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Inleiding
De Drechtsteden zijn helemaal van nu. In 
een tijd dat alles grootschaliger wordt, 
een wereld waarin grenzen vervagen 
en afstanden kleiner worden, is het niet 
meer dan normaal dat buurgemeen-
ten samen optrekken. Een blik op de 
kaart laat zien dat het ook logisch is dat 
Alblasserdam, Papendrecht, Sliedrecht 
Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-
Ido-Ambacht samenwerken. Zeker voor 
een buitenstaander, want die ziet een 
aaneengesloten stedelijk gebied, slechts 
gescheiden door rivieren en een onbe-
bouwd eilandje – de Sophiapolder – in 
het midden van één van die rivieren. 
Zo iemand zou eerder verbaasd zijn als 
hij hoort dat dit conglomeraat niet één 
gemeente is.

Al 150 jaar
Toch zijn de Drechtsteden niet van van-
daag of zelfs van gisteren. Al zo’n hon-
derdvijftig jaar geleden was er het besef 
dat het geen kwaad kon om af en toe 
“de koppen bij elkaar te steken”. Wat in 
1851 begon met het burgemeestersover-
leg heeft zich sindsdien ontwikkeld tot 
wat sinds 2006 de Gemeenschappelijke 
regeling Drechtsteden (GRD) heet. Daar 
waren veel tussenstappen voor nodig, 
zoals de werkgroep Drechtstad (waar-
toe negen gemeenten op 9 april 1957 
een besluit namen), het Overlegorgaan 
Drechtsteden (offi cieel geïnstalleerd in 
1970), het Streeklichaam Drechtsteden 
voor de Ruimtelijke Ordening (1977) en 
het Intergemeentelijk Samenwerkings-
verband Drechtsteden (1984). Daarnaast 
speelde  het project Drechtoevers (1991). 
Met de oprichting van Zuid-Holland 
Zuid in 1993 kregen de Drechtsteden de 
status van gebiedscommissie, net als de 
Hoeksche Waard en de Alblasserwaard/
Vijfheerenlanden. In 1995 begon het 
project Drechtsteden voor woningbouw 

en ruimtelijke ordening. De gelijknamige 
Stuurgroep werd aanvankelijk onder-
steund door enkele medewerkers van 
de gemeente Dordrecht. Op 1 juli 1998 
volgde de oprichting van het bureau 
Drechtsteden voor bestuurlijke onder-
steuning en programmacoördinatie. 
De samenstelling van deze interge-
meentelijke samenwerkingsverbanden 
was niet altijd dezelfde. Nu eens deden 
gemeenten uit de Hoeksche Waard wel 
mee, dan weer niet. Maar een harde 
kern heeft van alle gemeenschappelijke 
regelingen trouw deel uitgemaakt en het 
zijn deze zes volhouders die nu de GRD 
vormen.

Niet altijd vriendschappelijk
Een terugblik op ruim 150 jaar Drecht-
stedenoverleg brengt aan het licht 
dat er niet altijd sprake is geweest van 
toenaderingszin en vriendschappelijke 
bejegening. “Vijandige overnames”, zoals 
die bij beursgenoteerde bedrijven heten, 
spelen zich ook tussen gemeenten af. 
Alleen spreken we dan van annexaties. 
Voorbeelden van Drechtsteden die dat is 
overkomen, zijn Dubbeldam, Heerjans-
dam (geheel) en Sliedrecht (gedeeltelijk). 
Daarnaast heeft Dordrecht meer dan 
eens Zwijndrecht willen inlijven. Eén 
keer nota bene in oorlogstijd en aan die 
poging zit een luchtje (zoals verderop zal 
blijken).

Bloeiende samenwerking
Maar dat alles is nu vergeten en ver-
geven en de samenwerking bloeit als 
nooit tevoren. Er wordt zelfs alweer aan 
verdergaande samenwerking gedacht. 
De zes dochters die uit de GRD zijn 
voortgekomen (te weten: Sociale Dienst, 
Servicecentrum, Gemeentebelastingen, 
Onderzoekcentrum, Ingenieursbureau 
en bureau Drechtsteden), hebben 

hun meerwaarde inmiddels bewezen. 
Daarom wordt voortdurend bekeken op 
welke manien de samenwerking nog kan 
worden uitgebreid. Er wordt gedacht aan 
één Klantcontactcentrum bijvoorbeeld, 
één bureau Bestemmingsplannen of 
één gemeenschappelijke afdeling voor 
het Beheer van de openbare ruimte. 
Medewerkers kunnen gebruikmaken 
van elkaars expertise en gezamenlijk 
voorstellen aan colleges en gemeen-
teraden, dan wel – afhankelijk van de 
bevoegdheden - aan Drechtstedenbe-
stuur en Drechtraad voorbereiden. Dat is 
per slot van rekening effi ciënter dan dat 
ieder afzonderlijk het wiel probeert uit te 
vinden. In enkele van ‘proeftuinen’ zijn al 
zaadjes geplant voor nieuwe vormen van 
samenwerken binnen het organisatie-
netwerk Drechtsteden.

Vrijwillig maar niet vrijblijvend
Samenwerking in de Drechtsteden is vrij-
willig. Gemeentelijke autonomie is daar-
bij een leidend principe: lokaal wat lokaal 
kan. Samenwerking is geen doel op zich, 
maar moet aantoonbaar meerwaarde 
opleveren in kwaliteit en/of geld. De 
samenwerking levert miljoenen op. Inde 
periode 2009-2014 is – ondanks extra 
taken - de formatieomvang in de Drecht-
steden met 5,6 % afgenomen. In dezelfde 
periode is de tale begroting gedaald van 
€ 278.555.000 naar € 264.358.000. Ook 
ontvangen de Drechtsteden subsidies 
van provincie, rijk en Europa. Subsidies 
waarvoor geen van de afzonderlijke ge-
meenten in aanmerking komt, maar de 
Drechtsteden met 270.000 inwoners wel. 
In de periode 2007-2014 ontvingen de 
Drechtsteden € 17.921.000 subisie uit het 
Europees Fonds Regionale Ontwikkeling, 
het Europes Sociaal Fonds en Interreg.

Sinds eind 2006 bestaat de Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden. De samenwerking in de Drechtsteden gaat zeker al ruim 
veertig of vijftig jaar en – afhankelijk van het ijkpunt – al meer dan honderdvijftig jaar terug.

SAMENWERKING VAN OUDSHER
Inwoneraantallen 1900
 
Alblasserdam 5.297
Dordrecht  38.386
Dubbeldam    5,944
Hendrik-Ido-Ambacht 3.030
Papendrecht    3.422
Sliedrecht  10.292
Zwijndrecht    5.723
Heerjansdam 1.328
Drechtsteden 73.422

Inwoneraantallen 1960
 
Alblasserdam 13.590
Dordrecht  81.909
Dubbeldam     5.978
Hendrik-Ido-Ambacht 7.786
Papendrecht    9.073
Sliedrecht  17.052
Zwijndrecht    20.852
Heerjansdam  1.860
Drechtsteden 158.100

Inwoneraantallen 2014
 
Alblasserdam 19.801
Dordrecht  118.691
Dubbeldam    (sinds 1970 deel van Dordrecht)
Hendrik-Ido-Ambacht 28.911
Papendrecht    32.117
Sliedrecht   24.417
Zwijndrecht     44.547
Heerjansdam  (sinds 2003 deel van Zwijndrecht)
Drechtsteden 268.484

Tijdlijn Drechtsteden

 1850  burgemeesters overleg
 1957     start werkgroep Drechtstad 
  (al snel Drechtsteden geheten)
 1969 Overlegorgaan Drechtsteden
 1970 Dubbeldam wordt wijk van 
  de gemeente Dordrecht
 1977 Streeklichaam voor de ruimtelijke 
  ordening
 1984 Intergemeentelijk Samenwerkings-
  verband Drechtsteden
 1984 Puttershoek maakt deel uit van
   de nieuwe gemeente Binnenmaas 
 1991 Start project Drechtoevers
 1993 Gebiedscommissie Drechtsteden 
  binnen Samenwerkingsverband 
  Zuid-Holland Zuid
 1995 Project Drechtsteden, Drechtstedenbestuur
 1998 Start Bureau Drechtsteden
 2003 Heerjansdam wordt toegevoegd aan de gemeente 
  Zwijndrecht
 2004 Einde project Drechtoevers
 2005 Experiment Drechtraad
 2006 Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
 2006 Drechtraad I
 2007 Sociale Dienst en Ingenieursbureau
 2007 ’s Gravendeel gaat deel uitmaken van Binnenmaas
 2008 Service Centrum, Gemeentebelastingen, Onderzoekcentrum
 2010 Drechtraad II
 2013 Geoinformatie toegevoegd aan Gemeentebelastingen
 2014 Drechtraad III
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Het begon met alleen burgemeesters 
In het Dordtse archief worden drie lijvige 
journaals bewaard waarin de notulen 
zijn bijgeschreven van de ‘Vereeniging 
van burgemeesters in het arrondisse-
ment Dordrecht’. Onder die naam gaat 
een groep burgervaders schuil uit de 
streek tussen Oud-Beijerland, Charlois 
en Gorinchem. In het begin kwamen zij 
een paar keer per jaar bijeen om, onder 
het genot van een hapje en een drankje, 
zaken te bespreken die in hun gemeen-
ten speelden. Of, zoals artikel 3 van het 
algemeen reglement het verwoordt: 
“behandeling van en overleg omtrent ad-
ministratieve bescheiden en handelingen 
ten einde zooveel mogelijk éénheid in de 
maatregelen van bestuur te verkrijgen.”
Het eerste verslag gaat over de bijeen-
komst van 1851, het laatste over die van 
1947. De handgeschreven notulen van 
een groot deel van de bijeenkomsten in 
de twintigste eeuw zijn bijna allemaal 
van de hand van burgemeester G.F. de 
Roo van Westmaas van Dubbeldam. 
Pas in 1947 neemt zijn opvolger, J.P.M. 
Beelaerts van Emmichoven, het van hem 
over.
Plaats van samenkomst was al snel 

