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Aan de Raden, Colleges en Burgemeesters van de 24 gemeenten in de regio's Haaglanden en 
Rotterdam-Rij n mond 
Aan de Algemeen Besturen, de Dagelijks Besturen en voorzitters van bet Stadsgewest Haaglanden 
en de Stadsregio's Rotterdam 
Aan de Staten en Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland 
Aan de Cdk in de Provincie Züid^Hollarid 
Aan de overige betrokken overheden en organisaties 

Betre't: informatie over de opzet van de expertmeeting, het verschuiven ervan haar medio 
september en de toezending van het tweede advies van professor Fleurke en het staatsrechtelijk 
•advies van professor Tak-

Geachte heer, mevrouw, 

Bijgaand treft u aan het staatsrechtelijk-advies van professor Tak aan over de demócr'atischè 
legitimiteit en bestuurlijke bevóegdheden en het tweede bestuursrechtelijk advies van professor 
Fléürkè "Enkele kernelemènteri voor een ontwerp metropoolregio Züidflónk Randstad". Dezê 
laatste is ih eerste aanleg geschreven teri behoeve van het zienswijzeproces van de Raad van de 
gemeente Westland, maar ik acht het dienstbaar voor allen die betrokken zijn bij het 
metropoolproces. Dit vanwege het feit dat proféssorfleurke ih zijn tweede advies in zes punten 
ingaat pp de vraag hoe de huidige manco's in het metropoolprocos kunnen Worden omgezet in 
een positief vervolgscënario: Met instemming van professor Fleurke leid ik zijn tweede advies 
daarom aan u dóór. 

: Dë initiatiefgroep was qp 17 augustus 2012 te Schiedam voor het eerst na het reces 'weer bijeen'. 
Wij hebben onder meer gesproken over de.opzet van de tweede expertmeeting. De opzét hiërvar 
'zal - ih ovèreeristemmihg mol de wensen van de raa'dslëdén geuit öp 30 maart- een panëlvórm 
'hebbëh;. Waarin vooral dé zaal aan het Woord is en vanuit de zaal, zo mogelijk voorbereid vanuit 
de raden, vragen richting deskundigen kunnen worden gesteld. 

• l 



Vérder wordt de middag ingedeeld in een drie- tot viertal blokken om de inhoudelijke vragen en 
doélstellingën van de procësvragen en -conclusies te kunnen scheiden. Dit is ook van belang om 
vanuit de doelen de arrangementen bestuurlijke samèriwërkirigscöhstructiës te kunriéri afleiden. 

In dit laatste punt zit ook het aspect van lichte versus zware arrangementen. Wëdenken aan een 
indeling op economie, vervpërsautpriteit, groeimodel en democratische legitimiteit. Wij hebben 
vastgesteld dat de voorbere iding van de expertmeeting hie rvoor tijd vergt en dat 7 september 
2012 te vroeg is. In plaats van 7 september 2012 zal de expertmeeting daarom medio september 
plaatsvinden. 

In het kadenvan het Radeninitiatiéf.zijn er.nu 4.adviezen uitgebracht. Het eerste bestuurskundige 
advies van professor Fleurke, het economisch advies van professor Van der /wan, het op de 
regeling toegespitst juridisch advies van mr. Haverkate, het staatsrechtelijk advies van professor 
Tak en het tweede advies van professor Fleurke. 

Hierop zijn tot pp heden geen andere adviezen of tegenwerpingen ontvangén. 

Met vriendelijke groet. 

i 
Ulbe Spaans 
Voorzitter Radeninitiatief -Pijler 0", democratische legitimering MëtrPpóólrë'gip 
uspa a ns @ kp n pl a riet. ril 
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ENKELE KERNELEMENTEN VOOR EEN ONTWERP 
METROPOOLREGIO ZUIDFLANK RANDSTAD 

Inleiding 

In zijn vergaderingen van 26 juni en 3 juli 2012 heeft de gemeenteraad Westland de stand van 
zaken besproken met betrekking tot het: vormen :van een metropoolregio in de zuidflank van de 
Randstad. De uitkomst van de beraadslaging was dat het door.de burgemeesters van Den Haag 
en Rotterdam verzonden zienswijzedocument Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) 
onvoldoende voldragen is om als grondslag te kunnen dienen voor een eventueel op te richten 
nieuwe samenwerkingsvorm in het gebied. Gepleit werd onder meer voor een eigen initiatief, 
waarin het belang van democratische legitimatie en het belang van het Westland als belangrijke 
economische kracht sterker in de vormgeving van een eventueel op te richten nieuwe 

• samenwerkingsvorm tussen geineeiilen tol uitdrukking wordt gebracht. Deze notitie beoogt 
daaraan een bijdrage te geven: Ze bevat een zestal kernelementen voor een eventueel op te 
richten nieuw openbaar lichaam in de zuidflank van de Randstad. 

I . Nut en noodzaak'van een nieuw openbaar lichaam. Voordat überhaupt sprake kan zijn 
van een nieuw te vormen openbaar lichaam, moet.eerst helder zijn voor.welke doel(en) 
het iri te scellén openbaar licltaam dienstbaar rrioët /.ijii, De ria te streven doeleinden en 
ambities moeten zodanig zijn geformuleerd dat het voor de deelnemende gemeenten aan 
de gemeenschappelijk regeling glashelder is.̂ welke taken en welke bevoegdheden met de 
instelling van het nieuwe openbaar lichaam niet meer op het aatpnome terrein van elke 
indiyiducle gertieente liggen, maar in de tóekprnst gemeenschappeiijk zullen worden 
üiteeöëfèntl; 

