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1.

Op 25 aptil 2013 is c oor het College van Burgemeesteren Wethoudersvan , ,

westlandeen nieuw orrtwerp-Gemeenschappelijke
regelingMetropoolr.il !filïïiï:ffii1,1

RotterdamDen Haag (met'foelichting en Artikelsgewijzetoelichting),alsmedeeerreteÍoon
043- 3s81006
Verordening VervoersautoriteitRotterdam Den Haag, met Contouren van deTetefaxo43-3581007
strategischeagenda"Kwali;eiten Verbinden" ter besluitvormingvoorgelegd aande bja.bv@hotmail.com
Raadvan de gemeentewes land.
www.tak-teunissen.nr
2.
Door het College is aan de Raad hierbij voorgesteld om de navolgende
besluitente nemen(kort sanrengevat):
1) In te stemmenmet de ontwetp-Gemeenschappelijke
regeling Metropoolregio
^
^l
Rotterdam Den Haag i,,odatdezena de zomer ondertekendkan worden.
2) De agendaKwaliteiterr Verbinden te beschouwenals contouren van een door Lid Nederlandse

het AB

op te stellen strategischeagenda als bedoeld in

de_

Verenigingvan

H echtskundige
êamoo-o^1"^^^^l;;.1-^-'^^l:-^\.iI^I-^-^^^1,-^-:n-aa
i
n
Adviseurs
Gemeenschappelijke
r lgeling Metropoolregio Rotterdarn
Den Haag.
3) De kosten voor de vzrstekern van taken (die niet tot de Vervoersautoriteit
behoren) ten laste te doen komen van een bijdrage per inwoner, en in
V
aanwlling hierop en op basis van een door de deelnemerste onderschriiven
kader een inhoudelijke bijdrage te leveren aan de Metropoolregio.
4) Het College te machtigen om de gevoelensvan de Raad te vertolken in het
ING
bestuursforummet het doel overeenstemmingbinnen dit forum te bereiken en
rekeningnr.7297466
met dit doel naar bevir d van zakente handelen.

K . v . K .Z u i d L i m b u r g
n r . 14 0 6 8 8 4 3
3.
Mij is - naast anderecleskundigen,te weten prof. Fleurke en mr. Haverkate gevraagd om ten behoeve van de Raad een advies te geven over de voorstellen,
BTW nr.
onder meer de technisch-itLstrumentelekwaliteit van de ontwerp-regelingen, de N L 8 0 9 9 8 7 7 7 6 8 0 1
verhouding met de raadsberiluitengenomendoor de Raad tot en met 31 oktober
2012, en de adviezenop eerreerdervoorstel tot vorming van een Metropoolregio,
alsmedeom mijn bevindingcn te geven over de democratischeen iuridiscÀe merites
van de stukken en de ontwerr-regeling in het bijzonder.
TAk

4.
Vanuit mijn discipline reperk ik mij daarbij tot de democratischeen juridische
aspecten. voofts wordt eon splitsing aangebracht in die zin, dat eerst de
Collegevoorstellen worden behandeld; vervolgens de voorstellen inzake de
Metropoolregio, en tot slot de Vervoersverordening,waarna met een Conclusie
wordt afgesloten.

Teunissen
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II. De Collegevoorstellen
l.
De Collegevoorstellenblijken gedicteerddoor het Bestuursforum(brief
van
15 april 2013).Dit moet orwenselijk worden geacht.
a.

b.

c.

Aan dit forum k,>mt geen enkele staatsrechtelijk bekende en geregelde
functie of autoriteit toe. Het ontbreken daarvansóhaadtde staatsràcntJti;tce
principes van verentwoording en rechtsbescherming.
Deze werkwijze i'; in strijd met letter en geestvan de Gemeentewet. Deze
wet en de daarop geëntereglementenvan orde kennen voorschriften voor
de voorbereiding van de vergaderingenvan het College en van de Raad,
waaraaneen meer dan puur formele betekenisdient te worden toesekend.
Met name wordt daarbij van de verantwoordelijken voor de ug.idu ..rt
eigen inhoudelijke besluitvorming verwacht of, en zo ja, àn welke
onderwerpen agerrderingwenselijk is, wat de inhoud rnolt zijn van de
voorstellendie darop aan de Raad kunnenworden voorgelegd.Door van
deze werkwijze al'te wijken dreigen emstige inbreuken op uutono-ie van
de raad en democratischebesluitvorming.
Reeds aanstondsrijst daarmeetwijfel aan de werkelijke waarde van het
bepaaldein artikej 2:l van de voorgestelderegeling: ''1. Voor het bestuur
in de Metropoolt'egio Rotterdam Den Haag is het uitgangspunt dat
besluitvorming a's verlengd lokaal bestuir op transparante wijze
democratisch,gelegitimeerd
plaatsvindt", waarvÁ de toeiichting claimt
dat met deze bepaling"klip en klaar is dat democratischelegitiiatie van
de besluitvoyming in de Metropoolregio een kernwaarde is"l Blijkbaar is
het belangrijker det besluitvorming democratischgelegitimeerd órdt dan
dat zij democratisch geschiedt.
De raad heeft eerder een expliciet afivijkend standpunt ingenomen inzake
een eerdervoorsteI tot vorming van een Metropoolregio. Het is niet juist
dat thans wederotn sterk vergelijkbare voorsJellen worden vooreeiesd
zondet expliciet ir te gaanop dit standpunten de daaraanten groídsËg
gelegde argumenten) maat wel concept-besluitenworden voorgáegd met
verzoek die besluiten zelf ongewijzigd voor te leggen íun de
gemeenteraad,en ongewijzigde en uniforme besluitvorming te bevorderen
in alle 24 gemeentrrraden.
Van de op het ecrdere voorstel ingebrachtereacties en voorstellen is
evenwel nergensairngegevenwaarom deze niet gevolgd zr1n.Dit ondanks
de toelichting (l,rj de bespreking van alternatieve vorïnen van
samenwerking): "Er is intensief nagedacht over de democratische
legitimering en aaarbij ,s dankbaar gebruik gemaakt van de vele
suggestiesdie zijn gedaan door raadsledenen deskundigen,.
Meer dan een vetmelding van de varianten van de Drechtraad en de
Metropoolregio
Amsterdam
kon
ik
echter
niet
vinden.
Overigens worden deze beide varianten afgewezen:de Drechtraad omdat
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een politiek samrlngesteldAB al snel naar een vierde bestuurslaagzotl
leiden en de MRlr omdat dezeniet licht genoegis en raadsledennietáctief
worden betrokker bij de besluitvorming, zoals wel het geval zou zijn in de
voorgestelde zieu wij zenproceduresvan de Metropookógio.