Dordrecht, eerst koffi ehuis Zahn aan 
het Scheffersplein, later hotel Ponsen 
tegenover het station. De onderwerpen 
die zij bespraken, waaierden wijd uiteen. 
Zo stond in 1856 het ontwerp van een 
algemene politieverordening op de 
agenda. In 1874 was er discussie over 
de vraag of een gemeente een speciale 
lijkwagen moest aanschaffen of dat een 
boerenwagen voor dit doel ook volstond. 
In het tweede jaar van de twintigste 
eeuw stelde iemand de vraag of niet al-
leen onderwijzers, maar ook onderwijze-
ressen recht hadden op een vergoeding 
van de huishuur à raison van “50 gulden 
’s jaars”. Tijdens de Eerste Wereldoorlog 
was de huisvesting van de Belgische 
vluchtelingen onderwerp van gesprek. 
En in 1922 legde een burgemeester zijn 
collega’s de vraag voor of “een werk-
loos socialistisch raadslid, die niet trekt 
uit een bond, toch aangesteld mocht 
worden bij de bewaking van door mond- 
en klauwzeer aangetast vee”. Geen 
probleem, was de communis opinio. Elf 
jaar later werd het heikele onderwerp 
besproken hoe een burgemeester dient 
op te treden “in geval van plaatselijke 
woelingen”. En op de allerlaatste verga-
dering – althans de laatste vergadering 
waarvan notulen bewaard zijn gebleven: 
29 januari 1947 – is tijd ingeruimd voor 

het onderwerp rattenbestrijding, “dit op 
verzoek van de provinciaal deskundige de 
heer Wiertsema”.
Deze summiere terugblik suggereert dat 
regionale samenwerking niet expliciet 
aan de orde was, maar dat beeld verdient 
bijstelling. Want op 9 oktober 1946 houdt 
de burgemeester van Gorinchem, mr. 
L.R.J. ridder van Rappard, een inleiding 
over de vraag “of de instelling van het ge-

HET BEGON MET ALLEEN BURGEMEESTERS

Burgemeesters en partners ontmoetten elkaar bij het Dordtse stadhuis (1936)

Koffi ehuis Zaan aan het Scheffersplein.

G. F. de Roo van Westmaas Mr. L. R. J. ridder van Pappard

Laatste raadsvergadering van de gemeente Dubbeldam juni 1970. In het midden burge-
meester  J. P. M. Beelaerts van Emmigoven en echtgenote.

west als publiek rechterlijke gebiedscor-
poratie tusschen provinciën en gemeen-
ten voor bepaalde streken in ons land 
aanbeveling verdient”. Volgens de notu-
len “een zeer interessante lezing welke 
± 2 uur duurde en de volle aandacht van 
de aanwezigen wist te boeien”. Deze wat 
kromme zin is te vergoelijken, want hij is 
geschreven door de kersvers benoemde 
opvolger van De Roo van Westmaas.
Over de inhoud van de inleiding rep-
pen de notulen verder echter met geen 
woord. Omdat er geen stukken te vinden 
zijn over burgemeestersbijeenkomsten 
daarna is ook niet bekend of en hoe 
op Van Rappards toespraak is terug-
gekomen. Waarom de bijeenkomsten 
ogenschijnlijk zo abrupt zijn opgeheven, 
is evenmin in de archieven te achter-
halen, maar misschien had men in die 
jaren van politionele acties in Indonesië, 
wederopbouw en Koude Oorlog wel 
iets anders aan het hoofd dan regionale 
samenwerking.
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Pas halverwege de jaren vijftig is er weer 
wat terug te vinden over overleg binnen 
de Drechtsteden. Het was Dordrechts 
burgemeester J.A.H. van der Dussen 
die er de aanzet toe gaf. In 1956 schreef 
hij een nota, bedoeld voor zijn mede-
collegeleden, waarin hij aangaf dat al 
“herhaaldelijk in ons college is gesproken 
over de wenselijkheid van het verkrijgen 
van meer intercommunaal overleg inzake 
de ontwikkeling en bestuursproblemen 
tussen Dordrecht en de gemeenten die 
aan de onze grenzen of in de naaste 
omgeving zijn gelegen”. Dat het altijd 
nog gebleven was bij intern overleg, was 
volgens hem “in hoofdzaak gelegen in 
het feit, dat er naar onze aanvankelijke 
mening weinig kans aanwezig leek, dat 
alle in het overleg te betrekken gemeen-
tebesturen daartoe van harte bereid 
zouden zijn”.

Deltaplan
Maar omdat “wij de laatste tijd intensief 
de ontwikkeling hebben bestudeerd, die 
in de toekomst schijnt weggelegd voor 
dit deel van ons land”, vond Van der Dus-
sen het tijd “dat we ons over deze kwes-
tie opnieuw beraden, en daarover nu tot 
een beslissing komen”. De ontwikkeling 
waarop hij doelde, was de aanname van 
het Deltaplan, dat de Hollandse eilanden 
en waarden veiliger ging maken voor 
overstromingen, waardoor het Rijk een 
grotere rol aan het gebied zou gaan ge-
ven in het huisvesten van de verwachte 
toename van de bevolking. 

Directe verkiezingen
Van der Dussen stipte in diezelfde 
nota – vol volzinnen – ook aan wat de 
voetangels en klemmen zijn van het 
intercommunale overleg. Er zal “een 
bovengemeentelijk lichaam moeten 
worden geschapen (gekozen in directe 
verkiezingen door de kiesgerechtigde 
inwoners der betrokken gemeenten, en 
in het openbaar vergaderend, waar-
schijnlijk het best onder voorzitter-
schap van een door de Kroon benoemd 

functionaris), dat op tevoren nauwkeurig 
bepaalde punten, die de ontwikkeling 
en de belangen van de streek betreffen, 
bepaalde bevoegdheden verkrijgt”. 

Afbreuk aan autonomie
Ook voorvoelde hij “dat de instelling van 
een dergelijk lichaam op bepaalde pun-
ten afbreuk zal doen aan de autonomie 
van de betrokken gemeenten afzonder-
lijk, en we moeten ons dat ook zelf wel 
degelijk voor ogen stellen, temeer omdat 
dat waarschijnlijk het vaakst de grootste 
gemeente, dus Dordrecht, zal treffen, 
die normaliter zonder hulp van anderen 
meer kan tot stand brengen dan een klei-
nere gemeente”. Om de Dordtse raads-
leden niet te demotiveren vervolgde hij 
geruststellend: “Daartegenover kan dan 
echter bedacht worden, dat bij directe 
verkiezingen, als door mij voor de sa-

menstelling van het bovengemeentelijk 
lichaam nodig geacht, ook een grotere 
invloed van de grootste gemeente op 
de samenstelling daarvan mag wor-
den verwacht, en dat de instelling van 
een dergelijk lichaam de noodzakelijke 
voordelen van een samenvoeging van 
gemeenten kan doen bereiken, zonder 
dat daarmede tegelijkertijd de nadelen, 
die om verschillende redenen samenvoe-
gingsvoorstellen steeds doen stranden, 
verbonden zijn.” 
Dat zag Van der Dussen overigens goed: 
de problemen die hij aanstipte, hebben 
in alle episodes van de geschiedenis van 
de Drechtsteden gespeeld.

Rol voor de provincie
Van der Dussen kreeg met zijn pleidooi 
niet alleen de Dordtse handen op elkaar, 
ook die van de buurgemeenten en zelfs 
die van het provinciebestuur, hoewel de 
gedeputeerden mr. T.A. van Dijken en dr. 
J.P. van Praag in eerste instantie geen rol 
voor de provincie zagen weggelegd bij 
het bevorderen van intergemeentelijk 
overleg. Maar toen zij merkten dat het 
de bedoeling was om te komen tot een 
structuurplan voor de Drechtsteden 
kwamen zij al snel op andere gedachten. 
Ruimtelijke ordening was immers een 
provinciale aangelegenheid.

INTERCOMMUNAAL OVERLEG

Burgemeester J.A.H. van der Dussen ZIE BIJLAGEN 2 EN 3

99999999999999

Dam, Alblasserdam

Muziektent, Papendrecht

Station, Dordrecht Ned. Herv. kerk, Sliedrecht

Godewijckstraat, H.I Ambacht Gemeentehuis, Zwijndrecht

GROETEN UIT DE DRECHTSTEDEN
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STRUCTUURPLAN 

Ruimtelijke ordening was een provinciale 
aangelegenheid. Het was daarom al op 
9 april 1957 dat de commissaris van de 
koningin in Zuid-Holland, mr. J. Klaasesz, 
een vergadering belegde met negen 
gemeenten – Alblasserdam, Dordrecht, 
Dubbeldam, ’s-Gravendeel, Hendrik-Ido-
Ambacht, Papendrecht, Puttershoek, 
Sliedrecht en Zwijndrecht – “over de ont-
wikkeling van het toekomstige Drecht-
stadgebied”. De bedoeling was samen 
voorzieningen aan te leggen die voor de 
afzonderlijke gemeenten te duur waren 
en samen belangen te bepleiten die voor 
het hele gebied golden. Daarbij werd 
nadrukkelijk gesteld “dat de plannen tot 
samenwerking in geen enkel opzicht 
gericht zijn op het verlangen Dordrecht 
steeds meer centrum van het gebied te 
maken.” 

Commissie Drechtstad
Al snel spitste de samenwerking zich toe 
op het maken van een structuurplan, 
waarvoor een speciale werkcommissie in 
het leven werd geroepen. In deze com-
missie Drechtstad (al vrij snel herdoopt 
in commissie Drechtsteden) hadden vier 
stedenbouwkundigen uit de grotere 
deelnemende gemeenten zitting en ver-
der de architect-stedenbouwkundige ir. 
S.J. van Embden, directielid van een groot 
architectenbureau dat tegenwoordig 
OD205 heet, en ir. W. Wissing. Laatstge-
noemde was al voor Dordrecht werk-
zaam als stedenbouwkundige en had als 
taak een plan te maken voor de sanering 
van de binnenstad.