Toelichting: In het gepubliceerde ,zienswijzedocument? d;d. 1 mei 2012 ontbreekt een 
geargumenteerde redengeving voor de instelling van een metropoolregio. In het document wordt 
-volstaan'met algemene<beschouwingen over het nut en de noodzaak van intensievere 
samenwerking tussen de gemeenten in het desbetreffende gebied. Voor een deel gaat het om 
samenwerking op terreinen, waartegen geen enkele gemeente bezwaren heeft; en waarvoor 
derhalve geen nieuw instituut behoeft te worden opgericht: Een voorbeeld is doeltreffender 
samenwerking tussen onderwijsinstellingen en (een aantal).gemeenten: Een nieuw instituut in.de 
vorm van een overkoepelende regeling van alle gemeenten in het gebied is daarvoor overbodig. 
Volstaan kan worden met het organiseren van betere samenwerking (bijv: via het instellen van 
een gemeenschappelijke projectgroep) en met het gieten van wederzijdse verplichtingen in 
convenanten, afspraken of contracten. In het algemeen worden in het zienswijzedocument geen 
doelen en ambities genoemd die met de huidige bestuurlijke structuur al niet zouden kunnen 
worden gerealiseerd. Daarvoor gelden twee belangrijke uitzonderingen: In de eerste plaats 
verkeer en vervoer. Voor de mogelijke opheffing van de twee Wgr-plus besturen is echter reeds 
een oplossing gevonden met het instellen van een (functionele) vervoersautoriteit waarin 
gemeenten en provincie zullen participeren. De tweede:uitzondering betreftiiet achterblijven van 
de werkgelegenheid in hel gebied en de daarmee samenhangende lage kwaliteit en 
aautrekkirigskracht van het leefV en werkklimaat. Dat zou een goede reden kunnen zijn een 



nieü^è safnenwerkingsvortn in het leven te roepen, mits duidelijk kan worden gemaakt dat een 
dergelijke samenwerkingsvorm voor de gestelde doeïeh nut heeft en nooclzakeiijk is. Teheinde te 
kunnen besjuiten of het iris teilen van een nieuw openbaar lichaam een voorwaarde, of op zijn 
minst een stimulans is voor verbétcring op het terrein van economie en werkgelegenheid, dient 
eert sociaaleconomisch oiuwikkelingspnigrainma te wordën óp gesteld, uiteraard niet als 
eiridtoestandplanning (zekér op liet terrein van economie cn werkgelegenheid zijn de 
mpgeïijkhedén voor effectieve overheidsinterventie beperkt), maar als verkenning van kansen en 
mogeiijkheden. Dan ook kan worden bepaald óf inct een veel lichter coördinatieinéchanismè kan 
w'orden volstaan. 

2; Beygëgdheden vein een nieuw openbaar, lichaam. Op basis van een sóptaalecoriómi^ch 
ontwikkelingsprogramma kunnen concrete doelstellingen worden geformuleerd, zodat inzicht 
wordt geboden in de vraag oyer welke bevoegdheden het bestuur van een nieuw in te stellen 
meltopóblregiq dient te beschikken. Hen vereiste daarbij is hét maken vi)n eph coritextuple 
analysé, waarbij de taken en verantwoordelijkheden van de andere overheden op dit terrein zijn 
yefdiscontëérd. Mét anderé woorden, is bij het ontwerpen van het nieuwe openbaar lichaam de 
taaküitocf'ening afgéstëmd op de taken van andëre bestuursórgauen op. rijks-, provinciaal of 
gernëentclijk niveaii? 

Toelichting: In heldoor de burgemeesters van Den Haag en Rotterdam voorgelegde 
z; ens wij /.edocu men t worden nauwelijks bevoegdheden genoemd waarover hét niéuwe openbaar 
lichaam zal beschikken. De meeste plannen én activiteiteti die \yprden geschetst, dénkt men te 
kunnen uitvoeren op.basis van vrijwillige .samenvverkiiig. Een uitzóndèririg daarijp vormen de 
taken op het terrein van verkcer.cn vervoer. De desbetreffende bevoegdheden wórden échter al 
sinds 2006 in het kader van de Wgr-plus regeling uitgeoefend; het incorporeren van deze 
beyoegdheden in een nieuwe overkoepelend mctropoolbestuur,heeft weinig zin, en leidt alleen 
maar tót pnhpdig ingcwikke.kle vethöudingèn met dë provincie. Dit betekent dat voor de taken, 
waarvoor de rrictiopóóircgip vyórdt opgericht, het beslüur zal moeten handelen op basis van 
óverleg cn óycftüigirig, zónder dc beschikking te hebben over bevoegdheden die onttrokken zijn 
aan het lokale niveau. Maar zonderbcvoegdheden is de metropool een reus op lemen voeten, met 
veel te ingewikkelde besluitvormingsprocedures. Klaarblijkelijk hebben de initiatiefnemers 
willen voorkomen te kunnen wofden beticht van óiidergraving van de gemeentelijke 
zelfstandigheid, ̂ egejijkertijd toont men zich verbaal ambitieus, door allerjei arhbitiës te 
Tórmuierën pp velerlei terrein: economie, greenport. groen, ondérwijs en arbeidsmarkt, rui mie en 
wonen, verkeer eii vervóef, yóórzienirigen, kenniséconpmie én innpyatic. Deze contradictie 
tussen enerzijds hoge ainbilies en anderzijds géfinge;bestüürlijke middelen en daadkracht dienl te 
worclcn opgelost door het maken van een veel duidelijker politiek bestuurlijke keuze mét 
betrekking tot de bevoegdheden die het nieuwe openbaar lichaam, gelei op zijn taken, nodig 
heeft. 

3. Procesmatige aanpak, Als eenmaal inzicht is ontstaan in een mogelijkc 
sóciaaiecpnómiscKe aanpak van het gebied en in de functie die een mctropoolregio daarin 
kan hébben, kunnen de deeinemenc'.e gemeenten een principebesluit nemer, oyer de 
ópriciitu'-.g van liet nieuwe opetibudr lichaam. Daarbij riióelén de grenzen van hét 
saiiieriwërkingsgebied opnieuw v/órduti bepaald. Dan ook kan eëti begin worden gemaakt 
(tiet de voorbereiding vari een geineetischappelijke regeling, waarin de positie van. liét 



riieuwe: openbaar ïiehaam ten opzichte van de 'eerste-overheid' - dé.gemeenten 
zorgvuldig is vastgelegd. 

