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ProÍ. mr A.Q.C. Tak
1. Op 25 aptil 2013 is c oor het College van Burgemeester en Wethouders van , ,
westland een nieuw orrtwerp-Gemeenschappelijke regeling Metropoolr.il !filïïiï:ffii1,1
Rotterdam Den Haag (met'foelichting en Artikelsgewijze toelichting), alsmede eerreteÍoon 043 - 3s8 10 06
Verordening Vervoersautoriteit Rotterdam Den Haag, met Contouren van deTetefaxo43-3581007
strategische agenda "Kwali;eiten Verbinden" ter besluitvorming voorgelegd aan de bja.bv@hotmail.com
Raad van de gemeente wes land. 

www.tak-teunissen.nr

2. Door het College is aan de Raad hierbij voorgesteld om de navolgende
besluiten te nemen (kort sanrengevat):

1) In te stemmen met de ontwetp-Gemeenschappelijke regeling Metropoolregio ^
Rotterdam Den Haag i,,odat deze na de zomer ondertekend kan worden. 

- ^l

2) De agenda Kwaliteiterr Verbinden te beschouwen als contouren van een door
het AB op te stellen strategische agenda als bedoeld in de_
ê a m o o - o ^ 1 " ^ ^ ^ ^ l ; ; . 1 - ^ - ' ^ ^ l : - ^ \ . i I ^ I - ^ - ^ ^ ^ 1 , - ^ - : -  n - a a  i  n  H echtskundige AdviseursGemeenschappelijke r lgeling Metropoolregio Rotterdarn Den Haag.

3) De kosten voor de vzrste kern van taken (die niet tot de Vervoersautoriteit
behoren) ten laste te doen komen van een bijdrage per inwoner, en in
aanwlling hierop en op basis van een door de deelnemers te onderschriiven
kader een inhoudelijke bijdrage te leveren aan de Metropoolregio.

4) Het College te machtigen om de gevoelens van de Raad te vertolken in het
bestuursforum met het doel overeenstemming binnen dit forum te bereiken en
met dit doel naar bevir d van zakente handelen.

3. Mij is - naast andere cleskundigen, te weten prof. Fleurke en mr. Haverkate -
gevraagd om ten behoeve van de Raad een advies te geven over de voorstellen,
onder meer de technisch-itLstrumentele kwaliteit van de ontwerp-regelingen, de
verhouding met de raadsberiluiten genomen door de Raad tot en met 31 oktober
2012, en de adviezen op eerr eerder voorstel tot vorming van een Metropoolregio,
alsmede om mijn bevindingcn te geven over de democratische en iuridiscÀe merites
van de stukken en de ontwerr-regeling in het bijzonder. 
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4. Vanuit mijn discipline reperk ik mij daarbij tot de democratische en 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 Collegevoorstellen blijken gedicteerd door het Bestuursforum (brief van
15 april 2013). Dit moet orwenselijk worden geacht.

a. Aan dit forum k,>mt geen enkele staatsrechtelijk bekende en geregelde
functie of autoriteit toe. Het ontbreken daarvansóhaadt de staatsràcntJti;tce
principes van vere ntwoording en rechtsbescherming.

b. Deze werkwijze i'; in strijd met letter en geest van de Gemeentew et. Deze
wet en de daarop geënte reglementen van orde kennen voorschriften voor
de voorbereiding van de vergaderingen van het College en van de Raad,
waaraan een meer dan puur formele betekenis dient 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 agerrdering wenselijk is, wat de inhoud rnolt zijn van de
voorstellen die darop aan de Raad kunnen worden voorgelegd. Door van
deze werkwijze al'te wijken dreigen emstige inbreuken op uutono-ie van
de raad en democratische besluitvorming.
Reeds aanstonds rijst daarmee twijfel aan de werkelijke waarde van het
bepaalde in artikej 2:l van de voorgestelde regeling: ''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 democratische legitiiatie van
de besluitvoyming in de Metropoolregio een kernwaarde is"l Blijkbaar is
het belangrijker det besluitvorming democratisch gelegitimeerd órdt dan
dat zij democratisc h geschiedt.