Structuurplan
In 1960 verscheen het Structuurplan 
Drechtsteden, bestaande uit een grote 
plankaart met een in rode omslag gesto-
ken toelichting. De kaart laat zien hoe 
de Drechtsteden er aan het einde van de 
eeuw zouden uitzien. Grote havencom-
plexen langs de Merwede en de Dordtse 
Kil vallen het eerst op, dan de vele ruim 
uitgelegde woonwijken en dat alles 
doorsneden door noord-zuid en oost-
west gerichte rijks- en rondwegen, die 

elkaar op ruim bemeten klaverbladen en 
de rivieren – ook de Nieuwe Merwede – 
met tal van tunnels en bruggen kruisen. 
De Drechtsteden zouden dan 370.000 
inwoners huisvesten, waarvoor de wo-
ningvoorraad tot 115.100 huizen moest 
worden opgevijzeld.

Distantiëren
Maar veel verder dan een x presenta-
tie, gegeven in Kunstmin in juni 1960, 
kwam het Structuurplan 1960 Drecht-
steden niet, zo blijkt uit een terugblik 
die de Dordtse gemeentesecretaris mr. 
J.P.A. van der Hoeven zes jaar later gaf. 
Aan het einde van de presentatie werd 
aan alle gemeenteraden verzocht “hun 
mening omtrent het structuurplan (…) 
schriftelijk kenbaar te maken”, schreef hij 

Commissaris van de koningin in 
Zuid-Holland, mr. J. Klaasesz

daarin. “Terloops merk ik op, dat in enkele 
gevallen is gebleken dat de betrokken 
gemeentebesturen, hetzij hun eigen 
gemeentelijke belangen wilden laten 
prevaleren boven de principes van het 
structuurplan Drechtsteden, hetzij dit 
plan aangrepen om hun eigen doelein-
den te verwezenlijken (…), terwijl ook 
Ged. staten zich somtijds enigermate van 
het Drechtstedenplan distantieerden.”

Minder intensief overleg
En het werd nog erger, blijkt uit het 
vervolg: “In de vergadering van de werk-
groep Drechtsteden van 15 oktober 1962 
werd ermee akkoord gegaan dat gede-
puteerde staten zich zouden terugtrek-
ken uit het Drechtstedenoverleg.” Het 
structuurplan werd niet vastgesteld. Van 
der Hoeven sluit dit onderdeel van zijn 
terugblik af met de koele constatering 
dat “het overleg daarna minder intensief 
(is) geworden”.
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De deceptie over het mislukken van het 
structuurplan hield tot 1968 aan. Maar 
op 24 april van dat jaar hield het Drecht-
stedenoverleg een vergadering waarin 
het besluit viel toch weer een commis-
sie te vormen die de mogelijkheden tot 
uitbouw van het sluimerende overleg 
zou onderzoeken. Voorzitter werd mr. J.H. 
Vijgeboom, burgemeester van Alblas-
serdam, en hij werd bijgestaan door de 
burgemeesters van ’s-Gravendeel en 
Hendrik-Ido-Ambacht, respectievelijk mr. 
dr. C.J. Verplanke en J.C. de Ridder.

Overlegorgaan Drechtsteden
Al in augustus bracht de commissie een 
discussienota uit. Natuurlijk werd daarin 
de vraag beantwoord welke taak “een op 
een formele regeling gebaseerd overleg” 
zou moeten krijgen. Dit antwoord luidde, 
enigszins voorspelbaar: “De vaststelling 
van een intergemeentelijk structuurplan 
voor te bereiden”. Daarnaast zou het 
nieuwe lichaam onder andere moeten 
adviseren “inzake bestuurlijke samen-
werking (…)” en “aangelegenheden waar-
van redelijkerwijs mag of moet worden 
aangenomen dat zij voor de interge-
meentelijke verhoudingen of ontwikke-
lingen van wezenlijk belang zijn.”
Dit nieuwe lichaam werd al een jaar 

later opgericht en kreeg als naam 
‘gemeenschappelijke regeling Over-
legorgaan Drechtsteden’, waaraan in 
eerste instantie de vertrouwde negen 
gemeenten deelnamen. In de loop van 
de tijd sloten zich er nog zeven bij aan: 
Nieuw-Lekkerland, Brandwijk, Heer-
jansdam, Molenaarsgraaf, Wijngaarden, 
Streefkerk en Oud-Alblas. Het dagelijks 
bestuur bestond uit de burgemeesters 
van de deelnemende gemeenten die als 
taak hadden de vergaderingen voor te 
bereiden en de besluiten uit te voeren.

Evenwichtige ontwikkeling
Het overlegorgaan stelde zich in ruime 
zin ten doel om “de belangen der deelne-
mers en de coördinatie van de voorberei-
ding van besluiten van de gemeentebe-
sturen, voor zover deze van betekenis zijn 
voor een evenwichtige ontwikkeling van 
het gezamenlijk gebied van de Drecht-
steden, te bevorderen”. Hiertoe werden, 
afgezien van de vaststelling van een 
structuurplan, gerekend: de behartiging 
van structurele belangen als economie, 
industrialisatie, verkeer, cultuur en recre-
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atie. Verder had het overlegorgaan als 
doelstelling om tot een evenwichtiger 
ontwikkeling van de Drechtsteden te 
komen.

Burgemeester J. H. Vijgeboom

Burgemeester J. C. de Ridder

Burgemeester C. J. Verplanke

In juni 1969 werd de Regeling Overlegor-
gaan Drechtsteden opgericht; op 22 janu-
ari 1970 werd het Overlegorgaan offi cieel 
geïnstalleerd. Omdat de commissaris van 
de koningin daarvoor was uitgenodigd, 
lag er een draaiboek klaar dat begon 
met het opwachten, bij de Zwijndrechtse 
brug, van de auto waarmee mr. Klaasesz 
de reis van Den Haag naar Dordrecht 
maakte. Onder politiebegeleiding werd 
de dienstauto vervolgens geëscorteerd 
naar het Stadskantoor aan de Spuibou-
levard, waar burgemeester mr. J.J. van 
der Lee klaar stond om hem welkom te 
heten. 

Direct na aankomst werd in kamer 42 
thee met bonbons geserveerd, waarna 
om drie uur de plechtige vergadering 
zou beginnen. Nog altijd volgens het 
draaiboek zouden na de toespraken 
van onder anderen Klaasesz en tijdelijk 
voorzitter Van der Hoeven om 15.50 uur 
briefjes worden uitgedeeld, waarop alle 
aanwezigen kenbaar konden maken 
wie de eerste offi ciële voorzitter van het 
Overlegorgaan zou worden. Dat werd 
burgemeester M. Soetendal van Papend-
recht.

ANTAGONISME EN CHAUVINISME 
ZIJN UIT DEN BOZE

De toespraken stonden bol van beeld-
spraak, die niet kon verhullen dat de 
samenwerking tot dan toe niet van harte 
was geweest of op zijn minst stroef was 
verlopen. Zo herinnerde Klaasesz er nog 
eens aan dat hij in 1962 het voorzitter-
schap van de Werkgroep Drechtsteden 
eraan had gegeven, omdat de werk-
groep al twee jaar niet meer bijeen was 
geweest. Van der Hoeven (gemeentese-
cretaris van Dordrecht) reageerde daarop 
met de voor Klaasesz ongetwijfeld 
verheugende mededeling dat de sinds-
dien “resterende dunne draad door ons is 
opgepakt en thans is gesponnen – ik zou 
niet willen zeggen tot een kabel – maar 
toch tot een klos garen, vervat in het 
hulsel van een gemeenschappelijke rege-
ling, waaraan de vlieger van een formeel 
geïnstitutionaliseerd bestuursoverleg is 
vastgemaakt”. En of Klaasesz die vlieger 
nu maar wilde oplaten.
In zijn oprichtingstoespraak ging 
Klaasesz in op de gewestvorming die op 
meerdere plekken in den lande op gang 
kwam. “Ook de Drechtsteden zouden een 
gewest kunnen worden.” Hij noemde 
enkele punten die intergemeentelijk 
moesten worden aangepakt: “de disloca-
tie van ziekenhuizen, de oprichting van 
bepaalde onderwijsinstituten die in de 
agglomeratie als geheel thuishoren maar 
niet in elke gemeente, de brandweer en 
rampenbestrijding.” Waarschijnlijk niet 
zonder reden voegde hij hier bij wijze 
van waarschuwing aan toe: “Bij dit soort 
belangrijke zaken mag geen sprake zijn 
van antagonisme en communaal chau-
vinisme.”
Over de omvang van de Drechtsteden zei 
de vertrekkend ad-hoc voorzitter Van der 
Hoeven dat het moeilijk is de grenzen 
van een regio te bepalen. “Zo ook die van 
de Drechtsteden. Die kunnen ‘vlottend’ 
zijn. Dat geldt voor een randgemeente 
zoals Puttershoek.” Hij vond het dan 
ook verheugend dat Puttershoek bij het 
Drechtstedenoverleg betrokken wilde 
blijven.

Na de uitslag van de stemronde sprak de 
zojuist tot voorzitter benoemde burge-
meester Soetendal de wens uit dat het 
overleg komt tot “dat wat wij bedoelen, 
namelijk een overlegorgaan, waarbij 
een van de eerste vereisten zal zijn het 
wantrouwen onder elkaar – voor zover 
aanwezig en alsdan wellicht zou zijn toe 
te schrijven aan een gezond chauvinisme 
– weg te nemen”.
In de beginjaren van het Overlegorgaan 
stonden op de agenda onderwerpen 
als de oprichting van een schooladvies-
dienst, de vorming van een regionaal 
woonwagenkamp, het streekplan 
Zuid-Holland Zuid, het intergemeentelijk 
structuurplan, de basisgezondheidszorg 
en de verbetering – lees: integratie – van 
het openbaar vervoer binnen de Drecht-
steden.
Veel geld was er in het eerste jaar niet 
gemoeid met het intergemeentelijk 
overleg. De uitgaven van het Overlegor-
gaan over 1970 bedroegen 9.300 gulden, 
terwijl die voor 1971 waren geraamd op 
12.000 gulden, waarvan 10.500 voor de 
post salarissen. 