Toelichting: Een gebrek van het zienswijzedocument is dat er op lichtvaardige, wijze vanuit is 
gegaan dat een nieuw samenwerkingsorgaan in de vorm van een metropoolregio dynamiek 
teweeg .zal brengen, daar waar dc huidige samenwerking tussen gemeéiitëri onderling in het 
gebied,;tussen,gemqenten en provincic.cn tussen gemeenten en départementen tekort schiet. 
Eigenlijk is er sprake van een omkering van de regel 'form follows function! . Het zwaartepunt is 
niet gelegd bij de analyse van wat er met het gebied aan dc hand is, maar het accent is allengs 
komen te liggen bij een bestuurlijke oplossing. Weliswaiir zijn van het begin af aan werkgroepen 
gevormd die tot taak hadden met suggesties voor taken en ambities te komen op zes 
beléidsterreinen, maar waarpm deze beleidsterreinen zijn gekozen:en welke probleemurgentié in 
het gebied beslaat, is yp|kpmen onderbélichtgebleven. Dat heeft geleid tot een bétfekkelijk 
wilickeurigé ojjsómmiiig yari doélen, khèi|.7unten én ambitibs, waarvan onduidelijk is waarvóór 
een niéuwen té stellen opehbaïif lichaam zóu riióelén wórden ingesteld en met welke 
béyejegdhéden de/.é tiiéuwe macht zóu hioeten vvórderi bekleed. Een mogelijke 
sociaaleconomische aanpak van het gebied kan de grondslag van een nieuwe institutie zijn, en 
kan de gemeenten en haar burgers overtuigen daarin mcé te dóen.:Qp basis daafyan kan ook 
worden bepaald o( 'ile beoogde 24 gemeenten het juiste samenwerkingsgebied vormen of dat de 
gréhzéh viih liét gebied anders ̂ ovërèénkömstig de géinaakte sociaaiecohomisché analyse -r 
nioetèri worden bepaald. 

4. Vormgeving vanhecopenbaar lichaam. Bij de samenstelling en werkwijze van de bestuurlijke 
organen van het openbaar lichaam moet de eigen aard van de gemeenschappelijke:regeling 
worden verdisconteerd. Een bestuurlijke aanjager op het gebied van economie en 
werkgelegenheid dient vooral slagvaardig op te kunnen treden. Dit houdt onder meer in dat-de 
organen van het openbaar lichaam zodanig van omvang en samenstelling moeten zijn dat zij 
tijdig en adequaat kunnen optreden indien .zich -kanseaien;mogelijkheden voordoen; 
Vanzelfsprekend moet bij de inrichting van het openbaar.lichaam worden voldaan aan het 
vereiste van democratie en legitimiteit. 

Toelichting: De algemene gedachte achter een eveiitueel op te richten inetropoolrcgio is behoud 
en vergroting-van dc wel vaart in het-gebied- ofwel het bevorderen van de wefkgélëgëiiheid in het 
gebied. Met de specifieke gerichtheid op de sóciaalecónomische seclor is een dergclijké 
meiropoolregio tc)t op zekere hoogte een uitzonderlijk terrein van siiménwerking lussen 
gemeenten. De meeste gemeenschappelijke regelingen betreffen immers de uitvoering van 
gemeenteiijke taken, yéèiaj pp het terrein van dienstverlening en zórg; dé beóogdc 
samenwerking /.oü eerder initiërend en facilirerend nioetcn zijn, met als doel hel bedrijfsleven te 
stiiTuijeren in het gebied te (blijven) invësteren. jn die /in kan worden gesproken van een 
regeliiig tiiet eeii sterk dpelcprporatief k die de gemeenten in hei gebied die inclividuecl 
relatief wëiiiig iiiogëlijktiédëii hebben ypör eèri zeüslaiidig ëcptKiiiiisch beleid kunnen 
versterken. De vraag is dan onder welke condities een metropoolbestuur het vermogen van de 
detlhénieridé gènieëhtén vergroot om tijclig cti adëquaat té rcagéren ojp maatsélïappèjijke. 
yeranderingeti pf pp verandeïingen.in dé ómstandigheden die zich pp het terrein van economie 
en werkgelegenheid voordoen. Een voordeel yan een tnetropoolbestuur is dat.de slagvaardigheid 
wórdt vergroot dóór de taken, bevpegd|ieclei!, iiistruuiéiitén 'óf hulpbrouneh in één hand .te 



concentreren. Dit wordt echter tenietgedaan, ais :n de vonngeving van het openbaiar lichaam de 
samenstelling en werkvvijze van de tiestuurIijkc organen vari het openbaar hchaam omslachtig 
wórden géörgaiiiseérd éh de besluitvórmirigsprocedures tijdróvehd zijr.. 

5. Stemverhoudingen en stemmenweging. Het streven naar vergroting van de economische 
bedrijvigheid in het gebied omvat diverse sectoren in industnCj tuinbouw en 
dienstveiriening. In de stemyerhoudingen en stemmenweging dient daafohi niet alleen het 
inwonertal bepalend te zijn, maar-dient ook: het belang van êike sector in de vormgeving 
van het béstiiiïr tót üitdfukki.ng wórdeii gebfacht. 

Toelichting: liïl ëéh sociaalëcoriórriischè yèrkenhing én analyse van het gebied kan riiet alleen 
worden afgeleid óf een nieuwe openbaar lichaam in het gebied noodzakelijk en gewenst is, maar 
daaruit yöigën ook aanwijzihgen/weïkë concrete ontwikkelingspotenties in het gebied aanwezig 
zijn, en in welke mate (en öp welke wijze) deze in het bestuur van het openbaar lichaam moétén 
wórden gerepresenteerd, 

6. Uittreding cn opheffing. Een zesde kerneleinent betreffende dc-vormgeving yan eeii 
everitueel niéuw ppcribaar lichaani is uittrediiig en opheffing. Rij uittreding gaat hét éf 
pm dat het voor een individuele gemeente bij het aangaan van verpltchtingeni in dit geval 
bij het besluit tot toetreding tot de gemeenschappelijke re»cïiiig, hélder móét zijn onder 
wélke condities zij het openbaar lichaatn kari verlaten. Bij pphëffing gaat hét er-om 
vóóraf viist te stellen hoe lang het ójjëribaar lichaam zal existeren. Daarbij kan uiteraard 
wórden bésjotéri het bestaan van het ópénbaiir lichaam té veriengeii. 

