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In de raadscommissie Bestuur van de Raad van Westland is op 15 januari 2014 het metropooldossier 
aan de orde geweest. 
Dit als vervolg op de informatieve agendering van het dossier op 4 december 2013. 
Op verzoek van de Redactiecommissie Metropool zend ik u bijgaande verslag en de adviezen door de 
Raad ingewonnen toe. Het meest recente advies van de Raadsaccountant staat in het eerste 
document. In de Raadscommissie Bestuur van 15 januari heeft de accountant zijn advies aan de raad 
toegelicht. Eveneens heeft de PZH in de raadscommissie toelichting verzorgd. Onderaan deze mail is 
tevens de recente nota van de Redactiecommissie Metropool te vinden. Dit is de begeleidende nota 
bij de aanbieding van het advies van de raadsaccountant aan de Raad. 
U kunt het woordelijk verslag van deze commissievergadering beluisteren via deze link - zie kopje 
"Menu" - agendapunt 8 
Van de beraadslagingen over de metropool zal een woordelijk verslag in hardcopy worden gemaakt. 
Dit kan u worden toegezonden op verzoek. 

De raadscommissie heeft besloten de informatieve agendering voort te zetten in haar vergadering van 
19 februari 2014, zo mogelijk mede aan de hand van de informatie uit de behandeling van het 
Wetsvoorstel Intrekking WGR + in de Tweede Kamer. 
De raadscommissie heeft tevens het college verzocht schriftelijk op het recente advies van 13 januari 
van Deloitte te reageren. Toegezegd is dat dit stuk omstreeks 4 februari 2014 de raadscommissie zal 
hebben bereikt. 

Namens de Redactiecommissie Metropool 

Nico Broekema 
griffier gemeente Westland 

T: 0174 - 673 042 (doorkiesnummer) 
M: 06 - 46 19 43 05 

Bijlagen 
Raadscommissie 4 december 2013 ^20131121 Redactiecommissie Metropool Raad 
gemeente Westland - Rapport van bevindingen inzake recente voorstellen versie rc Bestuur 4 
december 2013 met juridisch advies Haverkate 

Raadscommissie 15 januari 2014; 
20130608 Notitie Deloitte financiële verduidelijkingsvragen vorming Metropoolregio 
20140113 Notitie Deloitte financiële paragraaf vorming Metropoolregio (meest recent) 



Onderwerp: Rc Bestuur 15-01-14 - Advies aan de raad van Deloitte over de Metropool 
Westland: 14 januari 2014 

Nota en adviezen worden aan het dossier toegevoegd en op iBabs geplaatst alsmede op de US van 
de eerstvolgende Raad 

Aan: de raad 
Van: redactiecommissie metropool 

T.b.v. de raadscommissie Bestuur van 15 januari 2014 zenden wij u het gisteren bij de griffie 
binnengekomen concept-advies van de raadsaccountant over de metropoolvoorstellen van het 
bestuursforum. De redactiecommissie heeft van dit advies goede nota genomen en overlegt dit aan de 
raad met een begeleidende nota, die hieronder volgt. Deze nota kan de raadsaccountant ten dienste 
staan bij het verzorgen van zijn toelichting in de raadscommissie morgenavond en aan de leden van 
de Raad voor het stellen van vragen. 

Begeleidende Nota van de redactiecommissie metropool bij het concept-advies aan de Raad 
van 13 januari 2014 van raadsaccountant Deloitte 

Tegen de achtergrond van het Rapport van Bevindingen van de redactiecommissie over de 
metropoolvoorstellen van het bestuursforum (het leidende stuk vanaf 4 december voor de behandeling 
van het metropooldossier met het memo/advies van Haverkate) kunnen bij de recente stukken, het 
memo burgemeester van vrijdag 10 januari 2014 en het advies raadsaccountant van 13 januari 2014 
de volgende kanttekeningen en vervolgvragen worden gemaakt. 
Deloitte is als raadsaccountant uitgenodigd in de raadscommissie Bestuur van 15 januari om zijn 
advies toe te lichten. De punten in onze nota zijn onderwerp van bespreking geweest met de 
raadsaccountant, op het laatst op 13 januari 2014. In het laatste gesprek heeft de raadsaccountant 
aangegeven op de punten graag in te willen gaan bij de bespreking van het advies van Deloitte over 
de metropool in de raadscommissie Bestuur op 15 januari 2014. Het recente advies van Deloitte gaat 
hierbij, evenals het eerdere van 8 juni 2013. Deloitte geeft, in op pagina 2 van zijn recent advies van 
13 januari 2014, aan dat door ontbrekende informatie welke op dit moment niet door het college 
gegeven kan worden de vragen van het eerdere advies van 8 juni 2013 niet beantwoord kunnen 
worden. Het informatieproces is nog volop gaande. Ondermeer ontbreken belangrijke financiële 
gegevens, waardoor een financiële bijdrage per inwoner niet mogelijk is. Ook het ontbreken van een 
zo concreet mogelijke strategische metropoolagenda en een daarop gebaseerde begroting maakt dat 
nu niet mogelijk, zo stelde Deloitte in zijn ambtelijke toelichting op 13 januari bij de overhandiging van 
het advies. Deloitte verwijst daarbij ook naar punt 3 in de motie van Ridderkerk van 12 december 
2013, waarin dit eveneens verwoord is. Deloitte kan in zijn toelichting in de raadscommissie Bestuur 
hierop nader ingaan, evenals over nut en noodzaak van een due diligence (zie de punten 4 en 8 
hieronder). 

1) Economische samenwerking MRDH voegt niets toe aan genoemde andere economische 
samenwerkingsverbanden. Immers de MRD heeft geen inhoudelijke economische agenda 
(voor zover die er is is die gekopieerd uit de economische agenda van andere verbanden, met 
name de Zuidvleugel). Evenmin beschikt de MRDH over substantiële investeringsmiddelen 
zoals bijvoorbeeld de ROM-Z die wel heeft (voor zover er geld is gaat het op aan procesgeld 
en ambtenaren en komt het dus niet ten goede aan investeringen in gemeenten). 

2) De MRDH richt zicht nu op economie, maar in de GR zijn zogenoemde haakjes aanwezig om 
de samenwerking uit te breiden, wat ook nadrukkelijk het doel is van de burgemeesters. 
Uiteraard behoeft dit wel de instemming van de gemeenten. 

3) Economische samenwerking is iets anders dan zelfbinding in een openbaar lichaam MRDH. 
Terecht concludeert de gemeente Leiden dat zo van metropolitane samenwerking niets 
terecht komt. In de regio Rotterdam-Den Haag is het metropoolproces juist in het slob geraakt 
doordat de beide centrumsteden de overige gemeenten in het bestuurlijke keurslijf van een 
gemeenschappelijke regeling proberen te dwingen. Het economische en maatschappelijke 



krachtenveld is daardoor ook volledig achter de horizon verdwenen en doet ook niet meer 
mee. 

4) BDU geld is inderdaad vrij besteedbaar, maar voor de komende 15 jaar liggen de bestedingen 
voor 95% procent vast, waarvan ruim 80% voor openbaar vervoer (waarvan weer 80% voor 
beide grote steden) en de overige middelen voor infra. Het memo verwijst wel naar het grote 
geld, maar zwijgt over de beperkingen en (financieringskosten van) de tekorten. Tevens ligt 
er nog steeds geen due diligence rapport (zie ook punt 8). 

5) De MRDH is vanwege de integrale koppeling met de VA wel degelijk een 4e bestuurslaag. 
Immers de wetgever kent bovenlokale bevoegdheden (elders voorbehouden aan de 
provincies) toe aan de de vervoerregio die in de regio Rotterdam-Den Haag als 
bestuurscommissie ondergeschikt is aan de GR MRDH. De MRDH functioneert dus op twee 
manieren als 4e bestuurslaag. In de eerste plaats via de mogelijkheid om 'bestuursdwang' toe 
te passen op basis van de Weg gemeenschappelijke regelingen. In de tweede plaats is via de 
bovenlokale bevoegdheden van de vervoerautoriteit. 

6) Het is juist dat een gemeente die niet meedoet ook niet meebeslist. Hierbij zijn twee 
kanttekeningen te maken. Hoe effectief is het meebeslissingsrecht van een enkele gemeente 
binnen de bestuurlijke machtsverhoudingen van de GR MRDH? In de tweede plaats betekent 
niet meebeslissen niet hetzelfde als geen invloed hebben; die is er namelijk altijd wel (zie o.a. 
eerdere stukken van PZH). Westland kan bijvoorbeeld besluiten niet mee te doen aan de GR 
MRDH, maar wel een samenwerkingsovereenkomst sluiten. Voorts is uitsluiting van de VA 
wegens het niet meedoen aan de MRDH juridisch aanvechtbaar, omdat het rijk de BDU een 
bevoegdheden toekent aan een vervoerregio als eigenstandig openbaar lichaam. Zo staat het 
althans nu in de wettekst. Een staatsrechtdeskundige zou kunnen aangeven in hoeverre een 
minister ruimte heeft hiervan bij AMVB van af te wijken. In economisch opzicht kan ook geen 
enkel orgaan om Westland heen. 

7) Het is niet juist dat de regio Amsterdam een monocentrisch netwerk is. Integendeel! Meer nog 
dan de MRDH is juist de regio Amsterdam bestuurlijk gezien een polycentrisch netwerk, 
waarvan de kracht juist ligt in het ontbreken van een formeel bindende bestuurlijke structuur. 
Daardoor is het ook mogelijk dat de provincie meedoet in de MRA en ook organisaties van het 
bedrijfsleven een effectieve inbreng kunnen hebben en meebeslissen. De vervoerregio 
Amsterdam wordt straks gewoon 1 van de partners binnen de MRA. Uiteraard zijn Amsterdam 
en de mainport Schiphol wel de belangrijkste economische zwaartepunten, zoals Rotterdam, 
Den Haag en het Westland dat hier zijn. 

8) Je kunt pas de gegeven en nog komende informatie (immers de antwoorden zijn niet 
concreet) op juistheid beoordelen op basis van een due diligence. Als je als Raad de gegeven 
informatie niet op juistheid kunt beoordelen, zien wij het plegen van besluitvorming niet als 
verantwoord. Overigens is het RWP een beleidsstuk en geen financieel document. Zonder 
een due diligence krijg je het niet scherp. De genoemde risico-inventarisatie komt er nog het 
dichtst bij in de buurt, maar daarin keurt de slager wel zijn eigen vlees. 

