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Inleiding
Het Nederlandse openbaar bestuur kent een lange en ingewikkelde geschiedenis van 
experimenten met bestuurlijke samenwerking in grootstedelijke gebieden. Sommige van die 
experimenten faalden nog voordat ze van start waren gegaan. Maar de laatste jaren was er een 
vorm gevonden die leek te werken. Dat betrof samenwerking op basis van de Wgr-plus. 
Desalniettemin besloot het parlement in 2014 om de Wgr-plusregio’s per 1 januari 2015 op te 
heffen. De vraag vanuit Vlaanderen om hier wat over te schrijven [hier link invoegen naar 
Vlaamse bundel], was aanleiding om nog eens goed te kijken naar dat besluit en de argumenten 
die zijn gebruikt als verantwoording om de stekker uit de grootstedelijke samenwerking te trekken. 
Een inhoudelijke analyse leert dat deze argumenten zo zacht als boter zijn. Uiteindelijk blijft er 
maar één plausibele verklaring over: politiek opportunisme. Dom en jammer, want dit 
opportunisme heeft de samenwerking in grootstedelijk verband van de regen in de drup 
geholpen.  

Korte voorgeschiedenis
Voordat de argumenten aan de orde komen, eerst een korte voorgeschiedenis. Begin jaren 
negentig besluit de regering, na tientallen jaren van discussie, om voor de zeven grootstedelijke 
regio’s in Nederland een speciale vorm van bestuur in te stellen. De gemeenten in die regio’s, te 
weten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Eindhoven, Arnhem-Nijmegen en Twente, 
hebben daar zelf ook om gevraagd. De voornaamste wettelijke taken van deze 
kaderwetgebieden (genoemd naar de wettelijke basis van de Kaderwet Bestuur in Verandering) 
liggen op het gebied van ruimtelijke ordening, wonen, economische ontwikkeling, milieu, en 
vooral verkeer en vervoer: de zeven gebieden krijgen aanzienlijke financiële middelen van de 
rijksoverheid voor verkeer- en vervoerstaken. Op eigen initiatief kunnen zowel de betrokken 
gemeenten als de provincies extra taken overdragen aan de stadsregio’s, en dat gebeurt ook 
overal. Het verplichtende karakter van de samenwerking impliceert dat de stadsregio 
‘doorzettingsmacht’ heeft. Indien het bestuur van een gemeente naar het oordeel van het 
dagelijks bestuur van de stadsregio onvoldoende medewerking verleent aan genomen besluiten, 
kan de stadsregio zelf ten laste van de betrokken gemeente een besluit uitvoeren. 
Ruim tien jaar later, in 2006, krijgen de grootstedelijke besturen een nieuwe wettelijke status als 
Wgr-plusregio’s, een aparte constructie binnen de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). In 
datzelfde jaar 2006 komt er nog een achtste plusregio bij. De gemeenten in het oostelijk deel 
van Zuid-Limburg maken gebruik van de wettelijke mogelijkheid om onder de naam Parkstad 
Limburg een Wgr-plusregio in te stellen. In diezelfde jaren komt de discussie op gang over de 
afbakening van bevoegdheden tussen de Wgr-plusregio’s en de provincies. Aanleiding is de 
nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro), die een jarenlange parlementaire behandeling kent. 
Uiteindelijk wordt in 2008 besloten om de omstreden ruimtelijke ordeningsbevoegdheden weer bij 
de provincies te beleggen, die daar sterk voor hebben gelobbyd. 
In 2010 moet de Wgr-plus na 5 jaar worden geëvalueerd door de regering. In de aanloop 
daarnaartoe komt de door de VNG ingestelde commissie-Nijpels in juni 2009 met een duidelijk 
advies, als volgt samengevat in het voorwoord: ‘Gaandeweg kwamen wij als commissie tot de 
conclusie dat de stadsregio’s prima werk leveren in een lastig politiek klimaat. Niet-vrijblijvende 
samenwerking tussen gemeenten levert duidelijk resultaat op en moet met kracht worden 
voortgezet’. De officiële wetsevaluatie komt, ruim een jaar later, tot vergelijkbare conclusies. De 
onderzoekers stellen: ‘De Wgr-plusregio’s functioneren goed. De in de wet genoemde taken en 
verplichtingen van deze regio’s zijn alle gerealiseerd. Tevens wordt invulling gegeven aan de met 
de wet beoogde maatschappelijke doelstellingen. De regio’s spelen een belangrijke rol in het 
realiseren van een regionale dynamiek, waarin tegenstellingen tussen gemeenten worden 
overbrugd en de regio’s als geheel zowel in Nederland als in Europa op de kaart komen’.
Maar wat schetst de verbazing als twee maanden later, in oktober, 2010, in het regeerakkoord 
van de nieuwe gevormde coalitieregering van VVD en CDA met gedoogsteun van de PVV, staat 
dat de Wgr-plusregio’s zullen worden afgeschaft. Uit de Visienota bestuur en bestuurlijke 
inrichting die een jaar later verschijnt blijkt dat het kabinet dit doet om het bestuurlijk stelsel te 
versoberen, uitgaande van de drie hoofdlagen. Volgens het kabinet was de Wgr-plus nuttig als 
‘katalysator’ bij het opstarten van bestuurlijke samenwerking in de grote steden, maar overstijgen 
de – overigens niet nader genoemde – nadelen de voordelen inmiddels. Als de regering in 2012 
het wetsvoorstel klaar heeft, volgt een kritisch advies van de Raad van State. De voornaamste 
kritiek is dat ‘een draagkrachtige motivering’ voor het wetsvoorstel ontbreekt, en dat de positieve 
evaluaties van de regering zelf en van de VNG helemaal niet worden genoemd. Maar de 
regering houdt vast aan de ingezette koers, ook als na de val het kabinet eind 2012 een nieuw 



