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Capelle aan den IJssel, 9 april 2013.

Betreft: beëindigen deelname Radeninitiatief Pijler Nul

Geachte heer Spaans,

In het overleg met de Klankbordgroep Metropoolregio van de gemeenteraad van Capelle aan den IJssel heb 
ik breed draagvlak mogen ervaren voor mijn bezwaren tegen verdere deelname aan het Radeninitiatief 
Pijler Nul. U kunt daarmee vanuit gaan dat de gemeenteraad van Capelle aan den IJssel niet meer 
vertegenwoordigd zal zijn in verder overleg of initiatieven van uw zijde.

De reden tot het ontstaan van het Initiatief kon op veel sympathie rekenen. Ook binnen onze 
gemeenteraad leefden en leven veel vragen over de betrokkenheid van raadsleden bij de ideeenvorming 
rond de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en de uiteindelijke formele positie die de individuele 
gemeenteraden binnen het op te richten samenwerkingsverband zullen innemen.

Echter, met uw brieven aan Kabinetsleden heeft u wederom laten zien dat het Radeninitiatief Pijler Nul 
verworden is tot een platform voor solistisch optreden. U bent hier al eerder op aangesproken, maar dit 
heeft niet mogen baten. Met de ondertekening van deze brieven als voorzitter van het Radeninitiatief wekt 
u de schijn op dat u namens de deelnemers aan het Initiatief optreedt. Ik heb hierbij echter wederom een 
gebrek aan afstemming ervaren en dat gevoel wordt met meerdere deelnemers aan het Initiatief gedeeld. 
Daarnaast betreft het ook thema's en meningen die ver af staan van de initiële reden om aan het 
Radeninitiatief deel te nemen. De enige actie die mij dus rest, is openlijk afstand nemen van het 
Radeninitiatief en de rol die u meent daarin te moeten toe eigenen.

Voor veel fracties binnen de Capelse gemeenteraad blijft de betrokkenheid van raadsleden bij en in de 
formele structuur van de Metropoolregio een belangrijk onderwerp. Zij zullen dat individueel of na 
onderling debat gezamenlijk als raad vorm geven naar de andere deelnemers aan het proces om te komen 
tot een Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Op constructieve wijze en zoekend naar breed draagvlak.

Aangezien u uw brieven breed verzonden heeft, acht ik het noodzakelijk deze brief in kopie evenzeer breed 
te verspreiden.

Hoogachtend,

Nico van Buren,
raadslid Capelle aan den IJssel
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