2.

b.

De voorstellenkennerteen weinig heldereprocedureen eenniet reëeltijdpad.
De (bepaald niet scherp afgebakende)voorstellen raken in ieder geval
bevoegdhedenzo'vel van het college als van de Raad,en mogelijk oot a.
Burgemeester"Dit vergt gescheidenbesluitvorming van elk van deze
organen(art. I Wct GemeenschappelijkeRegelingen;V/gr).
Een gemeenschalpelijke regeling wordt dus niet gesloten door de
gemeenten (als r:chtspersonen naar publiekrecht), doch door separate
bestuursorganen.\{iet steeds blijkt dat zulks door de initiatiefnemers is
overzien: van de (wijze van) besluitvorming van elk van deze
bestuursorganenon de onderlinge afstemming áaarvan blijkt nergens.
zelfs ontbreekt een inventarisatie van welke wettelijke en urid"r.
bestuursbevoegdh,rden
nu eigenlijk preciesworden ou.rgód.ugen;wat de
daarbij gesteldebeperkingen en voorwaarden zijn, enin hoe de afbakening
preciesmoet wor<lengetrokkenmet cle bij het bestuursorgaanresterendè
bevoegdheden.En de toelichting stelt ongenuanceerden met voorbijgaan
aan het duale karakter van het gemeentelijke bestuur, oat- ae
gemeenteradenbesluiten tot het aangaanvan de regeling, en over
de
doelen van de samlnwerking en het takenpakket.
Reeds op 15 mei wordt een eerstebesprekingin de commissie Bestuur
voorgesteld;een tweede op l2juni. Binnen veertien dagen daama moet
besluitvormingin rle Raadeenfeit zijn.
Een dergelijk krap tijdpad laat geen enkele ruimte voor voorafgaand,
overleg, inspraak, of inwinning van adviezen.Hier keert gepretendèerde
slagvaardigheid z ch onaanvaardbaar Íegen autonomie, dèmocratische
besluitvormingen rechtsbescherming.
De enige 'harde'r:den die voor deze over-spanningwordt aangevoerdis,
datnaar verwachti:rgde huidige plus-regio'sper 1jánuari 2}r{afgeschaí
zullen worden. De ze verwachting moet echter minst genomen speculatief
en weinig realistisr:hheten.Terwijl de vakantieperiodLreedsaanbreektis
nog altijd geen enkel concreet (wets)voorstel ter zake aan de
volksvertegenwoordigingvoorgelegd, terwijl besluitvorming en (vooral
ook) wijziging var reeds bestaandestructuren een aanzienlilktijdsbeslag
zullen vergen. zelts de bestaandeplus-organenhebben nog attijo geei
wetsvoorstel gezierrwaarin sprakeis van opheffing van de wgr+ èrvol oe
instelling van V,)rvoerregio's, terwijl evenmin duidehjÈ is welke
wettelijke taken op het gebied van verkeer en vervoer de minister ziet voor
de vervoerregio's. In de brief van 24 april 2013 van de Stadsregio,s
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Amsterdam en Rotterdam en StadsgewestHaaglandenaan de Minister van
I&M verklaren zij, dat z4 op dit moment nog geen wetsvoorstelgezien
hebben waarin slrrake is van opheffing van de Wgr+ erVof de insáIing
van vervoerregio's. zij willende wettelijke planvoorzieningvoor de wgri
regio's gehandharfd zien. Daartoe willen zij in de omgevingswet (die ook
nog moet komenI een wettelijke planvoorzieningvoor de vervoerregio's
die qua hiërarchie gelijkwaardig is aan die van de provincie.
Is het dan reëel om nog vóór augustus besluiten te verlangan van de
gemeenteradendie dus op die nog onbekendewettelijke voorziening(en)
moeten berusten?Enkel omdat er 'voornemens' zouden zijn dat de wgrí
per 1 januari wordt opgeheven!Als dit beleidsmatigal verantwoordzou
zijn - quod non -. juridisch is het bepaaldriskant: men denke enkel aan de
rechtspositiesvan het op dit moment bij de Wgr+ werkzame werknemers.
Een jurist kan in dezeomstandighedentoch echt niets andersaanbevelen.
dan het dringende advies om niets te doen voordat de wetsever
duidelijkheid in d rze heeft verschaft!
En de provincie rvordt reedsopgevoerdals deelnemer,terwijl nog op 25
maart 2013 een brief van het college van Gedeputeerde staten is
ontvangen,waarirLhet bekendestandpuntvan de provincie wordt herhaald
dat z4 niet zullen Jeelnemenin de Metropoolregio.
Een standpunt,da;juridisch overigenszeerbegrijpelijk is: nergensblijkt in
de regeling welke provinciale bevoegdhedenworden overgedragen,en of
het hier gaat om bevoegdhedenvan provinciale of Gedeput..rá. Staten,
dan wel cdK. Zel s de 'considerans'heeft hiervoor g""r oàg. Toch zijn de
voorstellers zich zeer wel bewust van het standpunt van de provincie,
blijkens de toel ichting: "GS zullen echter niet deelnemen in de
Gemeenschappelfikeregeling, maar zullen in alle gevallen goed willen
samenwerken mq de metropoolregio Rotterdam Den Haag. De vorm
woarin is onderw zrp van nader overleg met de provincie in de komende
periode. (...) Het bestuursforumgaat graag in gesprek met de provincie
Zuid-Holland om tot afspraken over de samenwerkingsvormte komen.',
In afwachting <laawan wordt toch alvast voor de provincie een
'volwaardige
plaats' ingeruimd in het AB en in de Vervoersautoriteit.
Een dergelijke mnpak lijkt moeilijk verenigbaar met het reeds
gememoreerde "citgangspunt dat besluitvorming als verlengd lokaal
bestuur op trarwparante wijze democratisch gelegitimeerd moet
plaatsvinden", en met de erkenning van de voorstellers zelf ,,dat het hier
gaat om een r,mjeure beweging die alle zorgvurdigheid in de
besl uitvorming vr c agt" .
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De voorstellenzijn o.rduidelijk,en ten dele zelfs onverstaanbaar.