:]'oelichting: Ha betreft hier wezenlijke bcschermingstriaatregelcri vticr de deelnemende 
gemeenten. Niet altijd kan immers Worden voorzien op welke wijze het openbaar lichaam zich 
zal ontwikkelen: Het aantal voorbeelden is legio dat nieuwe instituties een.eigen leven gaan 
icidch, bétrëkkélijk lós yan de bedoelirigen yan hun aartsvaders. In dit verband kan wórden 
gewezen op-prpcesse'ri van skiipende céhtralisauë (funciion creep) en de doctrine van implied 
powers (al of niet geleidelijke toevoeging van geïmpliceerde bevoegdheden).* Dat kan niet 
altijd wórden vpprkomen door Üe besIuitvonningspfganen yan het ópeiibaaf lichaam, zeker 
als sprake is van inüirectc .en ingewikkelde bes!uitv()nnirigsprc)ce(iiires. Bij 
geniëeiischappelijké iegelingéii zijn deze procedures; per definitie indirect cn ingèwikkëld. 

Prof. clr F. l/jeürke 
Amsiérdam, ë augustus 2012 

;-;7Je- wèb.s.ité.MRDHj-örider-Metrópoplda^ 2012, yersiaR cie^süisic t : Donió;>at.ie rh bestuur, p. 2. 
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Dhr/Ulbe Spaans 
Voorzitter Radeninitiatief 
Democratische Legitimiteit 
Metropoolregio Haaglanden-Rotterdam Rijnmond 
Postbus 150 
2670 AD NAALDWIJK 

26 juli 2012 

Geachte heer Spaans, 

1. U heeft mij gevraagd een wetenschappelijk advies te geven oyèr de 
4emocratische legitimiteit van de Aanbieding zienswijzedocument Metrópdölrégió 
Rotterdam Den Haag op 1 mei 2012 door de Voorzitters van Stadsregio Rotterdam 
en Stadsjgeyyest Ilaaiglariden. 

.2- Het betreft hier blijkens de aanhef een aanbieding ter zienswijze yan een 
ziensxyijzedocümeht. Een dergelijk fenomeen is onbekend in het staats- en 
bestuursrecht. Onder 'zienswijze' wordt in het publiekrecht verstaan een visié mét 
een formele status die krachtens wettelijk voorschrift door een daartoe gerechtigde 
kan worden uitgebracht op een ontwerp-besluit (vide bijv. art: 3:15 Algemene wet 
bestuursrecht; Awb). Hef begrip wordt ook wel informeel gebruijet voor andere 
visies, bijv. de schriftelijke uiteenzetting van derden in een geschil (vide bijv. art. 
8;43 lid 2 Awb), doch dit gebruik; is strikt genomen oneigenlijk. 

3. Hét aangeboden document zelf is afkomstig van 'Metropoolregio Rotterdam 
Den Haag' eh draagt als titel: 'Vernieuwend besturen ih de Métropoolregio 
Rótterdatn Den Haag; zienswijzedocument Metrojjoölregio Rotterdam Den Haiag, 1 
méÏ2Ól2'. 

4. Voorop moet Worden gesteld dat het hier gaat om een juridisch volstrekt 
onvoldragen document. Een ondertekenaar ontbreekt. Nergens wordt vermeld op 
welk öntwerp-besluit jdé zièriswijze betrekking heeft; kennelijk wordt het begrip 
oneigenlij Ic gebrüikt. 



5 - Het geschrift draagt gezien de inhoud veeleer zelf het karakter van een 
(voor)ontwerp-besluit. Het ontbeert daartoe echter onder meer een adequate 
duiding van de daartoe bevoegde instantie. 'Métropoolregio' is geen bestaand 
bestuursorgaan. De ondertekenaars van het aanbiedend schrijven zijn de Voorzitter 
van de Stadsregio Rotterdam en de Voorzitter van het Stadsgewest Hagelanden. Zij 

Uekenen op eigen titel, zonder mandaat of delegatie, of aanduiding van regelgeving 
waaraan zij enige bevoegdheid in deze zouden ontlenen; 

6. Voorts blijkt evenmin van toepassing van-Afdeling 3.4 van de"~Algemine wet 
bestuursrecht (Awb), met de daar verplichte mededelingen van wettelijk voorschrift 
of besluit van het bestuursorgaan waarop dit ts gebaseerd (art 3.10 lid 1 Awb), 
terinzagélegging en termijn daarvan (art. 3:11 Awb); kennisgeving (art. 3:12 Awb); 
hoorzitting (art 3:15 en 3:17 Awb); zienswijzetermijn (art. 3:16 Awb) en 
beslistermijn (art. 3:18 Awb); 
Zelfs voor een voorstudie ontbreekt elementaire informatie terzake. 

7 ; Het document begint ̂  doch waarvan is hielt duidelijk. 
Verder bestaat het uit 'een Processchets en drie delen: een Voorstel, Uitwerkirigen 
en een Proeve yan een Gemeenschappelijke Regeling. 

Ü-. Het Voorstel start met ambities en een organisatie van de samenwerking. Dë 
ambities omvatten drie samenhangende strategieën met daarbinnen speerpunten om 
de economische clusters in de Métropoolregio te versterken en het .aanwezige 
potentieel te verzilveren. De organisatie van de samenwerking is pragmatisch en 
globaal, maar bevat toch enkele concrete voorstellen, bijvoorbeeld ten aanzien van 
besluiten en andere bevoegdheden van het bestuur van de Métropoolregio, eri de 
samenstelling van dat bestuur, met name voor wat betreft de positie daarin van de 
provincie en het Rijk. 

?• De uitwerkingen betreffen een aantal activiteiten en maatregelen. Dat is 
onder meer de oprichting yan een gezamehlijke Vcrvoersaiutoriteit, een gézatnèrilijk 

: i P j 9 $ $ ^ van dé ken nis infrastructuur, terugdringen van de 
•leegstand op de kantorenmarkt, een bédrijventéiTéinenprogriimma, verder 
uitbouwen van 'Greenport ;Horti Campuŝ  kennisdeling en informatieverschaffing, 
i lPH^njuis structuuryisiei ontwikkeling nteüWe grootschalige leisure-
yoórzienihgen, versterking innovatieklimaaf, e.d. 
Soortgelijk worden activiteiten en maatrégèien opgesomd ter versterking van het 
voorzienirigehniyeau. 
Het geheel lijkt meer gebaseerd óp enthousiaste samenwerking eh vrijwillige 
afspraken dan op één publiekrechtelijke stnictuLff; althans vóofalsnog. 



