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Gemeenten en colleges aangesloten bij Stadsregio Rotterdam-Rijnmond en Stadsgewest Haaglanden, 

fracties Tweede kamer der Staten Generaal, Algemeen bestuur Stadsregio Rotterdam-Rijnmond en 

Stadsgewest Haaglanden, griffie provincie Zuid-Holland 

Geachte heren Aboutaleb en Van Aartsen, 

De gemeente Albrandswaard heeft uw gezamenlijke brief van 1 mei jl. goed 
ontvangen. Ofschoon de brief is gericht aan de gemeenteraad, het college van 
Burgemeester en Wethouders en de burgemeester, zal onze gemeente volstaan met 
één reactie. 
In uw brief biedt u de gemeenteraad een zienswijzedocument aan voor de 
Metropoolregio Rotterdam Den Haag, inclusief een 'eerste proeve' van een 
gemeenschappelijke regeling. Tevens verzoekt u de gemeente voor 30 september 
zienswijzen in te dienen op de voorliggende 'proeve' van gemeenschappelijke regeling. 

De gemeenteraad van Albrandswaard heeft zich in zijn vergadering van 3 juli 2012 
over uw brief, en het daarmee gepaard gaande verzoek tot het indienen van een 
'zienswijze', gebogen. Dit in gelijktijdig overleg met het college van B&W en de 
burgemeester 
Resultaat van deze bespreking is dat de gemeenteraad, het college en de 
burgemeester (verder te noemen: het gemeentebestuur) hebben besloten niet op uw 
verzoek in te gaan, en derhalve geen zienswijzen in te dienen op de door u 
voorgelegde 'proeve' van gemeenschappelijke regeling. In het vervolg van deze brief 
zullen wij toelichten waarom wij tot deze standpuntname zijn gekomen, waarbij wij kort 
onze eigen positie in het afgelopen proces zullen belichten. 

Het gemeentebestuur van Albrandswaard vraagt zich in de eerste plaats af welke 
status de nu voorgelegde zienswijzeprocedure heeft. De documenten worden immers 
niet door de Algemeen Besturen, noch door de Dagelijks Besturen aan de gemeenten 
voorgelegd, maar op persoonlijke titel door twee van de 24 burgemeesters. Daarmee 
rijst direct de vraag naar de transparantie van het vervolgproces. Immers aan wie moet 
een eventuele zienswijze worden gericht? Wie gaat deze zienswijzen beoordelen? En 
wie gaat vervolgens uit deze zienswijzen conclusies trekken, en op welke titel? 

Overig 

(alleen volgens afspraak) 

Maandag t/m vrijdag: 

09.00- 16,30 uur 



Het gemeentebestuur van Albrandswaard hecht eraan te benadrukken dat hij het 
belang van regionale samenwerking altijd krachtig heeft onderstreept. De vorm en 
hoedanigheid van deze samenwerking is voor het bestuur daarbij van grote betekenis. 
Het gemeentebestuur heeft daarom aan het begin van de Metropoolregio - discussie 
aangegeven, bij het vormen van nieuwe structuren en verbanden, niet over één nacht 
ijs te willen gaan. Het waarborgen van de democratische legitimiteit is daarbij van groot 
belang. 

Met name op dat laatste punt heeft het gemeentebestuur van Albrandswaard zich 
kritisch opgesteld over de snelheid waarmee het proces tot het vormen van een 
Metropoolregio ter hand moest worden genomen.. ' 
Een zorgvuldige besluitvorming was daardoor binnen onze raad zo goed als 
onmogelijk. Tevens heeft het gemeentebestuur telkenmale gewezen op het feit dat de 
opheffing van de WGR+ - regeling geen wens is van de gemeenten, en prematuur 
zolang er geen adequaat alternatief voorhanden is. ! 
Het gemeentebestuur heeft daarom destijds al aangegeven niet achter de vorming van 
een Metropoolregio Rotterdam Den Haag te kunnen staan.' Dit standpunt is verwoord 
in een brief aan de burgemeester van Rotterdam d.d. 28 november 2011. 