c. De raad heeft eerder een expliciet afivijkend standpunt ingenomen inzake
een eerder voorste I tot vorming van een Metropoolregio. Het is niet juist
dat thans wederotn sterk vergelijkbare voorsJellen worden vooreeiesd
zondet expliciet ir te gaan op dit standpunt en de daaraan ten groídsËg
gelegde argumente n) maat wel concept-besluiten worden voorgáegd met
verzoek die bes luiten 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 ingebrachte reacties en voorstellen is
evenwel nergens airngegeven waarom 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
suggesties die zijn gedaan door raadsleden en 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 samrlngesteld AB al snel naar een vierde bestuurslaag zotl
leiden en de MRlr omdat deze niet licht genoeg is en raadsleden nietáctief
worden betrokker bij de besluitvorming, zoals wel het geval zou zijn in de
voorgesteld e zieu wij zenprocedures van de Metropookógio.

De voorstellen kennert een weinig heldere procedure en een niet reëel tijdpad.

De (bepaald niet scherp afgebakende) voorstellen raken in ieder geval
bevoegdheden zo'vel van het college als van de Raad, en mogelijk oot a.
Burgemeester" Dit vergt gescheiden besluitvorming van elk van deze
organen (art. I Wct Gemeenschappelijke Regelingen; 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
bestuursorganen on de onderlinge afstemming áaarvan blijkt nergens.
zelfs ontbreekt een inventarisatie van welke wettelijke en urid"r.
bestuursbevoegdh,rden nu eigenlijk precies worden ou.rgód.ugen; wat de
daarbij gestelde be perkingen en voorwaarden zijn, enin hoe de afbakening
precies moet wor<len getrokken met cle bij het bestuursorgaan resterendè
bevoegdheden. En de toelichting stelt ongenuanceerd en met voorbijgaan
aan het duale karakter van het gemeentelijke bestuur, oat- ae
gemeenteraden besluiten tot het aangaan van de regeling, en over de
doelen van de samlnwerking en het takenpakket.
Reeds op 15 mei wordt een eerste bespreking in de commissie Bestuur
voorgesteld; een tweede op l2juni. Binnen veertien dagen daama moet
besluitvorming in rle Raad een feit 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
besluitvorming en rechtsbescherming.
De enige 'harde'r:den die voor deze over-spanning wordt aangevoerd is,
datnaar verwachti:rg de huidige plus-regio's per 1jánuari 2}r{afgeschaí
zullen worden. De ze verwachting moet echter minst genomen speculatief
en weinig realistisr:h heten. Terwijl de vakantieperiodL reeds aanbreekt is
nog altijd geen enkel concreet (wets)voorstel ter zake aan de
volksvertegenwoordiging voorgelegd, terwijl besluitvorming en (vooral
ook) wijziging var reeds bestaande structuren een aanzienlilktijdsbeslag
zullen vergen. zelts de bestaande plus-organen hebben nog attijo geei
wetsvoorstel gezierr waarin sprake is 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 Stadsgewest Haaglanden aan de Minister van
I&M verklaren zij, dat z4 op dit moment nog geen wetsvoorstel gezien
hebben waarin slrrake is van opheffing van de Wgr+ erVof de insáIing
van vervoerregio's. zij willende wettelijke planvoorzieningvoor de wgri
regio's gehandhar fd zien. Daartoe willen zij in de omgevingswet (die ook
nog moet komen I een wettelijke planvoorziening voor 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
gemeenteraden die dus op die nog onbekende wettelijke voorziening(en)
moeten berusten? Enkel omdat er 'voornemens' zouden zijn dat de wgrí
per 1 januari wordt opgeheven! Als dit beleidsmatig al verantwoord zou
zijn - quod non -. juridisch is het bepaald riskant: men denke enkel aan de
rechtsposities van het op dit moment bij de Wgr+ werkzame werknemers.
Een jurist kan in deze omstandigheden toch echt niets anders aanbevelen .
dan het dringende advies om niets te doen voordat de wetsever
duidelijkheid in d rze heeft verschaft!
En de provincie rvordt reeds opgevoerd als deelnemer, terwijl nog op 25
maart 2013 een brief van het college van Gedeputeerde staten is
ontvangen, waarirLhet bekende standpunt van de provincie wordt herhaald
dat z4 niet zullen Jeelnemen in de Metropoolregio.
Een standpunt, da;juridisch overigens zeer begrijpelijk is: nergens blijkt in
de regeling welke provinciale bevoegdheden worden overgedragen, en of
het hier gaat om bevoegdheden van 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
Gemeenschappelfike regeling, 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 bestuursforum gaat graag in gesprek met de provincie
Zuid-Holland om tot afspraken over de samenwerkingsvorm te 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
b e s l uitv orming v r c a gt" .
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De voorstellen zijn o.rduidelijk, en ten dele zelfs onverstaanbaar.