Van draden spinnen en manden maken tot netwerken
Anderhalve eeuw Drechtstedenoverleg

Burgemeester J.J. van der Lee

Burgemeester M. Soetendal

Van draden spinnen en manden maken tot netwerken
Anderhalve eeuw Drechtstedenoverleg
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In de Drechtsteden werd niet alleen 
gewerkt aan bestuurlijke verbindingen, 
maar zeker ook aan fysieke. Veel Drecht-
steden waren van elkaar gescheiden door 
het water. Het Eiland van Dordrecht was 
tot 1870 alleen bereikbaar over water. Het 
woord “drecht” herinnert ons daaraan, 
want een drecht, trecht of tricht was de 
plaats waar men naar de overkant kon, 
ofwel omdat er een doorwaadbare plaats 
was of wel omdat er een veerdienst werd 
onderhouden. Tot de komst van Water-
bus in 1999 waren nog veerdiensten in 
bedrijf, bijvoorbeeld tussen Dordrecht en 
Zwijndrecht. Andere veerdiensten werden 
opgeheven met de komst van vaste oever-
verbindingen. Tot de ingebruikname van 
de Merwedebrug in 1967 reed autoverkeer 
van de A16 richting Dordrechtt over de 
Veerweg naar Papendrecht, waar auto’s 
zich met het veerpont lieten overzetten.

Moerdijkbruggen
De Moerdijkbruggen over het Hollandsch 
Diep verbinden het Eiland van Dordrecht 
met de provincie  Noord-Brabant. Van 
west naar oost zijn het een verkeersbrug, 
de tweesporige brug Hollandsch Diep 
voor de HSL-Zuid en een tweesporige 
brug voor de spoorlijn Dordrecht Lage 
Zwaluwe. De eerste brug gebouwd aan 
het einde van de 19e eeuw, was een 
spoorbrug die werd geopend in januari 
1871. 

De tweede brug, bestemd voor auto-
verkeer, is aangelegd in de jaren dertig. 
Hierover loopt de rijksweg A16. Op 10 mei 
1940 werd na een Duitse parachutisten-

landing rond de beide landhoofden enige 
tijd hard gevochten om het bezit van de 
Moerdijkbruggen. In de jaren vijftig is de 
spoorbrug vervangen door een breder 
exemplaar en zo ook de verkeersbrug in 
de jaren zeventig. Inmiddels is er door de 
aanleg van de hogesnelheidslijn in 2004 
een derde brug bijgekomen. 

Spoorbrug Dordrecht-Zwijndrecht
De spoorbrug over de Oude Maas werd 
in 1872 in gebruik genomen. In de Tweede 
Wereldoorlog is de brug verwoest. Kort na 
de oorlog is de brug provisorisch her-
bouwd met delen van bruggen overal uit 
het land. In 1955 werd de brug defi nitief 
hersteld. In 1970 werd de draaibrug 
vervangen door een  hefbrug. De huidige 
karakteristieke hefbrug werd in oktober 
1995 in gebruik genomen.

Baanhoekbrug
De spoorbrug over de Beneden-Merwede 
tussen Dordrecht en Sliedrecht werd 
tussen 1880 en 1885 gebouwd en in de 

Tweede Wereldoorlog zwaar beschadigd. 
De brug werd in 1947 herbouwd en tussen 
1978 en 1983 gerenoveerd en met een 
basculebrug uitgerust.

Verkeersbrug over de Oude Maas
In 1940 werd de verkeersbrug over de 
Oude Maas in gebruik genomen. De brug 
was onderdeel van de A16. Al het auto-
verkeer van en naar Rotterdam maakte 
gebruik van die brug. Die situatie duurde 
tot 1977.

Verkeersbrug over de Noord
De Brug Over de Noord verbindt Alblasser-
dam met Hendrik-Ido-Ambacht. De brug 
werd gebouwd als  onderdeel van het 

Rijkswegenplan uit 1927 en werd in no-
vember 1939 geopend. Oorspronkelijk was 
de brug onderdeel uit van de A15 Door de 
toenemende verkeersdrukte vormde de 

VERBINDINGEN

Opening verkeersbrug Moerdijk 1936

brug een fl essenhals in de A15 en werd 
besloten om een tunnel naast deze brug 
te graven. In 1992 werd de Noordtunnel 
geopend. Sindsdien fungeert de brug als 
oeververbinding voor lokaal verkeer en 
transport van gevaarlijke stoffen, omdat 
deze niet door de tunnel mogen.

Merwedebrug
De Merwedebrug, die Papendrecht 
met Dordrecht verbindt, is een stalen 
boogbrug. De brug is onderdeel van de 
provinciale weg N3 . De Merwedebrug 
over de Beneden-Merwede en heeft een 
totale overspanning van 1.032 meter en 
een hoofdoverspanning van 203 meter. 
De Merwedebrug is op 23 september 1967 
opengesteld voor het verkeer en is één van 
de laatste boogbruggen in deze karakte-
ristieke vorm in Nederland.

Drechttunnel
De tunnel onder de Oude Maas werd, 
tegelijkertijd met de Kiltunnel, op 15 
november 1977 geopend door Koningin 
Juliana en minister Westerterp tijdens een 
bijeenkomst in Schouwburg Kunstmin.  De 
tunnel heeft acht rijstroken, verdeeld over 
vier buizen. Het stuk onder de Oude Maas 
heeft een lengte van 346 meter, terwijl 
de totale lengte van de tunnel, inclusief 
toeritten, 823 meter is. Met een breedte 
van 49 meter was dit op het moment van 
opening de breedste tunnel van Europa. 

Kiltunnel
De tunnel voor wegverkeer onder de 
Dordtsche Kil verbindt Dordrecht en ’S 
Gravendeel. Het is een toltunnel en werd 
geopend op 1 oktober 1977.  De tunnel telt 
2x2 rijstroken en heeft een gesloten deel 
van 406 meter. De tunnel werd tegelij-
kertijd met de Drechttunnel op hetzelfde 
bouwdok in Barendrecht gebouwd. Op 15 
november 1977 is de Kiltunnel opengesteld 
door koningin Juliana, tegelijkertijd met 
de Drechttunnel, zodat de regio Dordrecht 
en de Hoeksche Waard een belangrijke 
impuls kreeg voor de bereikbaarheid. 

Noordtunnel
De Noordtunnel is de tunnel onder de 
Noord. De tunnel onder de rivier de Noord 
is onderdeel van autosnelweg A15 en ver-
bindt de Alblasserwaard met Ridderkerk 
en Hendrik-ido-Amabcht. De Noordtunnel 
is opgeleverd in 1989 en geopend in 1992. 
De Noordtunnel telt twee buizen met elk 
drie rijstroken.

Koningin Juliana en minister Tjerk
Westerterp in Schouwburg Kunstmin
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Zo de bestuurders van de Drecht-
steden al tevreden waren over de 
samenwerking, dan zal de Discussie-
nota Drechtsteden die de Vereniging 
van Nederlandse Gemeenten (VNG) 
in januari 1972 uitbracht, toch als een 
koude douche hebben gewerkt. De 
samenvatting daarvan liegt er niet 
om, ondanks het nog neutrale begin: 
“Het Drechtstedengebied loopt voor 
noch achter op andere regio’s in 
Nederland. 

De gemeenten hebben in ruime 
mate samenwerking gezocht voor 
taakstellingen die de krachten van 
een of enkele gemeenten te boven 
gaan. Bovendien is een intergemeen-
telijk overlegorgaan tot stand geko-
men en participeren verschillende 
gemeenten in vergelijkbare instel-
lingen die de integrale ontwikkeling 
van een hele regio beogen.”

Maar dan komt het: “Daartegen-
over staat dat regelingen licht van 
aard zijn en dat de overige samen-
werkingsvormen zich in hoofdzaak 
beperken tot uitvoerende taken van 
beperkte draagwijdte op het terrein 
van openbare nutsvoorzieningen en 
sociaal-medische voorzieningen.”
En daar blijft het niet bij: “Ordenende 
en verzorgende taken komen niet of 
nauwelijks in samenwerkingsrelaties 
aan bod. 

Zo worden de grote taakvelden: 
woningbouw, industrievestiging, 
werkgelegenheid, verkeer en vervoer, 
gezondheidszorg, sociaal-weten-
schappelijk onderzoek, stedenbouw-
kundige vormgeving en dergelijke 
niet in enige formele samenwerking 
aangepakt. De structuur van de 
intergemeentelijke samenwerking 
doet het vermoeden rijzen dat 
gemeentelijke autonomie in een 
verouderde zin nog maatgevend is. 
Belangrijke taken die de gemeente-
grenzen overschrijden, worden inci-

denteel en op ad-hoc basis afgehan-
deld in bilaterale contacten. Over het 
algemeen overheerst een toevallige 
segmentarische contactlegging, die 
een zicht op de wezenlijke proble-
men en maatschappelijke kaders van 
de regio in de weg staat.”

Al te hard wil de VNG de Drecht-
steden ook weer niet aanpakken. 
Daartoe voert de nota als verzach-
tende omstandigheid “de eigenaar-
dige geografi sche situatie” op. “Dat 
het gebied door de grote rivieren in 
vier delen wordt gesplitst, heeft ten 
dele zijn weerslag in het bestuurlijke 
vervlechtingspatroon gevonden.” 
Maar “dat mag er niet toe leiden 
ook in maatschappelijke zin een 
scheiding te veronderstellen en bij 
verdergaande samenwerking de ri-

vieren als vanzelfsprekende grenzen 
te aanvaarden”.
De nota eindigt met nog een punt 
van kritiek: “Een extra nadeel is 
bovendien dat de gemeenteraden zo 
weinig bij de samenwerkingsverban-
den worden betrokken. Ook in deze 
zin moet het Overlegorgaan Drecht-
steden, waarvan immers raadsleden 
geen deel kunnen uitmaken, als zeer 
licht worden beschouwd.”