In een brief aan minister Spies d.d. 2 maart 2012 heeft het'gemeentebestuur voorts 
een dringend beroep gedaan op de minister de opheffingsdatum van de WGR+ -
regeling te verruimen, om zo een zorgvuldiger besluitvormingsproces te kunnen 
doorlopen. 
Het gemeentebestuur van Albrandswaard ziet de nu voorliggende 'proeve' van 
gemeenschappelijke regeling derhalve als het product van'een onvoldragen 
democratisch proces. Wij voelen ons hierin ondersteund door de adviezen van 
professor Fleurke en mr. Iskander Haverkorte, zoals die door de raads-initiatiefgroep 
democratische legitimatie aan ons zijn toegestuurd. ' 

Nu de politieke realiteit zo is dat de voorgestelde datum van 1 januari 2013 voor de 
opheffing van de WGR+ - regeling niet haalbaar meer is, opent dit voldoende 
perspectieven om op nieuwe voorwaarden en met een zorgvuldiger proces de 
discussie over de regionale samenwerking verder te voerén. De door ons 
gemeentebestuur gevraagde tijd om het proces van besluitvorming over dergelijke 
majeure structuurveranderingen goed en zorgvuldig te doorlopen, is nu immers 
voorhanden. : 

De verkiezingen van 12 september a.s. geven voorts alle gelegenheid om ook andere 
mogelijkheden dan de voorgestelde opheffing van de WGR+ - regeling 'zonder meer', 
nadrukkelijk in de discussie te betrekken. Dit komt ook tegemoet aan de 
standpuntname van de vertegenwoordigers van de acht WGR+ - regio's tijdens de 
hoorzitting van de vaste Kamercommissie van binnenlandse zaken op 19 april 2012. 
Door alle vertegenwoordigers, inclusief de heer van Aartsën als vertegenwoordiger van 
zowel de Stadsregio Rotterdam als het Stadsgewest Haaglanden, werd het opheffen 
van de WGR+ - regeling betreurd. Het ligt voor ons gemeentebestuur derhalve voor de 
hand richting de landelijke politieke partijen het handhaven van de WGR+ - regeling te 
bepleiten. 
Vanuit de bestaande structuur van de WGR+ - regeling is in de ogen van ons 
gemeentebestuur een discussie over de toekomstige regionale samenwerking (in wat 
voor vorm dan ook) veel beter te voeren, dan vanuit het huidige regeringsvoorstel (en 
het daarbij behorende 'proces onder druk'). 



Tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur van de stadsregio Rotterdam van 
23 juni jl. gaf de heer Van Vliet, in zijn rol als plaatsvervangend voorzitter, aan dat de 
nu voorliggende zienswijzeprocedure er op is gericht een nieuw kabinet met een 
gezamenlijk standpunt vanuit de twee regio's tegemoet te kunnen treden. 
Daarmee is de zienswijzeprocedure in onze ogen een poging het onvoldragen 
democratisch proces alsnog te legitimeren. Het gemeentebestuur van Albrandswaard 
wil aan een dergelijke legitimatie verbonden noch gebonden zijn. 

Tot slot wil het gemeentebestuur nogmaals, en wellicht ten overvloede, benadrukken 
dat de gemeente Albrandswaard te allen tijde bereid is constructief mee te werken 
aan, en mee te denken over, regionale samenwerkingsvormen. Dat is in het verleden 
altijd zo geweest, en zal in de toekomst niet anders zijn. 

Voor de volledigheid melden wij u dat deze brief, ofschoon aan u gericht, aan alle 23 
gemeenteraden, colleges van B&W en burgemeesters zal worden toegestuurd, 
alsmede ook aan alle Tweede Kamerfracties. Dit omdat wij het van belang achten dat 
zij uit de eerste hand kennis kunnen nemen van onze opvattingen en standpunten 

