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Geachte Raad, 

Bijgaand zend ik u de ui tgangspuntennota van de gemeente West land. De nota bevat 10 
ui tgangspunten van de gemeente West land voor het vervolgproces met betrekk ing tot de 
metropoolvorming in de Zuidf lank van de Randstad. De nota is met instemming van het College 
van Burgemeester en Wethouders en van de Burgemeester in unanimitei t vastgeste ld in de 
raadsvergader ing van 3 ju l i 2012. 

Deze t ien u i tgangspunten wil de gemeente West land graag delen met de overige gemeenten, 
zowel de col leges, burgemeesters als in het b i jzonder de (leden van de) raden. 

In zijn vergader ing van 26 juni 2012 nam de Raad van West land unaniem een motie aan waarin 
het besluit vervat is om een eigen zienswi jze op te stel len over de metropoolproblemat iek en deze 
te r ichten aan het nieuwe kabinet en de Staten-Generaal , Provincie en betrokken gemeenten. 
Deze motie is ook b i jgevoegd. 

De in de motie aangekondigde 2de e x p e r t m e e t i n g is door de in i t ia t ie fgroep van "Pi j ler 0" gepland 
op: 

vri jdagmiddag 7 september 2012 in de raadszaal van de gemeente Sch iedam. 

De ui tgangspuntennota is bedoeld om het in format ie- en meningsvormingsproces met de raden, 
i.e. overige gemeenten en andere betrokken overheden input te geven. 
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W E S T L A N D G E M E E N T E ! 

De Raden aan zet 

Inleiding 

Bij de behandel ing van de unaniem door de Raad van West land aangenomen genomen motie over 
de metropoolregio op 26 juni 2012 is het idee ontstaan om als gemeente West land - gedragen 
door Raad, col lege en burgemeester - voor het zomerreces met de over ige raden een aantal 
strategische aandachtspunten te wisselen ten behoeve van de gedachtenvorming over de 
inr icht ing van het proces na de zomervakant ie . 

Het doel daarbi j is om een aantal u i tgangspunten aan te kondigen, zoals die in de West landse 
z ienswi jze, welke in bovengenoemde motie van 26 juni is aangekondigd, zul len terugkomen. Een 
deel van deze ui tgangspunten is reeds verwoord in de posi t ion paper van 20 december 2 0 1 1 , 
waarin de nadruk is gelegd op de bestuur l i jke ontwikkel ing en vormgev ing, de bestuur l i jke posit ie 
van West land en de Greenport en de ruimtel i jk- economische posit ie van het West land en de 
Zuidv leugel . Daarnaast is het doel van deze ui tgangspuntennota om ook st rategische 
aandachtspunten die wezenl i jke elementen bevatten te delen met de andere raden. Daarbi j zien 
wij niet al leen op de adviezen van het Radenin i t ia t ie f van prof. F leurke, prof. v .d. Zwan en het 
jur id isch advies. Deze adviezen bevatten waardevol le e lementen voor de komende West landse 
zienswi jze vanuit de economische, bestuurskundige en jur id ische inva lshoeken. Er zul len wel l icht 
meer adviezen en informat ie ter beschikking komen welke ons gezamenl i jk in format ie- en 
expert iseproces kunnen d ienen. Iedere raad bepaalt zelf wat hij met deze informat ie doet. De 
beslui tvorming berust bij elke raad afzonder l i jk . Tegen deze achtergrond wil de gemeente 
West land een 10-tal punten delen met de over ige gemeenten. 

Zoals ook verwoord in de posi t ionpaper van Raad, col lege en burgemeester d.d. 20 december 
2011 is de grondhouding van West land mits aan een aantal randvoorwaarden is voldaan posi t ief 
t .a.v. in tergemeente l i jke samenwerk ing. In pr incipe geldt dit ook voor de schaal van twee stads 
regio's Haaglanden en Rot terdam-Ri jnmond als het gaat om de economische prof ie lversterk ing 
van de Zuidel i jke Randstadvleugel en de schaal van de beoogde Metropool reg io . Het scheppen 
van meerwaarde in het bundelen van de krachten om de economische v i ta l i te i t , werkgelegenheid 
en concurrent iekracht , mits onderbouwd en aangetoond, voor de Zuidv leugel is evident voor de 
gemeente West land. Als le id inggevende nat ionale actor van het Greenpor tc luster kan West land 
hieraan een substant ië le bi jdrage leveren. 
In de komende fase van het proces is het van belang goed te verkennen welke instrumenten en 
vormen van samenwerk ing tussen de gemeenten het doel van versterk ing van het economische 
proces kunnen d ienen. 