kabinet van VVD en PvdA aantreedt. Het kabinet-Rutte II dient in juni 2013 het wetsvoorstel voor 
afschaffing van de Wgr-plus in bij de Tweede Kamer. 
In politiek Den Haag houdt de kwestie van de vorming van de Randstadprovincie (in de 
noordvleugel) de gemoederen bezig en de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel voor 
afschaffing van de Wgr-plus laat lang op zich wachten. Als de Tweede Kamer er vlak voor het 
zomerreces in 2014 eindelijk over spreekt, wordt het debat volledig gedomineerd door de situatie 
in de Randstad. Amsterdam, Rotterdam en Den Haag hebben met succes bij het kabinet 
gelobbyd voor behoud van de verantwoordelijkheid én de bijbehorende financiële middelen die 
elders in het land van de plusregio’s naar de provincies zullen worden overgeheveld, en gaan dit 
doen onder de vlag van de nieuw opgerichte Metropoolregio’s Amsterdam en Rotterdam-Den 
Haag. De oppositie is niet gelukkig met deze uitzonderingspositie, maar desondanks stemmen 
zowel de Tweede Kamer als de Eerste Kamer in 2014 in met de kabinetsplannen. Op 1 januari 
2015 houden de Wgr-plusregio’s op te bestaan.

Wat was er mis met de Wgr-plus regio’s?

In de discussie rond de voorgenomen afschaffing van de Wgr-plus zijn vier belangrijke 
inhoudelijke argumenten gebruikt. Wat houden deze in en waarom zijn ze discutabel? 

• De plusregio’s deden afbreuk aan het Huis van Thorbecke 

In de Memorie van Toelichting wordt betoogd dat de Wgr-plusregio’s een afwijking zijn van de 
bestuurlijke hoofdstructuur met drie bestuurslagen, die dus moest worden gecorrigeerd. Dit 
argument komt voort uit een welbekend dogma in de Nederlandse staatsleer, namelijk het ‘Huis 
van Thorbecke’. Velen beweren dat Thorbecke moet worden gezien als de ontwerper van dit huis 
met drie verdiepingen, namelijk Rijk, provincies en gemeenten. Bestuurlijke tussenlagen en 
nieuwe constructies passen niet in het oorspronkelijke ontwerp en moeten daarom worden 
afgekeurd, zo luidt de redenering. Met name in het debat over het Nederlandse middenbestuur 
wordt de metafoor van het huis en de ongepaste ingrepen uitbundig gebruikt. Kenners van het 
werk van Thorbecke, zoals diens biograaf Drentje, hebben echter herhaaldelijk betoogd dat de 
veronderstelling dat Thorbecke het bestuurlijk stelsel als een onwrikbaar en onveranderbaar huis 
heeft ontworpen, een volstrekte misvatting van diens opvattingen is. Thorbecke zag de staat 
liever als een lichaam, waarbinnen de organen in onderlinge samenhang het organisme laten 
functioneren. Bestuurskundige Willemse wijst erop dat het idee van vernieuwing van het 
bestuurlijk stelsel daarmee een heel andere betekenis krijgt. In plaats van het afbreken van een 
zorgvuldig ontworpen bouwwerk wordt vernieuwing in dat perspectief een continu en geleidelijk 
proces, waarbij oude cellen afsterven en worden vervangen door nieuwe. Als retorisch argument 
doet het Huis van Thorbecke het in de discussie goed. Maar het klopt niet, en heeft inhoudelijk 
ook weinig waarde. Waarom zou een staatsrechtgeleerde 150 jaar geleden al het passende, 
onbetwistbare antwoord hebben gegeven op de uitdagingen van de 21ste eeuw? 