De redactiecommissie metropool, 
de leden van de Raad, 

Ulbe Spaans, Frank Rijneveen en John Witkamp 
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Deloitte Deloitte Accountants B.V. 
Wilhelminakade 1 
3072 AP Rotterdam 
Postbus 2031 
3000 CA Rotterdam 
Nederland 

M e m O Tel: 088 288 2888 
Fax: 088 288 9830 
www.deloitte.nl 

Behandeld door: Datum: 

drs. F.J. Wijnstok RA 13 januari 2014 
drs. R.M.J. van Vugt RA 

Aan: Ons kenmerk: 

De gemeenteraad van de gemeente Westland 

Onderwerp: Uw kenmerk: 

Concept notitie financiële paragraaf vorming 
Metropoolregio Rotterdam Den Haag 

Geachte leden van de raad. 

De gemeente Westland krijgt het voorstel voorgelegd om deel te nemen in de nieuwe 
Gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag. In deze nieuwe 
gemeenschappelijke regeling gaan mogelijk 24 gemeenten in Zuid-Holland en eventueel ook de 
Provincie Zuid-Holland deelnemen. Één van de redenen voor het vormen van deze nieuwe 
gemeenschappelijke regeling is de mogelijke afschaffing van de Wgr-plus regio's. Hierdoor 
komen de Stadregio's Den Haag en Rotterdam mogelijk te vervallen. 

In onze concept notitie van 5 juni 2013 hebben wij een aantal financiële onderzoeksvragen 
opgenomen die van belang zijn bij het oprichten van de nieuwe verbonden partij 
(Gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag) en voor het beëindigen van 
een bestaande verbonden partij (Stadregio Den Haag). Deze onderzoeksvragen hebben 
betrekking op de in het raadsvoorstel van juni 2013 opgenomen financiële thema's. 
Volledigheidshalve hebben wij deze onderzoeksvragen in de bijlage bij dit memo opgenomen. 

Deze nadere financiële onderzoeksvragen zijn door de Raad van de gemeente Westland 
besproken en meegenomen in de zienswijze van de gemeente Westland d.d. 27 juni 2013 aan het 
Bestuursforum Metropoolregio Rotterdam Den Haag. In deze zienswijze is opgenomen dat in de 
definitieve voorstellen over het oprichten van de Gemeenschappelijke regeling Metropoolregio 
Rotterdam Den Haag duidelijkheid moet zijn over de hoogte van de inwonerbijdrage voor de 
gemeente Westland en in algemene zin wat de financiële verplichtingen, risico's en overige 
financiële afspraken zullen zijn die de deelnemende gemeenten aangaan bij het oprichten van 
deze gemeenschappelijke regeling. Dit mede in relatie tot de taken van het Stadsgewest 
Haaglanden die komen te vervallen bij het beëindigen van deze gemeenschappelijke regeling. 

In het raadvoorstel waarin het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente 
Westland de Raad vraagt in te stemmen met de oprichting van en deelneming in de 
Gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag concludeert het college dat 

Deloitte Accountants B V is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Member of 
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het Bestuursforum Metropoolregio Rotterdam Den Haag voldaan heeft aan de in de zienswijze 
d.d. 27 juni 2013 opgenomen voorwaarden van de gemeente Westland over de hoogte van de 
inwonerbij drage en over de overige financiële van belangzijnde aspecten. 

In het raadsvoorstel is opgenomen dat de inwonerbij drage maximaal € 2,95 per inwoner voor de 
deelnemende gemeenten in de Gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Rotterdam Den 
Haag wordt en dat de kosten van de vervoerautoriteit volledig ten laste komen van de Brede 
Doel Uitkering Verkeer en Vervoer. In het raadsvoorstel is tevens opgenomen dat de oprichting 
van de Gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag en de opheffing van 
het Stadsgewest Haaglanden gescheiden trajecten zijn. Medio 2014 komt het college van 
burgemeester en wethouders met inhoudelijke voorstellen hiervoor. Als financieel uitgangspunt 
is aangegeven dat de nieuwe samenwerking binnen de metropoolrégio niet duurder mag zijn dan 
de huidige samenwerking in het Stadsgewest Haaglanden. Wel geeft het college aan dat door het 
opheffen van het Stadsgewest Haaglanden frictiekosten ontstaan. Een element hiervan is dat de 
gemeente Westland waarschijnlijk 3,2 Fte's moet gaan overnemen van het Stadsgewest 
Haaglanden. 

Met de in het raadsvoorstel opgenomen financiële informatie kunnen de onderzoeksvragen die 
wij in de concept notitie van 5 juni 2013 hebben geformuleerd (nog) niet worden beantwoord. 
Voor de beantwoording van deze onderzoeksvragen kan een duidelijk en bondig overzicht 
(begroting) met alle relevante financiële aspecten die samenhangen met de oprichting van de 
metropoolregio behulpzaam zijn. Voor het opheffen van het Stadsgewet Haaglanden is een 
liquidatiebegroting en een helder overzicht van de frictiekosten belangrijk. 

Ein december 2013 en begin januari 2014 hebben het college en de ambtelijke organisatie 
mondeling aan ons medegedeeld dat er binnen de gemeente op dit moment geen verdere 
informatie aanwezig is op basis waarvan de gestelde onderzoeksvragen kunnen worden 
beantwoord. In de vergadering van 7 januari 2014 van het college hebben de directie en het 
college dit bevestigd. 

Met betrekking tot de door uw gemeente aan ons toegezonden documenten wijzen wij nog op de 
volgende aandachtspunten. 
• In het rapport van de Redactiecommissie is de stemverhoudingen in het algemeen bestuur 

van de Gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag niet juist 
weergegeven. Rotterdam en Den Haag hebben ieder 3 zetels in het algemeen bestuur met 
daarin gekoppeld het aantal stemmen zoals deze zijn opgenomen in de gemeenschappelijke 
regeling en niet 2 zetels zoals in het rapport van de Redactiecommissie staat. Dit is 
belangrijk omdat de gemeente Den Haag en de gemeente Rotterdam op basis van deze 
stemverhouding gezamenlijk circa 40% van de stemmen in het algemeen bestuur hebben en 
op deze wijze de gekwalificeerde meerderheid van 2/3 van het aantal stemmen die in de 
gemeenschappelijke regeling is opgenomen voor een aantal onderwerpen kunnen 
tegenhouden. 
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• In de gemeenschappelijke regeling wordt open gelaten wie namens de gemeente Westland 
zitting gaat nemen in het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling 
Metropoolregio Rotterdam Den Haag (een raadslid of een portefeuillehouder). Voor de 
sturing en toezicht op Gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag is 
het van belang dat de Raad hier over een besluit neemt op basis van een verkenning van de 
risico's die samenhangen met het lidmaatschap van een raadslid of van een 
portefeuillehouder in het algemeen bestuur van een gemeenschappelijke regeling en 
rekeninghoudende met de in de Kademota verbonden partijen van de gemeente Westland 
hier over opgenomen beleidskaders. 

• Onder de Gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag komt de 
vervoersautoriteit te hangen. Het bestuur van deze bestuurscommissie bestaat uit de 
portefeuillehouders vervoer van alle 24 deelnemende gemeenten en worden benoemd door 
de desbetreffende raden. Het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling 
Metropoolregio Rotterdam Den Haag heeft voor zover wij hebben kunnen nagaan geen 
bevoegdheden om bestuurlijk in te grijpen in het bestuur van de bestuurscommissie. 
Hierdoor is het risico aanwezig dat de vervoersautoriteit bestuurlijk los komt te staan van de 
Gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag. 

Wij zijn graag bereid deze notitie nader toe te lichten. 

Hoogachtend 

Deloitte Accountants 
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Bijlage 1; Nadere financiële onderzoeksvragen 

1. De Brede doeluitkering verkeer en vervoer. De kosten van de Vervoersautoriteit 
worden hieruit gedekt, aangevuld met specifieke middelen, zoals rijksbijdragen 
voor projecten of het mobiliteitsfonds van de gemeenten die nu tot Stadsregio 
Haaglanden behoren. 

Nadere onderzoeksvragen 

• Zijn er al kaders opgesteld voor de besluitvorming binnen de Metropoolregio Rotterdam Den 
Haag over de prioritering en besluitvorming over projecten die gefinancierd gaan worden uit 
de Brede doeluitkering verkeer en vervoer? 

• Welke projecten zijn op dit moment in beide Stadsregio's in uitvoering die worden bekostigd 
uit de Brede doeluitkering verkeer en vervoer? 

• Zijn er financiële risico's aanwezig inzake de verantwoording en aftekening van afgeronde 
projecten bij beide Stadsregio's met het Rijk? 

• Welke verplichtingen (ook bestuurlijk) zijn door beide Stadsregio's voor de komende jaren al 
aangegaan voor de realisatie van nieuwe projecten en hoe zijn deze verplichtingen gedekt? 

• Wat is de actuele financiële stand van zaken van de lopende projecten? 

• Zijn er actuele risicoanalyses beschikbaar van de lopende projecten? 

• Is er voldoende weerstandscapaciteit beschikbaar binnen de beide Stadsregio's om de 
financiële risico's te kunnen dekken? 

• Is het de bedoeling dat alle lopende projecten van beide Stadsregio's over worden genomen 
door de Metropoolregio Rotterdam Den Haag of worden deze lopende projecten afgewikkeld 
door de huidige twee stadsregio's? 

• Worden de mobiliteitsfondsen van beide Stadregio's volledig overgedragen aan de 
Metropoolregio Rotterdam Den Haag? 

• Kunnen beide mobiliteitsfondsen voor het gehele verzorgingsgebied van de Metropoolregio 
Rotterdam Den Haag worden ingezet of worden deze intern geoormerkt voor de 
verzorgingsgebieden van de huidige Stadsregio's? 
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• Hebben beide mobiliteitsfondsen een vergelijkbare samenstelling ultimo 2012 in relatie tot 
enerzijds de wijze van fondsvorming in de afgelopen jaren en anderzijds in relatie tot de 
dekking van verplichtingen / risico's in de komende jaren van lopende projecten en 
aangegane verplichtingen? 

2. De inwonerbijdrage aan de metropoolregio. Deze dient ter bekostiging van 
bestuurskosten, activiteiten en vaste kern. De vaste kern is fors kleiner dan de 
optelsom van de huidige stadsregio's en de inwonerbijdrage zal hiermee vergeleken 
eveneens lager zijn. Dit model werk alleen als de deelnemende gemeenten 
daadwerkelijk hun bestuurlijke en ambtelijke inzet plegen. 

Nadere onderzoeksvragen 

• Welke onderbouwingen en financiële gegevens zijn reeds beschikbaar waaruit blijkt dat er 
bij de Metropoolregio Rotterdam Den Haag sprake zal zijn van een lagere inwonerbijdrage? 

• Is er sprake van een structureel lagere inwonerbijdrage? 

• Zijn er nadere afspraken gemaakt over de vorming van (eigen)vennogen en voorzieningen 
door de Metropoolregio Rotterdam Den Haag? 