Het eerste vo,lrstel vraagt om instemming met de ontwerp-
Gemeenschappelijke regeling, zodat deze na de zomer ondertekend kan
worden.
Het hiermee impl iciet opgelegde tijdpad is onder 2 reeds gekritiseerd.
op de ontwerp-(iemeenschappelijke regeling zelf zal hierna onder III.
worden ingegaan.

Het tweede voorstel vraagt een besluit de strategisch agenda Kwaliteiten
Verbinden te bes<,houwen als contouren van een door het AB op te stellen
strategische agerda als bedoeld in de Gemeenschappelijkó regeling.
Strategische agenda's noch contouren daarvan zijnjuridiscÀe begrlppen;
zij kennen mitstlien noch toepasselijkheid uur 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 ge val is met een (raads)besluit tot,beschouwen'is nosal
twijfelachtig: op r,relk rechtsgevolg zou dit gericht zijn?
Bovendien is onduidelijk, hoe de Raad reeds op dit moment een besluit
kan nemen ten aanzien van een nog op te stellen strategische agenda als
bedoeld in de (nog op te richten) Gemeenschappelijke regeling
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.

De beoordeling vm de financiële voorstellen laat ik graag aan anderen
(prof. Algra te utrecht verkondigde reeds op goede grond dát juristen niet
kunnen rekenen).

Laat ik het op dit moment houden bij de indruk, dat de omvang van de
door de gemeente aldus aan te gane verplichtingen onduidelijk lijkt. wel
zal worden ingegaan op de bedenkelijke financiële implicaties van de
keuze voor een ciriele rechtspersoonlijkheid bezittend Openbaar Lichaam.
Het toppunt echter is de blanco-volmacht die van de Raad wordt gevraagd
om verder te laten onderhandelen en 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 contouren volledig duidelijk zijn en alle alternatieven
grondig zijn gekend en zorgvuldig afgewogen.
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III. De voorstellen inzake le Metropoolregio

1. De gekozen construclie.

Volgens de toelichting is els bestuurlijke organisatie gekozen voor "verlengd lokaal
bestuur, in de vorm va72 €0h lichte Gemeenschappetiike regeling, met een beperkte
amb t e I ij ke or gani s ati e"' .
De organisatie moet namllijk dienstbaar zijn aan de inhoudelijke doelen die de
Metropoolregio zichzelf s1elt. 'De gemeenteraden aan zet' betekènt besluitvorming
dicht bij huis organiseren. Voorstellen worden eerst in de eigen raad besproken en
via het AB-lid van die g(,meente worden de standpunten van de raad in het AB
ingebracht. Dus geen vierrle bestuurslaag. De 24 gemeenten kiezen voor een klein
en slagvaardig Algemeen llestuur bestaande uit 1 vertegenwoordiger per gemeente,
waarbij de vertegenwoord ger door de eigen gemeenteraad wordi *ngi"t"n. De
gemeenten Rotterdam er Den Haag wijzen daamaast hun burgemeester en
wethouder verkeer en vervoer aan. Door daarnaast bij grote besluiien maximale
betrokkenheid vooraf te organiseren (geen besluit, voordat het aan de
gemeenteraden is voorgelegd), wordt de democratische legitimatie versterkt. In
deze constellatie kan de vr:ftegenwoordiger per gemeente hei beste een bestuurder
zijn (maar de gemeenteradr:n beslissen uiteindelijk zelf).

Deze toelichting is misleidr:nd.

Nergens is verantwoord w nrom niet echt een lichte gemeenschappelijke regeling
is verkozen,maar een OperbaarLichaam (art. 8'Wgr).Dat is in stirjO met arr g tid
2Wgr, dat een openbaar lichaam aanmerkt als gereserveerd voor bijLondere (en dus
als zodanig de beargumentcren) situaties.

