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Bijlage B 

Artikelsgewijze toelichting  

Gemeenschappelijke Regeling Stadsregio Amsterdam 

8e wijziging van GR Stadsregio n.a.v. Wet Afschaffing Plusregio’s 

 
In de Wet afschaffing plusregio’s staat dat gemeenten die de gemeenschappelijke regeling 
voortzetten, de regeling binnen een jaar na de datum van inwerkingtreding van de wet in 
overeenstemming brengen met de Wet gemeenschappelijke regelingen, zoals deze komt te 
luiden na inwerkingtreding van de Wet Afschaffing Plusregio’s.  
 
Deze actualisatie is de 8e wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Stadsregio Amsterdam. 
Dit document bevat een algemene toelichting op de gewijzigde artikelen, inclusief een 
beschrijving van de wijziging van de bepaling (geel gearceerd).  
 

Artikel 1 

TOELICHTING 
Algemeen. In dit artikel zijn de nodige begrippen gedefinieerd 
 

8e WIJZIGING 
In art. 1, lid 1, sub b vervalt "de plusregio" en "hoofdstuk XI" wordt vervangen door: hoofdstuk 
I. Omdat plusregio's – geregeld in hoofdstuk XI van de WGR - worden ingetrokken, wordt de 
GR SRA gebaseerd op hoofdstuk I van de WGR, dat ziet op "Regelingen tussen 
gemeenten". 
 

 

Artikel 2 

TOELICHTING 
Algemeen.  

Dit artikel in samenhang met  art. 1 Gemeenschappelijke Regeling Stadsregio Amsterdam ("GR 
SRA") gelezen, maakt duidelijk dat er op grond van hoofdstuk I van de WGR een 
gemeenschappelijk openbaar lichaam is, die de Stadsregio Amsterdam heet. 
 

8e WIJZIGING 
In art. 2, wordt "plusregio" vervangen door: gemeenschappelijk openbaar lichaam. 
 
Artikel 11 

TOELICHTING 
Algemeen.  
Dit artikel hangt samen met artikel 31 WGR dat bepaalt dat bij een gemeenschappelijke regeling 
beperkingen kunnen worden aangebracht in de bevoegdheden die het openbaar lichaam van 
rechtswege bezit om aan het maatschappelijk verkeer deel te nemen. 
 

8e WIJZIGING 
In art. 11, wordt "plusregio" vervangen door: gemeenschappelijk openbaar lichaam. 
 
Artikel 4 

TOELICHTING 
 
Algemeen 

De WGR schijft in art. 10 voor dat de belangen, ter behartiging waarvan de GR wordt 
getroffen, expliciet worden vermeld. Hetzelfde geldt voor taken en bevoegdheden die de 
deelnemers aan de SRA willen toevertrouwen. De in dit hoofdstuk vermelde belangen 
kunnen worden opgevat als een opsomming van de doelstelling (art. 4) en de globale 
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omschrijving van de middelen om deze doelstelling te bereiken (art. 5). In de verdere 
hoofdstukken van de regeling zijn de te behartigen belangen uitgewerkt. De in art. 6 
genoemde belangen zijn die belangen die op grond van bijzondere wetten rechtstreeks aan 
de GR SRA zijn opgedragen. Voor alle duidelijkheid wordt erop gewezen dat de regeling 
geen mogelijkheid biedt om zelfstandig tot uitbreiding van de gevoerde belangen of van 
taken en bevoegdheden over te gaan. Voor een dergelijke uitbreiding is accordering door de 
bestuursorganen van gemeenten nodig. Voorts zij opgemerkt dat de nadere uitwerking in 
taken en bevoegdheden moet passen binnen het kader van de belangen in art. 4. 
 