• De plusregio’s veroorzaakten bestuurlijke drukte

Een afgeleid argument van het streven om terug te keren naar de vertrouwde structuur met 
slechts drie bestuurslagen is dat met die terugkeer de ‘bestuurlijke drukte’ zou worden 
tegengegaan. Dit argument wordt niet expliciet in de Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel 
gebruikt, maar het duikt wel op in het persbericht van de regering over de beslissing om het 
afschaffingsvoorstel in te dienen in 2013. In een eerdere versie van de Memorie van Toelichting 
gebruikte de regering het argument van de bestuurlijke drukte wel en schreef: “Het proces van 
vernieuwing van de bestuurlijke organisatie heeft geen beter bestuur opgeleverd, wel meer 
bestuur”. Het argument is uiteindelijk niet voor niets uit de Memorie van Toelichting weggelaten. 
Het snijdt namelijk weinig hout. Zowel in het rapport van de Commissie-Nijpels als in de officiële 
wetsevaluatie, en ook in het advies van de Raad van State bij de voorgenomen afschaffing, 
wordt namelijk geconstateerd dat de aanwezigheid van het stadsregiobestuur in de plusregio’s 
de bestuurlijke drukte tussen de deelnemende gemeenten juist heeft verminderd. Immers, als er 
eenmaal een vaste overlegstructuur is, hoeft niet voor elk onderwerp ook een apart overlegje te 
worden bedacht. De Raad van State formuleert het als volgt in zijn advies: “Voordeel van de 
stadsregio's is dat zij de discussie over de vormgeving van de bovengemeentelijke samenwerking 
inperken en structureren; dat leidt – anders dan de regering veronderstelt – tot een beperking 
van de bestuurlijke drukte”. De verplichte plusregio’s boden een duidelijk, georganiseerd en 
werkend platform voor overleg en afstemming. Ze leverden ook om een andere reden een 
belangrijke bijdrage aan het reduceren van de bestuurlijke drukte, namelijk doordat er daarmee 
één centraal aanspreekpunt was voor regionaal opererende organisaties alsmede voor de 



rijksoverheid. 

Door de afschaffing van de plusregio’s ontstaat er dus het reële risico op meer bestuurlijke drukte 
in de grootstedelijke gebieden. Over dat toekomstig risico zegt de Raad van State in 2012: “Het 
gevaar is dan ook dat de afschaffing van de stadsregio's leidt tot een veelheid aan 
gemeenschappelijke regelingen, die op verschillende manieren zijn vormgegeven en waarbij niet 
telkens dezelfde gemeenten zijn aangesloten. Bij het totstandbrengen van die regelingen 
kunnen er uitvoerige discussies ontstaan over de vraag of alle bij de problemen betrokken 
gemeenten mee willen doen (free-ridergedrag) en over de vraag hoeveel elke gemeente zal 
bijdragen in de kosten. (…) Het voorstel is op dit punt contraproductief: afschaffing van de 
stadsregio's is in eerste instantie een vereenvoudiging van de structuren, maar zal vermoedelijk 
leiden tot een toename van de bestuurlijke drukte.” De Raad van State heeft in de huidige 
praktijk van 2016 ook gelijk gekregen. Zo participeert een gemeente als Rijswijk voor taken in het 
sociale domein in drie verschillende samenwerkingsverbanden, elk met een andere 
samenstelling, terwijl voorheen in het stadsgewest Haaglanden als vanzelfsprekend gezamenlijk 
invulling werd gegeven aan allerlei taken, zoals toentertijd al de jeugdzorg. Ook het stadsbestuur 
van Eindhoven wordt naar verluidt horendol van de moeizame samenwerking in de voormalige 
stadsregio en burgemeester Van Gijzel pleitte recentelijk niet voor niks meermalen voor grote 
regiogemeenten.  