Impliciet kan een belanÉ rijke reden worden gevonden in artikel 3:7 en de
toelichting bij dat artikel. lllijkbaar moet de Metropoolregio rechtspersoonlijkheid
naar burgerlijk recht bezitlen. Vy'aarom dat 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 eigenaarschap van de MRDH-
organisatie en verantwoordelijkheid voor het behouden van de continuiteit daarvan
en vooÍ het behalen van resultaten, want die zin blijkens de toelichting
civielrechtelijk bij alle gem renten.

Een riskante positie is dit overigens, als men bijvoorbeeld bedenkt dat de
rechtspersoonlijkheid van de Metropoolregio (art. 3:7)hetopenbaar lichaam 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
besloten vennootschappen of stichtingen, voor rekening van die gemeenten komen.
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Aan dezen komt echter niot meer invloed hierop toe dan een zienswijzenprocedure
(toelichting art.3:7).

Bevoegdheden kunnen nit:t aan het burgerlijk recht worden ontleend doch moeten
eerst door een publiekrechtelijke wet zqntoegekend: zie hierover mijn De Overheid
in het burgerlijk recht,yup 1997.
Onjuist en gevaarlijk is dt s de opvatting van de toelichting: "De privaatrechtehike
bevoegdheden van d3 Metropoolregio zijn in beginsel onbeperkt, voor zover ze
worden uitgeoefend bin.nen het belang (mtjn onderstreping) waarvoor de
gemeenschappeltikg regeling is getroffen". Een dergelijke opvatting miskent het
publiekrechtelijke legalite: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, democratie en 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;shandelingen ook valt de oprichting van of deelneming
aan pÁvaatrechtelijke rechtspersonen zoals de verèniging, de coóperatie, de
naamloze of besloten venrLootschap of de stichting. In dé piaktijk kan men legio
voorbeelden aantreffen vaÍt 'privaatrechtelijke' 

sticÀtingen en vennootschappen, die
enkel in het leven zijn geroepen om lastige publiekrecÈehjke regels 

"r, 
*àrborg.n

te ontlopen. Stuk voor strk betekenen zij ernstige risióo's voor democratische
grondslag, publiekrecl telijke bevoegdheidsregels, legaliteitsbeginsel,
publiekrechtelijk toezicht en verantwoordingsplicht 1n rechtsbóschermini van
byrgers. De Metropoolregio kan dit alles echtér doen en instellen na enkól een
zienswijze te hebben gevrarrgd.
De Wet gemeenschappelijl.e regelingen is nu juist in het leven geroepen om een
beter en publiekrechtelijk rÍternatief te geven voor bevoegdhedeáovereenkomsten
van overheden, waarbij de zojuist gememoreerde waarden gewaarborgd blijven.
V/eliswaar heeft deze wet jn artikel 8 ook de vorm opengestàld lrur, ..i op.rrbuu.
lichaam: de allerzwaarstr vorm die een gemeerrschappelijke regeling kan
€uulnemen, met privaatrecht ilij ke rechtspersoonlij kheid.
Daarmee is echter allerrrinst gezegd, dat geen andere gemeenschappelijke
regelingen mogelijk zijn, rroch, dat daarbij g"èn -og.lijkheden bestaan'àm de
noodzakelijke burgerrechte ijke rechtshandelingen te venichten, zoals het aloude
voorbeeld van het kopen van potloden (maar laten wij het anno 2013 maar op pc,s
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
regelingen vóór die van het openbaar lichaam.
Niet de rechtspersoonlijkheid is exclusief kenmerkend voor een openbaar lichaam,
doch de - overigens vrij duistere - grondwettelijke status van artikel 134 Grw. Het
openbaar lichaam onders,;heidt zich met name van andere gemeenschappelijke
regelingen, doordat er takrn of bevoegdheden op een anderuibt ou.rgaan, aldus
Kortmann.