a.

Het eerste vo,lrstel vraagt om instemming met de ontwerpGemeenschappelijkeregeling, zodat deze na de zomer ondertekend kan
worden.
Het hiermeeimpl iciet opgelegdetijdpad is onder2 reedsgekritiseerd.
op de ontwerp-(iemeenschappelijkeregeling zelf zal hierna onder III.
worden ingegaan.

b.

Het tweede voorstel vraagt een besluit de strategischagendaKwaliteiten
Verbinden te bes<,houwenals contourenvan een door het AB op te stellen
strategische agerda als bedoeld in de Gemeenschappelijkóregeling.
Strategischeagenda'snoch contourendaarvan zijnjuridiscÀe begrlppen;
zij kennen mitstlien noch toepasselijkheiduur de hoofdstukk.n-t-s
Algemene wet lrcstuursrecht (voorbereiding, zienswijzen, wijze van
vaststelling, beke rdmaking), noch van de hoofdstukken 6-g (bezwaar en
beroep).
of dat wel het geval is met een (raads)besluittot,beschouwen'is nosal
twijfelachtig: op r,relkrechtsgevolgzou dit gericht zijn?
Bovendien is onduidelijk, hoe de Raad reeds op dit moment een besluit
kan nemen ten aanzienvan een nog op te stellen strategischeagenda als
bedoeld in de (nog op te richten) Gemeenschappelijkeregeling
Metropoolregio Rotterdam Den Haag door het (daarbij nog in te stetten)
AB.
De vraag, hoe eer dergelijk raadsbesluit zich zou houden bij toetsing aan
het algemeen be ginsel van de rechtszekerheid,lijkt niei moeili.lt t.
beantwoorden.

d.

De beoordeling vm de financiële voorstellen laat ik graag aan anderen
(prof. Algra te utrecht verkondigde reedsop goede grond dát juristen niet
kunnen rekenen).
Laat ik het op dit moment houden bij de indruk, dat de omvang van de
door de gemeentealdus aan te gane verplichtingen onduidelijk lijkt. wel
zal worden ingegaan op de bedenkelijke financiële implicaties van de
keuzevoor een ciriele rechtspersoonlijkheid
bezittendOpenbaarLichaam.
Het toppunt echter is de blanco-volmachtdie van de Raad wordt gevraagd
om verder te laten onderhandelenen handelen door het collese.
Bij een kwestie als deze - in feite afstand van raadsbevoegdhed.r,- lán
uiteindelijk een besluit enkel door de Raad zelf verantwoord worden
genomen,nadat al e contourenvolledig duidelijk zijn en alle alternatieven
grondig zijn gekenden zorgvuldig afgewogen.
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III. De voorstelleninzake le Metropoolregio
1.

De gekozenconstruclie.

