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Schriftelijke vragen Socialistische Partij
Roadmap Next Economy

Op zaterdag 3 oktober verscheen in het AD het bericht dat de econoom Jeremy Rifkin 
voor het astronome bedrag van € 775.000 een soortgelijk advies aan de Metropoolregio 
Rotterdam-Den Haag gaat geven als dat hij eerder voor € 300.000 aan de provincie 
Utrecht heeft gegeven. Het advies aan de provincie Utrecht koste welgeteld € 1.852 per 
bladzijde. Dit advies is een combinatie van open deuren en al bekende feiten. Ook in 
eigen land is Rifkin omstreden en staat bekend als niet wetenschappelijk.

Deze econoom heeft het omstreden idee om de haven van Rotterdam onbemand te laten 
werken, wat funest is voor de werkgelegenheid in die sector. Zijn voorspelling dat de 
Rotterdamse haven over 15 jaar alleen op robots draait. Zijn eerste advies is dus om de 
haven van Rotterdam volledig op robots te laten draaien en alle medewerkers de laan uit 
te sturen. Critici geven aan dat het bedrag van € 775.000 weggegooid geld is.

Kortom, een dubieus advies voor een dubieus bedrag.

De SP heeft de volgende vragen aan het college van B&W:

1. Hoeveel euro betaalt de gemeente Zoetermeer mee aan dit advies?

2. Is het college van tevoren op de hoogte gesteld van het voornemen om Jeremy 
Rifkin in te huren voor een bedrag van € 775.000? Is dit voornemen ter 
besluitvorming voorgelegd aan het algemeen bestuur?

3. Heeft het college hiermee ingestemd? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

4. Waar gaat die € 775.000 van betaald worden?

5. Hoeveel uren werk gaat Jeremy Rifkin in die 10 maanden verrichten?

6. Is het college van mening dat dit behoorlijk veel geld is voor een beperkt 
onderzoek door een econoom met een discutabele wetenschappelijke 
achtergrond?

7. Wat is de noodzaak van een dergelijk advies?
Wat zijn de directe gevolgen indien er geen advies wordt gegeven?

8. Kan dit advies niet veel goedkoper worden ingewonnen door mensen die meer 
verstand hebben van de regio? Zo ja, waarom is hier niet voor gekozen? Zo nee, 
waarom kan dat niet?

9. Heeft de Metropoolregio zelf geen zicht op de voor de regio noodzakelijke 
investeringsprojecten om in te spelen op de wereldwijde economische en 
technologische ontwikkelingen? Indien zij dat wel heeft, waarom is dan voor zo'n 
enorm bedrag Jeremy Rifkin ingehuurd? Indien zij dat niet heeft, is er dan niet 
sprake van incompetentie bij de Metropoolregio?
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10.Vind het college een advies van € 775.000 dat de werkgelegenheid in de 
Rotterdamse haven vernietigt een goede investering?

11. Is het college het eens met FNV-bestuurder Niek Stam die het inhuren van Jeremy
Rifkin als “imbeciel” bestempeld?

12.Wat zijn de directe voordelen van dit advies voor Zoetermeer?

13. Is het college bereid om er bij de Metropoolregio op aan te dringen voor minder 
geld een adviseur die meer verstand heeft van de regio in te huren? Is het college
eventueel bereid om geen financiële bijdrage aan het advies te leveren?

Namens de SP raadsfractie,

Lennart Feijen