Een openbaar lichaam bsschikt over alle bevoegdheden die een bestuurslaag
kenmerken: verordenende bevoegdheid; besluitbevóegdheden als bestuursorgaan;
privaatrechtelijke bevoegd.reden, en.... zelfstandigheid! Waar de Wgr die in de ogen
van de voorstellers onvoldrtende biedt, zoals voor wat betreft de mogelijkheid om in
een concreet beleidsontwrp als Metropoolregio deel te nemen in een andere
gemeenschappelijke regeling, wordt deze rn 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 gemeenten in het AB een of meer van hun
bevoegdheden overdragen Mln het dagelijks bestuur (art. 3:3).
Het openbaar lichaam is de constructie van 'top-down-besturen': 

zij kent geen
verkiezingen, geen terugname van bevoegdheden zoals mandaat of delegatie, geen
gelijkwaardig bestuurlijk tcrezicht zoals een gemeente, geen parlementair stelsel met
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 Verc rdening Vervoersautoriteit).

Het is wel degelijk domweg een vierde (of als men Europa meetelt vijfde)
bestuurslaag! Misschien dlt deze bestuursvorïn voor specifieke omstandigheden
nodig kan blijken (zoals rok art. 8 'Wgr. dat stelt), maar daawoor zullJn dan
dwingende redenend moetsn worden aangevoerd en compenserende waarborgen
moeten worden ingebouwd voor de in te leveren waarden.
Het is zeker seen lichte gemeenschappelijke regeling. Een lichte
gemeenschappelijke regeling is in feite gewoon de publiekrechtefijke vaiantà 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;en gemeentelijke bevoegdheid) een of meer bepàalde
belangen van die gemeenten te behartigen. Het is (zoals ook de privaatrechtelijke
overeenkomst) een in principe open vorm, die alle mogelijkheden biedt om aan de
wensen van de deelnemers te worden aangepast. Uit oogpunt van autonomie en
democratie is wezenlijk dat het een regeling is van onderop, in plaats van bovenaf.
Er worden geen taken of bevoegdheden afgestaan, wel 

-opgeàragen; 
zij blijven
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volledig in handen van de deelnemers, maar worden uitgeoefend biruren de
afspraken van 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 vraagt om enige toelict,ting.

Van democratische rechte:r en middelen is uiteraard rechtstreekse verkiezing van
een vertegenwoordiging es sentieel. Daarvan kan bij een Openb aar Lichaam helaas
geen sprake zijn. Des te trcherper valt dan de schijnwerper op de democratische
rechten en middelen van <[e veftegenwoordigers in het AB. Die blijken echter in
feite geen vertegenwoordigers te zrlnvan burgers, en zelfs niet van 1.udan, maar van
andere overheden; de gerneenten. onduidelijk blijft, of zij zowel de colleges
vertegenwoordigen als de Jtaden; onder een duaal stelsel besist geen vraag zonder
politieke en juridische ladirLg.
De toelichting stelt voor, <[at gemeenteraden een collegelid aanwijzen als AB-lid.
Dat bevordert de politieke verantwoording in de eigen iaden. Het past nu eenmaal
beter in de verhoudingen trssen 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 democratische verantwoordingslijn past ook
beter bij de wijze waarop de raad de eigen bevolking vertegenwoordigt en de
manier waarop bewoners I'an de eigen gemeenten de overheiJaansprekJn op oe
besluitvorming in de metrolrcolsamenwerking. Daamaast kan een raad.teallen tijde
besluiten een portefeuillehc uder, zoals die van Verkeer en Vervoer, uit te nodigen
voor het geven van een toelichting in een raadscommissie of raadsvergadering. En
tot slot kunnen raadsleden gebruik 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 opmerkelijke toelichting. 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 volksvertegenwoordigers zi.jn, doch wellicht zelfs
professionele bestuurders vitn buiten. Als zij tot vertigenwoord.igend lid in het AB
worden gekozen, is het wel zeer wonderlijk wie zij dan wel vertegenwoordigen: het
college, de gemeenteraad, dr) gemeente, of de kiezer. Deze laatste is dan *.É.g ,r".
uit beeld.

