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plusregio's

Geachte leden van de commissie,

Ondanks een zeer kritisch advies van de Raad van State heeft het Kabinet toch een wetsvoorstel tot
afschaffing van de Wgr-plusregio’s naar het Parlement gestuurd. In dit wetsvoorstel wordt ook de
wijziging van een aantal andere wetten, zoals de Wet BDU verkeer en vervoer, meegenomen. De
Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel kort voor het zomerreces aangenomen. Deze heeft alleen een
voorhangprocedure voor de aanwijzing of wijziging van de omvang van de vervoerregio’s toegevoegd.
Graag maken wij van de gelegenheid gebruik u hierbij onze reactie op het wetsvoorstel te doen
toekomen.

Kort samengevat houdt onze reactie het volgende in:
• Evenals de Raad van State zetten wij vraagtekens bij nut en noodzaak van het wetsvoorstel.
• Wij steunen de vorming van vervoerregio’s, maar dit moet ook buiten de Randstad mogelijk

zijn.
• Het BDU-budget dat bestemd is voor de uitvoering van lokale verkeer- en vervoertaken moet

naar het Gemeentefonds worden overgeheveld (in 2013 in totaal ruim 300 mln. euro).

Algemeen
Met de Raad van State zijn wij van mening dat het Kabinet niet duidelijk maakt voor welk probleem dit
wetsvoorstel een oplossing zou moeten bieden. De enige redenen die het Kabinet noemt zijn niet
inhoudelijk van aard en hebben een hoog ‘Haags karakter’ / studeerkamergehalte, te weten:
terugdringen van bestuurlijke drukte en gebrek aan democratische legitimatie.

Uit de evaluaties van de Wgr-plus blijkt onder meer dat
• de plusregio’s inhoudelijk goed functioneren en de problemen voortvarend aanpakken,
• hiervoor veel draagvlak bestaat bij de samenwerkende gemeenten,
• de organisaties klein en krachtdadig zijn (geen free-riders-gedrag) en
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• er juist sprake is van minder bestuurlijke drukte, omdat gemeenten met elkaar de problemen
aanpakken zonder afhankelijk te zijn van hogere overheden.

Kortheidshalve verwijzen wij u naar deze evaluaties, waarvan de hoofdlijnen al in het advies van de
Raad van State zijn opgenomen.

Als voorbeeld van de krachtdadige aanpak in de Wgr-plusgebieden noemen wij de totstandkoming
van hoogwaardige openbaar vervoervoorzieningen via tram en metro. De besluitvorming over dit soort
regionale projecten en vervolgens de realisering hiervan komen doorgaans vrij snel tot stand zonder
veel bestuurlijk gedoe tussen gemeenten onderling. De praktijk leert helaas dat de besluitvorming over
dit soort regionale projecten waarbij de provincie als trekker optreedt erg lang duurt en dat vervolgens
deze projecten niet van de grond komen. De RijnGouweLijn en de Regiotram Groningen zijn hiervan
sprekende voorbeelden.

Hoewel de samenwerking in de plusregio’s formeel gezien wettelijk van boven af is opgelegd, is de
samenwerking indertijd geheel vrijwillig tot stand gekomen. Gemeenten hebben zélf gevraagd om de
wettelijke status van kaderwetgebied, later Wgr-plusregio. De inhoudelijke redenen destijds om te
kiezen voor krachtige intergemeentelijke samenwerking in de stedelijke gebieden (versterking van de
regionale en Nederlandse economie, verbetering van de stedelijk bereikbaarheid, sociale en fysieke
leefmilieu, woonruimteverdeling en aanpak van de werkeloosheid) gelden nog onverkort.
De tijd en energie die gemoeid is met allerlei bestuurlijke discussie kan beter worden besteed aan de
inhoud en de gezamenlijke aanpak van de hedendaagse problemen.

Tevens constateren wij dat het Kabinet van boven af op allerlei beleidsterreinen de intergemeentelijke
samenwerking min of meer verplicht oplegt of sterke druk uitoefent op gemeenten om deze tot stand
te brengen. Voorbeelden hiervan zijn de Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD’s), de veiligheidsregio’s
en de decentralisaties in het sociale domein (3D’s). Wij begrijpen niet dat het Kabinet – volledig haaks
op deze ontwikkelingen – het voorstel doet om de zeer succesvolle samenwerking in de Wgr-
plusgebieden op te heffen. Wanneer belangrijke taken, bevoegdheden en (BDU)middelen bij deze
gebieden worden weggehaald, ontkracht dit naar onze mening de intergemeentelijke samenwerking.

