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Geachte heren Aboutaleb en Van Aartsen, 

Op 5 oktober 2012 hebben de gemeenten Schiedam, Vlaardingen en Maassluis u een reactie 
toegezonden n.a.v. het 'Zienswijzendocument vernieuwend besturen in de Metropoolregio 
Rotterdam-Den Haag'. Vervolgens hebben wij bericht van u ontvangen dat de reacties in het 
Bestuursforum van 12 november 2012 worden besproken. 

Op 29 november 2012 is de raadsledenwerkgroep van de drie Nieuwe Waterweg Noord 
gemeenten (NWN) bijeen geweest om, naar aanleiding van diverse informele berichten, een 
reactie op te stellen over de ontwikkelingen rond de Metropoolregio. Met het verzenden van 
onze reactie hebben wij gewacht omdat uit ingewonnen informatie bleek dat er op korte termijn 
een procesbrief zou verschijnen. Om voor ons onbekende redenen heeft het vervolgens nog 2 
weken geduurd voordat de colleges van B. en W. de betreffende brief hebben ontvangen. Een 
aantal vragen die wij hadden, zoals het betrekken van de gemeenteraad bij het proces, zijn via 
uw brief grotendeels beantwoord. Toch willen wij nog het een en ander verduidelijkt hebben. 

In de eerste plaats horen wij graag wat de reden is dat u bent overgegaan tot het vormen van 
een Bestuursforum dat is samengesteld uit burgemeesters en wethouders van de diverse 
gemeenten. Wat betekent dit voor de rol van de stadsregio en het stadsgewest; is hun rol 
hiermee uitgespeeld? Wij steunen het voorstel om tot inloopavonden voor raadsleden te 
komen, maar vinden het van belang dat er eerst meer duidelijkheid is over het kabinetstandpunt 
en de rol van de provincie. Hierna wordt hierop teruggekomen. 



De opdracht die het Bestuursforum heeft geformuleerd vinden wij vergaand. De consequentie 
daarvan is dat de raad te zijner tijd dient te reageren op stukken die door het Bestuursforum zijn 
voorbereid en uitgewerkt. Wij vinden dat geen goede ontwikkeling. Het creëren van draagvlak 
binnen de diverse gemeenteraden is cruciaal. Wij denken dat dit op deze wijze niet zal worden 
bereikt. 

Zoals u weet lopen de gemeentelijke opvattingen over samenwerking op het niveau van de 
metropoolregio nogal uiteen. In onze ogen moet het bereiken van consensus over doel en 
uitgangspunten van een eventuele samenwerking in metropoolregioverband tussen de 
deelnemende gemeenteraden prioriteit hebben. Bent u het met ons eens dat deze 
overeenstemming eerst moet worden bereikt en dat het pas daarna zinvol is plannen voor de 
metropoolregio verder uit te werken? Hierbij speelt uiteraard ook nog steeds de vraag hoe de 
democratische legitimiteit op adequate wijze kan worden geregeld. 

In het Bestuursforum is de provincie niet vertegenwoordigd. Los van onze opvatting over de rol 
van het Bestuursforum, is de vraag of het zinvol is het proces rond het vormen van een 
metropoolregio te vervolgen zonder samenwerking met het provinciaal bestuur. Zeker als het 
gaat om verkeer en vervoer lijkt de medewerking van de provincie onontbeerlijk. Graag horen 
wij uw opvatting hierover. 

Verder leeft binnen onze gemeenteraden de vraag of het gezien de onduidelijkheden in het 
regeerakkoord verstandig is om reeds nu over te gaan tot het nader uitwerken van plannen. Wij 
denken dat in de eerste plaats duidelijk dient te zijn op welk moment de WGR+ zal worden 
ingetrokken. Verder dient duidelijk te zijn of, en zo ja op welke termijn, het kabinet wil overgaan 
tot het instellen van vervoerregio's. Daarbij is de vraag of het huidige kabinet dezelfde opvatting 
heeft als het vorige kabinet. Als dat het geval is, dan is de provincie uiteraard een belangrijke 
partner. Maar het kan ook nog zo zijn, dat het kabinet het primaat voor het vervoer bij de 
provincie legt. Zoals hiervoor reeds aangegeven is deelname van de provincie in het verdere 
proces dus cruciaal. 

Wij dringen er op aan het proces te temporiseren totdat er duidelijkheid is over de punten die 
hierboven zijn genoemd. 

Uw reactie zien wij met belangstelling tegemoet. 

Met vriendelijke groet, 
de voorzitter van de werkgroep NWN Metropoolregio 

Joop Luijendijk 

i.a.a. de gemeenteraden van Schiedam, Vlaardingen en Maassluis 