• De plusregio’s hadden een gebrekkige democratische legitimatie

Een volgend motief dat in de politieke discussie over de afschaffing van de Wgr-plusregio’s veel 
wordt genoemd, is dat van de gebrekkige democratische legitimatie van deze regionale 
bestuursorganen. Het argument komt nadrukkelijk aan de orde in het Kamerdebat over de 
afschaffing in juli 2014. De regering noemt het argument niet expliciet in de Memorie van 
Toelichting, maar het komt wel – in enigszins verhulde vorm – terug in het persbericht van de 
regering over de beslissing in 2013 om het afschaffingsvoorstel in te dienen. Daarin wordt 
namelijk gezegd dat de afschaffing zal bijdragen aan “de directe democratische legitimiteit in het 
middenbestuur”. Bedoeld wordt dat de taken en budgetten die worden overgeheveld van de 
plusregio’s naar de provincies, daarmee weer onder de verantwoordelijkheid van een 
democratisch gelegitimeerde bestuurslaag vallen. Daarmee is het argument dus gerelateerd aan 
de onder punt 1 genoemde wens om taken en verantwoordelijkheden in Nederland zoveel 
mogelijk te beleggen bij een van de drie hoofdbestuurslagen, die immers alle drie rechtstreekse 
verkiezingen kennen. 

Het punt van de gebrekkige democratische legitimatie is een vaak gehoord argument in de 
discussie over gemeentelijke samenwerking in Nederland. De gemeenteraden van 
samenwerkende gemeenten staan, zeker als er voor een formele samenwerkingsstructuur onder 
de Wet gemeenschappelijke regelingen wordt gekozen, op aanzienlijke afstand van de 
besluitvorming en nemen niet de beslissingen. Dat doet het bestuur van het 
samenwerkingsverband, meestal bestaande uit de gezamenlijke bestuurders (wethouders en 
burgemeesters) uit de samenwerkende gemeenten. De gemeenteraad kan natuurlijk de eigen 
vertegenwoordiger in dat regionale bestuur daarover ter verantwoording roepen, maar het feit dat 
de gemeenteraad als hoogste orgaan van de gemeente niet rechtstreeks kan beslissen over 
belangrijke zaken zoals bijvoorbeeld de begroting van het samenwerkingsverband, wordt door 
diverse partijen als principieel onwenselijk gezien. 

Het is zonder meer een feit dat de regionale tussenlaag van samenwerkende gemeenten een 
rechtstreekse democratische legitimatie mist. Maar er bestaat in het lokaal bestuur bepaald geen 
overeenstemming over de vraag hoe groot het democratisch gat is, en hoe zwaar dit moet 
wegen. De commissie-Nijpels kiest daarin duidelijk stelling. In haar rapport uit 2009 wordt het 
argument met kracht tegengesproken: “De commissie keert zich krachtig tegen de steeds weer 
oplaaiende discussie over het gebrek aan democratische legitimatie. Zij stelt vast dat in alle 
regio’s bevredigende oplossingen zijn gevonden voor de beïnvloedingsmogelijkheden door 
gemeenteraden en voor de verantwoordingsplicht. De lokale besturen blijken daar in de praktijk 
goed mee te kunnen werken.” 

De BZK-evaluatie van 2010 biedt ook niet veel steun voor het argument dat de democratische 
legitimatie van de plusregio’s tekort zou schieten: “De besturen van de regio steken veel energie 
in het informeren en het betrekken van gemeenteraden en individuele raadsleden bij het 
opstellen van de regionale agenda en het informeren over voorgenomen besluiten. Ook kennen 
alle regio’s procedures waarbij aan individuele gemeenteraden verantwoording wordt afgelegd 
over het gevoerde regionale beleid.” Zoals de evaluatie ook stelt is het logisch dat de invloed van 
individuele gemeenten en raadsleden op de regionale besluitvorming beperkt is. Dat is een 



onvermijdelijk gevolg van samenwerken. Simpelweg accepteren daarvan is een deel van de 
oplossing. Maar daarnaast is er ook wel degelijk winst te behalen door een andere werkwijze van 
gemeenteraden. Kaderstelling en controle van regionale samenwerking is lastig, maar 
raadsleden laten zelf verschillende mogelijkheden onbenut om actiever betrokken te zijn Er zou 
nog veel kunnen worden gewonnen met het stimuleren en ondersteunen van een actievere rol 
van de raad. 