Vervoerregio’s
Het Kabinet constateert dat de belangrijkste taken van de Wgr-plusgebieden, ook budgettair gezien,
liggen op het terrein van verkeer en vervoer. Ook na de opheffing van de Wgr-plusregio’s verwacht
het Kabinet dat gemeenten en provincies de handen ineen slaan en samen tot goede maatregelen
voor verkeer en vervoer komen. Om deze samenwerking te garanderen stelt het Kabinet voor om
alléén in de noord- en zuidvleugel van de Randstad twee vervoerregio’s te realiseren. Vervoerregio’s
zijn Wgr-samenwerkingsverbanden waarin gemeenten en provincie(s) in partnerschap de
mobiliteitsopgaven aanpakken.

Met het Kabinet zijn wij van mening dat een goede samenwerking tussen gemeenten en provincies op
het gebied van verkeer en vervoer van essentieel belang is. Mobiliteit is immers bij uitstek een
beleidsterrein waarbij alle overheden een rol hebben en ook moeten kunnen vervullen. De
samenwerking moet naar onze mening gebiedsgericht en op basis van gelijkwaardigheid tussen
gemeenten en provincies worden vormgegeven. Zij hebben als wegbeheerders allebei taken en
bevoegdheden, die naadloos op elkaar moeten aansluiten. Alleen gezamenlijk zijn zij in staat integraal
gebiedsgericht verkeer- en vervoerbeleid te voeren. De burger mag dit ook verwachten van de
overheid. Verkeer- en vervoerrelaties bij de dagelijkse verplaatsingen spelen zich voor een zeer groot
deel af binnen een straal van 30 kilometer rond een stad of stedelijk gebied. Juist op dat schaalniveau

VNG Postbus 30435, 2500 GK Den Haag Tel 070-373 83 93 www.vng.nl 02



moet de gebiedsgerichte samenwerking tussen gemeenten en provincies plaatsvinden. Vervoerregio’s
zijn hiervoor bij uitstek het geschikte instrumentarium.

Wij zijn van mening dat de vorming van vervoerregio’s niet beperkt moet worden tot de Randstad. Wij
vinden dat ook andere Wgr-plusgebieden de gelegenheid moeten krijgen om samen met hun
provincie(s) vervoerregio’s te vormen. De redenen die het Kabinet noemt om tot twee vervoerregio’s in
de Randstad te komen gelden immers één op één ook voor de andere Wgr-plusgebieden. Daarnaast
zouden ook andere regio’s op vrijwillige basis samen met de betrokken provincie(s) tot de vorming van
vervoerregio’s moeten kunnen besluiten. Ook provinciegrens overschrijdende vervoerregio’s moeten
hierbij mogelijk zijn, zoals bijvoorbeeld in de regio Stedendriehoek.

De staatsecretaris van VWS heeft medio 2013 de visie van het Kabinet over doelgroepenvervoer en
Valys naar de Tweede Kamer gestuurd. Het Kabinet meent dat er een betere afstemming moet
plaatsvinden tussen doelgroepenvervoer (verantwoordelijkheid van gemeenten) en regulier openbaar
vervoer (verantwoordelijkheid van provincies en Wgr-plusgebieden). Het Kabinet ziet het regionale
schaalniveau als dé plek voor bundeling van doelgroepenvervoer én stimulering van het maken van
een overstap van doelgroepenvervoer naar het OV. Ook hierin weerklinkt naar onze mening een
pleidooi voor het realiseren van vervoerregio’s niet alleen in de Randstad, maar ook daarbuiten.

Ter voorkoming van allerlei ‘interbestuurlijk gedoe’ tussen gemeenten en provincie(s) is het goed dat
het Kabinet de mogelijkheid creëert van een praktische rechtstreekse toedeling van taken en
financiële middelen aan de vervoerregio’s. Dit zou wat ons betreft ook buiten de Randstad goed
mogelijk zijn.

BDU verkeer en vervoer
De BDU verkeer en vervoer is indertijd ontstaan uit een samenvoeging van allerlei aparte
subsidiestromen vanuit het Rijk voor de uitvoering van lokale en regionale verkeer- en
vervoerprojecten en de exploitatie van het stads- en streekvervoer. In 2013 zat er zo’n 2 miljard euro
in de totale BDU-pot die wordt verdeeld over 12 provincies en 7 Wgr-plusgebieden. Zij zijn op grond
van de Wet BDU verkeer en vervoer verplicht om jaarlijks in overleg met de inliggende gemeenten
BDU-bestedingsplannen te maken. Aldus krijgen gemeenten jaarlijks subsidiebijdragen uit de BDU-pot
voor de uitvoering van hun lokale (infra)projecten, zoals bijvoorbeeld voor verkeersveiligheids-
maatregelen, fietspaden/-stallingen, aanleg (rond)wegen en bushaltes. Uit een inventarisatie van alle
19 BDU-bestedingsplannen voor 2013 blijkt dat gemeenten in totaal ruim 300 miljoen euro uit de BDU-
pot ontvangen voor de uitvoering van dit soort lokale projecten (zie bijlage).