Volgens de toelichting is els bestuurlijke organisatiegekozen voor "verlengd lokaal
bestuur, in de vorm va72€0h lichte Gemeenschappetiikeregeling, met een beperkte
ambteI ij ke organisati e"'.
De organisatie moet namllijk dienstbaar zijn aan de inhoudelijke doelen die de
Metropoolregio zichzelf s1elt.'De gemeenteradenaan zet' betekènt besluitvorming
dicht bij huis organiseren.Voorstellenworden eerstin de eigen raad besprokenen
via het AB-lid van die g(,meenteworden de standpuntenvan de raad in het AB
ingebracht. Dus geen vierrle bestuurslaag.De 24 gemeentenkiezen voor een klein
en slagvaardigAlgemeenllestuurbestaandeuit 1 vertegenwoordigerper gemeente,
waarbij de vertegenwoordger door de eigen gemeenteraadwordi *ngi"t"n.
De
gemeenten Rotterdam er Den Haag wijzen daamaast hun burgemeester en
wethouder verkeer en vervoer aan. Door daarnaastbij grote besluiien maximale
betrokkenheid vooraf te organiseren (geen besluit, voordat het aan de
gemeenteradenis voorgelegd), wordt de democratischelegitimatie versterkt. In
deze constellatiekan de vr:ftegenwoordigerper gemeentehei besteeen bestuurder
zijn (maarde gemeenteradr:n
beslissenuiteindelijk zelf).
Dezetoelichtingis misleidr:nd.
Nergens is verantwoord w nrom niet echt een lichte gemeenschappelijkeregeling
is verkozen,maareen OperbaarLichaam (art. 8'Wgr).Dat is in stirjOmet arr g tid
2Wgr, dat een openbaarlichaam aanmerktals gereserveerdvoor bijLondere (en dus
als zodanig de beargumentcren)situaties.
Impliciet kan een belanÉrijke reden worden gevonden in artikel 3:7 en de
toelichting bij dat artikel. lllijkbaar moet de Metropoolregiorechtspersoonlijkheid
naar burgerlijk recht bezitlen. Vy'aaromdat eigenlijk nodig is, en wat dan wel het
bijzondere in dit opzicht is van de Metropoolregio, wordt niet met zoveelwoorden
vermeld. Niet in ieder ge ral is dit vanwege het eigenaarschapvan de MRDHorganisatieen verantwoordelijkheid voor het behoudenvan de continuiteit daarvan
en vooÍ het behalen van resultaten, want die zin blijkens de toelichting
civielrechtelijk bij alle gemrenten.
Een riskante positie is dit overigens, als men bijvoorbeeld bedenkt dat de
rechtspersoonlijkheid
van de Metropoolregio(art. 3:7)hetopenbaarlichaam zelf de
bevoegdheid geeft tot het sluiten van allerlei vormen van overeenkomsten,zoals
arbeidsovereenkomsten,koop- of huurovereenkomsten en overeenkomsten tot
opdracht, doch dat de financiële consequenties,evenals van deelneming door de
Metropoolregio in privaatrechtelijke verenigingen, coóperaties, naímloze of
beslotenvennootschappenof stichtingen,voor rekening van die gemeentenkomen.
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Aan dezen komt echter niot meer invloed hierop toe dan een zienswijzenprocedure
(toelichting art.3:7).
Bevoegdhedenkunnen nit:t aan het burgerlijk recht worden ontleend
doch moeten
eerstdoor eenpubliekrechtelijkewet zqntoegekend:zie hierovermijn
De Overheid
in het burgerlijkrecht,yup 1997.
Onjuist en gevaarlijk is dt s de opvatting van de toelichting: "De privaatrechtehike
bevoegdhedenvan d3 Metropoolregio zijn in beginsel onbeperkt, voor
zover ze
worden uitgeoefend bin.nen het belang (mtjn onderstreping)
waarvoor de
gemeenschappeltikgregeling is getroffen". Een dergelijke opvatting
miskent het
publiekrechtelijkelegalite:tsbeginsel(of beginsel van wetmatigheid
van bestuur),
alsmede het belang varl publiekrechtelijk handelen bove-n privaatrechtelijk
handelen, zoals onderstreept in het Windmill-anest. Yoorts houdt
zij ernstige
risico's in voor autonomie,democratieen rechtsbeschermins.
Waarvoor is het zo ossentieel dat de Metropoolregio privaatrechtelijke
rechtshandelingen kan vcrrichten? Het gesignaleeràe risico van misbruik
of
oneigenlijk gebruik ligt innstonds op de loár bij de voorbeelden die
worden
genoemd van het sluiten van allerlei vorïnen van overeenkomsten,
zoals
arbeidsovereenkomsten,koop- of huurovereenkomsten of overeenkomsten
tot
opdracht. Het risico blijkt al heel sterk bij de opmerking, dat onder het venichten
van ptivaatrechtelijke rech;shandelingenook valt de oprichting van of deelneming
aan pÁvaatrechtelijkerechtspersonenzoals de verèniging, de coóperatie,
de
naamloze of besloten venrLootschapof de stichting. In dé piaktijk kan
men
legio
voorbeeldenaantreffenvaÍt 'privaatrechtelijke' sticÀtingenen vennootschappen,
die
enkel in het leven zijn geroepenom lastigepubliekrecÈehjkeregels *àrborg.n
te ontlopen. Stuk voor strk betekenenzij ernstige risióo's voor "r,
democratische
grondslag,
publiekrecltelijke
bevoegdheidsregels, legaliteitsbeginsel,
publiekrechtelijk toezicht en verantwoordingsplicht 1n rechtsbóschermini
van
byrgers. De Metropoolregio kan dit alles echtér doen en instellen na
enkól een
zienswijzete hebbengevrarrgd.
De Wet gemeenschappelijl.e
regelingenis nu juist in het leven geroepenom een
beter en publiekrechtelijk rÍternatief te geven voor bevoegdhedeáovereenkomsten
van overheden, waarbij de zojuist gememoreerdewaarden gewaarborgd
blijven.
V/eliswaar heeft deze wet jn artikel 8 ook de vorm opengestàldlrur, ..i
op.rrbuu.
lichaam: de allerzwaarstr vorm die een gemeerrschappelijke regeling
kan
€uulnemen,met privaatrechtilij ke rechtspersoonlijkheid.
Daarmee is echter allerrrinst gezegd, dat geen andere gemeenschappelijke
regelingen mogelijk zijn, rroch, dat daarbij g"èn -og.lijkheden bestaan'àm
de
noodzakelijke burgerrechteijke rechtshandelingente venichten, zoals
het aloude
voorbeeldvan het kopen van potloden (maarlaten wij het anno 2013 maar pc,s
op
houden).Die vormen zijn wel degelijk mogelijk, zówel van gemeenschappelijke
regelingen als van andere vorÍnen van overheidssamenwerUing.
Zij zijn allèàn niet
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onderzocht. En daarmee is het vonnis geveld: zelfs artikel 8 Wgr stelt andere
regelingenvóór die van het openbaarlichaam.
Niet de rechtspersoonlijkheidis exclusief kenmerkendvoor een openbaar
lichaam,
doch de - overigensvrij duistere- grondwettelijke statusvan artikel 134 Grw. Het
openbaar lichaam onders,;heidt zich met name van andere gemeenschappelijke
regelingen, doordat er takrn of bevoegdhedenop een anderuibt ou.rgaan, aldus
Kortmann.
Een openbaar lichaam bsschikt over alle bevoegdheden die een bestuurslaag