• Zijn er nadere afspraken gemaakt over het benodigde eigen vermogen van de Metropoolregio 
Rotterdam Den Haag bij de start van de metropoolregio en de financiering hier van? 

• Hoe worden toekomstige projecten op het gebied van het versterken van de economische 
infrastructuur bekostigd? 

• Neemt de Metropoolregio Rotterdam Den Haag alle bestaande personeelsverplichtingen 
alsmede contracten die verbandhouden met de huidige bestuursapparaten van beide 
Stadsregio's over? 

• In de huidige voorstellen wordt uitgegaan van een bestuurlijke en ambtelijke inzet van de in 
de Metropoolregio Rotterdam Den Haag deelnemende gemeenten. Is de omvang van deze 
ambtelijke inzet al bekend? Welke afspraken zijn hierover gemaakt om te komen tot een 
evenwichtige inzet tussen de deelnemende gemeenten? 

• De ambtelijke inzet voor de Metropoolregio Rotterdam Den Haag betekent een mogelijke 
uitbreiding van ambtelijke formatie en dus extra kosten voor de deelnemende gemeenten. Is 
er al een nadere uitwerking hiervan beschikbaar? 
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3. Aan de uitgavenkant ontstaan vermoedelijk voor de tijd van een jaar in beperkte 
mate frictiekosten 

Nadere onderzoeksvragen 

• Waar hebben deze frictiekosten betrekking op? 

• Waar is de veronderstelling van vermoedelijk voor de tijd van een jaar op gebaseerd? 

• Welke onderbouwingen en financiële gegevens zijn reeds beschikbaar waaruit de mogelijke 
omvang van de frictiekosten blijkt? 
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Behandeld door: Datum: 

8 juni 2013 

Aan: Ons kenmerk: 

De griffier van de gemeente Westland 

Onderwerp: Uw kenmerk: 

Concept notitie financiële verduidelijkingsvragen 
vorming Metropoolregio Rotterdam Den Haag 

Geachte heer Broekema, 

De gemeente Westland overweegt deel te nemen in de nieuwe Gemeenschappelijke regeling 
Metropoolregio Rotterdam Den Haag. In deze nieuwe gemeenschappelijke regeling gaan 
mogelijk 24 gemeenten in Zuid-Holland en eventueel ook de Provincie Zuid-Holland deelnemen. 
Een van de redenen voor het vormen van deze nieuwe gemeenschappelijke regeling is de 
mogelijke afschaffing van de Wgr-plus regio's per 1 januari 2014. Hierdoor komen de 
Stadregio's Den Haag en Rotterdam mogelijk te vervallen. In de beleidsstukken zoals deze tot nu 
toe door de Metropoolregio Rotterdam Den Haag i.o. zijn opgesteld is een beperkte financiële 
paragraaf opgenomen. U heeft ons gevraagd aan te geven welke aanvullende financiële 
informatie nodig is voor de besluitvorming over deelname van de gemeente Westland in deze 
nieuwe gemeenschappelijke regeling alsmede de benodigde financiële informatie over de 
afwikkeling van het Stadsgewest Haaglanden. 

In het concept raadsvoorstel zijn de volgende financiële onderwerpen opgenomen. 

1. De Brede doeluitkering verkeer en vervoer. De kosten van de Vervoersautoriteit worden 
hieruit gedekt, aangevuld met specifieke middelen, zoals rijksbijdragen voor projecten of het 
mobiliteitsfonds van de gemeenten die nu tot Stadsregio Haaglanden behoren. 

2. De inwonerbijdrage aan de metropoolregio. Deze dient ter bekostiging van bestuurskosten, 
activiteiten en vaste kern. De vaste kern is fors kleiner dan de optelsom van de huidige 
stadsregio's en de inwonerbijdrage zal hiermee vergeleken eveneens lager zijn. Dit model 
werkt alleen als de deelnemende gemeenten daadwerkelijk hun bestuurlijke en ambtelijke 
inzet plegen. 

3. Aan de uitgavenkant ontstaan vermoedelijk voor de tijd van een jaar in beperkte mate 
frictiekosten. 

In het vervolg van deze memo hebben wij zoals met u afgesproken per onderwerp de nadere 
verduidelijkingsvragen opgenomen alsmede op welke wijze deze informatie beschikbaar kan 

Deloitte Accountants B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Member of 
Rotterdam onder nummer 24362853. Deloitte Touche Tohmatsu Limited 
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komen. 

Ad 1: De Brede doeluitkering verkeer en vervoer. De kosten van de Vervoersautoriteit 
worden hieruit gedekt, aangevuld met specifieke middelen, zoals rijksbijdragen voor 
projecten of het mobiliteitsfonds van de gemeenten die nu tot Stadsregio Haaglanden 
behoren. 

Nadere verduidelijkingsvragen 

• Zijn er al kaders opgesteld voor de besluitvorming binnen de Metropoolregio Rotterdam Den 
Haag over de prioritering en besluitvorming over projecten die gefinancierd gaan worden uit 
de Brede doeluitkering verkeer en vervoer? 

• Welke projecten zijn op dit moment in beide Stadsregio's in uitvoering die worden bekostigd 
uit de Brede doeluitkering verkeer en vervoer? 

• Zijn er financiële risico's aanwezig inzake de verantwoording en afrekening van afgeronde 
projecten bij beide Stadsregio's met het Rijk? 

• Welke verplichtingen (ook bestuurlijk) zijn door beide Stadsregio's voor de komende jaren al 
aangegaan voor de realisatie van nieuwe projecten en hoe zijn deze verplichtingen gedekt? 

• Wat is de actuele financiële stand van zaken van de lopende projecten? 

• Zijn er actuele risico-analyses beschikbaar van de lopende projecten? 

• Is er voldoende weerstandscapaciteit beschikbaar binnen de beide Stadsregio's om de 
financiële risico's te kunnen dekken? 

• Is het de bedoeling dat alle lopende projecten van beide Stadsregio's over worden genomen 
door de Metropoolregio Rotterdam Den Haag of worden deze lopende projecten afgewikkeld 
door de huidige twee stadsregio's? 

• Worden de mobiliteitsfondsen van beide Stadregio's volledig overgedragen aan de 
Metropoolregio Rotterdam Den Haag? 

• Kunnen beide mobiliteitsfondsen voor het gehele verzorgingsgebied van de Metropoolregio 
Rotterdam Den Haag worden ingezet of worden deze intern geoormerkt voor de 
verzorgingsgebieden van de huidige Stadsregio's? 

• Hebben beide mobiliteitsfondsen een vergelijkbare samenstelling ultimo 2012 in relatie tot 
enerzijds de wijze van fondsvorming in de afgelopen jaren en anderzijds in relatie tot de 
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dekking van verplichtingen / risico's in de komende jaren van lopende projecten en 
aangegane verplichtingen? 

Vervolg onderzoek 

Voor de uitwerking van deze vragen is het allereerst van belang dat het duidelijk is of de 
Metropoolregio Rotterdam Den Haag een fusie-organisatie wordt van de Stadregio's Rotterdam 
en Den Haag of dat de Metropoolregio Rotterdam Den Haag een volledig nieuwe organisatie 
wordt waarin alleen nieuwe projecten worden uitgevoerd. 

Wanneer de Metropoolregio Rotterdam Den Haag een fiisie-organisatie wordt van de Stadregio's 
Rotterdam en Den Haag is het van belang dat er een actueel inzicht is in de financiële positie en 
risicoprofiel van beide organisaties en dat de gestelde verduiddlijkingsvragen daarbij worden 
meegenomen en beantwoord. Bij een gemeenschappelijke regeling zijn immers alle deelnemers 
hoofdelijk aansprakelijk voor de dekking van het tekort in de gemeenschappelijke regeling. Om 
dit inzicht te krijgen is het noodzakelijk dat een vorm van due dilligence onderzoek wordt 
uitgevoerd waarbij sprake is van een identiek onderzoekskader voor het uitvoeren van dit due 
dilligence onderzoek bij beide Stadsregio's. 

Wanneer de Metropoolregio Rotterdam Den Haag geen fusie-organisatie wordt van de 
Stadregio's Rotterdam en Den Haag is het van belang dat er een actueel inzicht komt voor de 
gemeente Westland in de kosten en de termijn die de Stadsregio Den Haag nodig heeft voor het 
afronden van de tot op heden in uitvoering genomen projecten en de mogelijke financiële 
bijdragen die van de deelnemende gemeenten in de Stadsregio Den Haag hiervoor benodigd zijn. 
Tevens is het van belang dat er nadere afspraken worden gemaakt tussen de deelnemers in de 
Metropoolregio Rotterdam Den Haag over de inbreng van de huidige mobiliteitsfondsen. 

Ad 2: De inwonerbijdrage aan de metropoolregio. Deze dient ter bekostiging van 
bestuurskosten, activiteiten en vaste kern. De vaste kern is fors kleiner dan de optelsom 
van de huidige stadsregio's en de inwonerbijdrage zal hiermee vergeleken eveneens lager 
zijn. Dit model werk alleen als de deelnemende gemeenten daadwerkelijk hun bestuurlijke 
en ambtelijke inzet plegen. 

Nadere verduidelijkingsvragen 

• Welke onderbouwingen en financiële gegevens zijn reeds beschikbaar waaruit blijkt dat er 
bij de Metropoolregio Rotterdam Den Haag sprake zal zijn van een lagere inwonerbijdrage? 

• Is er sprake van een structureel lagere inwonerbijdrage? 

• Zijn er nadere afspraken gemaakt over de vorming van (eigen)vermogen en voorzieningen 
door de Metropoolregio Rotterdam Den Haag? 
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• Zijn er nadere afspraken gemaakt over het benodigde eigen vermogen van de Metropoolregio 
Rotterdam Den Haag bij de start van de metropoolregio en de financiering hier van? 

• Hoe worden toekomstige projecten op het gebied van het versterken van de economische 
infrastructuur bekostigd? 

• Neemt de Metropoolregio Rotterdam Den Haag alle bestaande personeelsverplichtingen 
alsmede contracten die verbandhouden met de huidige bestuursapparaten van beide 
Stadsregio's over? 

• In de huidige voorstellen wordt uitgegaan van een bestuurlijke en ambtelijke inzet van de in 
de Metropoolregio Rotterdam Den Haag deelnemende gemeenten. Is de omvang van deze 
ambtelijke inzet al bekend? Welke afspraken zijn hierover gemaakt om te komen tot een 
evenwichtige inzet tussen de deelnemende gemeenten? 

• De ambtelijke inzet voor de Metropoolregio Rotterdam Den Haag betekent een mogelijke 
uitbreiding van ambtelijke formatie en dus extra kosten voor de deelnemende gemeenten. Is 
er al een nadere uitwerking hiervan beschikbaar? 