Volgende 10 punten zi jn bedoeld als de input van West land voor het proces dat in het 
Metropoolp lan van 30 december 2011 'a ls een organisch proces van onderop werd 
gekarakter iseerd. 

10 strategische punten voor het organisch proces van onderop 

1. Democratische legitimatie 

De grondhouding is dat in tergemeente l i jke samenwerk ing in onze regio van groot economisch 
belang is. In tergemeente l i jke samenwerk ing, mits deze democrat isch is ge leg i t imeerd, levert de 
gemeente West land en alle gemeenten voordelen op. In tergemeente l i jke samenwerk ing dient per 
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defini t ie democrat isch te zijn omdat het een pr imaire aangelegenheid van de raden in hun 
hoedanigheid van de lokale vo lksver tegenwoord ig ing is. 

2. Geen automatische koppeling aan vervoersautoriteit 

Het vei l igstel len van de gelden voor verkeer en vervoer (over igens een zorgtaak van de centrale 
overheid waaraan niet getornd mag worden en die niet afhankel i jk gemaakt mag worden van 
bestuur l i jke construct ies en competent iest r i jd) vinden wij van absoluut belang. De koppel ing 
Metropoolregio en Vervoersautor i te i t in de huidige voorste l len is ongewenst en wordt niet 
onderbouwd en democrat isch ge leg i t imeerd. Deze koppel ing is oneigenl i jk en levert ju is t r is ico's 
op voor het vei l igste l len van de verkeer- en vervoerge lden. De gemeente West land is van mening 
dat de voor- en nadelen van een koppel ing van de vervoersautor i te i t met de Metropoolregio goed 
in beeld moeten worden gebracht om een afweging te kunnen maken. 

3. Ex i t s cena r / ' o / s t emve rhoud inq 

Indien een gemeenschappel i jke regel ing gewenst zou zi jn dient deze in ieder geval de volgende 
twee elementen bevat ten: Er moet een exit scenario komen en tevens een betere s temverde l ing. 
Er kan daarbi j gebruik gemaakt te worden van het advies van prof. F leurke. Het u i tgangspunt 
democrat ische legi t imitei t dient van een wezenl i jke invul l ing en basis te worden voorz ien. 

4. Metropoolregio als veelkleurig palet. 

Er is in de wet- en regelgeving en daarbui ten om een palet aan samenwerk ingsmogel i jkheden 
beschikbaar voor de raden. Deze d ienen, onder meer m.b.v. de tweede expertmeet ing reëel 
beschikbaar te zi jn voor de raden t .b.v. hun keuze- en bes lu i tvormingsproces. Een goed overzicht 
van l ichte en zware regel ingen, arrangementen op economisch terrein - zie zowel het advies van 
Professor Fleurke als van Professor Van der Zwan - moet worden opgeste ld . De exper t isero l van 
de VNG, zoals begonnen op 30 maart 2012, kan hierbi j ook nu worden benut. 
M.b.t. de economie waarschuwt Van der Zwan voor een zwaar opgetuigde gemeenschappel i jke 
regel ing en wijs-t hij op de r is ico 's . Zi jn advies voor l ichtere vormen van samenwerking en voor 
arrangementen dient ons inziens nader onderzocht en ui tgewerkt te worden. 

Afhankel i jk van de vereiste of gewenste samenwerk ing voor een bepaald doel of op een bepaald 
aspect kiezen de gemeenten hun samenwerk ingsvormen. Met andere woorden: de l ichtheid of 
zwaarte van een regel ing of arrangement is afhankel i jk van het (economisch) doel en de inhoud 
die daarmee verbonden is. Vanuit de economische invalshoek bezien bevat het Advies van 
Professor Van der Zwan hiervoor waardevol le inz ichten. 

