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 Geachte heer Aboutaleb,

 

De Krimpense gemeenteraad heeft zich op 17 november uitgebreid laten informeren over het 

initiatief van de gemeenten Rotterdam en Den Haag om een gemeenschappelijke regeling 

Metropoolregio Rotterdam Den Haag die op zeven pijlers zou moeten rusten. Daarbij is ook 

nadrukkelijk aan de orde geweest op welke wijze de (boven- en sub)regionale samenwerking 

thans is vorm gegeven en welke rollen onze gemeente, de Stadsregio Rotterdam, de andere 

gemeenten in de regio, de provincie Zuid-Holland en de andere (WGR-plus)regio’s daarbij 

spelen. 

 

Op 1 december hebben de verschillende fracties uit de gemeenteraad in commissieverband 

hun (eerste) standpunten bepaald over de wenselijkheid van het instellen van een 

Metropoolregio, over de vraag op welke inhoudelijke pijlers deze nieuwe bestuursvorm – in 

eerste instantie – gefundeerd zou moeten worden en over de door u opgeworpen vragen: 

 

- Wat kan de gemeente Krimpen aan den IJssel voor de Metropoolregio betekenen? 

- Wat kan de Metropoolregio voor Krimpen aan den IJssel betekenen? 

- Welke verwachtingen en suggesties leven er in de Krimpense raad voor het te volgen 

proces tot 1 januari 2013? 

- Welke rol wil de gemeente Krimpen aan den IJssel daar zelf in vervullen? 

 

Op 8 december heeft de Krimpense gemeenteraad een eerste inhoudelijk standpunt 

ingenomen. Wij gaan daar hierna op in. 
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Samenwerking – in welke vorm en op welke schaal dan ook – is van groot belang 

De gemeenteraad onderschrijft breed het belang van regionale samenwerking. Krimpen aan 

den IJssel neemt ook nu al deel aan een verscheidenheid van gemeenschappelijke 

regelingen. Dat gebeurt meestal met gemeenten in de Rotterdamse regio (Stadsregio, 

Veiligheidsregio, DCMR, Halt, Openbare gezondheidszorg, Volwasseneneducatie), soms met 

gemeenten in de Krimpenerwaard (Streekarchief, BWT, Ingenieursbureau, Recreatieschap, 

Promen) en in een enkel geval bovenregionaal (Koepelschap Buitenstedelijk Groen).  

Daarbij valt natuurlijk op dat de meeste van deze samenwerkingsverbanden gericht zijn op 

het stimuleren van de aantrekkelijkheid van de Rotterdamse regio (bereikbaarheid, groen, 

milieu) als vestigingsplaats voor mensen (wonen en recreëren) en bedrijven (economie). Een 

regio waar Krimpen aan den IJssel ook nadrukkelijk maatschappelijk en economisch op is 

georiënteerd.  

 

Keuze voor schaal Metropoolregio Rotterdam Den Haag komt sneller dan verwacht 

In de ook door de Krimpense gemeenteraad onderschreven Regionaal Strategische Agenda 

van de Stadsregio Rotterdam (RSA) is al onderkend dat samenwerking tussen de Stadsregio 

Rotterdam en andere bestuurlijke netwerken, zoals Haaglanden en Drechtsteden, in de 

periode tussen 2010 en 2020 dusdanig kan intensiveren dat een vorm van ‘opschaling’ 

gewenst is. De Krimpense raad is zich verder bewust dat er op deze bovenregionale schaal 

(Zuidvleugel, Deltri, OV-Bureau Randstad, MIRT, Rijn-Schelde Delta) al vele (informele) 

ambtelijke en bestuurlijke verbanden actief zijn. 

Desalniettemin komt de vraag om van de huidige schaal van de Stadsregio Rotterdam 

bestuurlijk ‘op te schalen’ naar de schaal van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag sneller 

dan verwacht. Daarbij kan zeker de vraag worden gesteld of er nu reeds sprake is van een 

voldragen maatschappelijke ontwikkeling (‘Daily Urban System’) die al bestuurlijk kan c.q. 

moet worden vorm gegeven. 