Hoezeer de rivieren het gebied 
verdelen, blijkt niet lang na het 
verschijnen van dit rapport. Want 
in de vergadering van 27 april dat 
jaar brengt de burgemeester van 
Puttershoek, mevrouw G.J. van den 
Bosch-Brethouwer, bij de behande-
ling van het agendapunt ‘aanleg van 
een vaste oeververbinding tussen 
Wieldrecht en ’s-Gravendeel’, het 
volgende te berde: “De omvang van 
het Drechtstedengebied is voor mij 
een moeilijkheid, waarbij met name 
het ontbreken van een vaste oever-
verbinding over of onder de Kil een 
grote rol speelt.” 
  
De kritiek van de VNG dat de ge-
meenteraden zo weinig bij de 
samenwerkingsverbanden worden 
betrokken, trekt het Overlegorgaan 
zich aan, al gebiedt de eerlijkheid te 
zeggen dat intern al vanaf het begin 
de vraag was gesteld op welke ma-
nier raadsleden uit de deelnemende 
gemeenten bij het Overlegorgaan 
betrokken zouden kunnen worden. 
Preciezer: hoe zij deel zouden kunnen 
nemen aan de besluitvorming. Daar 
is natuurlijk enige tijd op gestudeerd, 
maar uiteindelijk is eruit gekomen 
dat elke gemeente naar rato van het 
aantal inwoners enkele raadsleden 
mocht afvaardigen naar de verga-
deringen. In 1973, toen het Overleg-
orgaan uit tien gemeenten bestond, 
waren dat er 28. De kleinste gemeen-
ten leverden elk twee raadsleden, 
Dordt als grootste vijf. 

VNG VELT HARD OORDEEL

Burgemeester mevrouw 
G.J. van den Bosch-Brethouwer
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In datzelfde jaar sprak het Overlegorgaan zich 
in beginsel uit voor de instelling van een gewest 
Drechtsteden. “Zodra er een Wet op de gewesten 
van kracht is geworden, zal nader worden bezien 
welke stappen genomen zullen worden om te 
komen tot een gewest Drechtsteden, van een 
alsdan nader te bepalen omvang”, luidt de letter-
lijke tekst. En om dit gewest enige body te geven 
vonden in dat voorjaar gesprekken plaats met 
vertegenwoordigers van vooral gemeenten uit de 
Alblasserwaard, met het verzoek om toe te treden 
tot het Overlegorgaan. Brandwijk, Heerjansdam, 
Molenaarsgraaf, Nieuw-Lekkerland en Wijngaar-
den besloten daar nog datzelfde jaar toe; Bles-
kensgraaf, Oud-Alblas en Streefkerk volgden niet 
veel later.
Voorwaarde voor het verkrijgen van de status 
van gewest was het kunnen overleggen van een 
intergemeentelijk structuurplan. Maar juist daar-
mee wilde het maar niet vlotten, zo blijkt uit de 
notulen van de vergadering van 22 februari 1974. 
Daarin wordt de verzuchting gedaan dat er nog 
altijd geen intergemeentelijk structuurplan tot 
stand is gekomen. En toen twee jaar later – in 
1974 – Zwijndrecht het ontwerp Gemeenschap-
pelijke regeling Gewest Drechtsteden afwees, was 
de vorming van een gewest zelfs geblokkeerd. On-
getwijfeld was dat een streep door de rekening, 
maar uiteindelijk viel de schade mee, want het 
hele idee om Nederland in gewesten op te delen, 
is altijd een idee gebleven.

GEWESTVORMING

Van draden spinnen en manden maken tot netwerken
Anderhalve eeuw Drechtstedenoverleg
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ANNEXATIE?

Burgemeester J. J. van der Lee verlaat het raadhuis van Dubbeldam.
Er werd een persconferentie gehouden ter gelegenheid van de overdracht 
van de sleutels van het raadhuis.

Natuurlijk is het achterdochtig om de 
weigering van Zwijndrecht om tot een 
gewest te komen terug te voeren tot 
wantrouwen. Zou Dordrecht in dat 

gewest de boventoon gaan voeren, mis-
schien wel de hoofdstad worden? En zou 
Dordt daarmee alsnog zijn zin krijgen 
met wat het stadsbestuur meermalen 
had beoogd: zeggenschap krijgen over 
Zwijndrechts grondgebied? Iets wat de 
stad met Dubbeldam en delen van Slied-
recht wel voor elkaar had gekregen? 

Al rond 1900 kaartte Dordrecht bij 
Gedeputeerde Staten aan welke plan-
nen het met Zwijndrecht had. Aan die 
kant van de Oude Maas wilde Dordrecht 
een zeehaven aanleggen als vervanging 
voor de Kalkhaven die sinds de bouw 
van de spoorbrug zo moeilijk binnen te 
varen was. GS konden zich wel vinden 
in het voorstel en stelden een wet voor 
die voorzag in samensmelting van beide 
gemeenten onder de naam Dordrecht 
per 1 januari 1901. Vreemd genoeg zag de 
Dordtse gemeenteraad niets in het plan 
en verwierp het, terwijl de Zwijndrechtse 
raad al even vreemd geen moeite had 

met opheffi ng van de eigen gemeente...
Dat lag 17 jaar later anders, toen Dordt 
een tweede poging deed. Toen zagen 
zowel de raadsleden van Zwijndrecht als 

GS niets in het plan. 
Het gezegde “Drie keer is scheepsrecht” 
ging niet op toen Dordrecht in 1925 een 
derde poging deed. En ook de pogingen 
kort voor en in de Tweede Wereldoorlog 
leverden niet het gewenste resultaat 
op voor Dordrecht. Na de oorlog gaf 
commissaris van de koningin in Zuid-
Holland, mr. A. Kesper, toen hij hoorde 

van de Dordtse pogingen in oorlogstijd, 
als zijn mening “dat het optreden van 
Dordt tijdens de bezetting verre van fraai 
is geweest”.

Burgemeester J.A.J. Jansen Maneschijn 
van Zwijndrecht wreef zijn Dordtse col-
lega J. Bleeker daarna nog eens onder 
de neus “dat het voor Dordrecht jammer 
was dat de bezetting niet wat langer had 
geduurd, omdat het toen gemakkelijker 
was er zoo iets door te krijgen”.
Dordrecht gaf ook na deze oorwassing 
niet op. In 1952 deed het opnieuw een 
poging, maar die sneuvelde omdat de 
provincie Zuid-Holland hare majes-
teit domweg adviseerde dit zoveelste 
verzoek tot samenvoeging van beide 
gemeenten niet eens in behandeling te 
nemen.

Dubbeldam verging het anders. Na een 
reeks grenswijzigingen die telkens iets 
van het dorpse territorium afsnoepten 
en Dordrecht zo aan grond hielpen 
waarop woningen en bedrijven konden 
worden gebouwd, lijfde de stad in 1970 
de buurgemeente in haar geheel in. In 
datzelfde jaar raakte ook Sliedrecht zijn 
grondgebied op het Eiland van Dordrecht 
– de Sliedrechtse Biesbosch, met inbegrip 
van de pas aangelegde Derde Merwede-
haven – kwijt.

meer intergemeentelijke samenwerking 
komen”. 
Dat namen de Drechtsteden ter harte, 
want al in 1984 integreerden het Over-
legorgaan en het Streeklichaam in een 
nieuw orgaan: het Intergemeentelijk Sa-
menwerkingsverband Drechtsteden. Tien 
gemeenten werden er lid van: behalve 
de ‘harde kern’ waren dat ’s-Gravendeel, 
Graafstroom, Heerjansdam en Nieuw-
Lekkerland.
Overigens was Sliedrecht in 1982 al uit 
het Streeklichaam gestapt, nadat een 
motie in de raad was aangenomen die 
aangaf “geen behoefte te hebben aan 
planbeoordeling en procesbegeleiding” 
van gemeentelijke plannen door het 
Streeklichaam. Ook in andere gemeen-
ten was men niet altijd in zijn nopjes 
met regionale inmenging in de lokale 
plannen. Zo was de raad van Hendrik-
Ido-Ambacht niet te spreken over de 
bemoeienis van het Streeklichaam met 

In 1977 trad een tweede gemeenschap-
pelijke regeling in werking: het Streek-
lichaam Drechtsteden voor de Ruimte-
lijk Ordening. Hieraan namen in feite 
dezelfde gemeenten deel als aan het 
Overlegorgaan: Alblasserdam, Dordrecht, 
’s-Gravendeel, Hendrik-Ido-Ambacht, 
Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht. 
Dat sommige Drechtsteden er buiten 
vielen, heeft te maken met de herziening 
van het streekplan Zuid-Holland Zuid, 
waarvan de begrenzing alleen de meer 
stedelijke Drechtsteden omsloot.
Doel was “het beleid van de deelne-
mende gemeenten te coördineren en te 
integreren, met name dat op het gebied 
van de ruimtelijke ordening”. Primaire 
taak: komen tot een intergemeentelijk 
structuurplan. Maar dat was toch al de 
taak van het Overlegorgaan? Is dat niet 
dubbelop dan? Ja, gaf de secretaris van 
zowel het Overlegorgaan als het Streek-
lichaam in zijn notitie van 21 september 
1978 over dit onderwerp toe: “Men zou 
kunnen stellen dat het Overlegorgaan 
dan overbodig is geworden”, maar “een 
eventuele opheffi ng stelt een aantal 
gemeenten buiten spel, terwijl die toch 
ook hun steentje hebben bijgedragen 
tot bepaalde vormen van samenwerking 
(…)”. 
Dat mocht dan zo zijn, maar in 1982 
werd toch een commissie ingesteld die 
de mogelijke integratie van het Over-
legorgaan en het Streeklichaam ging 
onderzoeken. De commissie bestond 
uit wethouder E.J. van Cortenberghe uit 
Hendrik-Ido-Ambacht en de burgemees-
ters J. de Jonge van Nieuw-Lekkerland, W. 
Hendriks van Sliedrecht en M. Soetendal 
van Papendrecht. Binnen een jaar waren 
zij er uit en kwamen ze met een rapport. 
Dit maakt gewag van “een nog altijd 
bestaand regionaal gat”. Er zijn “be-
stuurstaken die vallen tussen het servet 
van de gemeente en het tafellaken van 
de provincie. Kleinere provincies zouden 
dat gat moeten vullen, maar het kabinet-
Lubbers I had juist besloten dat die er 
niet kwamen. In plaats daarvan moest er 

EEN ORGAAN ÉN EEN LICHAAM ZIJN TE 
VEEL VAN HET GOEDE

de bestemming van het kassengebied 
tussen Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijnd-
recht voor woningbouw. Burgemeester 
J. Hof zei dat bij hem de gedachte leefde 
“dat het Streeklichaam te stringent van 
zijn bevoegdheden gebruik wenst te 
maken. Het houdt zich ook bezig met 
aangelegenheden zonder dat vaststaat 
dat de aangesloten gemeenten daarmee 
instemmen”.