Vervolg onderzoek 

Voor de uitwerking van deze vragen is het van belang dat Metropoolregio Rotterdam Den Haag 
minimaal een eerste opzet beschikbaar heeft van de meerjarenbegroting 2014 - 2017. Deze 
meerjarenbegroting moet zijn gebaseerd op het inhoudelijke meerjarenbeleidsplan van de 
Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Tevens moet duidelijk zijn welke afspraken er zijn 
gemaakt tussen de deelnemende gemeenten om te komen tot een evenwichtige inzet van het 
ambtelijk apparaat van de deelnemende gemeenten ten behoeve van de Metropoolregio 
Rotterdam Den Haag alsmede de mogelijke extra formatie en kosten die deze afspraken met zich 
meebrengen voor de deelnemende gemeenten. 

Ad 3: Aan de uitgavenkant ontstaan vermoedelijk voor de tijd van een jaar in beperkte 
mate frictiekosten 

Nadere verduidelijkingsvragen 

• Waar hebben deze frictiekosten betrekking op? 

• Waar is de veronderstelling van vermoedelijk voor de tijd van een jaar op gebaseerd? 

• Welke onderbouwingen en financiële gegevens zijn reeds beschikbaar waaruit de mogelijke 
omvang van de frictiekosten blijkt? 
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Vervolg onderzoek 

Voor de uitwerking van deze vragen is het allereerst van belang dat het duidelijk is of de 
Metropoolregio Rotterdam Den Haag een fusie-organisatie wordt van de Stadregio's Rotterdam 
en Den Haag of dat de Metropoolregio Rotterdam Den Haag een volledig nieuwe organisatie 
wordt waarin alleen nieuwe projecten worden uitgevoerd. 

Wanneer de Metropoolregio Rotterdam Den Haag een fusie-organisatie wordt van de Stadregio's 
Rotterdam en Den Haag is het van belang dat er een actueel inzicht is in de financiële positie en 
risicoprofiel van beide organisaties en dat de gestelde verduiddlijkingsvragen daarbij worden 
meegenomen en beantwoord. Bij een gemeenschappelijke regeling zijn immers alle deelnemers 
hoofdelijk aansprakelijk voor de dekking van het tekort in de gemeenschappelijke regeling. Om 
dit inzicht te krijgen is het noodzakelijk dat een due dilligence onderzoek wordt uitgevoerd 
waarin er sprake is van een identiek onderzoekskader voor het uitvoeren van het due dilligence 
onderzoek bij beide Stadsregio's. 

Wanneer de Metropoolregio Rotterdam Den Haag geen fusie-organisatie wordt van de 
Stadregio's Rotterdam en Den Haag is het van belang dat er een actueel inzicht komt voor de 
gemeente Westland in de kosten en de termijn die de Stadsregio Den Haag nodig heeft voor het 
afbouwen van de organisatie en de mogelijke financiële bijdragen die van de deelnemende 
gemeenten in de Stadsregio Den Haag hiervoor benodigd zijn. 

Voordat onomkeeerbare (raads)besluiten worden genomen, is meer duidelijkheid over de keuze 
voor een fusie-organisatie dan wel een nieuwe organisatie nodig. Bij een fusieorganisatie zal als 
onderdeel van de besluitvorming een vorm van due dilligence onderzoek nodig zijn om 
financiële risico's in beeld te hebben en de gestelde vragen beantwoord te krijgen. Bij de 
vorming van een nieuwe organisatie zal inzicht gegeven moeten worden in de financiële 
afwikkeling en risico's van de oude stadsregio's. Bij de nieuwe organisatie zal bij het 
startdocument informatie gegeven moeten worden over de financiële kaders en startpositie. 

Wij zijn graag bereid deze notitie nader toe te lichten. 

Hoogachtend 

Deloitte Accountants B.V. 





Rapport van de Redactiecommissie Metropool van de Raad van 
Westland 

DATUM: 21 november 2013 

Rapport van eerste bevindingen inzake de metropoolstukken van het Bestuursforum vers ie 
oktober 2013 via het Col lege aan de Raad voorgelegd op 7 november 2013. 

Opgesteld door de Redact iecommissie Metropool : de leden van de Raad Ulbe Spaans, Frank 
Rijneveen en John Wi tkamp. 

I n l e i d i ng en aan le i d i ng 
De Redact iecommissie heeft terzake van de in oktober 2013 ingekomen stukken met voorste l len 
voor een metropoolregei ing van het Bestuursforum van burgemeesters in het beoogde 
metropoolgebied Rotterdam en Den Haag (MRDH) welke door het col lege op 7 november 2013 aan 
de raad zijn voorgelegd, een document met haar eerste bevindingen opgesteld. 

Ten aanzien van de procedure van voorlegging aan de Raad, vraagt de Redact iecommissie zich af 
waarom geen beraad over de redact ie van de stukken is gezocht met de redact iecommissie. Dit 
was gangbaar vooraf aan het voorleggen aan de Raad van de eerdere raadsbeslu i ten, inzake de 
metropool . Deze procedure heeft ook plaatsgevonden bi] de eerdere raadsbeslui ten van 31 
oktober 2012 en 15 augustus 2012. 

De Redact iecommissie heeft de stukken geanalyseerd mede aan de hand van de voorgaande 
raadsbeslu i ten, alsmede de beraadslagingen die in de Raad plaatsvonden vanaf 2010 en de 
adviezen die vanaf december 2011 aan de Raad zi jn ui tgebracht. De Redact iecommissie heeft -
gelet op de f inancië le r is ico's voor de gemeente terzake van de voorstel len - het nodig gevonden 
om in vervolg op het eerdere (concept-)advies van de raadsaccountant Deloitte van 8 juni 2013 
een def in i t ief advies op te vragen. Dit is inmiddels toegezegd. 
In het voetspoor van zi jn eerdere adviezen van 2012 en 2013 heeft de heer Haverkate 
aangeboden zijn bevindingen ten aanzien van de recente stukken aan de Raad te doen toekomen. 
Op 16 november j l . heeft een bi jeenkomst van raadsleden in de regio plaatsgevonden, waar in 
werd geoordeeld dat de informat ie uit de stukken van het Bestuursforum onvoldoende is voor 
bes lu i tvorming. Er is door de aanwezige raadsleden op 16 november 2013 in meerderheid 
geconcludeerd, dat beslu i tvorming in december dit jaar niet mogel i jk is en zij stelden voor niet 
eerder dan in februar i 2014 tot behandel ing over te gaan. Het is mogel i jk dat op basis van deze 
informatieve vergader ing nog nadere informatie wordt nagezonden, zoals het woordel i jk verslag 
en nadere informat ie van het Bestuursforum. De aanwezige raadsleden hebben daar sterk op 
aangedrongen. 

Op 18 november 2013 heeft de Redact iecommissie overleg gevoerd met de burgemeester van 
West land. Ook naar aanleid ing van dit overleg wordt nog nadere informatie verwacht. 
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De Redact iecommissie wi l haar eerste bevindingen in dit rapport op 10 punten met de Raad en 
Raadscommissie Bestuur delen: 

1) S t r i j d i g h e i d met het beg inse l van de democ ra t i s che l e g i t i m i t e i t en aan tas t i ng 
a u t o n o m i e van de raad. 

In geen van de raadsbeslui ten van West land vanaf december 2011, heeft de raad bepaald om 
beslu i tvormings- en besl iss ingsmacht van de raad aan een Algemeen Bestuur (AB) over te dragen 
op de wi jze zoals nu in de stukken wordt voorgeste ld. Voor economie bi jvoorbeeld heeft de Raad 
steeds geopteerd voor l ichte arrangementen en niet voor een zware regel ing met een openbaar 
l ichaam, zoals nu in de voorste l len is vervat . In de regel ing, zoals nu voor l igt , raakt de raad zi jn 
eigen besl iss ingsmacht kwijt ten aanzien van beslui ten die het AB van de metropoolregel ing gaat 
nemen, doordat hij gebonden wordt aan deze beslu i ten. Dit komt omdat gekozen wordt voor een 
zware regel ing met een Openbaar Lichaam op grond van de Wet gemeenschappel i jke regelingen 
(WGR). Er is ten aanzien van economie niet gekozen voor samenwerk ingsarrangementen, zoals 
professor van der Zwan in zijn advies aan de Raad van Westland adviseerde op economisch 
gebied. Dit houdt in dat de raad van West land in zijn beslu i tvormingscompetent ie op economisch 
gebied beperkt of overruled kan worden door besluiten van het AB van de metropool regel ing. Dit 
tast de gemeentel i jke autonomie en de bevoegdheid van de raad aan. 

Evenals in de eerdere concept-regel ingen wordt door het Bestuursforum wederom gekozen voor 
een zware regel ing: een openbaar l ichaam op grond van de WGR. De raadsbeslui ten van 
West land pleiten voor een l ichte regel ing voor alle andere beleidsterreinen dan vervoer. 
Door deze regel ing aan te nemen, is de raad zi jn besl issingsmacht kwijt op al le punten, waarover 
het AB in meerderheid beslui t . Het AB gebruikt een zogenaamde z ienswi jzeprocedure bij de 
bes lu i tvorming, waardoor de Raad eigenl i jk niet daadwerkel i jk iets in te brengen heeft. Het AB 
kan nameli jk gemotiveerd afwi jken van deze zienswi jze. Een visie tegen iets in kunnen brengen of 
over een onderwerp gehoord worden, kan zonder consequenties b l i jven. In de regel ing die nu 
voor l ig t , is de raad hoe dan ook zi jn besl ismacht kwij t , doordat deze overgedragen wordt aan het 
AB. Met andere woorden: de regel ing maakt de raad ondergeschikt aan beslui ten van het in te 
stel len AB. Er wordt niet voorzien in een werkwi jze waarin een voorstel wordt voorgelegd aan de 
raden en waarover de Raad zelf met behoud van autonomie besluit (zoals gebruikel i jk in de M-
regio Amsterdam). 
Ook binnen de keuze voor een zware regel ing wordt dus niet ingezet op een maximale invloed van 
de Raad, doordat in de voorprocedure voorafgaande aan de agendering in het AB geen regel ing 
wordt gegeven, waarin bij een contrair besluit van een raad agendering in het AB op grond 
hiervan afhankel i jk wordt gemaakt. Van een daadwerkel i jk behoud van eigen autonomie en zeker 
van een vetorecht van de Raad, is in de voor l iggende regeling geen sprake. De regel ing tast 
derhalve de bevoegdheid, posit ie en belangen van de raad en daardoor ook die van de gemeente 
aan. De regel ing holt ook de democrat ische posit ie van de raad en daarmee de lokale democrat ie 
uit, omdat zij de raad bindt aan een meerderheidsbeslu i t , genomen In het orgaan AB, welke niet 
door het volk door middel van verkiezingen gekozen is. In de regel ing wordt dit in artikel 2:1 
duidel i jk weergegeven door de MRDH aan te merken als "verlengd lokaal bestuur". Iets waarvan 
de raad eerder heeft aangegeven dit niet te wi l len en voor een democrat isch gelegi t imeerde vorm 
van samenwerking te gaan met maximale invloed van de gekozen lokale vo lksver tegenwoord ig ing: 
de Raad. 
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Er Is str i jd igheid met het beginsel van democrat ische legi t imi te i t . Hetgeen wordt voorgesteld is in 
democrat isch opzicht het omgekeerde proces: de gekozen vo lksver tegenwoord ig ing, de raad, 
heeft het naki jken en wordt gebonden aan een orgaan welke niet door middel van verkiezingen 
gekozen wordt. Er Is in de huidige WGR geen procedure voorafgaande aan de beslui tvorming in 
het AB, die de raden de maximale invloed en vetorecht geeft. 