 

Maar die keuze is op zich niet onlogisch en lijkt onontkoombaar 

Eerlijk gezegd bestaat de indruk dat de vorming van de Metropoolregio toch vooral het 

antwoord is op de beslissing van dit Kabinet om de Wgr-plus op te heffen. Eerder een politiek 

rationeel dan een inhoudelijk rationeel besluit overigens gelet op de evaluatie van de Wgr-

plus van iets meer dan een jaar geleden waarin de (toenmalige) Minister van BZK 

concludeerde dat de Wgr-plusregio’s ‘goed functioneren’.  

Zo valt in die evaluatie te lezen: ‘De inliggende gemeenten ervaren meerwaarde, terwijl 

medewerkers van relevante vakdepartementen van mening zijn dat de Wgr-plusregio’s een 

goede bijdrage leveren aan het sectorale beleid.’ Verder wordt geconcludeerd dat de regio’s 

een belangrijke rol spelen ‘in het realiseren van regionale dynamiek, waarin tegenstellingen 

tussen gemeenten worden overbrugd en de regio’s als geheel zowel in Nederland als in 

Europa op de kaart komen.’  

De Krimpense gemeenteraad herkent deze conclusies. De reden dat de Wgr-plusregio’s toch 

moeten worden opgeheven vloeit dan waarschijnlijk voort uit de – weinig verrassende – 

constatering in de evaluatie dat de provincie’s de Wgr-plusregio’s afwijzen. 

Daarom lijkt de keuze voor de Metropoolregio op dit moment bijna onontkoombaar. Dat is 

immers in het belang van het vasthouden van de huidige regionale (economische) dynamiek. 

De keuze is ook niet onlogisch gelet op de voortdurende noodzaak tot samenwerking op 

ruimtelijk-economisch terrein en de constatering in de RSA dat intensivering van de 
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bestuurlijke samenwerking met netwerken zoals Haaglanden en Drechtsteden voor de hand 

ligt. 

 

Zij het dat schaal Metropoolregio niet voor elk thema even logisch lijkt 

Toch is de Krimpense gemeenteraad niet van mening dat de huidige regionale samenwerking 

in het verband van de Stadsregio één-op-één kan worden opgeschaald naar de schaal van 

de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. 

 

Wel staat voorop dat een robuust en duurzaam mobiliteitssysteem zowel voor de schaal 

van de huidige Stadsregio als voor op het schaalniveau van de Metropoolregio én de hele 

Zuidvleugel van groot belang is. De Krimpense gemeenteraad staat – met de (overigens nog 

beperkte) kennis van nu – daarom achter de instelling van de Infrastructuurautoriteit met de 

kanttekening dat het logischer lijkt om deze autoriteit meteen voor de hele Zuidvleugel in te 

stellen. 

De gemeenteraad gaat er daarbij vanuit dat verbetering van de doorstroming in de 

Algeracorridor hoog op de regionale agenda blijft staan. Hetzelfde geldt voor het 

hoogwaardige bussysteem waarmee Krimpen aan de IJssel aan het Rotterdamse 

metronetwerk en het Zuidvleugelnet is verbonden. 

 

Ook op het gebied van economie wordt het steeds belangrijker om als Stadsregio Rotterdam 

de (bestuurlijke) samenwerking te zoeken met Haaglanden, Drechtsteden, West-Brabant, 

Holland-Rijnland, Zeeland en Vlaanderen (Antwerpen). Die samenwerking is er nu ook al.  

Zo is op 28 november het Uitvoeringsprogramma 2012-2015 van de Economische Agenda 

Zuidvleugel gepresenteerd. In dit Uitvoeringsprogramma zijn het Haven Industrieel Complex 

(maritieme sector), de Greenports, campusontwikkeling en kennisintensieve zakelijke 

dienstverlening de pijlers. 

