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Geacht Bestuursforum MRDH i.o., 

In oktober 2013 heeft de gemeente Albrandswaard vanuit de Metropoolregio 
Rotterdam Den Haag i.o. (verder MRDH) en de Stadsregio Rotterdam (verder SRR) 
een aantal stukken toegezonden gekregen. Voor wat betreft de 'Strategische 
Bereikbaarheidsagenda Vervoersautoriteit Metropoolregio Rotterdam Den Haag' en de 
'Agenda Economisch Vestigingsklimaat', als ook de conceptbegroting 2015 is de 
gemeenteraad verzocht middels zienswijzen zijn standpunt kenbaar te maken. Deze 
brief is hierop het antwoord. 
Ons standpunt met betrekking tot deelname aan de MRDH en de bijbehorende 
Gemeenschappelijke Regeling, volgt later. 

Opmerkingen vooraf 
De gemeente Albrandswaard ligt op een kruispunt van grote vervoersstromen: 
Ingeklemd tussen de Rijkswegen A15, A4 en A29/A16 ligt onze gemeente nadrukkelijk 
op de wegen richting het Duitse en het Belgische achterland. 
Ten zuiden stroomt bovendien de Oude Maas die tevens, over water, een belangrijke 
verkeersader is richting het oosten. 

Daarnaast ligt onze gemeente in de nabijheid van twee grote agglomeraties; 
Rotterdam e.o. en de Drechtsteden. 
De gemeente kenmerkt zich door de ligging van twee oude dorpskernen (Poortugaal 
en Rhoon) te midden van een open polderlandschap. Daarnaast heeft de gemeente 
een nieuw ontwikkelde VINEX-locatie binnen de grenzen (Portland). Deze kan als kern 
worden opgevat, maar draagt meer de kenmerken van een stedelijke omgeving dan 
die van een (oude) dorpsstructuur. 

Overig: 

(alleen volgens afspraak) 

Maandag t/m vrijdag: 

09.00 - 16.30 uur 
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Onze standpunten, meningen en focus over bereikbaarheid, economische ontwikkeling 
en regionale samenwerking, zijn een directe afgeleide van de kenmerken die hiervoor 
zijn genoemd. Voor een deel volgen deze overigens uit documenten die in de 
afgelopen jaren in onze gemeente zijn vastgelegd, zoals de Toekomstvisie en de 
Structuurvisie. 

Strategische Bereikbaarheidsagenda Vervoersautoriteit MRDH 
Ten aanzien van dit document heeft de gemeenteraad de volgende opmerkingen: 

Als iets de discussie over het vormen van de MRDH in onze gemeente heeft 
gekenmerkt, is het wel het arbitraire van het trekken van grenzen. In dit 
document wordt een viertal 'clusters' onderscheiden. Gezien de hiervoor 
beschreven kenmerken van onze gemeente, hebben wij de nodige vragen 
over de indeling. Wij zien in de omschrijving 'stedelijk/sub urbaan wonen' net 
zo veel aanknopingspunten als in het cluster 'landelijk wonen en recreatie'. 
Aangezien deze indeling gevolgen heeft voor de wijze waarop de 
bereikbaarheid wordt benaderd, ook hierover de nodige kanttekeningen; 

De ligging zo direct nabij de agglomeratie Rotterdam maakt ons woonklimaat 
niet automatisch sub urbaan; de gerichtheid op transformatie van naoorlogse 
woonwijken is hier dus ook niet aan de orde (op een enkele locatie binnen de 
dorpskernen na). Bebouwing binnen onze polders is eveneens niet aan de 
orde. Bij de gerichtheid op Openbaar Vervoer en fiets kunnen wij ons echter 
wel wat voorstellen. 
De directe nabijheid van de agglomeratie Rotterdam heeft tot gevolg dat de 
OV-structuur richting deze agglomeratie (Noord-Zuid) meer dan voldoende 
zijn. Wat echter wel wordt gemist is een goede OV-structuur in de Oost-West 
richting; meer op de lijn van Zwijndrecht-Ridderkerk-Barendrecht-
Carnisselande/Portland-Rhoon-Poortugaal-Hoogvliet. Graag zien wij hier een 
versterking van de OV-structuur, waarbij ook een eventuele 
waterbusverbinding tussen Spijkenisse en de Drechtssteden moet worden 
meegenomen; 

De ontwikkeling van de polder 'het Buijtenland van Rhoon' tot een 
aaneengesloten recreatiegebied van meer dan 600 ha, vindt 
aanknopingspunten met de kenmerken van het cluster 'Landelijk wonen en 
recreatie'. Niet alleen maakt deze ontwikkeling dat dit gebied ook als 
recreatiegebied zal moeten worden ontsloten, het maakt tevens enige 
ontwikkeling richting het sub urbaan inrichten van dit gebied onmogelijk. Het 
ontsluiten van dit recreatiegebied middels autoverkeer, zien wij nadrukkelijk 
niet. Die bereikbaarheid kan voldoende worden gewaarborgd bij het versterken 
van de OV-structuur zoals hiervoor is aangegeven. Dit in aansluiting op het al 
goed ontwikkelde fietspaden netwerk. 