2) Er is geen reëel e x i t s c e n a r i o . 
Nu tot deelname aan de regel ing beslui ten is een onomkeerbaar beslui t nemen - je kunt er niet 
meer ui tstappen. Art ikel 6:2 over uittreden en veref fening is een dwangbepal ing welke in str i jd is 
met diverse besluiten van de raad, zoals in de "Raden aan zet" in punt 3 van 3 jul i 2012 in 
essent ie is vastgelegd, is dat de democrat ische legi t imitei t een wezenl i jke invul l ing dient te 
kr i jgen. 

De t i jdspanne van de regel ing is geregeld in art ikel 8:3. Hierin wordt al lereerst gesteld dat de 
regel ing voor onbepaalde t i jd aangegaan wordt. Nu kan niet worden overzien en voorzien 
waarvoor getekend wordt: Bij aanname van de regeling is een ui t t redingsbevoegdheid die toeziet 
op de mogel i jkheid van onbelemmerde ui t t reding, zeker in de fase waar in het lopende 
wetgevingsproces een zeer ongewisse uitkomst heeft op haar p laats. Een bepaling met deze 
bevoegdheid ontbreekt echter. 

Daarentegen worden tegen ui t t reding daadwerkel i jke belemmeringen opgeworpen. Om uit te 
treden (exi t ) , geldt art ikel 6:2 - consequent ie van uit treden is veref fen ing. Vreemd is dat de 
algemene procedureregels hiervoor nog moeten worden opgesteld door het nog te vormen AB én 
dat 2/3 van de bestuursorganen die aan deze regel ing deelnemen akkoord moet zijn met de 
u i t t reding. Waarom wordt er gekozen voor versterkte of gekwal i f iceerde (2/3) meerderheid en niet 
gewone meerderheid? 
Waarschuwing: Zie Grip op samenwerken van de VNG: uitspraak van Hof Arnhem over ui t treden 
komt neer op drie maal de jaar l i jkse vaste kosten (Grip op samenwerking van de VNG, versie 
2012 op p. 3 1 , par 3.2.9., noot 7) . 

Vreemd aan het belang van de raden is ook dat er gekozen wordt in de ontwerp-regel ing voor 
beslu i tvorming met versterkte of gekwal i f iceerde meerderheid over de gevolgen van u i t t red ing. 
Waarom is er niet gekozen voor een unaniem besluit van het AB over de gevolgen van ui t t reding 
(zie de VNG publ icat ie Intergemeentel i jke samenwerking toegepast, pagina 29)? Waarom geen 
beginsel In de regeling vast leggen dat een ui t t redende gemeente een opt imale 
onderhandel ingsposi t ie behoudt gedurende het u i t t redingsproces? De duur van het aangaan van 
de regel ing is van extra belang gelet op de ongewisheid van het proces. Immers de gevolgen van 
het aangaan van de regel ing zi jn niet te overz ien, omdat de wetgevingsprocessen voor de nieuwe 
WGR en Omgevingswet nog lopen. Ook de f inanciële gevolgen zi jn op dit moment niet te 
voorspel len. De vraag ri jst of aan het vaststel len van de voor l iggende regel ing, die meer een 
intent ieverk lar ing is dan een jur id isch eindproduct, voorwaarden voor uittreden verbonden dienen 
te worden. De uitkomst van het wetgevingsproces zal immers toch nopen tot aanpassingen in, 
danwel het vaststel len van een nieuwe regel ing. Zie over het wetgevingsproces verder onder meer 
bij punt 3 van dit rapport. 
Aangaande een regel ing die voor onbepaalde t i jd geldt, zoals nu voorgeste ld, kan in ieder geval 
gesteld worden dat dit niet in overeenstemming is met de raadsbeslui ten en het belang van 
West land. 
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3) Het paard ach te r de wagen spannen in een lopend w e t g e v i n g s p r o c e s . 
Zoals bekend, is het wetgevingsproces ten aanzien van de Wet afschaff ing WGR+ nog lang niet 
afgerond (er wordt zelfs gespeculeerd over onduidel i jkheid tot eind volgend jaar ) . Nu een regel ing 
vaststel len maakt aanpassing ervan op basis van de uitkomst van het proces noodzakel i jk - zie 
ook column Elzinga in BB 25-10-2013. Normaal is dat je een wetgevingsproces afwacht . Elzinga 
bepleit de wezenl i jke verander ingen van de huidige voorstel len van wet voor een st ructureel 
betere posi t ioner ing van de raden in de vernieuwde WGR. Hij pleit ook voor het instel len van 
gr i f f iers in de vernieuwde WGR. Er zijn vele punten waarop de voorstel len van wet voorspelbaar 
aangepast zul len worden. Nu iets vaststel len betekent dat je zeker weet dat je volgend jaar of in 
2015, danwel 2016 opnieuw iets moet vastste l len. Nu beslui tvorming pogen te forceren, is 
oneigenl i jke binding vooraf opleggen. Is dit indacht ig het belang van de twee grote steden? Om 
nu te beslui ten iets vast te leggen vanuit de vrees dat veranderende verhoudingen dit niet meer 
mogel i jk zouden kunnen maken? 

De inwerkingtreding van de regel ing is geregeld in art ikel 8:4 "op de dag nadat de Eerste Kamer 
het voorstel Wet afschaff ing plusregio's heeft aangenomen". Let wel , deze wet is dan nog niet 
rechtsgeld ig, want deze is nog niet inwerking getreden. Waarom men zich niet houdt aan de 
regul iere termi jnen is niet duidel i jk. Regulier zou z i jn : inwerkingtreding van deze regel ing nadat 
de Wet afschaf f ing plusregio's in werking is getreden. 

Zie ook onder punt 8 over (het proces van) de nieuwe Omgevingswet. 

4) Er l i g t geen d e u g d e l i j k e b e g r o t i n g en f i n a n c i ë l e o n d e r b o u w i n g onder de v o o r s t e l l e n 
en de r e g e l i n g . 

Mandaat geven om de begrot ing en f inanciële onderbouwing uit te laten werken Is niet passend bij 
zo'n belangr i jke aangelegenheid en tast het budgetrecht van de raad aan. In het raadsvoorstel 
staan twee bi jdragen per inwoner aangeven: de huidige bi jdrage aan Haaglanden van €5,40 en de 
maximale bi jdrage aan de MRDH van €2,95. 
Van de bi jdrage aan de MRDH is duidel i jk dat deze voor de bevordering van de economische 
kerntaak en de apparaatskosten, projectkosten en co-f inancier ing ingezet worden. De kosten voor 
de vervoersautor i te i ten (VA) komen vol ledig uit de BDU uitkering en zullen dus niet worden 
gef inancierd vanui t de eerder genoemde €2,95. 

Op basis van deze gegevens zal de bi jdrage vanuit West land neerkomen op ongeveer: 
100.000 ( inwoners) x 2,95 = €295.000,-
Hierbi j komen nog de structurele kosten die samenhangen met de opheff ing van het Stadsgewest 
Haaglanden. In het raadsvoorstel staat dat er 3,2 f te binnen de gemeentel i jke organisat ie 
geplaatst zal moeten. Per arbeidsplaats wordt een (globale) kostenpost van €60.000,- per jaar 
gehanteerd. Dit komt voor 3,2 fte ongeveer neer op €200.000,- structureel aan kosten voor de 
gemeente West land. 

Opgeteld komt dit neer op €495.000,- per jaar. De bi jdrage aan Haaglanden is nu: 
100.000 ( inwoners) x 5,40 = €540.000,- . 

De bi jdrage aan de MRDH is s t ructuree l 45.000 per j aa r minder, maar hiervoor voert de MRDH 
al leen de economische kerntaak uit. Waar deze taak precies uit bestaat is niet duidel i jk. 
Ook is niet duidel i jk hoeveel geld het de gemeente West land gaat kosten om de overige taken die 
de regio Haaglanden nu voor ons uitvoert, zelf uit te voeren of te laten ui tvoeren. 
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Als deze kosten de 45.000 per jaar overst i jgen (wat reëel is) , dan is deelname aan de MRDH al 
niet meer opportuun/goedkoper. 

Conclusie is dat de vergel i jk ing van deze bi jdragen appels met peren vergel i jken is. West land 
heeft aangegeven lagere kosten te wi l len bij vergel i jkbare taken. Dit is nu niet te contro leren. Er 
dient een overzicht te komen van taken die de regio Haaglanden nu uitvoert voor de bi jdrage en 
hoe dit in de toekomst ingeregeld gaat worden en hoeveel dit West land gaat kosten. Essentieel is 
dat er een concept-begrot ing door de MRDH opgesteld wordt. Nu is er geen deugdel i jk inzicht -
behalve dat het duurder wordt dan de Raad in zijn besluit van 26 juni 2013 heeft vastgelegd - en 
ook geen overzicht van de personele bezett ing en benodigde fac i l i te i ten. 

5) De h u i d i g e s t a d s g e w e s t e n bes taan nog . 
Er l igt geen l iquidat ieplan en er is geen inzicht over de f inancië le consequent ies voor de 
l iquidat ie van Haaglanden. De gevolgen van het opheffen van het stadsgewest Haaglanden voor 
de gemeente West land moeten inzichtel i jk gemaakt worden om een weloverwogen beslui t te 
kunnen nemen (zie hiervoor ook punt 4) . Hierbi j zi jn de structurele gevolgen belangr i jk voor het 
besluit om deel te nemen aan de metropoolregel ing (zie verder ook het vor ige punt 4). 