Voor Krimpen aan den IJssel is daarbij in het bijzonder de maritieme sector van belang. In 

Krimpen aan den IJssel (Stormpolder) en in Krimpen aan de Lek (gemeente Nederlek) 

bevinden zich bedrijventerreinen met in totaal zo’n 4500 arbeidsplaatsen in de (maritieme) 

maakindustrie. Het is ook in het belang van de bedrijven op deze terreinen dat het 

vestigingsklimaat in de regio blijvend verbeterd wordt.  

De Krimpense gemeenteraad herkent de Greenports als zodanig niet als specifiek te 

onderscheiden pijler onder de Metropoolregio. De Greenports zijn weliswaar één van de 

(belangrijke) pijlers onder de regionale economie, maar zeker niet de enige. 

 

Het groen in onze regio vormt een belangrijke vestigingsfactor voor bewoners en bedrijven. 

Bovendien hebben natuur en groen natuurlijk een intrinsieke waarde. Voortzetting en 

‘opschaling’ van de regionale samenwerking op dit terrein acht de Krimpense gemeenteraad 

van groot belang. Het sluit verder goed aan op de bovenregionale samenwerking die er nu 

bijvoorbeeld al in de vorm van het Koepelschap is. 

Daarbij is bijzondere aandacht nodig voor de positie van Krimpen aan den IJssel als ‘poort’ 

van de stedelijke agglomeratie naar het groene en agrarische achterland van de 

Krimpenerwaard en het Groene Hart. Het kan niet zo zijn dat het enkele feit dat deze 

groengebieden niet tot het grondgebied van de Metropoolregio behoren, tot geen of 

onvoldoende bestuurlijke aandacht zou leiden. 
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Net als Midden Delfland (dat nu in de vorm van een recreatieschap al een eigen bestuurlijke 

vorm heeft) hebben recreatiegebieden als het Loetbos en Krimpenerhout grote waarde voor 

de inwoners van de regio. Groen en recreatie ziet de Krimpense raad daarom als pijler 

onder de Metropoolregio; het gebied Midden Delfland als zodanig niet. 

 

Op het gebied van wonen heeft de Krimpense gemeenteraad een genuanceerde mening. 

Voor de schaal van Stadsregio en waarschijnlijk ook die van de Metropoolregio is het – zeker 

in de huidige marktomstandigheden – goed dat woningbouwopgaven kwantitatief en in de tijd 

gezien op elkaar worden afgestemd.  

Inmiddels hebben we in de Stadsregio ook in kwalitatieve zin afspraken over de 

woningbouwproductie gemaakt. Het kan nuttig zijn om dit ook op het niveau van de 

Metropoolregio te doen. 

Tegelijkertijd is de gemeenteraad van Krimpen aan den IJssel van mening dat er niet zo iets 

lijkt te zijn als een stadsregionale woningmarkt. Woningzoekenden zoeken gericht in de 

stedelijke, landelijke of suburbane zone en/of in een subregionaal deel van de agglomeratie. 

In de woningtoewijzing moet daar rekening mee worden gehouden. 

Overigens hebben wij al eerder benadrukt dat Krimpen aan den IJssel binnen de Stadsregio 

Rotterdam in zijn geheel als (uniek) groenstedelijk woonmilieu kan worden gezien. Binnen 

Krimpen aan den IJssel zelf wordt dit suburbane milieu verder kwalitatief onderscheiden, 

waarbij vooral het wonen in de dijkzones en het wonen aan de rivieren bijzondere kwaliteit 

heeft. Verder wordt in onze gemeente veel aandacht aan Woonzorgzonering besteed. 

 

De Krimpense gemeenteraad vindt, in het verlengde van wat hierboven al over 

bereikbaarheid, economie, groen en wonen is gezegd, dat er op bovenlokaal niveau 

afspraken over de ruimtelijke ordening moeten worden gemaakt. De schaal van de huidige 

Stadsregio leent zich daar op zich goed voor, maar het is ook goed dat op de schaal van de 

Metropoolregio en de Zuidvleugel naar coördinatie wordt gezocht. Voor Krimpen aan den 

IJssel geldt daarbij natuurlijk wel dat er ook (ruimtelijke) aandacht moet zijn voor haar ligging 

in de Krimpenerwaard. 