Burgemeesters C. Pijl Hogeweg en J. Noorland bij de oplevering van de 
100.000 ste woning in de Drechtsteden

Burgemeester L. H. Th. Hendriks

Burgemeester M. Soetendal
Burgemeester J. de Jonge

Van draden spinnen en manden maken tot netwerken
Anderhalve eeuw Drechtstedenoverleg

Van draden spinnen en manden maken tot netwerken
Anderhalve eeuw Drechtstedenoverleg

ZIE BIJLAGE 7



20 21

Het ISD heeft nog geen tien jaar bestaan, 
want in 1993 is het weer opgeheven en 
als gebiedscommissie voortgezet in de 
gemeenschappelijke regeling Samen-
werkingsverband Zuid-Holland Zuid. Ten 
grondslag daaraan lag een in april 1992 
verschenen concept integratie-verkla-
ring, zijnde het gezamenlijk standpunt 
van het Overlegorgaan Hoeksche Waard, 
het ISD en het Samenwerkingsverband 
Alblasserwaard Vijfheerenlanden. Daarin 
gaven de (toekomstig) deelnemende 
gemeenten te kennen dat “stroom-
lijning van de bestaande regionale 
samenwerking dringend gewenst is”, 
dat “regering en parlement streven naar 
een vereenvoudiging van de bestuurlijke 
organisatie, waarbij het regionaal niveau 
meer op de voorgrond treedt”, dat er 
“ruimte ontstaat voor de overheveling 
van een aanzienlijk aantal taken van 
Rijk en provincie naar de regio” en dat zij 
daarom het voornemen hebben om per 
1 januari 1993 één gemeenschappelijke 
basisregeling Zuid-Holland Zuid in te 
stellen. Deze regio was één van de 26, 
door staatssecretaris D. de Graaff-Nauta 
uit het kabinetten Lubbers II en III, toch 
weer beoogde ‘miniprovincies’.
Ook die kabinetsplannen zijn net als 

die uit de jaren tachtig weer van tafel 
gegaan, maar Zuid-Holland Zuid is als 
samenwerkingsverband blijven bestaan. 
Ook nu voert de gemeenschappelijke 
regeling Publieke Gezondheid en Jeugd 
Zuid-Holland Zuid nog een aantal taken 
uit voor de 19 gemeenten in het zuidelijk 
deel van de provincie (met uitzondering 
van Goeree-Overfl akkee en Voorne-Put-
ten). Deze taken liggen op het gebied van 
de gemeenschappelijke geneeskundige 
dienst (GGD), de regionale ambulan-
cevoorziening (RAV), de brandweer, de 
leerplicht en het voortijdig schoolverla-
ten (BLVS). 

Ook de in 1973 opgerichte Technische 
Milieudienst Drechtsteden ging (in 1995) 
over naar de regio en heette nadien 
Milieudienst Zuid-Holland Zuid – overi-
gens ook al weer een achterhaalde naam, 
want vanaf januari 2011 is de offi ciële 
naam: gemeenschappelijke regeling 
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. 
Sinds 2009 is er sprake van de gemeen-
schappelijke regeling Veiligheidsregio 
Zuid-Holland Zuid voor 17 gemeenten in 
de regio. De regionale brandweer maakt 
deel uit van de Veiligheidsregio.

INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGS-
VERBAND DRECHTSTEDEN KOMT EN GAAT
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DRECHTOEVERPROJECT

In opdracht van het Intergemeentelijk 
Samenwerkingsverband Drechtsteden 
startte in 1989 onder voorzitterschap van 
mr. C.A. Oskam, wethouder in Papend-
recht, een ambtelijke plangroep om een 
Drechtstedelijke reactie op de 4e Nota 
Ruimtelijke Ordening voor te bereiden. In 
de plangroep kwam men al snel tot de 

conclusie dat milieu een grotere opgave 
was dan de ruimtelijke ordening en dat 
het om meer ging dan woningbouw. 
Wat ontbrak was een visie op de ontwik-
keling van de Drechtsteden. Vooral de 
gemeenten Dordrecht en Zwijndrecht 
en de provincie hadden in het begin een 
voortekkersrol. 
Dat was de start van het project 
Drechtoevers, dat goed aansloot bij lan-
delijke en internationale ontwikkelingen, 
zoals de Kop van Zuid in Rotterdam, de 
IJ-oevers in Amsterdam en de Dockyards 
in Londen. Er werd een projectleider, René 
Daniëls benoemd en een projectbureau 
ingericht.  

In 1994 werd een Masterplan Drechtoe-
vers gepresenteerd, De Drechtsteden en de 
provincie waren tot het inzicht gekomen 
dat zij zich geleidelijk van de rivieren 
hadden afgekeerd. De gemeenten stonden 
als het ware met de ruggen naar elkaar 

toe. Dit project moest daar verandering 
in brengen. Het water moest niet langer 
worden beschouwd als scheiding, maar 
juist als verbinding. Het drierivierenpunt, 
waar Beneden-Merwede, Noord en Oude 
Maas samenvloeien, moest men zien als 
een ‘waterplein’. moest op meer plaatsen 
aan het water kunnen worden gewoond 
en gerecreëerd. Daarom moesten voro-
malige bedrijventerreinen aan het water 
worden gesaneerd, zoals het Fokker-teerin 
in Papendrecht, Het Plaatje in Sliedrecht, 
het Verolmeterrein in Alblasserdam, de 
scheepssloperijen langs de Rietbaan in 
Hendrik-Ido-Ambacht, de Westkeetshaven 
in Zwijndrecht en de Riedijkshaven en de 
Stadswerven in Dordrecht 

De rivieren zelf tenslotte moesten weer 
een rol gaan spelen in het openbaar 
vervoer – net als in de tijd van de legenda-
rische Fop Smit. Vanuit die optiek werd de 
komst van een Fast Ferry tussen Rotter-
dam en de Drechtsteden een vanzelfspre-
kendheid. De zes Drechtsteden onderling 
werden modern en effeciënt verbonden 
via de Waterbus. Samen vormen Water-
bus en Fast Ferry het grootste openbaar 
vervoersnetwerk van Nederland. 

Het Drechtoeverproject beperkte zich niet 
tot ruimtelijke ordening, maar legde ook 
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verbindingen met aandachtsvelden als 
economie en werkgelegenheid, recreatie 
en toerisme, openbaar vervoer, landschap, 
milieu en scheepvaart. Daardoor overlap-
te het project voor een deel het werkter-
rein van het Intergemeentelijk Samenwer-
kingsverband. Dat was met de komst van 
Zuid-Holland weliswaar opgehouden te 
bestaan, maar in de gebiedscommissie en 
later het project Drechtsteden werd het 
werk voortgezet.

Net zoals het Overlegorgaan Drechtste-
den en het Streeklichaam voor Ruimtelijke 
Ordening op den duur niet naast elkaar 
konden blijven bestaan, zo gold dat ook 
voor de Drechtsteden en de Drechtoevers, 
Ook voor de buitenwereld leidden die 
twee begrippen nogal eens tot verwar-
ring. Uiteindelijk werd in 2004 besloten 
het gedachtegoed van de Drechtoevers te 
integreren in het project Drechtsteden.
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GEBIEDSCOMMISSIE WORDT PROJECT
Omdat de Drechtsteden een ander ka-
rakter en een ander tempo hebben dan 
de gemeenten in de Hoeksche Waard en 
de Alblasserwaard/Vijfheerenlanden, 
ontstond al snel de behoefte om los van 
het grote verband Zuid-Holland Zuid 
toch ook weer ‘in klein comité’ zaken aan 
te pakken. 
Wat in 1995 nog begon als een vrij 
informele samenwerking onder de 
naam project Drechtsteden, veranderde 
geleidelijk aan in een intensievere vorm 
van samenwerking met name op het 
gebied van woningbouw en ruimtelijke 
ordening. Een Stuurgroep Drechtsteden 
werd aanvankelijk ondersteund door 
enkele medewerkers van de gemeente 
Dordrecht. Op 1 juli 1998 werd het 
projectbureau Drechtsteden opgericht 
voor bestuurlijke ondersteuning en 
programmacoördinatie. In 2001 werd het 
Drechtstedenbestuur gevormd. 
D. Korporaal, burgemeester van Zwijnd-
recht was voorzitter van het project 
Drechtsteden en werd de eerste voorzit-
ter van het DSB. Nog datzelfde jaar ging 
hij met pensioen. Hij werd opgevolgd 
door R.J.G. Bandell, burgemeester van 
Dordrecht. Vanaf 2005 was Bandell 
tevens voorzitter van de Drechtraad. In 
2010 hing burgemeester Bandell zijn 
ambtsketen aan de wilgen. Hij werd 
opgevolgd door drs. A.A.M. Brok, die korte 
tijd later ook werd benoemd als voorzit-
ter van Drechtraad en DSB.
De commissie-Dijkstal concludeerde 

VVD-prominent Hans Dijkstal (1943-
2010) en de zijnen waren niet de 
eersten die de samenwerking binnen 
de Drechtsteden onder de loep na-
men. In 1990 had prof. dr. A. van der 
Zwan, econoom, dit al eens gedaan, 
op verzoek overigens van de Kamer 
van Koophandel en Fabrieken Zuid-
Holland-Zuid.