5. Economie en Democratie - een evenwichtige balans 

Het Greenportgehal te is naast het democrat isch gehal te essent ieel . West land heeft zi jn 
e igenstandige economische posit ie en kracht. De Greenport is de 2de/3de speler in de bi jdrage in 
het BNP en is van belang voor de regio. West land heeft vele economische verb indingen buiten de 
regio, nat ionaal , Europees en in ternat ionaal . Het belang dat West land hecht aan pi j ler 3 staat 
gel i jk aan het belang van pi j ler 0. 
Een sterke economische posit ie gaat gepaard met een sterke ident i te i t en ro lbewustheid van de 
Raad. Economie en democrat ie vormen een natuur l i jke chemie in ons par lementai r s te lse l . Dit 
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dient volop tot u i tdrukking te komen in de vormen van samenwerk ing binnen de regio. Terecht 
merkt prof. Van der Zwan in zi jn advies op: "Voorop moet staan dat de samenwerk ing ger icht 
wordt op concrete doelen, hoe concreter hoe groter de s laagkansen." 

6. Positie en rol Provincie Zuid-Holland (PZH) respecteren 

De Provincie is een belangr i jke speler. Posit ie en rol van de PZH als democrat isch gelegi t imeerde 
overheid dient nadrukkel i jk in kaart te worden gebracht. De regiestr i jd op economisch gebied 
tussen de twee grote steden Den Haag en Rotterdam en de PZH dient omgezet te worden in 
synergie. 

7. Zijn acht pijlers noodzakelijk? 

Als democrat ie en economie de hoofdsporen zi jn moeten we ons de vraag stel len of de 
bele idsdoelen niet eenvoudiger en minder complex kunnen worden verwoord dan nu ambtel i jk in 
de huidige stukken staat aangegeven. De huidige stukken stralen teveel een sfeer van 
bestuur l i jke drukte uit. Het is aan de raden om voor z ichzel f en voor de burger begr i jpel i jke 
bele idsdoelen te stel len en daaraan de daarvoor d ienstbare en passende samenwerk ingsvormen 
te koppelen. 

8. Welke beleidsterreinen passen bij grootschalipe en kleinschalige regelingen of 
afspraken? 

Ook in de landel i jke verk iez ingsprogramma's kl inkt het inzicht door dat grootscheepse, van boven 
opgelegde s t ructuurwi jz ig ingen in het b innenlands bestuur tot mis lukken gedoemd z i jn . Om de 
bestuur l i jke drukte terug te dr ingen is een ge le ide l i j ke , breed gedragen en meer natuur l i jke 
aanpak nodig. 
De raden zi jn de basis van onze democrat ie . Ui tgangspunt is dat de bevoegdheden van de raden 
bij de raden b l i jven. Op basis daarvan dient in kaart te worden gebracht welke bele idsterre inen 
beter af zi jn bij grootschal igheid en welke f loreren bij k le inscha l ighe id . 

9. Versterk de gemeente binnen het metropoolconcept 

De discussie over het ju is te Metropoolconcept moet niet langer defensief gericht zi jn om 
bevoegdheden van de raden te behouden maar dient ger icht te worden op een door ieder 
gedragen perspect ief met behulp van de vraag: hoe kunnen de gemeenten en hun raden er sterker 
door worden? 
Elke gemeente heeft zi jn eigen waarde en kracht. West land als in ternat ionale Greenport heeft in 
economisch opzicht heel veel te b ieden, zoals Rotterdam met zijn in ternat ionale haven. Er moet 
per gemeente ruimte zi jn de eigen waarde en ident i te i t in te brengen in de samenwerk ingsvormen 
en ar rangementen. 
De gemeente West land wil kracht geven aan de regio, maar tegel i jker t i jd ook de meerwaarde 
ervan onderv inden. Samenwerking staat voor het bundelen van krachten, niet voor het creëren 
van extra bestuurs lagen. De kern van de samenwerk ing die West land voorstaat is dat ieders 
kwal i tei t en ge l i jkwaard igheid tot u i tdrukking komt en niet de dominant ie van enkelen. 
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Elke gemeente dient met de te kiezen vormen van samenwerking zi jn eigen slagkracht en posit ie 
te kunnen verjsterken. In het ontwikkelen van pragmat ische vormen van samenwerk ing hebben de 
raden een prominente rol . Omdat de beslui tvorming aan de raad en in de raadsvergader ingen 
bli j ft wordt hiermee ook bestuur l i jke drukte verminderd of voorkomen. 