 

De Krimpense gemeenteraad begrijpt het zo dat de Metropoolregio, anders dan de huidige 

Stadsregio, onderwijs, innovatie en arbeidsmarkt nadrukkelijk ook als onderwerpen voor 

regionale samenwerking wil beschouwen. De Krimpense raad kan daar op zich wel mee 

instemmen, hoewel niet helemaal duidelijk is welke rol de Metropoolregio op deze terreinen 

nu precies moet krijgen.  

Vanuit Krimpen aan den IJssel wordt in ieder geval in het bijzonder aandacht gevraagd voor 

MBO en HBO. Juist voor de maakindustrie in Krimpen aan den IJssel is het van groot belang 

dat er voldoende geschoold personeel op dit niveau beschikbaar komt. 

 

Tenslotte heeft de Krimpense gemeenteraad stil gestaan bij de ambitie die er is om (culturele) 

voorzieningen ook als pijler onder de Metropoolregio te zien. Zonder meer is het goed om 

voorzieningen niet alleen lokaal maar ook regionaal goed op elkaar af te stemmen. De 

Krimpense raad heeft echter het idee dat we hier pas aan het begin van (mogelijke) 

samenwerking staan.  

Wat betreft de mogelijkheid van een ‘metropoolpas’, pleit de Krimpense gemeenteraad voor 

een mogelijkheid om daar lokaal wel of niet bij aan te sluiten. 
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Voor de goede orde wil de Krimpense gemeenteraad aantekenen dat de jeugdzorg niet op 

de schaal van de Metropoolregio georganiseerd zou moeten worden. Samenwerking zou hier 

eerder op subregionale schaal georganiseerd moeten worden. 

 

Krimpen aan den IJssel beschouwt zich als een belangrijke partner 

De Oostflank en de Rivierzones zijn twee belangrijke gebiedsgerichte opgaven op de 

Regionaal Strategische Agenda. Juist bij deze opgaven speelt de gemeente Krimpen aan den 

IJssel zowel bestuurlijk als ambtelijk een belangrijke rol. De Krimpense gemeenteraad gaat er 

zonder meer vanuit dat dit binnen het samenwerkingsverband van de Metropoolregio niet 

wijzigt. 

Overigens constateert de Krimpense raad dat het zwaartepunt van de samenwerking nu naar 

het ‘westen’ lijkt te verschuiven. Hoewel dat in dit stadium niet onlogisch is, moet worden 

voorkomen dat Krimpen aan den IJssel en de Oostflank in ‘de dode hoek’ van de 

Metropoolregio komen te zitten.  

In dit verband pleit de Krimpense raad ook voor nauwe(re) samenwerking met de regio 

Drechtsteden. Krimpen aan den IJssel met haar ligging aan de grote rivieren fungeert immers 

feitelijk als scharnierpunt tussen de maritieme sectoren van de Stadsregio Rotterdam en de 

regio Drechsteden. Dat komt o.a. tot uitdrukking in de vestiging van IHC Krimpen Shipyard en 

de ambities die IHC in onze gemeente heeft. 

 

En pleit in eerste instantie voor samenwerking op de écht relevante issues 

Resumerend kan de Krimpense gemeenteraad zich op basis van de thans beschikbare 

informatie voorstellen dat er een Metropoolregio wordt opgericht die in eerste instantie als 

Infrastructuurautoriteit gaat fungeren. Verder kan de Metropoolregio taken krijgen op het 

gebied van economie, groen en recreatie en ruimtelijke ordening. Die ruimtelijke ordening en 

afstemming kan zeker ook plaatsvinden op het gebied van kwantitatieve en kwalitatieve 

woningbouwopgaven. 

 

Wat betreft onderwijs, innovatie, arbeidsmarkt, woningmarkt en (culturele) voorzieningen kan 

de Krimpense gemeenteraad in dit stadium nog niet de meerwaarde van samenwerking op 

de schaal van de Metropoolregio inzien. Samenwerking en overleg wordt zeker niet op 

voorhand afgewezen, maar er lijkt in dit stadium nog geen sprake te zijn van een voldragen 

maatschappelijke ontwikkeling die al bestuurlijk – in de vorm van een gemeenschappelijke 

regeling – zou moeten worden vorm gegeven.  

