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Onderwerp: Mogelijke intrekking Wgr-plus per 1-1-2013 

 

Geachte mevrouw Spies,  

 

De gemeenteraad van Albrandswaard heeft  op 12 maart 2012 besloten het volgende onder 
uw aandacht te brengen. 

In de visienota ‘Bestuur en bestuurlijke inrichting: tegenstellingen met elkaar verbinden’ staat 
dat per 1 januari 2013 de afschaffing van de Wgr-plus-regio’s wordt geëffectueerd. Op dat 
moment moeten infrastructuurautoriteiten operationeel zijn. De afschaffing van de Wgr-plus-
regio’s heeft niet alleen consequenties voor verkeer- en vervoertaken. Het beëindigen van 
het Stadsgewest Haaglanden en de Stadsregio Rotterdam raakt gemeentelijke 
samenwerking op een groot aantal beleidsterreinen.   

Samenwerking tussen de regio’s Den Haag en Rotterdam is enkele jaren geleden ingezet. 
De afschaffing van de Wgr-plus-regio’s – niet een keuze van de gemeenten in deze regio’s – 
heeft een versnelling in het samenwerkingsproces teweeg gebracht. Onder de naam 
‘Metropoolregio’ wordt aan samenwerking gewerkt. Gemeenten willen samenwerking en zien 
er de noodzaak van in. Maar samenwerking moet wel de tijd krijgen, om te groeien. 

De gemeenteraad wil graag bij de vorming van een Metropoolregio betrokken zijn. Om aan 
die wens te voldoen worden raadsleden bestookt met uitnodigingen om deel te nemen aan 
bijeenkomsten voor allerlei zgn. pijlers van de Metropoolregio. Het is niet of nauwelijks bij te 
houden. De drukte heeft alles te maken met de eerder genoemde datum van 1 januari 2013. 
Verkeer en vervoer, economie, ruimtelijke ontwikkeling en andere terreinen maken het 
noodzakelijk haast te maken om samenwerking vorm te geven. Het huidige tempo is echter 
onverantwoord.  



Als het uw wens is dat de gemeenten in de regio’s Den Haag en Rotterdam op een 
behoorlijke, verantwoorde wijze vorm geven aan samenwerking op de gebieden waarop dat 
nodig is, dan dient u af te zien van de intrekking van de Wgr-plus per 1 januari 2013. De 
gemeenteraad verzoekt u met klem tot een realistisch tijdpad te komen.  

Wij zijn te allen tijde bereid tot nader overleg met de Minister. 

Hoogachtend,  

de gemeenteraad van Albrandswaard 

De griffier,  De voorzitter, 

 

 

 

mr. Renske van der Tempel  mr. Harald M. Bergmann 

 

 

 