Agenda 'Economisch Vestigingsklimaat' 
Deze agenda is in vrij algemene termen geformuleerd, wat het geven van een 
gedegen zienswijze op de inhoud moeilijker maakt. Wij geven daarom meer aan vanuit 
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welk perspectief wij de verdere invulling van deze agenda benaderen, dan nu op 
specifieke onderdelen op detail in te gaan. 
Leidend daarbij voor onze gemeente zijn de documenten die wij zelf in de afgelopen 
jaren op dit gebied hebben vastgesteld, en/of de documenten die daarmee 
raakvlakken hebben. Wij hechten er aan op een aantal, voor ons belangrijke, punten 
onze documenten naast de Agenda Economisch Vestigingsklimaat van de MRDH te 
positioneren, om daarmee het perspectief te schetsen van waaruit onze gemeenteraad 
zal werken om deze Agenda uiteindelijk verder in te vullen: 

Economie Albrandswaard in het perspectief van de agenda Economisch 
vestigingsklimaat MRDH': 

Albrandswaard heeft zich ontwikkeld van puur agrarische economie en 
buitengebied van de stad, naar een sterk haven en mobiliteit gerelateerde 
economie met behoud van haar ruimtelijke kwaliteiten. In Albrandswaard zijn 
zo'n 2000 bedrijven gevestigd, met in totaal bijna 9000 arbeidsplaatsen. Een 
zeer groot deel hiervan is mainport gerelateerd; zo zijn er clusters van haven
en scheepvaartkantoren, logistieke bedrijven, handel en dienstverlening 
gericht op het haven-industrieel complex en bedrijven gericht op automobiliteit 
en verkeersmanagement. Albrandswaard is zelfs de 'logistieke topgemeente' 
van Nederland; 

Albrandswaard maakt dus volop deel uit van het internationale economische 
speelveld. Maar dat kan Albrandswaard niet op eigen kracht. De kracht van 
Albrandswaard komt tot zijn recht in de grotere stedelijke regio, zowel richting 
het noorden (metropoolregio Rotterdam Den Haag) als richting het zuiden 
(Drechtsteden, West-Brabant). Beide bewegingen laten zien dat klassieke 
regioschaal ("de Rotterdamse regio") niet meer voldoet; regionale 
samenwerking speelt zich nu af in grotere regionale entiteiten. Ook 
internationaal is dat de trend. 
Wij zien hiervoor in het thema metropoolvorming in de Agenda Economisch 
Vestigingsklimaat MRDH aanknopingspunten; 

Albrandswaard beschikt over een hoogopgeleide en goed participerende 
beroepsbevolking. De economische hoofdrollen zijn voor havenkantoren, 
logistiek, dienstverlening, zorg en zelfstandige professionals (ZP'ers). De 
ruimtelijke kenmerken zijn een zeer gunstige ligging met goede 
bereikbaarheid, en toch een groen karakter. 
Ruimtelijke kenmerken die ons overigens zeer dierbaar zijn. 

De economie van Albrandswaard diversifieert. Dat maakt de inbedding in de grotere 
regio steeds belangrijker. De hoogopgeleide bevolking vraagt om een hoog niveau van 
voorzieningen en de beschikbaarheid van een breed scala aan banen. Ook daarom is 
de positie van Albrandswaard in de grotere metropoolregio van belang. 
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Juist de Rotterdamse en Haagse regio samen bieden de diversiteit aan bedrijvigheid 
en grootstedelijke voorzieningen waar de hoogopgeleide bevolking om vraagt. 
Wij zien in het thema aantrekkelijke stedelijke regio hiervoor voldoende 
aanknopingspunten, al zullen wij ons ook op de regio Drechtstseden blijven oriënteren. 

De nabijheid van de Mainport is bepalend voor de positie van Albrandswaard in 
de regio. De Albrandswaardse zorgsector heeft een regionaal karakter. Ook de 
kwaliteiten op het gebied van wonen en recreatie zijn regionaal van belang. 
Deelname aan regionale samenwerkingsverbanden is essentieel om de waarde 
van Albrandswaard voor de regio te etaleren en daarmee gunstige ontwikkelingen 
binnen te kunnen halen en ongunstige claims te kunnen ontwijken door verwijzing 
naar de aantasting van deze unieke kwaliteiten. 

Het investeringsklimaat voor bedrijven moet sterk worden verbeterd. Voor de 
balans tussen bestaande sterke economische sectoren en de ontwikkeling van 
kansrijke nieuwe sectoren zijn heldere keuzes vereist. Schoon en kleinschalig zijn 
voor alle sectoren de uitgangspunten. Stakeholders en potentiële investeerders 
moeten actief benaderd worden om duidelijk te krijgen welke maatregelen het 
meest gewenst zijn om de economie van Albrandswaard effectief en in de 
gewenste richting te stimuleren. 