10. Als het ware uit de lucht valt dan ook hoofdstuk 5, 'Proeve van één 
gemeenschappelijke regeling'. De status juist van dit juridisch belangrijke deel 
bl'jft volstrekt duister. De term 'Proeve' is nergens in de staats- en 
bestuursrechtelijke regelgeving van enige status voorzien. Zij is in het verleden 
vooral gebezigd voor het voorwerk van ambtenaren en commissies dat moest 
dienen als grondslag voor vervolgens te ontwikkelen formele voorstellen, zoals de 
'Proeve' van de Staatscommissie voor de Grondwetsherziening van 1983. De 
Toelichting is summier. Niet wordt vermeld in wiens opdracht en van wiens hand 
deze 'Proeve' is geschreven, noch wat procesmatig daarvan de plaats en functie 
zouden moeten zijn om te komen tot een 'Gemeenschappelijke regeling 
Metropoolregio Rotterdam- Den Haag'-. 

1:1... Niettemin neemt de?é 'Proeve' duidelijk stellingen in ten aanzien van zö'n 
gemeenschappelijke regeling en worden daarin ook duidelijk keuzes gemaakt die 
bepalend zijn voor structuur, beyoegdheden en democratische legitimatie van het 
bestuur van de Métropoolregio. 

12, Gekozen wordt voor een openbaar lichaam. 
Onduidelijk blijft,;hoe dit voorstel moet passen binnen hét Rijksbeleid, dat gericht 
is tegen toenemende ^bestuurlijke drukte', en streeft naar terugkeer haar maximaal 
vier bestuurslagen (de Europese inbegrépèn). 
Formeel blijft zelfs onduidelijk, waar de bestaande openbare lichamen Stadsregio 
Rotterdam en Stadsgewest Haaglanden in dit voorste blijven. 

13. Dé samenstelling yan het Algemeen Bestuur (AB), de wijze van bendeming, 
de werkwijze en de bevoegdheden blijven goeddeels ongewis. 
Een zekere identificatie lijkt ;plaats te vinden met de gemeenteraden, dié dë 'kern 
yan, bet raëtfopoolbestuur' eh 'de ruggengraat van de metropool' (niét: yati de 
Mettvpoolregip of de G.R;!) 'worden genoemd. Maar aan deze hoogdravende 
positie worden geen handjes en voetjes gegeven; integendeel: er mogen geen 
i : p ° o l s ? . landdagen* meer mogelijk zijn: besluitvorming moet zo efficient en 
krachtdadig mógelijk georganiseerd Worden. Het DB van de Métropoolregio 
schrijft één keer per half jaar een Metropoolbijeenkomst uit, waar 
gemeenteraadsleden en collegeleden 'elkaar gezamenlijk ontmoeten'. Verder moét 
vooral gewérkt worden met 'zienswijze-bijeerJ^omsten,•. En zelfs die hoeven niet 
separaat plaats te vinden, maar aileen maar ais de raad dat wenselijk acht of er 
'redenen van juridischëaMd'.zijn, 

ffet eigenlijke zwaartepunt komt iri deze constructie duidelyk te liggen bij het 
residium van het DB. Dit bereidt ('en petit comité') de vergaderingen en besluiten 

14 
Presidium 
van het DB voor. 



!?• D e werkelijke structuur toont veel overeenkomst met een bondsrepubliek, 
w a a r i n de gemeenten (nog?) dei bohd vonnen, het DB van de Metropboïrëgio de 
landsdag van de Republiek en het Presidium de Regering. 
Het algemeen bestuur en de deelnemende, gemeenteii zullen nog meer én andere 
beyoegdheden kunnen afstaan aan de besturen yan de Métropoolregio dan reeds 
vóórzien in de Proéyè. 

16 Voor verdere analyse van deze 'Proeve' wordt hier volstaan met verwijzing 
naar het separate advies van mr. 1. Haverkate. Met dit advies is sprake van een zeer 
gedegen, doch voorzichtige analyse, die meer-is'georiënteerd op"de formeel-
juridische structuur, dan op de bestuurlijke werkelijkheid. Bij wijze van voorbeeld 
volsta ik met te wijzen op de opmerking onder randnr. 30, dat de Proeve in zijn 
huidige vorm maar een zeer beperkte overdracht van bevoegdheden tot gevolg 
heeft. Al ben ik geneigd als theoreticus hier mee in te stemmen, toch dien ik, als 
analyticus van ook de praktijk van het Nedtrlandse bestuurs(proces)recht, ernstig te 
waarschuwen dat bij bestuur en bestuursrechter hier de werkelijkheid voorrang 
pleegt te nemen op de theorie. 

17. Mij is verzocht een oordeel te geven over de democratische legitimiteit van: 
de Aanbieding van dit zienswijzedocument door de Voorzitters van Stadsregio 
Rotterdam en Stadsgewest Haaglanden. 
Daartoe zal nu ter onderscheiding van die legitimiteit eerst worden stilgestaan bij 
de legaliteit, waarna de eigenlijke legitimiteit zal worden onderzocht, om af te 
sluiten met een bespiegeling van de democratische kwaliteit. 

18 Grondslag van de Nederlandse rechtsstaat vormt de legaliteit van ons 
openbaar bestuur de legalitcitseis of leer van de wetmatigheid van bestuur 
Ingevolge deze fundamentele rechtsstatelijke eis dient alle overheidsbevoegdheid 
uiteindelijk haar oorsprong en steun te vinden in een bepaling in een wet in formele 
zin (landswet). Duidelijkheid, voorspelbaarheid, democratische invloed en 
w a a r b o r g tegen bestuurlijke willekeur en dictatuur liggen aan deze eis ten 
grondslag. 

i?- Zo beziën zal aanstonds duidelijk lijken, dat het aanbieden vari een 
zienswijze ter zienswijze niet onder deze eis valt, Sprake lijkt immers niet yan 
uitoefening van enige overheidsbeyoegdheid, van openbaar gezag, zeker gezien het 
ogenschijnlijk vrijblijvende karakter van de aangeboden boodschap: een 
'zienswijze', en van de verzochte activiteit: het geven van can zienswijze op deze 
zienswijze. 