Een belangrijke kanttekening tenslotte moet worden gemaakt bij de – opnieuw – inconsequente 
stellingname van het kabinet. Als de democratische legitimatie zodanig van belang wordt 
gevonden dat de taken van de plusregio’s terug moeten naar een van de drie rechtstreeks 
gekozen bestuurslagen, dan kan de beslissing om dit in de Randstad niet te doen (en de taken 
bij de Metropoolregio’s rondom Amsterdam en Rotterdam-Den Haag te beleggen) moeilijk 
begrepen worden. Dit wordt tijdens het Kamerdebat op 3 juli 2014 door de oppositie wel aan de 
orde gesteld, maar de reactie van het kabinet bij monde van minister Plasterk van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties is simpel: het zijn uitzonderingen die, vanwege het grote belang van 
vervoer in de Randstad, gerechtvaardigd zijn.

• Verplichte samenwerking in de plusregio’s past niet in de moderne tijd

Verplichte samenwerking, zo stelt de regering met veel nadruk in de Memorie van Toelichting bij 
het afschaffingswetsvoorstel, was ‘verdedigbaar’ toen in de jaren negentig van de vorige eeuw 
vrijwillige samenwerking voor de bovenlokale aanpak van bestuurlijke problemen in 
grootstedelijke gebieden niet van de grond kwam. Maar het past niet meer bij “de vraagstukken 
van deze tijd”, en gemeenten moeten zelf kiezen hoe ze de samenwerking met andere 
overheden willen vormgeven. Uit het Kamerdebat op 3 juli 2014 blijkt dat dit voor de meeste 
partijen een overweging is om in te stemmen met de opheffing van de plusregio’s. 

Die brede instemming in de Tweede Kamer is opmerkelijk. Het argument van de onwenselijkheid 
van verplichte samenwerking steekt in feite pas vanaf 2013 de kop op in de discussie. In zowel 
het rapport van de Commissie-Nijpels uit 2009 als de officiële wetsevaluatie uit 2010 wordt het 
‘verplichtende’ karakter van de Wgr-plusregio’s juist vooral als een voordeel genoemd. De 
Commissie-Nijpels is er kort over en schrijft: “Het niet-vrijblijvende karakter in de samenwerking 
vermijdt discussies over eventueel onttrekken aan besluiten of zelfs over uittreden. Daardoor 
ontstaat rust en continuïteit.”  En de officiële BZK-evaluatie concludeert: “Al met al biedt de 
verplichtende samenwerking een goede basis voor het aangaan van maatschappelijke 
problemen die een regionaal karakter hebben.” En tot slot sluit ook de Raad van State zich in zijn 
advies aan bij de beide rapportages, en stelt: “De stadsregio's bieden als voordeel dat ze 
voorzien zijn van een wettelijk kader dat disciplinerend werkt; het beperkt de ruimte voor 
discussies over structuren, territoriale reikwijdte, bevoegdheden en financiën, zodat er meer tijd 
en energie beschikbaar is voor de bestuurlijke taken.”

Recente positieve uitingen over de grote voordelen van de vrijwillige samenwerking in de 
voormalige stadsregio’s , moeten  daarom vooral worden beschouwd als wensdenken. Het is een 
gebruikelijk patroon dat bij aanvang van de samenwerking de betrokken partijen positief en 
hoopvol zijn – anders begin je er niet aan natuurlijk -, maar je kunt er vergif op innemen dat  zo 
gauw er pijnlijke beslissingen moeten worden genomen of beslissingen daadwerkelijk moeten 
worden uitgevoerd, de gebruikelijke problemen de kop weer op zullen steken en er één of meer 
partijen zich aan de samenwerking zullen onttrekken. Veelzeggender zijn in dit verband recente 
pleidooien van zowel de burgemeesters van Rotterdam als Den Haag om de ambitie van hun 
Metropoolregio fors op te schroeven.  