Dit zijn geen keuzes die Albrandswaard op eigen kracht kan maken. De reikwijdte van 
deze keuzes en de schaal om ze effectief te kunnen implementeren ligt op het 
regionale niveau. Ook het investeringsklimaat vraagt om actie op regionale schaal, 
gekoppeld aan de eigen lokale gemeentelijke inzet. Het benaderen van potentiële 
investeerders, zeker internationaal, is effectiever in regionaal verband. Aansluiting bij 
thema's uit de Agenda Economisch Vestigingsklimaat MRDH zoals kenniseconomie, 
nieuwe maakindustrie en ecologisering van de economie (balans tussen bestaande 
sterke clusters en kansrijke nieuwe sectoren) en werkvelden zoals clustervorming, 
branding en financiering dragen hieraan bij. 

Ontwerpbegroting 2015 
De ontwerpbegroting is onderverdeeld naar de afzonderlijke programma's. De 
programma's verkeer en openbaar vervoer worden volledig bekostigd vanuit de BDU-
gelden. Het programma Economisch Vestigingsklimaat wordt bekostigd uit de 
inwonerbijdrage. De dekking van de apparaatskosten zijn voor het Economisch 
Vestigingsklimaat expliciet in de programmabegroting opgenomen, maar voor de beide 
andere programma's ontbreekt een transparant overzicht. Wij vinden het wenselijk dat 
ook voor de programma's die vanuit de BDU-gelden worden gefinancierd duidelijkheid 
wordt geboden over de toerekening van de apparaatskosten. Dan is er ook inzicht in 
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de mate waarin de apparaatskosten zich verhouden tot de totale lasten binnen deze 
programma's. 

In dit kader past ook de opmerking dat het belang van de MRDH in de 
Verkeersonderneming in concrete financiële cijfers uitgedrukt dient te worden. De 
Verkeersonderneming is een bestaande verbonden partij van de Stadsregio Rotterdam 
en wordt straks verbonden aan de MRDH. In de concept begroting staat vermeld dat 
de bijdrage van de SR aan de Verkeersonderneming de komende periode door de 
MRDH vanuit het voor de Rotterdamse regio geoormerkte deel van de BDU-gelden 
wordt gefinancierd. Dit kan concreter worden gemaakt. 

Het Stadsgewest Haaglanden kent een mobiliteitsfonds dat momenteel wordt gevuld 
door een inwonerbijdrage van 9,13 euro. Dit blijft in stand tot 2017. Het is ons niet 
duidelijk hoe de inzet van de middelen uit dit fonds zich verhoudt tot inzet van andere 
middelen. Weliswaar staat in de begroting dat deze middelen uitsluitend worden 
ingezet voor de gemeenten uit het voormalig Stadsgewest, maar niet duidelijk is of dit 
bijvoorbeeld betekent dat er geen vermenging kan plaatsvinden met de inzet van BDU-
middelen. 

Verordeningen en overige regelingen 
In de Financiële verordening is niets opgenomen over de ontwikkeling van de 
inwonerbijdrage. Op basis van de meerjarenbegroting wordt tot 2018 uitgegaan van 
een ongewijzigde inwonerbijdrage. Wij zien graag dat in een kaderbriefde hoogte van 
de inwonerbijdrage wordt vastgelegd. 

Wij vinden het wenselijk dat in de Financiële verordening wordt opgenomen dat in de 
begroting en het jaarverslag inzicht geboden moet worden hoe de apparaatskosten 
zich verhouden tot de totale lasten binnen de verschillende programma's. Dit kan door 
art. 4 en 9 op dit punt aan te vullen als volgt: 

Art. 4 lid 3: 
Voorts worden in de paragraaf bedrijfsvoering de principes van de toerekening van de 
bedrijfsvoeringskosten uiteengezet en de verdeling van de bedrijfsvoeringskosten over 
de programma's opgenomen. 

Art. 9 lid 3: 
Voorts wordt in de paragraaf bedrijfsvoering de verdeling van de werkelijke 
bedrijfsvoeringskosten over de programma's opgenomen. 

In de concept gemeenschappelijke regeling staat alleen dat in de uiteenzetting van de 
financiële positie een toelichting wordt gegeven op de stand van de reserves en 
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voorzieningen. Hoe het beleid tot stand komt, wordt nu niet geregeld, terwijl met het 
beleid voor reserves en voorzieningen wel invloed op het budgetrecht wordt 
uitgeoefend. Dit recht is voorbehouden aan het algemeen bestuur. Omdat het 
budgetrecht via de begroting onderworpen is aan de zienswijzeprocedure, en het bij 
reserves en voorzieningen om grote bedragen kan gaan, is het aan te bevelen om ook 
het beleid voor reserves en voorzieningen aan de zienswijzeprocedure te 
onderwerpen. 

Met vriendelijke groet, 

namens de gemeenteraad Albrandswaard, 

De griffier, « De voorzitter, 

Mr. Renske van der Tempel drs. Hans-Christoph Wagner 


