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Ter kennisname  
 

Geachte dames en heren, 
 

Inleiding 
 

Aanleiding 
Op 18 december 2007 hebben wij een drietal stukken rondom deregulering vastgesteld. De drie 
vastgestelde stukken waren; de toets ‘voorgenomen regelgeving’, het plan van aanpak op basis van de 
‘pilot deregulering subsidieverleningsproces’ en het plan van aanpak op basis van de ‘pilot 
vermindering regelgeving en bureaucratie in verband met bouwstagnatie’.  
Het vaststellen van deze stukken gebeurde na uw verzoek van 24 september 2007 om de 
aanbevelingen (gedaan op basis van de pilots) van uw ad hoc commissie vermindering regelgeving en 
bureaucratie, voor eind 2007 door een plan van aanpak tot uitvoering te brengen. U bent indertijd 
middels een statenbrief over de voortgang geïnformeerd en hebt ter kennisname samenvattingen van 
de betreffende stukken ontvangen.  
 
Op 12 maart 2008 heeft er op initiatief van commissievoorzitter Bos een gesprek plaatsgevonden 
tussen gedeputeerde Dekker en uw ad hoc commissie vermindering regelgeving en bureaucratie. Het 
onderwerp van gesprek was deregulering en de drie hieromtrent gepresenteerde stukken. De 
gezamenlijke conclusie uit het gesprek luidde, dat er op de verschillende onderwerpen nog niet 
voldaan was aan het verzoek van de staten en dat daarom nadere uitwerking en actie nodig is.  
 
Essentie / samenvatting: 
Middels deze brief wordt u op de hoogte gebracht van de acties die ondernomen worden ten aanzien 
van de verschillende onderwerpen rondom deregulering.  
 
De benoemde acties hebben betrekking op (1) de dereguleringstoets, (2) deregulering van het 
subsidieverleningsproces, (3) vermindering regelgeving en bureaucratie in verband met 
bouwstagnatie, (4) de uitvoering van het Convenant Jeugzorg en (5) de voortgang bij de uitvoering 
van het dereguleringsprogramma en het vervolg rondom deregulering.     
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De komende tijd worden de volgende acties rondom deregulering ondernomen:  
 
De (1a) toets voorgenomen regelgeving is op 18 december 2007 door het college vastgesteld. Uw ad 
hoc commissie vermindering regelgeving en bureaucratie heeft gevraagd om een nadere uitwerking 
van de implementatie (de structurele inbedding in de organisatie) van de toets en de betrokkenheid van 
externe partners (hoe worden deze externe partijen betrokken).  
Het voorstel rondom de algemene dereguleringstoets, wordt voorzien van de gevraagde aanvulling 
(waarin de door uw ad hoc commissie gestelde vragen beantwoord worden, en ingegaan wordt op de 
implementatie van de toets en de wijze waarop invulling gegeven wordt aan de gewenste 
betrokkenheid van externe partners).  
Uw ad hoc commissie vermindering regelgeving en bureaucratie vergadert hier op 19 mei 2008 over. 
Op basis van de bespreking in uw commissie van 19 mei, wordt een definitief voorstel opgesteld dat 
naar uw commissie BEM en vervolgens PS gezonden wordt . De eerstvolgende cyclus start echter na 
het zomerreces. De finale behandeling in de commissie BEM en PS is hierdoor respectievelijk op 8 en 
29 september 2008. 
 
De (1b) toets ‘Voorgenomen regelgeving’ is toegepast op de Verordening bescherming Natuur en 
Landschap (VNL). Dit is gebeurd op verzoek van uw ad hoc commissie vermindering bureaucratie en 
regelgeving. De rapportage over de toepassing van de dereguleringstoets op de VNL is op 8 april 2008 
door GS aan uw ad-hoc statencommissie Vermindering Regelgeving en Bureaucratie verzonden, 
statencommissie Vermindering Regelgeving en Bureaucratie verzonden, die hier op 19 mei 2008 over 
vergadert. Het voorstel met de inhoudelijke beoordeling van het rapport (waarin de resultaten van de 
bespreking door uw ad hoc commissie van 19 mei worden meegenomen), wordt na de 
collegebehandeling ter bespreking naar de commissie BEM van 8 september en PS van 29 september 
2008 gezonden. 
 
