen rond de Metropoolregio participeren. Betrokkenheid van alle gemeenten bij de 
komende ontwikkelingen achten wij van het grootste belang. 

Hoogachtend 
het colle„ 

«öe-griffler. 

Wilt u bij beantwoording het kenmerk vermelden. 
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Motie: Ontwikkelingen Metropoolregio 
Rotterdam - Den Haag 

De gemeenteraad van Capelle aan den IJssel, in vergadering bijeen op 9 mei 2011; 

Gelezen hebbende de publicaties die vanuit zowel de Stadsregio Rotterdam als het 
Stadsgewest Haaglanden zijn verspreid over de ontwikkeling van een Metropoolregio 
Rotterdam - Den Haag; 

Tevens gelexen hebbende de uitnodiging gericht aan alle raadsleden binnen beide 
stedelijke gebieden vooreen 'aftrapbijeenkomst' voor de Metropoolregio op 25 mei 
a.s.; 

Overwegende dat 
a. opschaling van meerdere beleidsthema's en de uitvoering daarvan van belang 

is voor goede regionale ontwikkeling en dat daarvoor de ontwikkeling van een 
Metropoolregio Rotterdam - Den Haag en de vorming van een strategische 
agenda voor beide stedelijke gebieden, mede gelet op de kabinetsplannen die 
bestaan om de Wgr+ regio's op te heffen, de moeite waard zijn van onderzoek 
en bestuurlijke aftasting; 

b. dit regionale belang een gedeeld belang is van al de gemeenten binnen het 
Stadsgewest en de Stadsregio; 

c. de tot nu toe gepubliceerde stukken, met de daarin opgenomen aanpak in 7 
pijlers, echter vooral een product lijken van overleg tussen de colleges van 
B&W van Rotterdam en Den Haag; 

d. het programma van de aftrapbijeenkomst op 25 mei ook enkel gericht lijkt op 
het verkrijgen van inhoudelijk draagvlak op de 7 pijlers en niet op de 
wenselijkheid en vorm van samenwerking tussen beide stedelijke gebieden; 

e. uit verdere stukken tevens blijkt dat er al voorstellen aan de AB's van de 
Stadsregio en het Stadsgewest voorliggen voor wat betreft het creëren van 
een gezamenlijke vervoersautoriteit, waarin uitgegaan wordt van het bestaan 



van een Metropoolregio, zónder dat de gemeenteraden hierover zijn 
geconsulteerd; 

f. hiermee ook al meteen institutionele vraagstukken en vraagstukken van 
democratische legitimatie op de agenda zijn gezet, vooruitlopende op een 
nadere invulling van de kabinetsplannen i.e.; 

g. erkend moet worden dat de steden Rotterdam en Den Haag een prominente 
positie innemen als het gaat om regionale samenwerking in een 
Metropoolregio, maar dat democratische legitimering, waarbij afle gemeenten 
(colleges en gemeenteraden) in voldoende mate vanaf het begin van het 
proces zijn betrokken, vereist is in dit soort processen; 

h. de gemeenteraad van Capelle aan den IJssel zich in haar reactie op Dialoog 
2009 van de Stadsregio Rotterdam al eerder heeft uitgesproken ten faveure 
van democratische legitimering; 

i. het ingezette proces recht zou moeten doen aan het belang van de andere 
gemeenten voor de steden Rotterdam en Den Haag als ook van de belangen 
die vanuit die gemeenten een rol zouden moeten spelen bij de vorming van 
een strategische agenda; 

Is van mening dat 
1. onderzoek naar en ontwikkeling van een nieuwe vorm van 

bovengemeentelijke institutionele samenwerking in de regio waardevol is; 
2. het hiervoor vereist is dat deze initiatieven voldoende democratische 

legitimiteit verwerven en hiervoor voldoende participatie en zeggenschap van 
alle betrokken gemeenten, in een vroeg stadium, nodig is; 

3. de informatieverstrekking voor de raad van Capelle aan den IJssel pas start 
op 23 mei a.s. (presentatie namens het DB van de Stadsregio Rotterdam aan 
de raad) en dat de bijeenkomst op 25 mei a.s. niets meer dan een voortzetting 
daarvan met leden van andere gemeenteraden kan worden gezien; 

4. de snelheid van het huidige proces voorbij gaat aan de wenselijkheid alle 
gemeenten (colleges en gemeenteraden) voldoende te betrekken en een 
gezamenlijke aanpak te kiezen; 

5. de nu voorliggende aanpak in 7 pijlers niets meer is dan een eerste goede 
aanzet voor een verdere inhoudelijke discussie; 

6. het noodzakelijk is dat de inhoud van deze motie vóór 11 mei a.s. bekend is bij 
alle AB leden van de Stadsregio Rotterdam en Stadsgewest Haaglanden en 
bij alle gemeentebesturen die betrokken zijn bij de eventuele ontwikkeling van 
een Metropoolregio Rotterdam en Den Haag; 

7. het gewenst is als gemeenteraad voor 25 mei met een eerste, meer op inhoud 
gerichte, reactie te komen en deze eveneens te verspreiden onder eerder 
genoemde AB leden en gemeentebesturen. 

Verzoekt de Capelse AB leden van de Stadsregio Rotterdam: 
in de AB vergaderingen de mening van de gemeenteraad van Capelle aan den IJssel 
zoals hierboven verwoord voldoende uit te dragen en niet over te gaan tot 
onomkeerbare besluiten; 



Verzoekt het college: 
de raad ondersteuning te vertenen bij de verdere inbreng in dit proces zodat 
gekomen wordt tot een degelijke en inhoudelijk sterke Capelse bijdrage aan het 
debat en een goed onderbouwde en gedragen besluitvorming; 

En gaat over tot de orde van de dag 

Itja Vemeijen - Steenaart 
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