kenmerken: verordenende bevoegdheid; besluitbevóegdhedenals bestuursorgaan;
privaatrechtelijkebevoegd.reden,
en....zelfstandigheid!Waar de Wgr die in de ogen
van de voorstellersonvoldrtendebiedt, zoalsvoor wat betreftde mogelijkheidom in
een concreet beleidsontwrp als Metropoolregio deel te nemen in een andere
gemeenschappelijkeregeling, wordt dezern een uitdrukkelijke bepaling verzekerd
(art. 3:6). voor de rarlen kon ook hier wel volstaan worden met
de
zienswijzenprocedure. Helzelfde geldt als de verzelfstandiging zich voortzet
doordat de vertegenwoord.gers van de gemeentenin het AB een of meer van hun
bevoegdheden
overdragenMlnhet dagelijksbestuur(art. 3:3).
Het openbaar lichaam is de constructie van 'top-down-besturen': zij kent geen
verkiezingen,geenterugnamevan bevoegdhedenzoals mandaatof delegatie,geen
gelijkwaardigbestuurlijktcrezichtzoalseengemeente,geenparlementairstelselmet
aftredingsplichten,enz., enz. De autoritaire,ondemocratiscÀe,
inslag blijkt wel het
duidelijkst uit het gerescrveerde voorzitterschap en vioe-voorz]tterschap van
Metropoolregio en
v lrvoersautoriteit voor
de burgemeesters resp.
verantwoordelijke wethouders van de twee grootste stedón @rt. 2:5 GR
Metropoolregio;art. 5 VercrdeningVervoersautoriteit).
Het is wel degelijk domweg een vierde (of als men Europa meetelt vijfde)
bestuurslaag!Misschien dlt deze bestuursvorïnvoor specifieke omstandigheden
nodig kan blijken (zoals rok art. 8 'Wgr. dat stelt), maar daawoor zullJn dan
dwingende redenend moetsn worden aangevoerden compenserendewaarborgen
moeten worden ingebouwd voor de in te leveren waarden.
Het is zeker seen lichte gemeenschappelijke regeling. Een lichte
gemeenschappelijke
regelingis in feite gewoonde publiekrechtefijkevaiantà
O.
privaatrechtelijke bevoegdlredenovereenkomst.
Zij kan gewoon worden gebaseerd
op artikel 1 wgr, en vormt zelfs het uitgangspunt van die wet. Hót is een
overeenkomst van de rad,:n, de colleges van burgemeester en wethouders en
eventueel de burgemeesters,van twee of meer gemeenten,om afzonderlijk of
tezamen(ieder voor de ei1;engemeentelijkebevoegdheid)een of meer bepàalde
belangen van die gemeentente behartigen. Het is (zoals ook de privaatrechtelijke
overeenkomst)een in principe open vorm, die alle mogelijkhedenbiedt om aan de
wensen van de deelnemerste worden aangepast.Uit oogpunt van autonomie en
democratieis wezenlijk dat het een regeling is van onderop, in plaats van bovenaf.
-opgeàragen;
Er worden geen taken of bevoegdhedenafgestaan,wel
zij blijven
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volledig in handen van de deelnemers, maar worden uitgeoefend
biruren de
afsprakenvan de overeenkomst.
Bij zo'n gewone (lichte) gemeenschappelijke
regeling kan bijvoorbeeld worden
gedacht aan een democratisch gestuurd ontwikkelingsmodèl
dat werkt met
consensus, in plaats van een sturingsmiddel van bovenaf zoals
een Openbaar
Lichaam.
Dit vraagtom enigetoelict,ting.
Van democratischerechte:r en middelen is uiteraard rechtstreekseverkiezing
van
een vertegenwoordiging essentieel. Daarvan kan bij een Openbaar Lichaam
helaas
geen sprake zijn. Des te trcherpervalt dan de schijnwerper op
de democratische
rechten en middelen van <[eveftegenwoordigersin het AB. Die blijken
echter in
feite geen vertegenwoordigerste zrlnvan burgers, en zelfs niet van 1.udan,
maarvan
andere overheden; de gerneenten.onduidelijk blijft, of zij zowel
de colleges
vertegenwoordigenals de Jtaden;onder een duaal stelselbesist geenvraag
zonder
politieke enjuridische ladirLg.
De toelichting stelt voor, <[atgemeenteraden
een collegelid aanwijzenals AB-lid.
Dat bevordert de politieke verantwoording in de eigen iaden. Het past
nu eenmaal
beter in de verhoudingentrssen raad en óollege,indien een collegelid in
de eigen
raad ter verantwoording wordt geroepen over zijn of haar
rol in de
metropoolsamenwerking <[an wanneer een raadslid uit de eigen
ruad ter
verantwoording wordt geroepen.Deze democratischeverantwoordingslijn past
ook
beter bij de wijze waarop de raad de eigen bevolking vertegenwoordigt
en de
manier waarop bewoners I'an de eigen gemeentende overheiJaansprekJn
op oe
besluitvorming in de metrolrcolsamenwerking.Daamaastkan een raad.teallen
tijde
besluiten een portefeuillehcuder, zoals die van Verkeer en Vervoer, uit
te nodigen
voor het geven van een toelichting in een raadscommissieof raadsvergadering.
En
tot slot kunnen raadsledengebruik maken van de instrumenten die zij
ook ln trun
eigen raad ter beschikkin g hebben zoals het stellen van schrift"ii;t
. vragen.
Aldus de opmerkelijketoelichting. Deze heeft blijkbaar nog geen kennis genomen
van de Wet Dualisering en ontwijkt de werkelijke juridische kwesties
van
verantwoording en vertroutvensbreuken.Maar vooral: zij miskent, dat wethouders
onder het duale bestuur géén volksvertegenwoordigerszi.jn, doch wellicht
zelfs
professionelebestuurdersvitn buiten. Als zij tot vertigenwoord.igend
lid in het AB
worden gekozen,is het wel zeerwonderlijk wie zij dan wel vertegenwoordigen:
het
college,de gemeenteraad,
dr)gemeente,of de kiezer.Deze laatsteis dan *.É.g ,r".
uit beeld.
Verder rijst de vraag naar <Ledaadwerkelijke invloed van deze leden van
het AB.
Die invloed kan zowel politiek als juridisch zijn. Politiek lijkt bijvoorbeeld
van
groot belang welke gemeenlemen vertegenwoordigt.JuridiscÍr gaíthet
echter om
de rechtenen bevoegdhederL
van de AB-leden; -.ina*.
het dÀocratisch gehalte
daarvan.Vanouds is voor volksvertegenwoordigershet meest essentiële
middel het
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budgetrecht.Het verwerpon van de begroting van een bestuur of bestuurder is de
ultieme uiting van de volkiwil dat men het beleid van dit bestuur of deze bestuurder
verwerpt. Het was de macht van het geld die aan de voet lag van
de
vertegenwoordigendedemocratie: de bedelbrief en de slogan 'No taxatión without
representation'waarmee <lethee in Boston overboord ging. En nog steedsis het
begrotingsrechthet zwaarslewapen van de volksvertegenwoordigingluitera a.6.zqn
meer verfijnde varianten <laarvandenkbaar en normaliter even Ëffóctief (zoals het
korten van 1 Euro op de begroting van het departement of het salaris van de
