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Van: Poelman, B HYPERLINK 
"mailto:[mailto:B.Poelman@barendrecht.nl]"[mailto:B.Poelman@barendrecht.nl] 
Verzonden: dinsdag 29 mei 2012 10:25
Aan: HYPERLINK "mailto:griffie@ridderkerk.nl"griffie@ridderkerk.nl; Griffie 
Albrandswaard; Peter Wunderink; Alblas, M. (Ria)
CC: Diny Koen; Figge, G; 'Arjan Stolk'; Belzen, J van; 'Corrie Righolt-Dam'; 
'Ingeborg Monhemius'; 'Jan van Tol'; 'Tessa Augustijn'
Onderwerp: BAR reactie Metropoolregio 
 
Aan de raadsleden van Albrandswaard en Ridderkerk,
 
De vorming van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag heeft een andere wending 
genomen: het kabinet is gevallen en daarmee is de afschaffing van de Wgr+ 
 onzeker geworden. Eind mei zal blijken of de Intrekkingswet Wgr+ controversieel
wordt verklaard, maar het is duidelijk dat de streefdatum van 1 januari 2013 
niet haalbaar is. Naar alle waarschijnlijkheid zal een eventuele Metropoolregio 
niet eerder dan 1 januari 2014 in werking treden, als de afschaffing van de Wgr+
überhaupt doorgaat. Terwijl in eerste instantie haast geboden was bij de vorming
van de Metropoolregio en met name de Vervoersregio, is van tijdnood nu geen 
sprake meer. Hoewel de context is veranderd, hebben de DB’s van de Stadsregio en
Stadsgewest Haaglanden besloten door te gaan met de samenwerking in de 
Metropoolregio Rotterdam Den Haag. De oorspronkelijke zienswijzedocumenten, 
inclusief een proeve van een gemeenschappelijke regeling, zijn dan ook volgens 
plan aan alle gemeenteraden toegestuurd met het verzoek uiterlijk 30 september 
te reageren. De provincie heeft zich tot nader order teruggetrokken uit de 
gesprekken over de Vervoersregio. Wij hebben de ontwikkelingen besproken in de 
werkgroep die wij in het kader van de Metropoolregio hebben gevormd. De nieuwe 
situatie geeft wat ons betreft aanleiding om pas op de plaats te maken en ons te
bezinnen op de planning en het proces. Wij vinden het van belang de tijd goed te
benutten ten behoeve van draagvlak en discussie over governance en financiën. 
Hierover zijn immers nog veel vragen onbeantwoord. Wij zijn van plan in ieder 
geval voor het zomerreces een brief te sturen, als voorloper op de zienswijze 
eind september, met op hoofdlijnen de volgende inhoud:
 
-          Nieuwe situatie, we willen pas op de plaats maken;
-          Het is wat ons betreft van groot belang dat alle gemeenten betrokken 
blijven bij samenwerking in de Metropoolregio;
-          Naast grote onzekerheid over het afschaffen van de Wgr+, is nog 
steeds veel onduidelijk over governance en financiën;
-          Wat ons betreft benutten we de extra tijd voor discussie en 
draagvlak.
 
Wij hopen dat de raden van Ridderkerk en Albrandswaard zich in dit standpunt 
herkennen en dat wij hierin gezamenlijk kunnen optrekken. Om vanuit onze regio 
het signaal kracht en eenheid te geven, gaat onze voorkeur dan ook uit naar een 
reactie in BAR verband. Een voorbeeld van zo’n coalitie is ook te vinden bij de 
gemeenten Vlaardingen, Schiedam en Maassluis, die gezamenlijk reageren. In 
Barendrecht hebben wij een werkgroep opgericht waarin alle fracties 
vertegenwoordigd zijn. Wij stellen voor om op korte termijn met 
vertegenwoordiging uit de drie raden bij elkaar te komen en, indien wij daartoe 
allen mogelijkheid zien, een gezamenlijke brief op te stellen en vooruit te 
kijken naar planning en proces richting een zienswijze voor 30 september.
 
Wij zien reacties op dit voorstel met belangstelling tegemoet.
 
Met vriendelijke groet,
namens de Metropoolregio werkgroep
 
 
Bregje Poelman
Strategisch beleidsmedewerker regionale en economische ontwikkeling
 
Gemeente Barendrecht
Bezoekadres:
Binnenhof 1
2991 AA  Barendrecht
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Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print.
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