Wat dan wel?
De onderscheiden inhoudelijke argumenten overtuigen niet, zo blijkt. Wat heeft dan wel de 
doorslag gegeven? Allereerst is dat de tijdsgeest en het politiek tij geweest. Dat begon met het 
aantreden van het Kabinet Rutte I. Dit kabinet streefde naar een daadkrachtig imago. Het slopen 
van een voor buitenstaanders en burgers nauwelijks te begrijpen bestuurlijk construct als een 
Wgr-plusregio schraagde dit imago. Zowel in het Regeerakkoord van 2010 als in de Visienota 
Bestuur en bestuurlijke inrichting van 2011 wordt het voorstel voor afschaffing van de plusregio’s 
in één adem genoemd met een kleinere en een ‘compacte’ overheid en ‘minder bestuurders en 
ambtenaren’.
Verder speelden de provincies een belangrijke rol. Het is geen geheim dat de provincies en het 
Interprovinciaal Overleg (IPO), hun belangenbehartiger in Den Haag, door de jaren heen hun 
best hebben gedaan consequent de positie van de provincies te verstevigen ten koste van die 



van de stadsregio’s. Tekenend zijn de woorden van IPO-voorzitter en Commissaris van de 
Koningin in Zuid-Holland Jan Franssen in 2010: “Nog maar heel weinigen hebben bijvoorbeeld 
geloof in het voortbestaan van de Wgr-plusregio’s. Afschaffing van de extra bevoegdheden van 
de plusregio’s geeft de provincie de ruimte om het nieuwe profiel van de regionale 
gebiedsautoriteit invulling te geven’”. 
Een derde element in het zoeken naar alternatieve verklaringen is de rol van het CDA. Van 
oudsher zit de achterban van het CDA ‘in de provincie’, dat wil zeggen niet in de steden maar op 
het platteland. In de provinciebesturen heeft het CDA veel langer dan in politiek Den Haag een 
stevige machtspositie ingenomen, en in de jaren dat de discussie over de toekomst van de 
plusregio’s gaat, is dat in veel provincies nog steeds het geval. De lijntjes tussen de CDA-
provinciebestuurders en de Haagse politiek zijn kort (net als overigens voor sommige andere 
bestuurderspartijen), en het CDA is een natuurlijke bondgenoot van het IPO. De afschaffing van 
de plusregio’s in het regeerakkoord van 2010 was een overwinning voor de provincies, en ook 
toen in 2012 het CDA het veld moest ruimen en de VVD met de PvdA ging regeren, was er in het 
kabinet en de coalitie niemand die zich sterk wilde maken voor (verplichte) samenwerking in 
grootstedelijke gebieden. De plusregio’s hadden in politiek Den Haag helemaal geen vrienden, is 
kort gezegd de conclusie.
Tot slot is er de nauwe relatie tussen de Haagse politiek en de stadsbesturen van Amsterdam, 
Rotterdam en Den Haag. Nadat het regeerakkoord van oktober 2012 de opheffing van de Wgr-
plusregio’s opnieuw wordt bevestigd, realiseren enkele invloedrijke VVD-bestuurders in die 
steden zich dat hun partij wel erg gemakkelijk tot dit besluit is gekomen. Door een deal met het 
door de VVD bezette ministerie van I&M worden in de drie grootste steden de substantiële 
verkeers- en vervoersgelden van de plusregio’s behouden, een impuls voor de in opkomst zijnde 
Metropoolregio’s in Amsterdam en Rotterdam-Den Haag. De uitzondering voor de drie grote 
steden laat zien dat het voor de rijksoverheid soms nodig is om de argumenten van het Huis van 
Thorbecke en het in ere herstellen van de bestuurlijke hoofdstructuur uit de kast te halen, maar 
dat ze daar ook net zo gemakkelijk weer in terug kunnen worden gestopt. De conclusie is dat 
politiek opportunisme de Wgr-plusregio’s de das om gedaan. In de voormalige stadsregio’s zijn 
de gemeenten allang bezig met nieuwe samenwerkingsvormen en – experimenten, en in politiek 
Den Haag is niemand er echt rouwig om. Maar uitleggen hoe het zo kon gebeuren blijft lastig. 