20. We mogen ons echter niet door het uiterlijk, het etiket, laten misleiden, doch 
dienen de werkelijke aard van de voorgelegde activiteit te onderzoeken. Dié wordt 
vooral bepaald door de inhoud van het aangebodene en het daarop verzochte. En 
die inhoud blijkt, hoe men het ook wendt of keert, en ongeacht de wel zeer vage en 
vrijblijvende 'verpakking', tóch de aanzet voor een Gemeenschappelijke'Regeling 
Metropoolregio Rotterdam, met een Openbaar Lichaam, en (dus) 
rechtspersoonlijkheid; met bindende bevoegdheden en overdracht van 
bevoegdheden, en met mogelijkheden van uitbreidingen daarvan. Een sterkere 
uitoefening van publiekrechtelijke bevoegdheid dan het aangaan vari zo'n regeling 
en het creëren van zo'n zelfstandig publiekrechtelijk orgaan met ook 
civielrechtelijke autonomie, is wel nauwelijks denkbaar. De wetgever heeft die 
actiyiteit dan ook zorgvuldig vorm gegeven in een formele wet, de Wet 
Gemeenschappelijke Regelingen (Wet GR), en de rechter höudt strikt de hand aan 
de inachtneming van de regelen van die wet. 

21. Allereefst :dringt zich dus de vraag op, aan wié de bèvoëgdheid tót de 
óndérhayige activiteirtóekomt, en óf dé ondertekenaars van de aanbiedingsbrief 
daartoe behoren. 

22. Ingevolge art. 1 Wet GR, komt de bevoegdheid tot het sluiten van 
gemeenschappelijke regelingen wat de gemeenten betreft toe aan de raden, B &W 
ëh B, ieder voor zover zij tot die belangenbehartiging voor de éigen gemeente 
bevoegd zijn (lid l), én (lid 2!) v.w.b. B & W én B na vèrkrégen toesteraming van 
de raad. 
Dit artikel impliceert, dat voor de met de 'Proeve' beóogdc GR Métropoolregio 
Rotterdam-Den Haag enkel de hier genoemde gemeentelijke organen, en met name 
de gemeenteraden, , bevoegd zijn. Weliswaar kunnen B & W en B geacht worden 
beyoegd te zijn voorbeféidénde inhiatievën te ontplooien, ieder waar het 4e eigen 
belangenbehartiging betreft, doch waar het besluitvorming betreft enkel na 
verkregen toestemming yan dé raad. 

teder ander die met odium van gezag voorstellen in deze richting voorlegt, 
dient te woklen gèbranimerkt als de Kapitein yon Köppenick. Dit geldt ook voor 
de Yoorzittcrs van Stadsregio Rotterdam en Stadsgewest Haaglanden; zij hebben 
geen enkele zeggesnschap óver de uitoefening van de belangenbehartiging waartoe 
deze gemèenteorganen in de éigen gëmëénte bëyoegd zijn; nóch krachtens 
attributie, nóch krachtens delegatie, npch krachtens mandaat. 



24. Dat deze Voorzitters in heit dagelijks léven ook Burgemeestérs zijn van resp. 
dé gemeenten Rotterdam en Den Haag, maakt dit niet andere. Zelfs indien zij 
gepretendeerd hadden deze activiteit uit te oefenen in die höedanighèid, zoii eeri 
juist bègrip van die functie en de daarbij behprendë bevoegdheden hen pok yan 
deze activiteit behoren te onthouden. 
Öók een bepaling als art, 171 Qéméentewét (Gem.w), inhóudende dat de 
burgemeèsfer. dë gëmeérite in en buiten rechte yertëgenvyoördigt, leidt niet tot een 
andëre conclusie. Immers, deze bepaling ziet enkél op het vertegenwoórdigeh van 
4ë gemeente zelf, als rechtspersoon, ën niet op het vertejgënwbordigen van dé 
bestuursorganen v^n de gëméente: raad; B &'V/ érrB. Deze drie zijn, anders daïi dë 
gemeente als rechtspersoon, bestuursorganen in de zin yan de Awb, en wettelijk 
uitgerust met éigen autbhéme pübliekïechtélijke taken en beyoegdheden en 
publiekrechtëlijke taken en bevoegdheden in meiebewind. 
Uerhalvë ontbreekt de ondertekenaaris zelfs de höodzakëlijké wettelijke 
bevoegdheid vpor die gëmeënten waarin zij zelf Burgemeester zijn. 

25. Ook eyemvel aan hun functies als Voorzitters van Stadsregio Rotterdam en 
Stadsgewest Haaglanden kunnen de aanbieders geen wettelijk gétag bntïéhéh voor 
het tót stand brerigen van een Gëmëënschappelijke Régeting bf Openbaar Lichaam 
voor uitoefening yah de belangenbehartiging waartoe de gemeenteorganen in de 
eigen gemeente beypëgd zijn. Daartoe zóu minstens vereist zijni, dat deze 
Stadsregio en Stadsgewest zelf bevoegd zouden zijn tot het creëren van nieuwe 
Gemeenschappelijke Ilègelihgen of Openbare Lichamen. Nu de Wet GR zelf 
zodanige bevoegdheid niet toekent, zou daartoe in de eigen regelingen van 
Stadsregio en Sitadsgeyvest bepaald moéten zijn, dat door de déelnemehde 
gerneehtebesturen hun bevoegdheden éx artikel 1 Wet GR tot het aangaan van 
gemeenschappelijke regelingen ëri/of hét oprichten van openbare lichamen geheel 
often dele akn hen zouden zijn overgedragen. Van zodanige overdracht (delegatie) 
is evénwel geeri sprake. 

26. Rest enkel de mogélijkheid, dat de gépretendeërdé bevoegdheid géschiedde 
namens de wel bévóegde diverse getheehtëraden, colleges en burgemeesters, dus in 
opdracht (riiahdaiat). 