Wellicht dat hier voor een model kan worden gekozen, waarbij gemeenten die nu wel al de 

meerwaarde inzien, van meet af aan deelnemen, terwijl andere gemeenten, indien gewenst, 

daar later of helemaal niet bij aansluiten. 

 

Tenslotte 

Mede gelet op haar ligging aan de ‘rand’ van de Metropoolregio wil de Krimpense raad pleiten 

voor een speciale positie voor de randgemeenten als ‘linking pin’ met gebieden buiten de 

Metropoolregio. Ook wil de Krimpense raad dat gemeenten binnen de Metropoolregio hun 

(politiek-bestuurlijke) eigenheid kunnen bewaren. Tenslotte moet er een duidelijke procedure 

zijn voor het inbrengen van lokale belangen die regionaal gecoördineerd of afgestemd 

moeten worden. 
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Verder moet er in het komende jaar meer duidelijkheid komen over de andere 

samenwerkingsverbanden die op de schaal van de huidige Stadsregio fungeren, zoals de 

Veiligheidsregio, de DCMR en het Koepelschap Buitenstedelijk Groen.  

 

Wat het proces tot 1 januari 2013 verder nog betreft, geeft de Krimpense gemeenteraad in 

eerste instantie het college van burgemeester en wethouders en de ambtelijke organisatie de 

opdracht om de belangen van Krimpen aan den IJssel stevig in te brengen. De Krimpense 

gemeenteraad verwacht dat er (alsnog) veel ruimte komt om de pijlers van onderop 

inhoudelijk invulling te geven. 

 

Voor haar zelf vraagt de Krimpense gemeenteraad vooral aandacht voor de wijze waarop de 

gemeenteraden een positie krijgen in de nieuwe gemeenschappelijke regeling. De 

gemeenteraad realiseert zich daarbij dat de Wgr (en niet langer de Wgr-plus) de enige 

beschikbare bestuurlijke vorm voor regionale samenwerking lijkt te zijn. Ook de 

samenwerking in de Metropoolregio wordt dus een vorm van verlengd lokaal bestuur, maar 

dan zonder wettelijk verankerde ‘niet-vrijblijvende’ samenwerking.  

Flexibiliteit in die samenwerking is daarbij van groot belang. Bij elke regionale uitdaging dient 

de vraag te worden gesteld welke coalitie van maatschappelijke instanties het meest geschikt 

is om deze te realiseren. De schaal van de Metropoolregio mag nimmer dwangmatig 

gehanteerd worden als de enige bestuurlijke vorm om regionale uitdagingen op te pakken. 

De Krimpense gemeenteraad wil de Metropoolregio voor de hierboven genoemde pijlers 

daarom nadrukkelijk als ‘basisvoorziening’ zien. Per beleidsthema of project zouden ook 

wisselende coalities van bestuurlijke en maatschappelijke partners mogelijk moeten zijn. Dit 

doet ook recht aan het uitgangspunt dat de gemeenten in de Metropoolregio c.q. de 

Zuidvleugel vooral in een ‘netwerkorganisatie’ met elkaar moeten samenwerken. 

 

In de nieuwe gemeenschappelijke regeling moeten de beïnvloedingsmogelijkheden voor de 

gemeenteraden en de verantwoordingsplicht van de leden van het bestuur van de 

Metropoolregio aan de gemeenteraden helder uitgewerkt worden. De Krimpense 

gemeenteraad beschouwt de aanloop naar die nieuwe regeling als de lakmoesproef. De 

bestuurlijke trekkers van de pijlers zullen met hun bestuurlijke teams de raden moeten 

‘meenemen’ om zodoende draagvlak van onderop te creëren. 

 

 

 

Hoogachtend, 

De gemeenteraad van Krimpen aan den IJssel, 

De griffier, De voorzitter, 

 

 