SPIEGEL VOOR DE DRECHTSTEDEN

De commissie-Van der Zwan – waar-
in verder zitting hadden Paul Nou-
wen, algemeen directeur ANWB, Pim 
Fortuyn, toen nog hoogleraar politiek 
strategische vraagstukken, en enkele 
topondernemers uit de Drechtsteden 
– was van mening dat het werk- en 
leefklimaat van de Drechtsteden 
beter kon. Vooral bedrijfstakken die 
er maar matig vertegenwoordigd 
waren, moesten verleid worden zich 
er te vestigen. Met name grafi sche 
industrieën en uitgeverijen. Om die 

te lokken zouden aantrekkelijke, 
aan het water gelegen bedrijfster-
reinen beschikbaar moeten zijn. Als 
daarvoor verouderde ondernemin-
gen moesten wijken, dan moest 
dat maar, opdat de mooiste plekjes 
beschikbaar zouden komen voor de 
nieuwkomers.

In de industriële sector zag Van der 
Zwan c.s. bijzondere kansen voor de 
milieutechniek. In Sliedrecht moest 
een baggermilieucentrum komen. 
Een dergelijk centrum moest zich be-
zig gaan houden met de ontwikke-
ling van technieken voor de recycling 
van verontreinigd slib.

Verder stelde de commissie voor om 
een Centrum voor Oriëntatie en Op-
leiding (COO) op te richten. Dit COO 
moest de animo voor technische 
opleidingen en beroepen vergroten. 
In de Krabbepolder was een groot 
distributiecentrum, inclusief contai-
nerterminal, gedacht. Op het gebied 
van toerisme moesten de Drechtste-
den een gezamenlijk beleid uitstip-
pelen, uitgaande van de historische 
achtergrond en de aantrekkelijkheid 
van de landelijke omgeving. Betere 

faciliteiten voor de pleziervaart en 
coördinatie van het vervoer over 
water naar de verschillende steden 
zouden daarbij helpen. 
Van recenter datum zijn de rappor-
ten van de commissies Scholten I en 
II en van de commissie Meijdam, die 
op hun beurt de Drechtsteden een 
spiegel voorhielden.

H. F. Dijkstal

A. van der Zwan H. M. Meijdam

A.S. Scholten

begin 2004  “dat bestuurlijke samenwer-
king tussen de Drechtsteden noodzake-
lijk was om de complexe en samenhan-
gende maatschappelijke vraagstukken, 
die nu en in de komende twintig jaar 
spelen in deze regio, aan te kunnen pak-
ken”.
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svisie
Valley

Bestuurlijk Overleg

Strategisch Economisch PProfiel Drechtsteden

De Drechtsteden zouden – naar ana-
logie van het Amerikaanse Silicon Val-
ley – in een Shipping Valley moeten 
transformeren. Daarvoor pleitte het 
rapport ‘Economisch Profi el Drecht-
steden 2015’ dat PriceWaterhouse-
Coopers in opdracht van het samen-
werkingsverband Drechtsteden, de 
provincie Zuid-Holland en de Kamer 
van Koophandel Rotterdam in 2000 
uitbracht.

Scheepsbouw, metaal-elektro en bin-
nenvaartactiviteiten, in combinatie 
met zakelijke dienstverlening, ICT, 
logistiek, grond-, weg- en waterbouw, 
en niet te vergeten het toerisme 
– daarin lag de toekomst van de 
Drechtsteden.
Shipping Valley zou de motor van 

SHIPPING VALLEY
de regionale economie worden, een 
motor die bestond uit een container-
terminal voor kustvaart, binnenvaart 
en spoor, een neo-bulkterminal en een 
cluster voor de bouw en reparatie van 
schepen. 

De terminal was in die opzet ‘het 
centraal station’ voor het regionale 
bedrijfsleven. Op dit station zouden 
kustvaarders en binnenschepen bin-
nenlopen, maar ook vrachtwagens en 
uiteindelijk zelfs goederentreinen. 
De terminal zelf was niet eens zo 
groot gedacht: in de meest uitgebrei-
de vorm slechts 24 hectare. Maar rond 
deze terminal zou zich het Business-
park Drechtsteden ontwikkelen, waar 
zich talloze bedrijven zouden vesti-
gen die waarde toevoegen aan de 

lading of halffabrikaten produceren 
en die via de terminal afvoeren. Ook 
assemblagebedrijven, handelsonder-
nemingen, logistieke dienstverleners 
en toeleveranciers zouden er een plek 
zoeken. Een specifi ek segment zou 
worden gevormd door bedrijven in de 
sfeer van de vers-logistiek en consu-
mentenproducten. 
Businesspark en terminal samen vroe-
gen om een terrein ter grootte van 
200 hectare. 
Gelet op de bereikbaarheidseisen voor 
de kustvaart (diepgang 8 meter en zo 
weinig mogelijk passages van brug-
gen) kon dit terrein het beste langs de 
Dordtse Kil worden aangelegd, zowel 
aan de ’s-Gravendeelse als de Dordtse 
kant. Het is er niet van gekomen.

Ontwikkelingsvisie
Shipping Valley

Bestuurlijk Overleg 

Strategisch Economisch Profiel Drechtsteden

Met dat advies in het achterhoofd 
hebben de Drechtsteden een be-
hoorlijk aantal investeringsprojecten 
opgezet, onder de wat merkwaar-
dige noemer ‘Manden maken’. Die 
naam kreeg het geheel, doordat 
Drechtsteden voorzitter R.J.G. Ban-
dell langs alle gemeenten ging, als 
het ware om moeilijk te realiseren 
projecten met regionale uitstraling 
te verzamelen. Van de groslijst met 
81 projecten bleven uiteindelijk 32 
over.  In 2004 is hiermee een begin 
gemaakt. Met steun van de provincie 
zetten de Drechtsteden de schou-
ders onder de 32 projecten (met als 
afspraak dat deze eind 2007 ook echt 
in uitvoering moesten zijn genomen. 

Enkele aansprekende projecten zijn 
de introductie van de waterbus en 
de fast ferry naar Rotterdam, de 
oprichting van diverse LOC’s, zoals 
West-Alblasserwaard in Papendrecht 
en De Grienden in Sliedrecht, de 
ontwikkeling van het Energiehuis in 
Dordrecht, de bouw van woningen 
op het voormalige Euryza-terrein in 
Zwijndrecht en een betere aanslui-
ting van Hendrik-Ido-Ambacht en 
Alblasserdam op respectievelijk de 
A15 en de A16. In 2013 is het project 
Hoogwaardig Openbaar Vervoer met 
veel succes afgerond. Het project 
heeft onder meer vorozien in een 
betere dorostroming onder meer 
door de aanleg van vrije busbanen 
en de mogelijkheden op verkeers-
lichten vanuit de bus te beïnvloeden. 

MANDEN MAKEN
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R. J. G. Bandell

Mevr. A. Callewaert, voormalig 
wethouder ‘s-Gravendeel

Knooppunten zijn verbeterd en er 
zijn moderne haltes aangelegd, 
veelal voorzien van elektronische in-
formatieborden die de reiziger op de 
hoogte houdt van de dienstregeling 
en eventuele vertragingen. In samen-
werking met NS, Merwede-Lingelijn 
en Waterbus zijn aansluitingen 
verbeterd en Vervoersmaatschappij 
Arriva heeft nieuwe, hybride bussen 
ingezet.

Vermeldenswaard zijn zeker ook de 
groene projecten, zoals de Dord-
wijkzone, Zone 70 in de Volgerlan-
den en de groene Contramal die de 
ecologische zones in Zwijndrecht en 
Hendrik-Ido-Ambacht verbindt.
Met Manden Maken bewezen de 
Drechtsteden dat gedeelde visies tot 
slagvaardige uivoeringskracht leiden.
Nog meer bestuurlijke slagkracht 
bereikten de Drechtsteden in 2005 
toen bij wijze van experiment een 
Drechtraad in het leven werd geroe-
pen, waarin alle fractievoorzitters uit 
de afzonderlijke gemeenteraden zit-
ting namen. Weer een jaar later werd 

de Gemeenschappelijke Regeling 
Drechtsteden van kracht.

Trots op resultaat.
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De Drechtraad is bijzonder in bestuur-
lijk Nederland, omdat het een van de 
weinige voorbeelden is van een gemeen-
schappelijke regeling met een algemeen 
bestuur waarin raadsleden zijn vertegen-
woordigd. De leden van de Drechtraad 
zijn ‘getrapt’ – via de gemeenteraadsver-
kiezingen – gekozen. Het aantal leden 
hangt af van het aantal fracties in de 
gemeenteraden. Elke fractie van elke 
gemeenteraad vaardigt een vertegen-
woordiger in de Drechtraad af. Extra 
bijzonder is dat elk lid zijn eigen ‘stemge-
wicht’ heeft. Hoe zwaar zijn of haar stem 

in de Drechtraad weegt, hangt af van 
hoeveel stemmen er zijn uitgebracht op 
de partij die het betreffende lid voor zijn 
gemeente vertegenwoordigt.