Verder rijst de vraag naar <Le daadwerkelijke invloed van deze leden van het AB.
Die invloed kan zowel politiek als juridisch zijn. Politiek lijkt bijvoorbeeld van
groot belang welke gemeenle men vertegenwoordigt. JuridiscÍr gaíthet echter om
de rechten en bevoegdhederL van de AB-leden; -.ina*. het dÀocratisch gehalte
daarvan. Vanouds is voor volksvertegenwoordigers het 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
vertegenwoordigende democratie: de bedelbrief en de slogan 'No taxatión without
representation' waarmee <le thee in Boston overboord ging. En nog steeds is het
begrotingsrecht het zwaarsle wapen van de volksvertegenwoordigingluitera a.6. zqn
meer verfijnde varianten <laarvan denkbaar en normaliter even Ëffóctief (zoals het
korten van 1 Euro op de begroting van het departement of het salaris van de
bestuurder) ) maar niettemirr.

Dit budgetrecht lag in 1t166-1868 ook ten grondslag aan de vestiging van ons
parlementair stelsel, en c aarme e aan de overwinning van de (repreJentatieve)
democratie op de dictatuur
Nog steeds is dit furdament van ons staatsrecht slechts ongeschreven
(gewoonte)recht.
Het belangrijkste aspect vim dit stelsel is, dat een bestuur of bestuurder dat of die
niet langer het vertrouwen heeft van de volksvertegenwoordiging, dient af te treden
(vertrouwensregel).

Die vertrouwensregel op I aar beurt steunt weer volledig op betrouwbaarheid van
alle door bestuur en bestuu.der verstrekte informatie.
Essentieel voor de werking van een parlementair stelsel is natuurlijk dat er
informatie wordt verstrekt. Maar bijna even essentieel is, dat die informatie naar eer
en geweten wordt verstrekt: volledigheid, juistheid van die informatie. En tot slot is
van belang, dat de informatieplicht in beginsel onbeperkt is: zowel over gevoerd als
nog te voeren beleid.

In het verlengde hiervan ligt de integriteitsproblematiek: van bestuurders en
volksvertegenwoordigers wordt een onkreukbare uitoefening van hun functie geëist.
Qrtriet, datzij geen banden nrogen hebben met de gemeenschàp, integendeel).

Voorts steunt de vertrouwe rsregel op het afleggen van rekening en verantwoording
van gevoerd beleid.

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
hulpmiddelen om de essen,iële rechten: de veftrouwensregel èn het parlementaire
stelsel, tot hun recht te doen komen.

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 vootstellen opvallend weinig terug te vinden. Enkel het recht
van initiatief als van ametLdement wordt nu toegekend áan de leden van het AB in
aftikel 2:4 (motie is geen juridisch recht maar ein politiek instrument). Het blijken
bij nadere beschouwing v tlstrekt onvoldragen bevóegdheden: verder dan het doen
van voorstellen reiken zry niet; de afdwingbaarheid ontbreekt. 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
geagendeerd willen hebbetL, zullen zq dat immers via hun vertegenwoordiger in het
algemeen bestuur moeten <loen (toelichting art.2:4).

Het zijn dus geen bevoegdlreden van de raden, maar van leden van het AB, waarvan
de raden in feite aftranketijk worden. Zeker bij een Openbaar Lichaam zijn de
deelnemende gemeenten volledig gebonden aan de besluiten van de Metropooiregio
(vgl. artt. 10-10a Wgr).
Ook overigens is sprake vin een sterke mate van gebondenheid: eenmaal opgericht
is opheffing of zelfs wij ziging nog enkel -og€tijt bij gelijkluidende 

'íuurto.

strekkende besluiten van a[e bestuursorganen (ruimer dan di gémeenten!) die aan
deze regeling deelnemen (artikelen 6:4 en6:3).
Uittreding kan eveneens erkel met gelijkluidende instemming met de voorwaarden
door alle deelnemende bestuursorganen, en men is volledig afhankelijk van het AB
voor het regelen van 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 algómeen bestuur verliei, kan dit tid
ontslagen worden".
Dit lijkt op het oog een zeer effectief middel, vergelijkbaar met de
vertrouwenskwestie tussen :aad en wethouder.
Bedacht dient evenwel, dat de veftegenwoordiger in het AB zit, zelf eencollege dat
meer gelijkenis vertoont rnet de raad dan met B&w (al is het bepaalí niet
democratisch samengesteld). Daarmee komt de vergelijking meer in hei vlak van
een vertrouwensbreuk tussen raad en raadslid. Maar die verhouding is een volstrekt
andere dan die tussen raad 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
bestuursorgaanvan een ander rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam: 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 dragen bevoegdheden;
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 meepÍaten in.rn ii"nr*i]z"enprocedures, maar vrijwel
nergens mogen zq zelï nog over beslissen, en zq ontberen effectieve
sanctiemiddelen. De voo rgestelde gemeenschappelijke regeling geeft zeer ver
gaande bevoegdheden aar de Metropoolregio, èn ttlt.ni ttei opgemerkte ten
aanzien van de burger:rechtelijke mogelijkheden worden deze ook-uung.nomen
zondet dat er bevoegdhec en worden overgedragen. Veel openingen zitíen in de
omschrijvingen van doeleinden en bevoegdheden om taken èn bevoegdheden van
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
voorspoedige ontwikkelinl; in het gebir
toevertrouwde voorzienin3en. Begrippe
functioneren hier kennelijll als containerl
Hieraan doet niet af, dat v(,lgens lid 2 voorlopig nog instemming is 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 Vervoersverordeni ng