bestuurder)) maarniettemirr.
Dit budgetrechtlag in 1t166-1868ook ten grondslag aan de vestiging van ons
parlementair stelsel, en c aarmee aan de overwinning van de (repreJentatieve)
democratieop de dictatuur
Nog steeds is dit furdament van ons staatsrecht slechts ongeschreven
(gewoonte)recht.
Het belangrijksteaspectvim dit stelselis, dat een bestuurof bestuurder datof die
niet langer het vertrouwen heeft van de volksvertegenwoordiging,dient af te treden
(vertrouwensregel).
Die vertrouwensregelop I aar beurt steunt weer volledig op betrouwbaarheid van
alle door bestuuren bestuu.derverstrekteinformatie.
Essentieel voor de werking van een parlementair stelsel is natuurlijk dat er
informatie wordt verstrekt. Maar bijna even essentieelis, dat die informatie naar eer
en gewetenwordt verstrekt: volledigheid, juistheid van die informatie. En tot slot is
van belang, dat de informatieplicht in beginselonbeperktis: zowel over gevoerd als
nog te voerenbeleid.
In het verlengde hiervan ligt de integriteitsproblematiek: van bestuurders en
volksvertegenwoordigerswordt een onkreukbareuitoefening van hun functie geëist.
Qrtriet,datzij geenbandennrogenhebbenmet de gemeenschàp,
integendeel).
Voorts steunt de vertrouwe rsregel op het afleggen van rekening en verantwoording
van gevoerdbeleid.
Verder kunnen tot demor;ratische middelen worden gerekend: het recht van
interpellatie, het vragenrecht,het recht van enquête.
Het betreft hier (evenals trij het budgetrecht en het recht op informatie) vooral
hulpmiddelenom de essen,iëlerechten:de veftrouwensregelèn het parlementaire
stelsel,tot hun rechtte doenkomen.
Al deze waarborgen krmnen zowel in een lichte als in een zware
gemeenschappelijke regeli rg worden opgenomen; ook dus bij een openbaar
lichaam.
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Van dit alles is in de vootstellenopvallendweinig terug te vinden.
Enkel het recht
van initiatief als van ametLdementwordt nu toegekendáan de
leden van het AB in
aftikel 2:4 (motie is geen juridisch recht maar ein politiek instrument).
Het blijken
bij naderebeschouwing v tlstrekt onvoldragen bevóegdheden:
verder dan het doen
van voorstellen reiken zry niet; de afdwingbaarheidontbreekt. Hiermee
degraderen
ook deze laatste middelen van juridische instrumenten tot politieke
signalJn, meer
niet.
Mogelijk zelfs minder: t,o kan het recht van initiatief ook fungeren
als een
slagboom tegen voorstellrln van raad of provinciale staten. Als
die voorstellen
geagendeerdwillen hebbetL,zullen zq datimmers via hun vertegenwoordiger
in het
algemeenbestuurmoeten<loen(toelichting art.2:4).
Het zijn dus geenbevoegdlredenvan de raden,maar van leden van het
AB, waarvan
de raden in feite aftranketijk worden. Zeker bij een Openbaar Lichaam
zijn de
deelnemendegemeentenvolledig gebondenaan de besluitenvan de Metropooiregio
(vgl. artt. 10-10aWgr).
Ook overigens is sprake vin een sterkemate van gebondenheid:eenmaal
opgericht
'íuurto.
is opheffing of zelfs wij ziging nog enkel -og€tijt bij gelijkluidende
strekkendebesluiten van a[e bestuursorganen(ruimer dan di gémeenten!)
die aan
dezeregelingdeelnemen(artikelen6:4 en6:3).
Uittreding kan eveneenserkel met gelijkluidende instemming met de voorwaarden
door alle deelnemendebestuursorganen,en men is volledig afhankelijk
van het AB
voor het regelenvan de ger olgen daarvan(aaikel 6:2,leden 1 en 3).
Slechts één bepaling geeff een duidelijke sanctioneringsmogelijkheid.
De slotzin
van artikel 2:3 lid 5 bepaa t'. "Indien het betrffinde veírcgenwoordigende
orgaan
het vertrouwen in het eigzn lid van het algómeenbestuur verliei,
kan dit tid
ontslagenworden".
Dit lijkt op het oog een zeer effectief middel, vergelijkbaar
met de
vertrouwenskwestietussen :aaden wethouder.
Bedacht dient evenwel, dat de veftegenwoordigerin het AB zit, zelf eencollege
dat
meer gelijkenis vertoont rnet de raad dan met B&w (al is het bepaalí
niet
democratischsamengesteld).
Daarmeekomt de vergelijking meer in hei vlak van
een vertrouwensbreuktussenraad en raadslid. Maar die verhouding is een
volstrekt
anderedan die tussenraad ln wethouder; evenals de sanctionerinismogelijkheden.
En de kwestie wordt nog vortroebeld doordat het hier niet gaat om verantwoording
over beleid van college of wethouder, maar oveï beleid van
een ander
bestuursorgaanvaneen anderrechtspersoonlijkheid
bezittendlichaam: het DB van
de GR Metropoolregio.
op dit moment hebben dr raden nog inbreng, doordat zij de regeling
kunnen
tegenhouden.Maar als de;:e regeling er eenmaal is, zijn de raden
eri colleges
feitelijk afgeschaft;aanvantr:elijk'enkel' voor de nu overie dragenbevoegdheden;
voor wie de ontwerpen goed leest met als te verwachten eindsituatie
volledise
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overdracht.Al die tijd worden de raden wel nog keurig geinformeerd,
en mogen zij
(vooral achteraf) overal o\er meepÍatenin.rn ii"nr*i]z"enprocedures,
maar vrijwel
nergens mogen zq zelï nog over beslissen, en zq
ontberen effectieve
sanctiemiddelen. De voo rgestelde gemeenschappelijkeregeling geeft
zeer ver
gaande bevoegdheden aar de Metropoolregio, èn ttlt.ni
ttei opgemerkte ten
aanzien van de burger:rechtelijkemogelijkheden worden deze
ook-uung.nomen
zondet dat er bevoegdhecen worden overgedragen.Veel openingen
zitíen in de
omschrijvingen van doeleinden en bevoegdhedenom taken èn
bevoegdhedenvan
de Metropoolregio uit te t reiden en over te dragen, zonder dat
de gÀeenteraden
daar nog aante pas komer. Artikel 3:1 lid 1 noemt zonder blikken
of blozen als
taak van de Metropoolregi > het bevordert
voorspoedigeontwikkelinl; in het gebir
toevertrouwde voorzienin3en. Begrippe
functioneren hier kennelijll als containerl
Hieraandoet niet af, datv(,lgenslid 2 voorlopig nog instemmingis vereist
van alle
vertegenwoordigende orgÍmen indien andere terreinen worden
betreden
dan
'verkeer
en vervoer' en 'het economisch vestigingsklimaat,. De toelichting
vermeldt alvast, dat voor rt;imte, wonen en groen ambities worden geformuleerd
en
de Metropoolregio daar de :ol van 'aarlager van lokale initiatieven, kan
vervullen.
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IV. De Vervoersverordening
Hierover kan ik thans kort zijn.
1.