6) Raadsve rk iez ingen v e r s u s ge fo rcee rde b e s l u i t v o r m i n g . 
De nieuwe voorstel len indien deze - zoals beoogd door het Bestuursforum - aangenomen zouden 
worden zetten de nieuw gekozen raden k lem. Hiermee wordt de invloed van de burgers op de 
komende raadsverkiezingen u i tgehold. Dit feit en onder meer het niet amendeerbaar verk laren 
van de voorstel len door het Bestuursforum (je kunt en mag in onze democrat ische rechtsstaat niet 
de burgers en ook niet de raden van hun rechten afhouden) i l lustreren een proces waar in de 
raden niet gerespecteerd worden als het hart van de lokale democrat ie. 

Basispr incipe van het wetsvoorstel afschaff ing WGR+ is dat samenwerking niet van bovenaf, maar 
van onderaf vormgegeven wordt. De Raad van West land vertolkt in zijn raadsbeslui ten een 
organisch proces van onderop: met een in i t iat iefrol van de raden zelf, ook met betrekking tot de 
inr icht ing van de metropool (punt 12 in het raadsbeslui t van 31 oktober 2012). Dit organische 
proces is bij de vorming van de MRDH niet ingezet, ook met betrekking tot deze recente 
ontwerpregel ing niet. Het Bestuursforum komt met voorstel len waarop niet geamendeerd mag 
worden. Het proces is een proces van bovenaf, dat de verkeerde trend zet voor de gang van 
zaken als de regel ing aangenomen zou worden (zie verder punt 7). 

7) Het p roces is n iet d e m o c r a t i s c h en is geen p roces van o n d e r o p . 
Zoals al vanaf de eerste raadsbeslui ten door de raad van West land is vastgelegd en In de latere 
raadsbeslui ten bekracht igd zi jn de democrat ische legit imitei t en het inr ichten van een organisch 
proces van onderop een belangr i jke vereisten voor West land (zie het raadsbeslui t van 21 
december 2012 ten aanzien van democrat ische legi t imitei t en inr icht ing onder 1 Bestuur l i jke 
Vormgeving, zie het besluit van 24 januar i 2012 ten aanzien van de raden als centrale actor in het 
proces, zie met name ook "De raden aan zet" van 3 jul i 2012). 
Dit laatste raadsbeslui t Is wezenl i jk voor het door de raad van West land noodzakel i jk gevonden 
democrat isch gehal te, dat door het col lege ook nadrukkel i jk extra en expl ic iet is onderschreven in 
de raadsvergader ing (dit is daarom ook in het beslui t als formuler ing extra vermeld) . Sai l lant is 
dat aan punt 12 van het raadsbeslui t van 31-10-2012 die daar ui twerking aan geeft vo l led ig wordt 
voorb i jgegaan, terwi j l dit punt na overleg met en instemming van de burgemeester van West land 
is opgenomen na een voorover leg over het concept-raadsstuk van de Redact iecommissie met 
hem. 
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8) BDU ge lden V e r v o e r s a u t o r i t e i t . 
Wij zien geen enkele wet te l i jke grondslag voor ui ts lui t ing van de BDU gelden. Een eventuele 
dreiging daarmee li jkt ons in str i jd met de wet. Waarom? Tot 2016 is sprake van de huidige 
vervoersautor i te i t . Programma's en invester ingen l iggen voor meer dan 80 % vast, voor 20 jaar. 
Tarieven worden grotendeels landel i jk vastgeste ld. Op grond van de nieuwe Omgevingswet wordt 
de posit ie van de afzonder l i jke gemeente en van de provincie sterker. Niet meedoen aan de 
metropool kan de gemeente op vervoersgebied f inancieel niet schaden. Niet nu, en ook niet na 
2015/2016. De Nieuwe Omgevingswet wordt voor de gemeente erg belangr i jk voor de per iode na 
2015/2016: de wetgevingsstukken en de onderhandel ingen vanuit VNG en IPO met het Minister ie 
duiden erop dat de gemeente l i jke en de prov inc ia le structuurvis ie(s) de leidende instrumenten 
worden op vervoersgebied. De plannen die vanuit de metropool worden ontworpen zi jn geen 
structuurvis ies (Die kunnen niet meer zijn dan een verzamel ing van gemeentel i jke plannen van de 
deelnemende gemeenten) . Ook als Westland in de toekomst niet tot de metropool behoort, heeft 
en houdt West land het vol ledige recht op zi jn BDU-gelden op basis van zijn eigen vervoers- en 
st ructuurv is ie. Zo zien de huidige plannen in wording eruit. Van wie het tegenovergeste lde 
beweert, zien wij graag goed onderbouwde en gedocumenteerde tegeninformat ie. 

Eind 2013 gaat het wetsvoorstel voor de Omgevingswet naar de Tweede Kamer. Naar verwacht ing 
treedt de wet in 2018 in werk ing. 

Goed om te vermelden is dat er in het wetsvoorstel Afschaff ing WGR+ staat dat er twee 
vervoersregio 's op basis van vr i jwi l l igheid mogel i jk worden gemaakt in Noord-Hol land en Zuid-
Hol land, maar dat de f inancië le rechten en verpl icht ingen NIET worden geregeld en dat de gelden 
die bestemd zi jn voor vervoer aan de provincies worden ui tgekeerd waar een gemeente niet 
deelneemt aan deze twee mogel i jke regio's (zie brief Plasterk p 17/18; de wettel i jk toebedeelde 
bevoegdheden en f inancië le middelen gaan naar twee vervoerregio 's in de Amsterdam-Almere en 
Rotterdam-Den Haag). 

De gang van zaken met betrekking tot de nieuwe Omgevingswet geeft nog eens extra aan hoe 
bi jzonder het huidige metropoolproces ver loopt. 
Ook de uitkomsten van het wetgevingstra ject nieuwe Omgevingswet moet de raad er volop bij 
kunnen betrekken. Ook die u i tkomsten, evenals als afschaff ing van de WGR+ moet de raad 
kunnen kennen en overzien om af te kunnen wegen. Dat men daarop niet wil wachten in Den 
Haag/Rotterdam benadrukt extra het argument dat men het paard achter de wagen aan het 
spannen is. Kern is dat het buitengewoon onverstandig is te besluiten tot een metropool als de 
Raad de uitkomst van het wetgevingsproces van twee belangr i jke wetten ( intrekking WGR + met 
bi jbehorende wetten en de nieuwe Omgevingswet) niet kent. Ook de nieuwe Jeugdwet gr i jpt in op 
het bes lu i tvormingsscenar io . Daar hangt de eventuele opheff ing van Haaglanden van af. Ook dat 
wetgevingsproces is nog lang niet af. 

Daarom is het prematuur om nu geforceerd te beslui ten in de zekerheid dat de uitkomst van het 
wetgevingsproces een andere regel ing dan wel aangepaste beslui tvorming later noodzakel i jk 
maakt. 
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9 ) V e r d u i d e l i j k i n g s t e m v e r h o u d i n g e n b i n n e n h e t A B . 

Aantal s temmen Aantal gemeenten Factor Gemeente % per gemeente % cluster 

15 

13 

1 Rotterdam 17,4 
Den Haag 15,1 

32,5 

Delf t , W e s t l a n d , 
Zoetermeer 

5,2 15,6 

Capel le, L-V,  
Schiedam,  
Spl jkenisse,  
Vlaardingen 

4,1 20,5 

Barendrecht , 
Hel levoets lu ls , 
Lans inger land, P-
N, Ridderkerk, 
Ri|swi|k 

2,9 17,4 

A lbrandswaard, 
Kr impen, 
Maasslu is , 
Wassenaar 

2,3 9,2 

Bernisse, Br ie l le ,  
M-D, Westvoorne 

1,2 4,8 

172 24 Totaal 100 

N a a s t d a t d e w e n s v a n W e s t l a n d l i d m a a t s c h a p DB n ie t is g e h o n o r e e r d ( r o u l e r e n d l i d m a a t s c h a p 
v o o r de o v e r i g e 3 D B - l e d e n ) , is de s t e m v e r h o u d i n g z o a l s h i e r b o v e n . De g e m e e n t e n R o t t e r d a m en 
Den H a a g h e b b e n s a m e n 5 6 s t e m m e n en W e s t l a n d 9 v a n de 1 7 2 , w a t neer k o m t op 3 2 , 5 % v a n de 
s t e m m e n c . q . 5 , 2 % v o o r W e s t l a n d . In de R a a d v a n Den Haag is d o o r de b u r g e m e e s t e r v a n Den 
H a a g a a n g e g e v e n da t he t v o o r Den H a a g en R o t t e r d a m n ie t n o d i g w a s in de s t e m v e r h o u d i n g het 
o n d e r s t e u i t de k a n te h a l e n , o m d a t in de ( v o o r b e r e i d i n g op) b e s l u i t v o r m i n g s p r o c e d u r e s de 
b e l a n g e n v a n de t w e e s t e d e n v o l d o e n d e g e b o r g d z i j n . Er w o r d t g e s t e l d d a t het DB een l o u t e r 
a g e n d a - v o o r b e r e i d e n d g r e m i u m i s , d a t b l i j k t e c h t e r n ie t u i t de t e k s t v a n de G R en e v e n m i n u i t de 
t o e l i c h t i n g op de r e g e l i n g G R . O o k w o r d t er n ie t e x p l i c i e t a a n g e g e v e n d a t er in he t DB g e e n 
p o r t e f e u i l l e s w o r d e n b e l e g d . D e f a c t o is het o m g e k e e r d e het g e v a l : de v o o r z i t t e r s p o s i t i e ( v a n 
R o t t e r d a m en Den H a a g ) is een p o r t e f e u i l l e en er za l t o c h i e m a n d ove r de f i n a n c i ë n m o e t g a a n . 
Het is in f e i t e o n j u i s t het DB te k e n s c h e t s e n a l s een a g e n d a c o m m i s s i e . D a a r e n b o v e n m o e t er 
r e k e n i n g m e e w o r d e n g e h o u d e n d a t de u i t k o m s t v a n het w e t g e v i n g s p r o c e s t en a a n z i e n v a n de 
v e r v o e r s a u t o r i t e i t k a n w o r d e n d a t d i t een D B - t a a k m o e t z i j n , z o a l s d a t nu o o k w e t t e l i j k l a n d e l i j k is 
g e r e g e l d . H o e d a n o o k , het A B in de v o o r l i g g e n d e r e g e l i n g s te l t de v e r v o e r s c o m m i s s i e ( l ees 
v e r v o e r s r e g i o of V e r v o e r s a u t o r i t e i t ) i n . De v e r v o e r s r e g i o w o r d t d u s n ie t r e c h t s t r e e k s d o o r de 
r a d e n to t s t a n d g e b r a c h t m a a r w o r d t d o o r het AB v a n de m e t r o p o o l r e g i o i n g e s t e l d . 
Di t l e i d t t o t j u r i d i s c h e v r a g e n . Z i e h i e r v o o r he t v o l g e n d e pun t 10 . 