10. De uitdaging: 
De mètropool in nationaal en internationaal perspectief 

i 

Hoe verder? ; 
Onderbouw of corr igeer de aannames in de be le idsstukken, stel de doelen per raad goed vast en 
def inieer als gemeente scherp wat nodig is voor de verdere ontwikkel ing van het 
metropoolconcept . Daarbi j is ook aan de orde hoe je het metropoolconcept in een nat ionale en 
Europese visie een goede inbedding geeft . Deze vraag is onvoldoende aan de orde tot nu toe en 
moet beantwoord worden. Onze metropool houdt niet op bij de regiogrens. 
Intergemeentel i jke samenwerking is een democrat ische aangelegenheid en per def in i t ie een zaak 
van de raden! De verdere onderbouwing en voortschr i jdende v is ieontwikke l ing kan ondersteund 
worden door de tweede expertmeet ing op 7 september 2012. De raden zi jn aan zet hun visies te 
vormen en waar mogel i jk te bundelen! 

Vastgeste ld met instemming van Col lege en Burgemeester van de gemeente West land door de 
Raad van de gemeente West land in zijn vergader ing van 3 ju l i 2012. 

de voor de 

N—Broe rail Uëi I dT. 

PAGINA 4 VAN 4 



PROGRESSIEF 
W ESTLAND 

• ^ • j Gemeente ÊÊtL Ë Ê k 

K é Ê We$t?and WW I V LPF^ Lohale 
Polltlehe 
Federatie 
mmm 

rChristeTiUTiie S G P ^7 CDA fa 
^^B^^* A 9 * Gewoon dichtbij 
^ . . . .«.«..»•..4 . i WESTLANDVERST 

Motie z ienswi jze MRDHR raadsvergader ing 26 iun i 2012  

Constaterende dat : 
• Er in januari door de raad van Westland een besluit is genomen wat heeft 

geleid tot het radeninitiatief "pijler 0". 
• Er inmiddels veel kennis en kunde is vergaard en gedeeld met de overige 23 

gemeenten; 
• Door, en vanuit, die contacten meer duidelijk wordt over de voorgestelde 

politiek en bestuurlijke inrichting van Gemeenschappelijke Regeling. 
• Westland binnen de inter-gemeentelijke samenwerking een verankering wil 

van de economische positie en de belangen van Westland. 

overwegende dat : 
• de voorzitters van de dagelijks besturen van de stadsregio's Haaglanden en 

Rijnmond een zienswijze hebben opgesteld na het 
visiedocument/positionpaper van Westland welke onze raad op 20 december 
2011 unaniem met het college en de burgemeester heeft vastgesteld. 

• Wij voorstander zijn van het opstellen van een eigen zienswijze als vervolg 
op ons visiedocument/positionpaper van 20 december 2011; 

• Wij grote waarde hechten aan samenwerking en informatiedeling met het 
college van Westland: 

• Wij minstens zoveel belang hechten aan samenwerking en informatiedeling 
met de overige 23 gemeenten. 

verzoekt : 
• de gemeenteraad van Westland, bij voorkeur en/of indien mogelijk in 

samenwerking met het college van de gemeente Westland, een zienswijze op 
te stellen waarin het standpunt van de gemeente Westland ten aanzien van 
de metropoolproblematiek van de Zuidflank van de Randstad wordt verwoord 
en deze zienswijze na vaststelling in de Raad toe te zenden aan: 

• Tweede en Eerste Kamer der Staten-Generaal 
• Het nieuwe kabinet 
• CdK In de PZH , PS en GS van de PZH 
• De voorzitters, DB's, AB's van de twee stadsgewesten 
• en aan alle (overige) raden, colleges en burgemeesters van de 23 gemeenten 

- zie vervolg motie zienswijze MRDHR -



- vervolg motie zienswijze MRDHR -

Besluit 
• Een eerste concept voor deze Westlandse zienswijze in de raadscommissie 

bestuur in augustus 2012 te behandelen 
• Tot het organiseren van een Tweede Expertmeeting eind augustus/begin 

september 2012 teneinde op dat moment de balans op te maken van de tot 
dan toe vergaarde informatie en expertise 

• Het besluit van de Raad in de vorm van deze motie ter kennis te brengen aan 
alle bovengenoemde en betrokken organen 

Namens de fracties van: 

GemeenteBeiapg Westland Prertjressief Westla LPF-Westland 

Johry/W-rtkamp FrankAijneveen paa 

CDA-Westland WeSt/and Verstandig tandig VVD CU/SGP 

itel Bart Waasdorp Koos Koolstra Martin aar Pel 
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