Ook hier is sprakev€n een onbegrijpelijkeregeling.

De regelinghjkt bovlndien nog minder gefundeerddan de GR Metropoolregio
?
zelf.
Fr wordt nu al gedelegeerdi,aneen commissiedi. nog niet eensis ingesteld
(Vervoersautoriteit)door eettrechtspersoon
die zeHnág niet eensbestaat(Metropoolregio),
en dat op grond van een wet die nog niet eensals voorsiel aanhangigis gemaakt
(Wet
afschaffingplusregio's).
De (wettelijke) groncslagen van dezeoperatiezijn onduidelijk. V/at is
de
i
formeelwettelijke basisvoor de taken van dezeVervoer"sautoriteit?bp
welke verordenencle
bevoegdheidis de instelling gebaseerd;waaÍop steuntdie verorderr"nà" bevoegdheid,
en hoe
ruim is deze?En op welke bovoegdheidvan *èlk" deelnemendebestuursorgur..,
berust
eigenlijk het al op voorhand, bij de oprichting van de Metropoolregio, dwinlend
opleggen
van de instelling van eenbepaaldebestuurscommissie?
4'
Een voorbeeld.De VrrrordeningVervoersautoriteitbepaaltdat het Algemeen
Bestuur
van de Metropoolregio de vcrvoersautoriteit instelt. De Toelichting op
de MËtropoolregio
stelt evenwel,dat de wettelijJtebevoegdheidvoor de vervoerrrgio
f.it januari 2012zal
komen te liggen bij het Dagetijks Bestuur, als de Wgr+ wordt ing.Lon
Ën, en dat daarin de
vervoerregio aan een aange\4ezenopenbaarlichaamzal worden io.ga*"r.n,
en noemt als
bron de Nota Bestuur in samr:nhang.De bestuurlijke organisatievan Nederland,
Ministerie
vanBZK'maart2013. Elderswordt evenwelin dezeHdótoelichtingvermeldt,
dat de
voorgesteldeGR Metropoolr,:giohet Algemeenbestuurverplicht o]o ,d. betreffende
bevoegdheden'over te drage:raan de bestuurscommissieVervoersautoriteit,
doch dat deze
overdrachtop grond van de \/gr niet bij gemeenschappelijkeregeling kan geschieden.
Daarom gebeurtdat met de hLstellingsverordeningVêivoersautoriteit Rotterdam.
Niet
duidelijk wordt, of hiermee dm niet in strijd met (het kennelijke verbod van)
de Wgr worclt
gehandeld,nu toch eerstde b rvoegdheidwel degelijk bij gemeenschappehjÉe
regeling(GJR
Metropoolregio)aanhet AB tnoet wordentoegeteod,wilá"ze die bevóegán.io
bij eendoor
dat AB zelf uitgevaardigdevcrordening kunnen toekennenaan een eigen
bestuurscommissie.
5.
En in strijd met de we.telijke bevoegdheidsattributieaan AB en DB (art. 25
Wgr)
verplichten de ondertekenaartvan de gemeenschappelijkeregeling het nog
à te stellen AI]
van de Metropoolregio op voorhand om als bestuurscommissie V.-oérsautoriteit
in te
""n
stellen(art.2:7lid 3). Artike, 25 Wgr kent de beslissingsbevoegdheid
hiertoeevenweltoe
aan het AB - of na delegatielret DB - na verkregentoestemmingvan de raden
van elk der
deelnemendegemeenten,die Íeze toestemmingslechtskunnen onthoudenwegens
strijd met
het recht of het algemeenbeleng).
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6'
En hoeverhoudtdezeverplichtingvan art.2:7 lid3 Metropoolregiozich
met het
bepaaldein att. 10:18Awb, datde Metropoolregiozo'n instellingte
allentijde weerongedaan
kanmaken?