10 ) R e c h t s v r a a g o v e r m o g e l i j k e d i s c r e p a n t i e m e t l a n d e l i j k b e l e i d e n a n d e r e v r a g e n . 
Per b r i e f v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 3 hee f t d e P Z H u i t l e g g e g e v e n aan het s t a n d p u n t N I E T d e e l t e n e m e n 
a a n het A B v a n de m e t r o p o o l r e g e l i n g M R D H . In het v o o r s t e l s t a a t da t een l i d v a n G S k a n 
d e e l n e m e n a a n het DB . 
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In de recente brief van de minister van BZK van 14 november 2013 staat dat de minister uitgaat 
van een vervoersregio ( lees: niet metropool) als samenwerkingsplat form door provincie en 
gemeenten zelf in te r ichten. (Eerste kamer, vergader jaar 2013-2014, C l l , H pagina 18). Hier is 
dus duidel i jk sprake van een pats te l l ing. Zolang er niet sprake is van een vervoersregio sec zal 
de provincie niet deelnemen aan de regel ing. Ui tdrukkel i jk stelt de minister in zijn brief aan de 
Eerste Kamer dat het kabinet bij de vervoersregio 's geen andere taken of middelen zal beleggen 
dan nu benoemd in het wetsvoorste l . 
Er l i jkt meer aan de hand dan een terminologische discussie over metropool en vervoersregio. Wij 
nemen aan dat de minister welbewust de term metropoolregio niet benut en alleen spreekt van 
vervoersregio in zi jn brief van 14 november 2013 aan de Eerste Kamer. Het zi jn twee gescheiden 
grootheden, waar de raad van West land ook steeds op gewezen en voor gewaarschuwd heeft (zie 
onder meer het raadsbeslui t van 3 jul i 2012 in punt 2 De Raden aan zet, 10 punten voor een 
strategisch proces van onderop, punt 2: geen oneigenl i jke koppel ing metropool en 
vervoersautor i te i t ) . Een niet democrat isch gelegi t imeerde koppel ing tussen metropoolregio en 
vervoersregio is ongewenst heeft de Raad gesteld en de Raad l i jkt in die ste l l ingname bevest igd 
te worden. Hieruit vloeit ook een belangr i jke rechtstatel i jke rechtsvraag voort. Een gemeente 
heeft (ook in de komende periode na 2016) het recht om deel te nemen aan een vervoersregio. 
Als dat recht beperkt wordt door de voorwaarde dat eerst toegetreden moet worden tot de 
metropoolregio roept dat de vraag op of de gemeente hierdoor ongeoor loofd van zijn recht wordt 
afgehouden. 
Met andere woorden: Sluit de voorwaarde die in de voor l iggende regel ing wordt gemaakt voor 

deelname aan de vervoersregio om eerst deel uit te maken van de metropoolregel ing de gemeente 
niet uit van zijn wettel i jk recht om onverkort deel uit te mogen maken van de vervoersregio? De 
Redact iecommissie acht het van belang dat deze rechtsvraag nader uitgewerkt en getoetst wordt. 

De voor l iggende ontwerpregel ing geeft op meer punten aanleiding tot jur id ische vragen, waar de 
redact iecommissie nu al op wil wi jzen. 
Bi jvoorbeeld t.a.v. art ikel 7:2 GR (geschi l len): er wordt een verpl ichte voorprocedure ingeste ld. 
Deze brengt kosten met zich mee. Waarom wordt art ikel 28 WGR niet gevolgd met de rol van de 
provincie? 
Ook l i jkt het niet exact benoemen in de nu voor l iggende ontwerp-regel ing welke bevoegdheden 
overgedragen worden aan het AB in str i jd te zijn met de wettel i jke eisen op grond van de WGR. Is 
hier niet sprake defacto van een gemankeerde regel ing waarin een AB met besl ismacht wordt 
opgetu igd, terwi j l de rechtsgeldigheid hiervan betwist kan worden zoals in eerdere adviezen van 
Haverkate is aangevoerd? Het is van belang dat ook deze vorm van jur id ische twi j fel en 
onduidel i jkheid opgehelderd worden. 

Deloit te is als raadsaccountant gevraagd nader advies te geven over de f inancië le consequent ies 
van de huidige voorste l len. Er ontbreekt een deugdel i jke begrot ing, de consequent ies van de 
l iquidat ie van Haaglanden kunnen niet worden overzien en onderwi j l zi jn de secretar issen - zo 
werd op de raadsledenbi jeenkomst van 16 november j l . aan informatie gegeven - de organisat ie 
met drie directeuren op SG-niveau (de hoogste ambtenaren op een minister ie) aan het 
voorbere iden. Zoals eerder aangegeven in dit stuk onder punt 4 en zoals ook bevestigd in de 
raadsledenbi jeenkomst van 16 november zullen de kosten per inwoner niet lager zijn dan voor 
vergel i jkbare taken in de huidige si tuat ie maar hoger. Dit terwi j l lagere kosten een voorwaarde 
van de Raad z i jn , zoals geformuleerd in zi jn laatste raadsbeslui t van 26 juni 2013 (beslui tpunt 4). 
Hieraan wordt in de huidige voorste l len, dus niet aan vo ldaan. 
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Het raadsbeslui t van 26 juni 2013 heeft als eerste beslui tpunt dat een ontwerp-regel ing door de 
Raad pas wordt vastgeste ld , nadat alle wettel i jke kaders over de Vervoersregio en de ophef f ing 
van de WGR+ duidel i jk zi jn en de BDU gelden aan de nieuwe regio worden overgedragen. Van die 
s i tuat ie is op dit moment geen sprake. En gelet op de langere duur en het complexe karakter van 
de wetgevingstra jecten voor de intrekking van de WGR+, alsmede voor de nieuwe 
Omgevingswetten en de verschi l lende aanpassingswetten, zoals die voor de BDU en het 
Personenvervoer, zal dat moment nog even ui tb l i jven. Nut en noodzaak voor beslu i tvorming nu en 
wel l icht ook op afz ienbare termijn over een regel ing ontbreken, ook los van de inhoudel i jke 
aspecten die wij in ons rapport behandelen. 

Tot zover onze bevindingen in 10 punten met verwi jz ing naar de raadsbeslui ten en adviezen aan 
de Raad. Wi j constateren wezenl i jke verschi l len tussen de raadsbeslui ten van West land en de nu 
voor l iggende ontwerp-metropool regel ing. De eerdere raadsbeslui ten dienen in samenhang gezien 
te worden en ze bouwen op elkaar voort met instandhouding van de eerdere beslu i ten, met als 
slui tstuk het raadsbeslui t van 26 juni 2013 (Let op: hier heeft het col lege een verkeerde vers ie en 
niet het authent ieke ondertekende stuk b i jgevoegd, met een onjuiste tekst ) . 

De Redact iecommissie Metropool overlegt haar bevindingen aan de Raad ten behoeve van zi jn 
agender ings- en behandel ingstra ject te beginnen in raadscommissie Bestuur van 4 december 
2013 met de informat ieve agendering van het onderwerp metropoolregel ing. 

De Redact iecommissie, leden van de Raad van West land, 

Ulbe Spaans 
Frank Rijneveen 
John Witkamp 





MEMO 

GIJS HEUTINK ADVOCATEN 
Aan De raad van de gemeente Westland 
Van Iskander Haverkate 
Dossier 20120848 
Datum 26 november 2013 

Betreft Voorstel GR Metropoolregio Rotterdam Den Haag 2014 

In le id ing 

In dit memo wordt ingegaan op de voorgestelde Gemeenschappelijke Regeling 
Metropoolregio Rotterdam Den Haag 2014 In relatie tot het voorstel tot Wetswijziging 
van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enkele andere wetten in verband met de 
afschaffing van de plusregio's. Om te beginnen wordt verwezen naar de eerder 
uitgebrachte adviezen van 27 juni 2012 en 3 mei 2013. In aanvulling daarop wordt het 
volgende opgemerkt. 

De hoofdl i jnen van het wetsvoorste l 

1. Het wetsvoorstel bepaalt in de eerste plaats dat hoofdstuk XI van de Wgr vervalt. 
Daarmee vervallen de (verplichte) Wgr-plus regio's. Uit de toelichting blijkt, dat het 
de bedoeling is dat gemeenten meer ruimte krijgen om te kiezen voor de meest 
adequate vorm van samenwerking. Vrijwillige deelname staat voorop. 

2. In dit memo zal uitsluitend worden ingegaan op de gevolgen voor samenwerking op 
het gebied van verkeer en vervoer De voorgestelde Gemeenschappelijke Regeling 
kent alleen op dit punt bepalingen over overdracht van bevoegdheden die zijn 
gerelateerd aan het wetsvoorstel. Voor de verbetering van het economisch 
vestigingsklimaat is de wetswijziging niet relevant, om welke reden overigens ook 
onduidelijk is, waarom de noodzaak van het aangaan van deze gemeenschappelijke 
regeling zo nadrukkelijk in verband wordt gebracht met de aanstaande 
wetswijziging. 

3. Het wetsvoorstel voorziet zoals gezegd in de eerste plaats in de afschaffing van de 
verplichte Wgr-plus regio's. Het wetsvoorstel voorziet voorts in het instellen van een 
bij gemeenschappelijke regeling opgericht openbaar lichaam, waaraan 
bevoegdheden worden toegekend op het gebied van het verlenen van concessies op 
het gebied van openbaar vervoer en het opstellen van een regionaal verkeer- en 
vervoersplan voor de aangewezen gebieden. Voor dit memo wordt als uitgangspunt 
genomen dat het gebied dat valt onder de werking van de voorgestelde 
Metropoolregio een van de aan te wijzen gebieden zal zijn. 

4. Het wetsvoorstel voorziet tot slot in overgangsrecht. Samenwerkende gemeenten 
kunnen naar wens de gemeenschappelijke regeling binnen 1 jaar na 
inwerkingtreding van de nieuwe wet die regeling beëindigen, of deze regeling 
voortzetten. In dat laatste geval moet de gemeenschappelijke regeling binnen 1 jaar 
na inwerkingtreding in overeenstemming worden gebracht met de alsdan gewijzigde 
Wgr. 

De hoofdl i jnen ui t de voorgestelde gemeenschappel i jke regel ing 

5. De regeling heeft als doel samenwerking tussen de deelnemende partijen op het 
gebied van verkeer en vervoer en verbetering van het economisch 



vest igingskl imaat. Van dat laatste bl i jk t niet uit de regeling wat er precies mee wo rd t 
bedoeld. 