Hoogachtend, 

Namens het gemeentebestuur van Albrandswaard, 

Griffier, J \ — - " ' Voorzitter, 

Mr. Renske van der Tempel mr. Harald M. Bergmann 

Secretaris, Burgemeester, 

mr. Harafd M. Bergmann 
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Burgemeester/2012.aanbiedingzienswijze 
Gemeenten en colleges aangesloten bij Stadsregio Rotterdam-Rijnmond en Stadsgewest Haaglanden, 

fracties Tweede kamer der Staten Generaal, Algemeen bestuur Stadsregio Rotterdam-Rijnmond en 

Stadsgewest Haaglanden, griffie provincie Zuid-Holland 

Geachte heren Aboutaleb en Van Aartsen, 

De gemeente Albrandswaard heeft uw gezamenlijke brief van 1 mei jl. goed 
ontvangen. Ofschoon de brief is gericht aan de gemeenteraad, het college van 
Burgemeester en Wethouders en de burgemeester, zal onze gemeente volstaan met 
één reactie. 
In uw brief biedt u de gemeenteraad een zienswijzedocument aan voor de 
Metropoolregio Rotterdam Den Haag, inclusief een 'eerste proeve' van een 
gemeenschappelijke regeling. Tevens verzoekt u de gemeente voor 30 september 
zienswijzen in te dienen op de voorliggende 'proeve' van gemeenschappelijke regeling. 

De gemeenteraad van Albrandswaard heeft zich in zijn vergadering van 3 juli 2012 
over uw brief, en het daarmee gepaard gaande verzoek tot het indienen van een 
'zienswijze', gebogen. Dit in gelijktijdig overleg met het college van B&W en de 
burgemeester. 
Resultaat van deze bespreking is dat de gemeenteraad, het college en de 
burgemeester (verder te noemen: het gemeentebestuur) hebben besloten niet op uw 
verzoek in te gaan, en derhalve geen zienswijzen in te dienen op de door u 
voorgelegde 'proeve' van gemeenschappelijke regeling. In het vervolg van deze brief 
zullen wij toelichten waarom wij tot deze standpuntname zijn gekomen, waarbij wij kort 
onze eigen positie in het afgelopen proces zullen belichten 

Het gemeentebestuur van Albrandswaard vraagt zich in de eerste plaats af welke 
status de nu voorgelegde zienswijzeprocedure heeft. De documenten worden immers 
niet door de Algemeen Besturen, noch door de Dagelijks Besturen aan de gemeenten 
voorgelegd, maar op persoonlijke titel door twee van de 24 burgemeesters Daarmee 
rijst direct de vraag naar de transparantie van het vervolgproces. Immers aan wie moet 
een eventuele zienswijze worden gericht? Wie gaat deze zienswijzen beoordelen? En 
wie gaat vervolgens uit deze zienswijzen conclusies trekken, en op welke titel? 

Overig: 

(alleen volgens afspraak) 

Maandag t/m vrijdag: 

09.00 - 16 30 uur 



Tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur van de stadsregio Rotterdam van 
23 juni jl. gaf de heer Van Vliet, in zijn rol als plaatsvervangend voorzitter, aan dat de 
nu voorliggende zienswijzeprocedure er op is gericht een nieuw kabinet met een 
gezamenlijk standpunt vanuit de twee regio's tegemoet te kunnen treden. 
Daarmee is de zienswijzeprocedure in onze ogen een poging het onvoldragen 
democratisch proces alsnog te legitimeren. Het gemeentebestuur van Albrandswaard 
wil aan een dergelijke legitimatie verbonden noch gebonden zijn. 

Tot slot wil het gemeentebestuur nogmaals, en wellicht ten overvloede, benadrukken 
dat de gemeente Albrandswaard te allen tijde bereid is constructief mee te werken 
aan, en mee te denken over, regionale samenwerkingsvormen. Dat is in het verleden 
altijd zo geweest, en zal in de toekomst niet anders zijn. 

Voor de volledigheid melden wij u dat deze brief, ofschoon aan u gericht, aan alle 23 
gemeenteraden, colleges van B&W en burgemeesters zal worden toegestuurd, 
alsmede ook aan alle Tweede Kamerfracties. Dit omdat wij het van belang achten dat 
zij uit de eerste hand kennis kunnen nemen van onze opvattingen en standpunten. 