7'
ook de bevoegdheidsverdeling
tussenopenbaarLichaamen Bestuurscommissie
Vervoersautoriteit
is zeeronrluidelijk.Hoezit hèt bijvoorbeeldmet de vaststellingvan de
begroting,het heffenvanrechtenenhet vaststellenvanverordeningen
met sancties(art. 25lid,
3 Wgr)?

Conclusie:eenonrijpevrucht waarvaÍconsumptie
ten stelligstewordt ontraden.
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V. Conclusies
Door de raden is in reactie op een eerdere versie om aandacht
gevraagd voor
democratieen autonomie.
Hoewel regeling en toe ichting zich uitputten in betogen van
democratische
legitimatie; voeding van cnderop; verlengd lokaal bestuur, en
afwezigheid van een
vierde bestuurslaag,blijkt in werkelijkheià voor geenvan deze
tradjtionelewaarden
in de voorstellenenigebelangstellingte bestaan.-Eris gewoon (weer)
gekozenvoor
de allerzwaarstebestuursv)fin: een openbaar lichaam,
In werkelijkheid is daarmeewel degelijk sprakevan een extra bestuurslaag.
De realiteit blijkt een (Gemeenschappelijk) openbaar Lichaam,
iaarin de
Vervoersautoriteitis opgerLomenals Bestuurscommissie.En zo,nconstructie
is, hoe
men het ook wendt of keeIt, een vierde bestuurslaag.Hierbij worden
bevoegdheden
van volksvertegenwoordigingen, colleges en ienhooitige
bestuurdás vaÍl
gemeenten overgeheveld naar een Algemeen Bestuur,
Dagelijks Bestuur en
Voorzitter van een nieuw orgaan of lichaam. De band met de ,zelfbeslissende,
burger wordt daarmeewel heel lang; in feite gewoon verbroken. Er is geen
sprake
meeÍ van een rechtstreekszelfgekozen
bestuur;
noóh
van enig
_vertegenwoordigend
parlementair systeem met verantwoordingsen aftredingsregels,en evenmin van
afdwingbare parlementaire rechten van amendement,initiatiéf en budgetrecht.
En
de autonomebevoegdhedettvan de raden worden volledig uitgehold; zij"verkeren
in
niet meer dan eenfiatteringsbevoegdheid
van het fait accàmpÈ.
Inspraak en medezeggens;hap zijn in de wgr onbekende fenomenen,
om van
zelfbeslissingmaar niet te spreken.Zi zi
Mogelijk zoudenzij wel te regelenzijn, n
een Openbaar Lichaam wcl functioneel :
wel geschikte figuren zqn niet onderzo<
regeling met uitgesproken delegatiecor
bestuursorgaan kan het rlelegatiebesluit te allen tijde intrekken),
of andere
samenwerkingsvormendie zich lenen voor meer demoóratischeinvloed
en bestuur
vanafde basis.
Dat dit moeizamer zou werlren dan sturing van bovenaf is een veelgeliefd
argument
van bestuurders,dat op drijlzand berust (vgl. het Lenteakkoord).
zeker na de kritiek van r,ele gemeenten (waaronder westland)
op de nu weer
gekozenvorm (OpenbaarLichaam),die ook reedsgekozenwerd
in de eersteversie
van een Metropoolregio, is onbegrijpelijk waarom bij de kritiek van
de raden niet
werd stilgestaan.
Belangrijker echter is, dat de voorstellen berusten op aannames
en verwachte
voorstellen van hogerhand. Het is juridisch ten ene -àb g.*oon onverantwoord
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om op basis van de huidigc 'informatieverstrekking'tot besluitvorming
over te gaan.
Het is een raadsel hoe van de gemeenteradenverwacht kan worden íat
zij dat toch
gaan doen, en nog wel met de gesteldekorte dead-lines,waaÍvan
de noodzaak nu
juist wordt onderbouwdntet de nog niet bekendevoorstellen.
Zelfs degenendie
deze besluitvorming van (:e gemeenteneisen en voorstellen daarvoor foimuleren,
blijken zelf nog niet eens over de meest essentiëleinfo beschikken. Derhalve
dient
dezehele operatiepas op d o plaats te maken, totdat anderen(wetgever en provincie)
gesprokenhebben.
Dit geldt zeket de Vervoe.'sautoriteit.De nu voorgesteldevorÍngeving is
volstrekt
duisteren in ieder geval strijdig met de geldenderegelgeving.
v/el kan inmiddels worden gedacht over een waarlijk lichte regeling
(gemeenschappelijkeregeling of andereregeling), waarin samenwerking
staaivoor
sturing, en een ontwikkelingsmodel wordt gevolgd, waarbij naar bJhoefte
kan
worden gewerkt met veritntwoorde figuren van (voortschrijdend) mandaat
en
delegatieconform de Awb.
Zii staat garunt voor 6rotere flexibiliteit en snellere besluitvorming (vgl.
Lenteakkoord),met volledi; behoudvan democratieen autonomie.
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