27. Hiertoe heb ik een vrij indringend feitenonderzoek ingesteld, doch zonder 
resultaat. Weliswaar is mij gèbiëkeh dat tijdens eëh Metfópoölregiodag op 4 april 
2012 mededeling is gedaan van een voornemen om een ' ziens wij zendocumeht' 
naar de gemeenten te sturen, en dat het besluit over toëzehding van het uiteindelijke 
voorstel is geaccordeerd ih dé gczaménlijke Vérgadering vari beidé dagelijkse 
besturen van de openbaré lichamen Stadsregio Rotterdam en Stadsgewest 
Hagelanden van 25 april 2012, doch nergens is gebleken van een verzoek of 
opdracht daartoe van de enige wettelijk daartoe bevpegde organen, de betreffende 
gemeentelijke organen zélf ' 



28. Ook aan dè.eigen instellingsregelingen kunnen genoemde Voorzitters de 
bevoegdheid riiet ontlenen. Qe regelingen bieden gieeri mogelijkheden tot het 
pprichten yan Gemeenschappélijke Regelingen pf Openbare Lichamen als bedoeld 
in art/ 8 lid 3 Wet GR. Enkel is in de Regeling stadsgewest Haaglanden in art. 26 
lid 4 bepaald, dat het stadsgewest zelf kan deelnemen: aan gëitieenschappelijke 
regelingen. 
De bepaling tenslotte .in:artikel 39 lid 3 var. de, Regelmg.stadsgewest Haaglanden, 
dat de Voorzitter het stadsgewest vértegénwóordigt m 
ontoereikend. Ln de eerste plaats is het stadsgewest zelf niet bevoegd, en in de 
tweede plaats is ait. 39 lid 3 evenals art. 171 Géiri.w beperkt tot 
vertegenwoordiging van de rechtspersoon; .niet van bestuursorganen. Soortgelijke 
beperkingen gelden voor de Voorzitter Stadsregio Rotterdam: zie met name. de 
artikëïeh 8 lid 4 en 37 lid 5 Gemeenschappelijke Regeling Stadsregio Rotterdam, 

29. Moet bij het ontbreken van de vereiste legaliteit ook aanstonds aïle 
legitimiteit worden, ontzegd aan de activiteit van de béide Voorzitters? 

30. Enerzijds zou betoogd kunnen worden dat deze activiteit zelf (nog) geen 
uitoefening betreft van enige publiekrechtelijke bevoegdheid. Anderzijds dient te 
worden bedacht, dat de legaliteitsleer zich niet beperkt tot het bevoegdelijk nemen 
van besluiten in de zin van de Awb. Zij heeft betrekking op uitoefening van. 
overheidsgezag in de meest ruime zin des woords. Door sommige auteurs wordt 
zij zelfs betrokken op het kopen van potloden door ambtenaren; 

31. Persoonlijk gaat mij deze benaderingswijze bepaald te ver en ben ik bereid 
om genoegen te nemen met de maatstaf dat als de wet maar expliciet en afgebakend 
enige bevoegdheid tot uitoefening van overheidsgezag toekent aan een bepaald 
orgaan, voor de precieze uitoefening van die bevoegdheid benodigde inzet van 
middelen en andere accessoire activiteiten niet op extra bijzondere specifieke 
daarop gerichte voorschriften in enige wet in formele zin hoeft te kunnen worden 
gewezen. Maar zelfs deze uitleg gaat menig wetenschapper te ver, en bovendien 
ontbreekt in dit geval zelfs iedere expliciete; en afgebakende bevoegdheid. 

32. Dat zou toch vereist zijn. Een tweede furidaménteile grondslag van ónze 
staatsinrichting (het 'Óéstimmtheitsgebot') vergt namelijk, dat iédere 
óverhéidsbevoegdhe|d zo beperkt mpgëlijk afgebakend dient te zijn, en eeri derde 
(hét specialitettsbcginsei), dat geen enkele overheidsbevoegdheid mag worden 
aiingewend voor ccn ander doel dan waarvoor zij specifiek is omschreven. 

33. Eh bèslissérid is te achten, dat het aangebeden document onder de 
misleidende duiding vari 'zie.nsvyijzedpcuinent' in werkelijkheid yqorstèllén én 
cpncèptén bevat; voor uitoéfening van wettelijk nauwlettend vorin gegeven 
overheidsbeyoégdhedén: het aangaan yan een Gemeenschappelijke Regeling en de 
oprichting yan een Openbaar Lichaam. 



3:4. Mijn pöfdëël luidt dan ook dat, gezjen de spanning met deze grondprincipes 
yan oiize rechtsstaat, én hét grote belang yan duidelijkheid van de 
bevoegdheidsverdeling in deze, aan dé briderzbchte activiteit niet alleen de 
legaliteit, maar ook de legitimiteit moét wordéh ontzegd. 

35. Resteert de vraag haar het democratisch karakter van de activiteit. 
Daarbij passen zo mogelijk nog grotere bedenkingen. Voor een goed begrip dient 
allereerst té worden onderkend dat ih ons staatsbestel juist aan burgemeestérs eh 
daarmee yergelijkbarë functionarissen (zoais óók Voorzittors 'van Ópenbare 
Lichamen) iedere democratische lëgitimatië ontbreekt. 

36. Zij zijn niet democratisch gekozen; rechtstreeks noch getrapt. Kr is geen 
énkele bindende invloed yah welke vóik^ërtégehwóórdigihg dah ook; op ium 
benoëming; verder dah vrijblijvende advisering shekt hun invloed niet; Wel kan bij 
óhverenigbaarheid de vpjksveitégëhwoördigihg (sinds kort èh in mindere mate dan 
pp landelijk niveau) onwelgevallige bestuurders, waaronder de burgemeesters, tot 
heengaan dwingen, doch met dit 'ültimum remedium' is tbcli nog geen 
democratische kwaliteit gewaarborgd. En het Vporzitterschap yin de 
gemeenteraad, dat in dé pr.aktijk (meer vanzelfsprekend dah vplgëns de intenties 
van ;dé ëonjmissié-Elzinga) wórdt tpevertrpu>vd aan de Burgemeester, blijkt in 
diëzelfde praktijk norinaiiter minstens zo krachtig te worden vervuld ter 
verdediging yan wensen ëh standpunten van het College als ten faveure van 
democratische verlangens vari dë yólksvértógenwoordiging. Is deze 
machtsconcentratie reeds niet zonder bedenking, die bedenkingen nemen nog tóe 
als nog een derde functie aan déze combinatie wórdt toegevoegd: het 
yoörzittërschap van een Openbaar Lichaam óf andëre Gemeenschappelijke 
Regeling. 

