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 Openbaar 

 
Onderwerp 
Zienswijze Regionaal Investeringsprogramma MRDH 
 
Geadviseerde beslissing raad 
Een zienswijze (nr.1124060) over het regionaal investeringsplan MRDH vast te stellen waarin de raad 
aandacht vraagt voor de specifieke inbreng van Albrandswaard in de regio, namelijk de attractiviteit 
(landschap, woonmilieu) van de gemeente. 
 
Inleiding 
Op 5 juli j.l. heeft de MRDH het Regionaal Investeringsprogramma naar de gemeenteraad gestuurd. Tot 
14 oktober 2016 is er gelegenheid hierop een zienswijze in te dienen. In overleg met de griffie is gekozen 
voor een bespreking van de zienswijze in Beraad & Advies Ruimte van 4 oktober  2016 en vervolgens de 
zienswijze te versturen onder voorbehoud van goedkeuring door de raad op 24 oktober 2016. 
 
Het investeringsprogramma bevat een groot aantal, zeer uiteenlopende projecten. Het gaat bij de 
zienswijze niet over de inhoudelijke stand van zaken en voortgang van de projecten, maar over het 
programma als geheel. Hiermee is het investeringsprogramma primair een lobbydocument en bindt het 
de regio in samenwerking. De verschillende projecten zijn in het algemeen ‘van onderop’ ingediend, door 
de gemeenten. De initiatiefnemers blijven verantwoordelijk voor hun projecten. De gemeentelijke inzet 
blijft dus belangrijk om de projecten tot een succes te maken. De vermelding in het 
investeringsprogramma kan de projecten wel aanjagen en helpen financiering los te krijgen. 
Gezien de diversiteit van de projecten in omvang, fase, financieringsbehoefte en initiatiefnemer is er geen 
prioritering aangebracht in de circa 150 projecten. De mogelijke kostendragers zijn eveneens divers; het 
betreft niet alleen MRDH maar bijvoorbeeld ook van gemeenten, Rijk, EU, provincie en private partijen. 
Prioritering zal wellicht op een later moment plaatsvinden bij investeringen in grote infrastructuur door 
MRDH of het Rijk.  
 
Beoogd effect 
Invloed uitoefenen op het gevoerde beleid van deze gemeenschappelijke regeling en de positie van 
Albrandswaard in de regionale samenwerking. 
 
Relatie met beleidskaders 
De gemeente Albrandswaard neemt deel aan de MRDH en heeft belang bij een sterk regionaal 
economisch vestigingsklimaat en goede bereikbaarheid. Daarnaast hebben projecten uit het 
investeringsprogramma raakvlakken met andere beleidsthema’s zoals duurzaamheid en recreatie. 
 
Argumenten 

1.1 Albrandswaard koestert zijn positie tussen ‘stad en groen’ en heeft een geheel eigen karakter in 
een sterk verstedelijkte regio. Aansluiting bij projecten in het Regionaal Investeringsprogramma 
kan bijdragen aan het bewaken en versterken van dit eigen karakter. 

 



 
 

 
Uitvoering/vervolgstappen 
Na bespreking van de zienswijze in Beraad en Advies Ruimte wordt de zienswijze verstuurd, onder 
voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad. 
 
Evaluatie/monitoring 
Het Regionaal Investeringsprogramma blijft op de agenda van de MRDH staan en zal de komende tijd 
vaak terug komen op de agenda van de verschillende MRDH-commissies waarin Albrandswaard 
ambtelijk, bestuurlijk of met raadsleden vertegenwoordigd is. 
 
Financiën  
Aan het regionaal investeringsprogramma zijn vooralsnog geen kosten verbonden voor de gemeente De 
zienswijze gaat niet over de inhoud of financiering van de afzonderlijke projecten. Als een project 
financiële consequenties voor Albrandswaard heeft, wordt hiervoor de gebruikelijke besluitvorming 
doorlopen. 
 
Duurzaamheid 
Duurzaamheid is één van de vier kernopgaves in het Regionaal Investeringsprogramma. Het aanhaken 
op de projecten binnen deze kernopgave, kan Albrandswaard helpen bij het realiseren van zijn eigen 
duurzaamheidsagenda  
 
Bijlagen/ter inzage liggende stukken 

- 1224060 Concept zienswijzebrief 
- 1124058 Concept raadsbesluit 
- 1130805 Aanbiedingsbrief MRDH 
- 1130806 Notitie ‘Investeren in Vernieuwen’ van de MRDH 
- 1130808 Projectenlijst Regionaal Investeringsprogramma MRDH 

 
Poortugaal, 13 september 2016 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
 
 