Met de Drechtraad is ook de makke van 
alle voorgaande samenwerkingsver-
banden verholpen. Als bijvoorbeeld het 
ISD een moeizaam bereikt akkoord had 
gesloten, moesten alle wethouders nog 
maar afwachten of de achterban – de 
raadsleden in de eigen gemeente – ook 
instemde. Menige kikker die het ISD van 
de kant dacht te hebben geduwd, sprong 

na zo’n raadsbehandeling weer op de 
een of andere Drechtoever terug.
Nu een aantal taken door de afzonderlij-
ke gemeenteraden aan de Drechtraad is 
overgedragen, kan het regionaal bestuur 
eigenlijk voor het eerst daadkrachtig 
optreden. Als bewijs kan dienen dat in 
de jaren dat de gemeenschappelijke 
regeling nu bestaat, al veel is bereikt. De 
Sociale Dienst is bijvoorbeeld inmiddels 
behoorlijk ingeburgerd: iedere inwoner 
van de Drechtsteden weet dat hij aan 
de Hellingen in Dordrecht moet zijn, 
wanneer hij een beroep moet doen op 

de Sociale Dienst. Even bijzonder is dat 
niet alleen de uitvoering van taken voor 
alle zes gemeenten is geregionaliseerd, 
maar ook het sociaal beleid. Dat heeft er 
bijvoorbeeld al toe geleid dat verschillen 
tussen de gemeenten zijn weggepoetst: 
waar iemand in Zwijndrecht vroeger 
misschien wel in aanmerking kwam voor 
een ijskast en iemand in Sliedrecht niet, 
gelden nu in alle zes gemeenten dezelfde 
regels en criteria, ook voor de bijzondere 
bijstand.
De Sociale Dienst en het Ingenieursbu-
reau zijn de oudste ‘dochters’ die de GRD 

DRECHTRAAD IS UITZONDERLIJK

heeft grootgebracht. Beide zagen het 
licht in 2007. Overigens zijn niet alle zes 
gemeenten, maar alleen Dordrecht en 
Zwijndrecht eigenaar van het Ingeni-
eursbureau. Een jaartje jonger zijn het 
Servicecentrum, het Onderzoekscentrum 
en Gemeentebelastingen. 

Een buitenbeentje in dit opzicht is Bu-
reau Drechtsteden, dat zich bezighoudt 
met de ondersteuning van het bestuur-
lijk netwerk en de sturing op de uitvoe-
ring van het regionaal meerjarenbeleids-
plan; dit bureau bestaat al sinds 1998. 
Omdat inmiddels iedereen er wel van 
is overtuigd dat samenwerking meer-
waarde biedt, wordt met regelmaat 
gedacht aan ‘gezinsuitbreiding’. Plannen 
voor één Klant Contact Centrum krijgen 
concreet vorm. Zou één bureau Bestem-
mingsplannen, dat voor alle gemeenten 
het voorbereidende werk op het vlak 
van ruimtelijke ordening coördineert 
en uitvoert, niet net zo effectief zijn als 
de andere dochters al hebben bewezen 
te zijn? Of één afdeling voor de Ruim-
telijke Ordening? Wat allemaal keurig 
in overeenstemming is met het motto 
dat destijds bij de oprichting van de 
GRD, in 2006, is gekozen: “Beter, sneller 
en goedkoper voor de inwoners van de 
Drechtsteden.”

Een andere mijlpaal die de GRD in haar 
korte bestaan heeft bereikt, is de vast-
stelling van een regionale woonvisie. 
Op Drechtstedenniveau wordt tegen-
woordig bekeken waar wanneer in welke 
gemeente gebouwd zou moeten worden. 
Niet dat de uiteindelijke besluiten in de 
Drechtraad worden genomen – zaken 
van ruimtelijke ordening blijven het 
autonome domein van de gemeenten –, 
maar het woonbeleid wordt wel gemoni-
tord, terwijl ook kennis wordt uitgewis-
seld en de corporaties gezamenlijk én 
met de GRD optrekken.
Ook al functioneert de GRD over het 
algemeen tot tevredenheid, er is altijd 
nog wel ruimte voor verbetering. Zo 
heeft de Drechtraad de wens voor de 

komende periode te komen tot een 
politiek-maatschappelijk gestuurd 
regionaal meerjarenbeleidsprogramma 
(rMJP) te formuleren. De raadsleden wil-
len samen met vertegenwoordigers van 
het maatschappelijk middenveld en het 
bedrijfsleven meer invloed op het rMJP 
uitoefenen. In de raadsperiode – die van 
2014 tot 2018 loopt – heeft de Drechtraad 
aangegeven welke onderwerpen op de 
agenda moeten komen. Daarnaast wor-
den de mogelijkheden onderzocht om de 
raad te ondersteunen in haar controle-
rende taak, bijvoorbeeld in de vorm van 
een regionale rekenkamer.

Een andere opgave voor de Drechtste-
den is een gezamenlijke aanpak van de 
decentralisatieopgaven, Het Rijk legt 
taken op het gebied van jeugdzorg, awbz 
en Wmo bij de gemeenten neer, zodat 
allerlei zorgtaken terechtkomen bij de 
overheid die het dichtst bij de inwoners 
staat. Tegelijkertijd wil het Rijk hiermee 
bezuinigingsdoelstellingen realiseren. 
Alleen heel grote gemeenten hebben 
voldoende capaciteit en expertise om 
zulke grote taken van het Rijk over te 
nemen. Van kleinere gemeenten wordt 
daarom verwacht dat zij ofwel fuseren 
ofwel intensief samenwerken.
 
In 2012 werden in de Drechtsteden ‘proef-
tuinen’ in het leven geroepen. Ambtena-
ren uit alle zes gemeenten die te maken 
hebben met dienstverlening, het beheer 
van de openbare ruimte, ruimtelijke or-
dening en beleid, werkten aan gezamen-
lijke opdrachten, maar wel gewoon op 
hun eigen, vertrouwde werkplek. Met als 
uitkomst dat er uit de ambtelijke kokers 
niet zes afzonderlijke adviezen rollen, 
maar één gezamenlijk – overgoten wel-
iswaar met een lokaal sausje. Ook is het 
al een enkele keer voorgekomen dat een 
bepaalde opdracht is uitgevoerd door 
ambtenaren van een andere gemeente… 
Tot voor kort ongekend! Maar waarom 
niet, als het de inhuur van een duur 
adviesbureau uitspaart? 

Drechtraad na de 
installatie 2014

Van draden spinnen en manden maken tot netwerken
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In de afgelopen bestuursperiode 
heeft de Drechtraad een verande-
ring ondergaan.  Drechtraadsleden 
vinden elkaar niet langer op basis 
van hun gemeentelijke achtergrond, 
maar op basis van hun politieke 
kleur. Daardoor was de Drechtraad 
in staat zich de positie van hoogste 
gezagsorgaan te verwerven. Net als 
gemeenteraden stelt de Drechtraad 
de beleidskaders vast en controleert 
achteraf of beleid binnen die kaders 
is uitgevoerd.   

Omdat het kabinet Rutte II de 
gemeenten een cruciale rol heeft 
toebedeeld in de zorg, de woning-
markt en de arbeidsmarkt, wordt er 
veel van de fl exibiliteit en het orga-
nisatievermogen van gemeenten 
gevraagd. Temeer daar er tegelijker-
tijd fl ink moet worden bezuinigd en 
gemeenten ook nog tal van projec-
ten hebben lopen die zij, als het even 
kan, willen afronden.

Voor de Drechtsteden betekent dit 
dat er voortdurend nieuwe eisen 
worden gesteld aan de samenwer-
king. Er moet dus regelmatig worden 

VOORUITBLIK
bekeken of de bestuursvorm, afstem-
ming, organisatie en interactie met 
de partners in de samenleving nog 
optimaal is of beter kan. De samen-
werking in het politiek-bestuurlijk 
domein en op ambtelijk niveau blijft 
in ontwikkeling, waarbij het prin-
cipe van verlengd lokaal bestuur de 
gedeelde basis is en blijft.

In dat kader heeft de Drechtraad in 
oktober 2013 een aantal belangrijke 
beslissingen genomen met als doel 
het bestuur van de regio verder te 
versterken en de sturing te optimali-
seren. Zo is ervoor gekozen de opstel-
ling en uitvoering van het meerja-
renprogramma in actieve verbinding 
te laten plaatsvinden met maat-
schappelijke partners en het bedrijfs-
leven. Een actief partnerschap dat 
goed past bij de praktische en prag-
matische bestuursstijl in de Drecht-
steden. Daarbij is het uitgangspunt 
gekozen dat thema’s in de regionale 
strategische agenda opgenomen 
worden, wanneer de regionale stu-
ring meer zal zijn dan de optelsom 
van de sturing van de individuele ge-
meenten. Het gaat dan om dossiers 
die door de regionale, gezamenlijke 
aanpak effi ciency-, effectiviteits- of 
fi nancieel voordeel opleveren, maar 
ook dossiers die bijdragen aan het 
profi el van de Drechtsteden en/of 
dossiers waarvoor het belangrijk is 
dat de Drechtsteden een gezamen-
lijke lobby voeren.

Het Drechtstedenbestuur bestaat uit 
tenminste een vertegenwoordiger 
(wethouder) uit elke gemeente en 
wordt voorgezeten door de burge-
meester van Dordrecht, De gemeen-
teraden dragen de leden van het 
Drechtstedenbestuur voor; de raad 
benoemt de leden.

Ook het Drechtstedenbestuur zoekt 
verbinding met bedrijfsleven en 
maatschappelijk middenveld. Daar-

naast zoekt het Drechtstedenbe-
stuur aansluiting op de strategische 
agenda’s van grotere samenwer-
kingsverbanden. De schaal van de 
Drechtsteden met 269.000 inwoners 
is immers ook niet altijd de juiste 
schaal om de doelstellingen van de 
Drechtsteden te verwezenlijken. Er 
zijn inmiddels srrategische allianties 
met onder meer Zuidvleugel, Brabnt-
stad en de Vlaams Nederlandse 
Delta. 
   
Dit alles uiteraard met in het ach-
terhoofd de gedachte dat het mooi 
is dat de Drechtsteden – zoals in de 
inleiding is gesteld – ‘helemaal van 
deze tijd zijn’, maar dat het evenzeer 
zaak is dat zij met hun tijd meegaan 
en klaar zijn voor de toekomst.

Van draden spinnen en manden maken tot netwerken
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