Hierover kan ik thans kort zijn.

1. Ook hier is sprake v€n een onbegrijpelijke regeling.

? De regeling hjkt bovlndien nog minder gefundeerd dan de GR Metropoolregio zelf.
Fr wordt nu al gedelegeerd i,an een commissie di. nog niet eens is ingesteld
(Vervoersautoriteit) door eett rechtspersoon die zeHnág niet eens bestaat (Metropoolregio),
en dat op grond van een wet die nog niet eens als voorsiel aanhangig is gemaakt (Wet
afschaffing plusregio' s).

i De (wettelijke) gronc slagen van deze operatie zijn onduidelijk. V/at is de
formeelwettelijke basis voor de taken van deze Vervoer"sautoriteit? bp welke verordenencle
bevoegdheid is de instelling gebaseerd; waaÍop steunt die verorderr"nà" bevoegdheid, en hoe
ruim is deze? En op welke bovoegdheid van *èlk" deelnemende bestuursorgur.., berust
eigenlijk het al op voorhand, bij de oprichting van de Metropoolregio, dwinlend opleggen
van de instelling van een bepaalde bestuurscommissie?

4' Een voorbeeld. De Vrrrordening Vervoersautoriteit bepaalt dat het Algemeen Bestuur
van de Metropoolregio de vcrvoersautoriteit instelt. De Toelichting op de MËtropoolregio
stelt evenwel, dat de wettelijJte bevoegdheid voor de vervoerrrgio f.it januari 2012 zal
komen te liggen bij het Dagetijks Bestuur, als de Wgr+ wordt ing.Lon Ën, en dat daarin de
vervoerregio aan een aange\4ezen openb aar lichaamzal worden io.ga*"r.n, en noemt als
bron de Nota Bestuur in samr:nhang. De bestuurlijke organisatie van Nederland, Ministerie
vanBZK'maart2013. Elders wordt evenwel in dezeHdó toelichting vermeldt, dat de
voorgestelde GR Metropoolr,:gio het Algemeen bestuur verplicht o]o ,d. betreffende
bevoegdheden' over te drage:r aan de bestuurscommissie Vervoersautoriteit, doch dat deze
overdracht op grond van de \/gr niet bij gemeenschappelijke regeling kan geschieden.
Daarom gebeurt dat met de hLstellingsverordening Vêivoersautoriteit Rotterdam. Niet
duidelijk wordt, of hiermee dm niet in strijd met (het kennelijke verbod van) de Wgr worclt
gehandeld, nu toch eerst de b rvoegdheid wel degelijk bij gemeenschappehjÉe regeling (GJR
Metropoolregio) aan het AB tnoet worden toegeteod, wilá"ze die bevóegán.io bij een door
dat AB zelf uitgevaardigde vcrordening kunnen toekennen aan een eigen bestuurscommissie.