Hoogachtend, 

Namens het gemeentebestuur van Albrandswaard, 

Griffier. A Voorzitter, 

Mr. Renske van der Tempel mr. Harald M. Bergmann 

Secretaris,, Burgemeester, 

mr. Hafald M. Bergmann 



Het gemeentebestuur van Albrandswaard hecht eraan te benadrukken dat hij het 
belang van regionale samenwerking altijd krachtig heeft onderstreept. De vorm en 
hoedanigheid van deze samenwerking is voor het bestuur daarbij van grote betekenis. 
Het gemeentebestuur heeft daarom aan het begin van de Metropoolregio - discussie 
aangegeven, bij het vormen van nieuwe structuren en verbanden, niet over één nacht 
ijs te willen gaan. Het waarborgen van de democratische legitimiteit is daarbij van groot 
belang. 

Met name op dat laatste punt heeft het gemeentebestuur van Albrandswaard zich 
kritisch opgesteld over de snelheid waarmee het proces tot het vormen van een 
Metropoolregio ter hand moest worden genomen. 
Een zorgvuldige besluitvorming was daardoor binnen onze raad zo goed als 
onmogelijk. Tevens heeft het gemeentebestuur telkenmale gewezen op het feit dat de 
opheffing van de WGR+ - regeling geen wens is van de gemeenten, en prematuur 
zolang er geen adequaat alternatief voorhanden is. 
Het gemeentebestuur heeft daarom destijds al aangegeven niet achter de vorming van 
een Metropoolregio Rotterdam Den Haag te kunnen staan. Dit standpunt is verwoord 
in een brief aan de burgemeester van Rotterdam d.d. 28 november 2011. 

In een brief aan minister Spies d.d. 2 maart 2012 heeft het gemeentebestuur voorts 
een dringend beroep gedaan op de minister de opheffingsdatum van de WGR+ -
regeling te verruimen, om zo een zorgvuldiger besluitvormingsproces te kunnen 
doorlopen. 
Het gemeentebestuur van Albrandswaard ziet de nu voorliggende 'proeve' van 
gemeenschappelijke regeling derhalve als het product van een onvoldragen 
democratisch proces. Wij voelen ons hierin ondersteund door de adviezen van 
professor Fleurke en mr. Iskander Haverkorte, zoals die door de raads-initiatiefgroep 
democratische legitimatie aan ons zijn toegestuurd. 

Nu de politieke realiteit zo is dat de voorgestelde datum van 1 januari 2013 voor de 
opheffing van de WGR+ - regeling niet haalbaar meer is, opent dit voldoende 
perspectieven om op nieuwe voorwaarden en met een zorgvuldiger proces de 
discussie over de regionale samenwerking verder te voeren. De door ons 
gemeentebestuur gevraagde tijd om het proces van besluitvorming over dergelijke 
majeure structuurveranderingen goed en zorgvuldig te doorlopen, is nu immers 
voorhanden. 

De verkiezingen van 12 september a.s. geven voorts alle gelegenheid om ook andere 
mogelijkheden dan de voorgestelde opheffing van de WGR+ - regeling 'zonder meer', 
nadrukkelijk in de discussie te betrekken. Dit komt ook tegemoet aan de 
standpuntname van de vertegenwoordigers van de acht WGR+ - regio's tijdens de 
hoorzitting van de vaste Kamercommissie van binnenlandse zaken op 19 april 2012. 
Door alle vertegenwoordigers, inclusief de heer van Aartsen als vertegenwoordiger van 
zowel de Stadsregio Rotterdam als het Stadsgewest Haaglanden, werd het opheffen 
van de WGR+ - regeling betreurd. Het ligt voor ons gemeentebestuur derhalve voor de 
hand richting de landelijke politieke partijen het handhaven van de WGR+ - regeling te 
bepleiten. 
Vanuit de bestaande structuur van de WGR+ - regeling is in de ogen van ons 
gemeentebestuur een discussie over de toekomstige regionale samenwerking (in wat 
voor vorm dan ook) veel beter te voeren, dan vanuit het huidige regeringsvoorstel (en 
het daarbij behorende 'proces onder druk'). 