6. De taken en bevoegdheden op het gebied van verkeer en vervoer zullen worden 
opgedragen aan een bestuurscommissie die als Vervoersautor i tei t zal funct ioneren. 
De vraag ri jst waarom er voor deze constructie is gekozen. Het wetsvoorstel draagt 
de bevoegdheden uit de Planwet Verkeer en Vervoer en de Wet Personenvervoer 
2000 immers op aan het openbaar l ichaam. Niet duidel i jk is, waarom deze 
bevoegdheden dan vervolgens weer worden overgedragen aan de 
bestuurscommissie. Een en ander kan betekenen dat de invloed van individuele 
raden op de beslui tvorming inzake verkeer en vervoer nog indirecter wordt . 

7. Het verd ient aanbeveling om over di t punt pas een definit ief besluit t e nemen als 
duidel i jk is dat de Wgr gewijzigd gaat worden en hoe de tekst van de betref fende 
wet te l i jke regelingen uiteindel i jk zal lu iden. Gelet op de stevige inhoudel i jke kr i t iek 
van de Raad van State is bepaald nog niet zeker of het wetsvoorstel in deze vo rm 
ook in werking zal t reden. 

P u n t e n v a n krit iek op de voorgeste lde regel ing 

8. {Democrat ische legi t imi te i t ) Voor wat betref t de democratische legit imitei t wo rd t 
verwezen naar wat daarover is opgemerkt in het advies van 27 jun i 2012 en de 
diverse adviezen van Twan Tak, die worden onderschreven. Zodra 
raadsbevoegdheden zijn overgedragen in het kader van de gemeenschappel i jke 
regel ing, is de gemeenteraad die bevoegdheden kwi j t . I n het advies van 27 j un i 
2012 is ook gewezen op het fei t , dat de stur ingsmogel i jkheden erg beperkt z i jn . Een 
individuele raad kan alleen de door hem gekozen leden van het AB ter 
verantwoording roepen en de leden van het DB kunnen alleen door het AB ter 
verantwoording worden geroepen. 

9. De voorgestelde zienswijzeprocedure draagt weinig bij aan de democrat ische 
legit imitei t . In de eerste plaats zi jn deelnemers aan de gemeenschappel i jke regeling 
als part i jen bij een overeenkomst hoe dan ook gehouden om zich jegens elkaar te 
gedragen conform de beginselen van de goede t rouw. Daar past ook b i j , dat 
deelnemende raden in de gelegenheid worden gesteld hun visie op belangri jke 
beslissingen te geven. Verder is het AB niet gehouden om de zienswijzen te vo lgen. 
Er rust hooguit een verzwaarde motiver ingspl icht op het AB als besloten word t de 
zienswijzen te passeren, waarop ook geen enkele sanctie staat. 

10. Verder wordt erop gewezen, dat het AB zelf bepaalt op welke besluiten de 
zienswijzenprocedure van toepassing is naast de in de concept-regel ing genoemde 
besluiten. Daar hebben de raden dus geen invloed op. 

1 1 . Hetgeen onder punt 1 van het rapport van de Redactiecommissie Metropool van de 
Raad van Westland van 21 november 2013 (het Rapport) is opgemerkt is in grote 
l i jnen ju is t . 

12. (Ui t t reding) Uitreding is geregeld in art ikel 6 :2 . Indien de regeling zich zou beperken 
to t de bevoegdheden met betrekking to t verkeer en vervoer zou in grote l i jnen wel 
duidel i jk moeten zi jn wat de (financiële) consequenties van ui t t reding van een 
individuele raad zullen z i jn . Nu het kennel i jk de bedoeling is om ook de niet nader 
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omschreven verbeter ing van het economisch vest igingskl imaat t o t de bevoegdheden 
van het openbaar l ichaam te maken, zi jn de gevolgen van uit treding niet of 
nauwel i jks te overzien. Wat daarover onder punt 2 van het Rapport wordt 
opgemerkt wordt in grote l i jnen onderschreven. 

13. {Het lopende wetgevingsproces) Zoals verderop in dit memo nader zal worden 
onderbouwd, verdient het absoluut de voorkeur om de voorgestelde regeling te 
beperken to t de overdracht van de wettel i jke bevoegdheden met betrekking to t 
verkeer en vervoer. Uitgaande van die gedachte is het niet per se zinloos om in di t 
s tad ium al vast met de betrokken part i jen van gedachten te wisselen over een hoe 
een dergel i jk openbaar l ichaam gestalte moet kr i jgen. De hoofdl i jnen van de nieuwe 
wette l i jke regeling op di t punt zijn immers inmiddels wel duidel i jk. 

14. Dat neemt niet weg , dat bepaald niet zeker is of de voorgestelde wetswijziging ook 
daadwerkel i jk in deze vo rm in werking zal t reden. In zoverre is het nu al vast 
aangaan van de gemeenschappel i jke regeling op zi jn minst prematuur , zo niet 
onverstandig te noemen. Punt 3 van het Rapport is in hoofdl i jnen ju is t . 

15. {Financiële onderbouwing) volstaan wordt hier me t de opmerk ing dat een 
deugdel i jke financiële onderbouwing voor de onderwerpen waar de beoogde 
samenwerking op ziet inderdaad ontbreekt , zoals in punt 4 van het Rapport word t 
opgemerkt . 

16. (De huidige stadsgewesten bestaan nog) . Ook deze opmerking in het Rapport is 
ju is t . Zoals eerder opgemerk t voorziet het overgangsrecht in de mogel i jkheid om de 
bestaande Wgr-plus regio's als gewone gemeenschappeli jke regelingen te laten 
voortbestaan. Alleen de bevoegdheden die als gevolg van de wetswi jz iging aan het 
speciaal op te r ichten openbaar l ichaam worden toe gescheiden kunnen niet langer 
worden ui tgevoerd. Die moeten onder de nieuwe regeling worden gebracht. Zo op 
het eerste gezicht is het dus niet noodzakeli jk om de bestaande plus-regio's op te 
hef fen, maar kan ook worden volstaan met overdracht van de bevoegdheden met 
betrekking to t verkeer en vervoer aan het nieuw op te r ichten openbare l ichaam. Op 
de bevoegdheden met betrekking to t jeugdzorg en huisvesting word t in de memo 
verder niet ingegaan, om de voorgestelde regeling daarin niet voorziet. 

17. {Overige punten van he t Rapport) De overige punten van het Rapport geven geen 
aanleiding to t het maken van opmerkingen. 

Nut en noodzaak v a n de voorges te lde regel ing, rol v a n de Prov inc ie 

18. De eerste concepten van de Metropoolregio werden voorgesteld als noodzakeli jk in 
verband met de aanstaande afschaffing van de plus-regio's. Inmiddels is duidel i jk 
dat de wetswijziging de voorgestelde regeling helemaal niet noodzakel i jk maakt . Op 
grond van het overgangsrecht kan worden volstaan met het oprichten van een 
nieuw openbaar l ichaam waaraan de taken op het gebied van verkeer en vervoer 
kunnen worden toe gescheiden, alles op basis van vr i jwi l l igheid overigens. 

19. De wetswi jz iging geeft in het geheel geen aanleiding to t samenwerking op andere 
gebieden dan verkeer en vervoer (en jeugdzorg en huisvest ing). De voorgestelde 
regeling voor de Metropoolregio zou zich moeten beperken to t de wet te l i jke 
bevoegdheden op het gebied van verkeer en vervoer. Elke individuele gemeenteraad 
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moet zich vr i j kunnen voelen om alleen te besluiten over de samenwerking op het 
gebied van verkeer en vervoer. Door het opnemen van andere taken in de regeling 
word t die vr i jheid om te beslissen beïnvloed en dat is in str i jd met de bedoelde 
vr i jwi l l igheid die aan de samenwerking op het gebied van verkeer en vervoer ten 
grondslag moet l iggen. Gemeenteraden kunnen niet gedwongen worden in te 
s temmen met een regeling die behalve taken op het gebied van verkeer en vervoer 
ook andere taken behelst, voor zover al duidel i jk is wat met verbeter ing van het 
economisch vest ig ingskl imaat wordt bedoeld. Zi j kunnen overigens ook niet 
gedwongen worden om in te s temmen met de regeling die alleen ziet op verkeer en 
vervoer. 

20. Het is ook ten zeerst af te raden om met de voorgestelde regeling in te s temmen , 
omdat niet duideli jk is wa t precies bedoeld wordt met de samenwerking op het 
gebied van verbeter ing van het economisch vest igingskl imaat. Er z i jn 
gecompliceerde discussies te verwachten over de vraag of er door het aangaan van 
deze regeling al bevoegdheden op dat gebied zijn overgedragen, of de 
bevoegdheden door een eenvoudige wi jz iging van de regeling kunnen worden 
toegevoegd, of dat daarvoor in voorkomende gevallen een geheel nieuwe regeling 
moet worden getrof fen. Het kan alle kanten op en de gevolgen zi jn absoluut niet te 
overzien. 

2 1 . Tot slot nog een opmerking over de rol van de Provincie. In de voorgestelde regeling 
Metropoolregio neemt de Provincie geen deel. De Provincie zou di t in een brief van 
begin oktober 2013 ook hebben laten weten. In de toelichting op de Omgevingswet, 
waarvan inwerkingtreding in 2017 of 2018 is voorzien, is sti lgestaan bij de opheff ing 
van de plus-regio's. Daar wordt opgemerkt , dat in de plannen van het kabinet de 
Provincies deelnemen aan de vr i jwi l l ige gemeenschappeli jke regeling waarbi j de 
vervoersregio's worden ingesteld. Het is onduidel i jk wa t de rol van de Provincie in 
het geheel nu precies moet worden. 

C o n c l u s i e s 

22. De conclusie is, dat de wetswi jz iging - voo r zover hier van belang- alleen vr i jwi l l ige 
samenwerking op het gebied van verkeer en vervoer op het oog heeft. De 
voorgestelde regeling zou zich to t die taken moeten beperken, waarna de individuele 
raden ook daadwerkel i jk vr i jwi l l ig kunnen besluiten of zij aan de regeling 
deelnemen of niet. 

23. Het aangaan van een regeling die ook ziet op samenwerking op andere gebieden 
dan verkeer en vervoer is niet noodzakeli jk en ook niet wensel i jk. Gemeenteraden 
moeten niet in de positie worden gebracht, dat de beslissing om vr i jwi l l ig mee te 
werken aan een gemeenschappeli jke regeling voor verkeer en vervoer word t 
beïnvloed door beslissingen over samenwerking op andere gebieden, zeker als die 
gebieden geen enkel verband houden met de wetswi jz iging. Tot slot verd ient de rol 
van de Provincie aandacht, die is nu onduidel i jk. 
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24. Verwi jzend naar de eerdere adviezen van jun i 2012 en mei 2013 moet het aangaan 
van de voorgestelde regeling ernstig worden ontraden. 
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