Het wetsvoorstel voorziet erin om de huidige BDU-regeling geheel af te schaffen met uitzondering van
de twee vervoerregio’s, die deze wel zullen blijven ontvangen. In de toelichting bij het wetsvoorstel
geeft het Kabinet aan dat het voornemens is om de rest van de BDU-middelen over te hevelen naar
het Provinciefonds. Het wetsvoorstel zelf regelt hier niets over. Wij zijn van mening dat het BDU-geld
dat bestemd is voor de uitvoering van lokale (infra)projecten moet worden overgeheveld naar het
Gemeentefonds. ‘Geld volgt taak’ is bij alle decentralisatie-operaties het leidend principe. Het is
principieel onjuist en strijdig met het huis van Thorbecke om geld voor de uitvoering van lokale taken
naar het Provinciefonds over te hevelen. Dit is tot op heden nog nooit gebeurd en zal ook in de
toekomst wat ons betreft nooit mogen gebeuren. Tevens wijzen wij u op eerdere afspraken uit de
Bestuursafspraken tussen het rijk (Kabinet Rutte 1), IPO, VNG en UvW. Hierin staat expliciet dat bij
afschaffing van de plusregio’s de BDU verkeer en vervoer in lijn met het regeerakkoord wordt
overgeheveld naar de algemene fondsen. Hiermee worden het Provinciefonds én Gemeentefonds
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bedoeld.

Concreet betekent dit naar onze mening het volgende:
• Provinciefonds: BDU-geld voor exploitatie van regionaal openbaar vervoer en uitvoering van

provinciale (infra)projecten
• Gemeentefonds: BDU-geld voor uitvoering van lokale (infra)projecten. De hoogte van dit

bedrag is uiteraard afhankelijk van het aantal vervoerregio’s dat kan blijven beschikken over
de BDU-uitkering (zie het eerder genoemde overzicht van de BDU-bestedingsplannen).

Slot
Wij vertrouwen erop dat u onze reactie zult betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel
in uw Kamer. Tevens verzoeken wij u het Kabinet op te roepen– zo nodig door middel van een motie –
de middelen voor de uitvoering van lokale verkeer- en vervoertaken over te hevelen naar het
Gemeentefonds. Graag zijn wij bereid onze reactie voor u nader toe te lichten.

Hoogachtend,

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

drs. C.J.G.M. de Vet
Lid directieraad
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Bijlage

Bestedingsplannen BDU 2013

BDU BDU BDU OV Infra Infra Overig
tabel 1 tabel 2 totaal exploitatie provinciaal lokaal

(relatief) (absoluut)
Provincies
Friesland 46,8 2,5 49,3 38,2 8,6 0 1,8
Groningen 60,3 2,1 62,4 54,1 5,3 3,4 1
Drenthe 26,6 3,2 29,8 20 2,4 2,3 1,1
Overijssel 29,7 8,7 38,4 30,4 5 3,2 1,9
Gelderland 81,2 4,1 85,3 73,3 1,3 5 1,7
Flevoland 33,3 3,3 36,6 31,8 4,8 5,5 0,5
Utrecht 37 16,5 53,5 31 20,5 9,6 1,7
N-Holland 67,7 43,6 111,3 44 4,3 17,2 1,3
Z-Holland 91,9 17,1 109 81,5 23 8 2,6
Zeeland 26 20,5 46,5 20,2 2,3 2 1,2
N-Brabant 92,8 9,6 102,4 64 12 24 1,5
Limburg 69 14 83 50 6,8 8 3,2

Stadsregio's regionaal
SR Amsterdam 411,7 8,9 420,6 258,3 128,4 26,8 7,4
SR Rotterdam 289,9 14,5 304,4 245,7 21 26,9
SR Haaglanden 217,6 14 231,6 177 90 75
SR BRU 87,8 13,3 101,1 44 20 42 1
SR Eindhoven 39,4 9,8 49,2 22,8 25,6 12 1,2
SR Arnhem-Nijmegen 69,1 14,3 83,4 52,7 14,8 24,7 3,2
SR Twente 37,1 7 44,1 26 7,5 7,2 3,5

totaal Nederland 1.814,90 227,00 2.041,90 1.365,00 403,60 302,8 35,8

Bedragen in miljoenen euro's
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