5. En in strijd met de we.telijke bevoegdheidsattributie aan AB en DB (art. 25 Wgr)
verplichten de ondertekenaart van de gemeenschappelijke regeling het nog à te stellen AI]
van de Metropoolregio op voorhand om als bestuurscommissie 

""n 
V.-oérsautoriteit in te

stellen (art.2:7lid 3). Artike, 25 Wgr kent de beslissingsbevoegdheid hiertoe evenwel toe
aan het AB - of na delegatie lret DB - na verkregen toestemming van de raden van elk der
deelnemende gemeenten, die Íeze toestemming slechts kunnen onthouden wegens strijd met
het recht of het algemeen beleng).
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6' En hoe verhoudt dez e verplichting van art. 2:7 lid3 Metropoolregio zich met hetbepaalde in att. 10:18 Awb, dat de Metropoolregio zo'n instelling te allen tijde weer ongedaankan maken?

7 ' ook de bevoegdheidsverdeling tussen openbaar Lichaam en Bestuurscommissie
Vervoersautoriteit is zeer onrluidelijk. Hoe zit hèt bijvoorbeeld met de vaststelling van debegroting, het heffen van rechten en het vaststellen van verordeningen met sancties (art. 25lid,3 Wgr)?

Conclusie: een onrijpe vrucht waarvaÍconsumptie ten stelligste wordt ontraden.

Opinie pr LEGAL OpINION B.V.

t 4



t 6

2' versie Metropoolregio
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Door de raden is in reactie op
democratie en autonomie.

1 5

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 geen van deze tradjtionele waarden
in de voorstellen enige belangstelling te bestaan.-Er is gewoon (weer) gekozen voor
de allerzwaarste bestuursv )fin: een openba ar lichaam,

In werkelijkheid is daarmee wel degelijk sprake van een extra bestuurslaag.
De realiteit blijkt een (Gemeenschappelijk) openbaar Lichaam, iaarin de
Vervoersautoriteit is opger Lomen als 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 daarmee wel heel lang; in feite gewoon verbroken. Er is geen sprake
meeÍ van een rechtstreeks zelfgekozen 

_vertegenwoordigend bestuur; noóh van enig
parlementair systeem met verantwoordings- en aftredingsregels, en evenmin van
afdwingbare parlementaire rechten van amendement, initiatiéf en budgetrecht. En
de autonome bevoegdhedett van de raden worden volledig uitgehold; zij"verkeren in
niet meer dan een fiatteringsbevoegdheid van het fait accàmpÈ.

Inspraak en medezeggens;hap zijn in de wgr onbekende fenomenen, om van
zelfbeslissing maar niet te spreken. Zi zi
Mogelijk zouden zij wel te regelen zijn, n
een Openbaar Lichaam wcl functioneel :
wel geschikte figuren zqn niet onderzo<
regeling met uitgesproke n delegatiecor
bestuursorgaan kan het rlelegatiebesluit te allen tijde intrekken), of andere
samenwerkingsvormen die zich lenen voor meer demoóratische invloed 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
gekozen vorm (Openbaar Lichaam), die ook reeds gekozen werd in de eerste versie
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

opinie pr LEGAL opINIoN B.v.

een eerdere versie om aandacht gevraagd voor
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om op basis van de huidigc 'informatieverstrekking'tot 
besluitvorming over te gaan.

Het is een raadsel hoe van de gemeenteraden verwacht kan worde n íat zij dat toch
gaan doen, en nog wel me t de gestelde korte dead-lines, waaÍvan de noodzaak nujuist wordt onderbouwd ntet de nog niet bekende voorstellen. Zelfs degenen die
deze besluitvorming van (:e gemeenten eisen en voorstellen daarvoor foimuleren,
blijken zelf nog niet eens over de meest essentiële info beschikken. Derhalve dient
deze hele operatie pas op d o plaats te maken, totdat anderen (wetgever en provincie)
gesproken hebben.

Dit geldt zeket de Vervoe.'sautoriteit. De nu voorgestelde vorÍngeving is volstrekt
duister en in ieder geval strijdig met de geldende regelgeving.

v/el kan inmiddels worden gedacht over een waarlijk lichte regeling
(gemeenschappelijke regeling of andere regeling), waarin samenwerking staaivoor
sturing, en een ontwikkelingsmodel wordt gevolgd, waarbij naar bJhoefte kan
worden gewerkt met veritntwoorde figuren van (voortschrijdend) mandaat en
delegatie conform de Awb.

Zii staat garunt voor 6rotere flexibiliteit en snellere besluitvorming (vgl.
Lenteakkoord), met volledi; behoud van democratie en autonomie.

Meerssen, 2 mei201