37. Bij het bewaken van het democratisch gehalte yan ons openbaar bestüur dient 
allereerst te vyórden aangèteksnd, dat hier primair een constitutionele taak ligt voor 
volk en volksvertegenwoordiging, en niet voor rechters. 

38. Voorts verdient dé aandacht, dat dit gehalte fluctueert met de 
maatschappelijke situatie. Met name in 'tijden van gróte druk lijkt bij het volk de 
neiging tóe té nemén om, zeker onder drang van het bestuur, democratie, 
rechtsstatelijkheid en grondrechten te offeren aan (al dan niet vermeende behoefte 
aan) veiligheid óf aridére algemene belangen. De wijze waarop in de jaren dertig 
van de vórige eeuw autoritaire regimes .formeel democratisch hun kans kregeh tót 
uitholling van rechtsstatelijkhèid én furidaméritelé féchtén, staat niet op zichzélf. 



39. Democratie is een. zeer kwetsbare waarde, dié met name gelijkwaardigheid 
garandeert van alle burgers ten afzien yan het oyerheidsbe^ur. Zij staat dwars op 
tendensen van meèrderheidsstrategieSn en bepèrkihgen van grondrechten: Het jsi als 
gezegd niet de plicht van de - zelf ook niet democratisch gele^timeerde - rechters 
om te waken over de democratie, doch die van de volksvertegenwoordigers zelf. 
Dezen dienen daarbij vooral waakzaam te zijn ten aanzien van alle voorstellen die 
mönreleri aan hun democratische macht en positie zélf. Niet zonder reden wü 
Nederland zich graag présenteren als 'democratische rechtsstaat';. Daarmee is 
democratische legitimatie van alle bverheidsdoeh éh r jateti één eerste vereiste. 

40. Formeel lijkt dit öók ónderkehd jn het ónderzochtë document. "Ef is bij het 
ontwerpen van de regelmg uitdrukkelijk aandacht besteed aan de democratische 
legitimeHng van hét metropóplbesiuur, en daartoe ?ijn ónder meer de 
informatièplicht en de verplichting om de raden van de deelnemende gemeenten 
tijdig vooraf te consulteren in de regeling opgenomen", luidt het op p: 50. 

41. Maar bij de uitwerking blijkt, dat de democratische scope beperkt blijft tot in 
wezen inspraak en zienswijze van volk en volksvertegenwoordiging, en geen oog 
heeft voor beslissingsbevoegdheid, controle, verantwoording en sanctionering door 
democratische organen. Een belangrijke factor als het Radeninitiatief-wordt zelfs 
volledig genegeerd. 
"De betrokkenheid van de reiden is ook yerzekèrd indien het gaat om 
beslujtyqrming door het dagelijks bestuur of commissies zóals de 
Teiypèrsdutófiteit'\ zo gsiat het document verder, "baarbij moët wórden gedacht 
aan het voorleggen van voorgenomen besluiten met een zienswijzenprocedure, of 
aart de mogelijkheden die e~participatie biedt, in artikel 3:7 is bovendien verzekerd 
dat elke raad én de AB-vértegéhwóófdiging van élke afzonderlijke deelnemer een 
initiatiefrecht heeft en het recht om wijzigingen van aan het algemeen bestuur 
. voorgelegde ontwerpbesluiten voor te stellen. Onderdeel yan de democratische 
legitimering is ook het formuleren van concrete doelen en het regelmatig afleggen 
van verantwóprding over de resultaten aan het Algemeen Bestiw èh aan de r 
Daarbij moet niet alleen worden gedacht aan besluitvorming over de Strategische 
Agenda en het werkplan (artikel 2:2), maar ook aan dë wijze waarop de raden bij 
de begrotihg van de Metróppol wórdeii betrokken (dè begrotingsregels zijn 
ópgenomen in de Wet gemeenschappelijke regelingen)". 

42. Niét anders kah .wördén gézégd dah dat dit sóórt teksten al evenmin als de 
thans gebleken praktijk bij de aanpak van het ihstellen van een nieuw Openbaar 
Lichaam pp grond van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen ook werkelijk 
getuigen van een wezenlijk gevoel voor de eisen van detnucratische legitimiteit bij 
een voor de gemeenteraden zowel als de inyyqners van de betrokken gemeenten zó 
èsséhtieél gebeuren als het instellen yaii een Opéhbsiaf Lichaam Metropbölregio 
Rotterdam-Den Haag: 



43, Het veelvuldig gehanteerde begrip 'ziehswijzë' dient hier niet alleen als een 
panacee voor wettelijk verplichte, en van elkaar te onderscheiden, rondes van 
inspraak eh bedehkihgèn, maar zelfs als een impliciete aanname van iristëmming 
van de eigenlijke tot besluitvorming geroepen instanties en organen. 

<M. Soortgelijk gevoelen als hier is vertolkt blijkt ook uit de 'Mótie zienswijze 
MDHR' die in de gemeente Westland op 26 juni 2012 met algemene stemmen door 
de raad is aangenomen, en waaruit de wens naar voren komt dat de raden een eigen 
zienswijze opstellen waarin het standpunt ten aanzien van de 
•netroppolproblematiek van dc Zuidflank van de Randstad wordt verwoord. 

45- Deze opinie is niet bedoeld daar (thans) een definitief oofdeél over të 
formuleren. Daaryoof zou nog veéï nadere studie vereist zijn, alsmede het horen 
van meërdere bij dit belahgrijke proces betrokken partijéh. 

46. Vpor de nu vborgelégde vraag naar de democratische legitimiteit yan de 
Aanbieding zienswijzedocument Metropoolregio Rotterdam Den Haag op 1 mei 
2012 door de Voorzitters van Stadsregio Rotterdam en Stadsgewest Haaglanden, 
kan echter het oordeel niet anders dah negatief luiden. 

47. Daarmee ontvalt aan aanbieding en document zelf de vereiste democratische 
legitimiteit, 

48. Wat pyerbüjft is ëën studie waaryan de juridische status niet hoger is dari die 
van een willekeurig door welke persoon dan ook aangëböden studie. 

49. Zij is echter gevaarlijker juist door het daarbij tëh onrechte gepretendeerde 
gezag. 

Meerssen, 26 ju 012 

A.Q.C. 
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