Artikel 6 

TOELICHTING 
 

Algemeen 
In aanvulling op de algemene toelichting vermeld bij art. 4 GR SRA wordt nog het volgende 
opgemerkt. De bevoegdheden genoemd in art. 6, lid 2 (volkshuisvesting) vloeien voort uit art. 
2 van de Huisvestingswet en de Woningwet ("Wonw").  
De bevoegdheden in het kader van verkeer en vervoer (art. 6, lid 3) vloeien voort uit het 
Besluit van 17 december 20141 met daarin de aanwijzing van de Stadsregio Amsterdam als 
het openbaar lichaam voor uitvoering van de bevoegdheden. 
Ten aanzien van art. 6, lid 4 (grondbeleid) en art. 6 lid 6 (economische ontwikkeling) zijn er 
geen specifieke bevoegdheden verleend. De vrijwillige samenwerking op deze thema’s is 
gericht op onderlinge afstemming van beleid. De artikelen zijn een uitwerking van de 
belangen van artikel 4. Ter behartiging van de economische ontwikkeling stelt het algemeen 
bestuur tenminste periodiek een regionaal-economische ontwikkelingsstrategie op dat het 
beleid aangeeft met betrekking tot bedrijventerreinen, kantoorlocaties en detailhandels-
voorzieningen die van regionaal belang zijn (waaronder mede begrepen de zee- en 
luchthavens en de daarbij behorende bedrijfslocaties) en de hoofdlijnen vaststelt van een 
regionaal promotie- en acquisitiebeleid gericht op bedrijfsvestiging en toerisme. De 
ontwikkelingsstrategie voor het samenwerkingsgebied wordt samen met de partners in MRA-
verband voorbereid.  
 
8e WIJZIGING 
Art. 6 lid 3c komt als volgt te luiden: De Stadsregio Amsterdam draagt ter uitvoering van het 
regionaal verkeers- en vervoersplan zorg voor de verwerving en verdeling van rijksmiddelen 
op grond van de wet, de Wet personenvervoer 2000 en de Wet en het Besluit 
Infrastructuurfonds en andere wettelijke regelingen zoals bepaald in het Besluit 
Vervoerregio1. 

 
Art. 6 lid 5 onderdeel b, c, d en f komen te vervallen. 
 

Art. 6 lid 7 komt te vervallen. 
 
 
  

                                                
1
 Besluit van 17 december 2014 tot wijziging van het Besluit personenvervoer 2000 en van enkele andere besluiten in verband 

met de Wet afschaffing plusregio’s.  
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Artikel 47 

TOELICHTING 
 
Algemeen 
Dit artikel regelt de instelling van advies en bestuurscommissies. Uit art. 24 WGR volgt de 
bevoegdheid voor de regioraad om adviescommissies in te stellen. Dit is een bevoegdheid 
die het bestuur van een openbaar lichaam van rechtswege bezit. Uit art. 25 WGR volgt de 
bevoegdheid van de regioraad om bestuurscommissies in te stellen. Deze bevoegdheid 
bestaat niet van rechtswege. Daarvoor is in de eerste plaats vereist dat de regeling daarin 
voorziet (art. 25, lid 1, WGR). Bovendien gaat de regioraad niet over tot het instellen van een 
commissie dan na verkregen toestemming van de raden van elk van de deelnemende 
gemeenten. Het algemeen bestuur kan aan een bestuurscommissie de bevoegdheden van 
het algemeen en dagelijks bestuur overdragen tenzij de aard van de bevoegdheid zich 
daartegen verzet. Het algemeen bestuur kan in ieder geval niet de bevoegdheid overdragen 
tot: a. het vaststellen van de begroting of van de jaarrekening bedoeld in art. 34 WGR; het 
heffen van rechten als bedoeld in art. 30, lid 1, sub a WGR; het vaststellen van 
verordeningen door strafbepaling/bestuursdwang te handhaven. 
 
8e WIJZIGING 
In artikel 47 vervalt “waaraan de behartiging van de belangen van een deel van het 
samenwerkingsgebied is opgedragen”. 
 

 
Artikel 32 

TOELICHTING 
 

Algemeen 
Dit artikel spreekt voor zich en verwijst naar artikel 33 WGR dat voorschriften geeft over de 
verdeling van bevoegdheden, toepasselijke regelgeving en toezicht. Met commissies wordt 
gedoeld op bestuurscommissies op grond van art. 25 WGR. Zie voor een toelichting op deze 
commissies de toelichting bij art. 47 GR SRA. 
 