Het (2) voorstel voor het ‘pilotproject deregulering subsidieverleningsproces’, dat de cultuursubsidies 
op het gebied van podiumkunst en amateurkunst omvatte, is teruggetrokken door de 
portefeuillehouder.  
Voor de deregulering van subsidieverlening wordt een nieuw plan van aanpak opgesteld, met een 
fundamentelere aanpak, waarbij bekeken wordt of er tot 1 subsidieverordening te komen is.   
Dit plan van aanpak wordt in juni naar uw ad hoc commissie Vermindering Regelgeving en 
Bureaucratie verzonden, met het verzoek het te bespreken (in een hiervoor in te plannen vergadering). 
Na uitvoering van het plan van aanpak, volgt de behandeling in uw commissie BEM en PS.  
 
Over het (3) plan van aanpak voor de ‘pilot vermindering regelgeving en bureaucratie in verband met 
bouwstagnatie’, wordt nadere informatie verstrekt. De voorzitter van uw ad hoc commissie 
vermindering regelgeving en bureaucratie, heeft hierover op woensdag 2 april 2008 een gesprek 
gevoerd met het afdelingshoofd en een aantal (beleids)medewerkers vanuit “ruimte”. In dit gesprek 
zijn de wensen en verwachtingen van uw commissie helder geworden. Op basis hiervan is een notitie 
met aanvullende informatie opgesteld. Deze notitie wordt ter bespreking naar uw ad hoc commissie 
vermindering regelgeving en bureaucratie van 19 mei 2008 gezonden. De finale behandeling volgt 
gelijktijdig met de stukken 1a en 1b in uw commissie BEM en de PS vergadering van september 2008. 
 
Voor (4) het verminderen van regeldruk en onnodige bureaucratie in de jeugdzorg, heeft de Provincie 
Utrecht in december 2007 een convenant afgesloten met minister voor Jeugd en Gezin André Rouvoet. 
Er wordt een 0-meting naar de ervaren regeldruk verricht. Dit valt onder het programma Utrechtse 
jeugd centraal. Het programma Utrechts jeugd centraal wordt 19 mei 2008 in PS behandeld.  
 
Tenslotte is er (5) de voortgang van de uitvoering dereguleringsprogramma en het vervolg rondom 
deregulering. In maart 2007 is een tussenrapportage van het dereguleringsprogramma vastgesteld. Dit 
programma bevat voorstellen tot wijziging van verordeningen, vereenvoudiging van procedures en 
vermindering van rapportageverplichtingen. Voor het bepalen van de geboekte voortgang wordt een 
inventarisatieronde ingezet. Het resultaat hiervan is een tussenrapportage, waaruit blijkt hoe de 
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voortgang is. Voor de verdere omgang met deregulering worden vervolgacties benoemd en de 
dereguleringmogelijkheden per beleidsveld geïnventariseerd. De behandeling hiervan in het college 
vindt plaats in het najaar 2008, zodat voor het eind van 2008 behandeling in PS kan plaatsvinden.  
 

Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Deregulering, vermindering van administratieve lasten  
 

Financiële concequenties 
Het voorstel heeft geen financiële gevolgen  
 

Vervolgprocedure/voortgang 
De inhoudelijke behandeling van de genoemde onderwerpen vindt plaats in de ad hoc commissie 
vermindering regelgeving en bureaucratie, de commissie BEM en aansluitend PS.   
 

Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
U wordt verzocht kennis te nemen van de beschreven acties met betrekking tot deregulering.  
 
De ad hoc commissie vermindering regelgeving en bureaucratie wordt verzocht de “Reactie op de 
aanbevelingen naar aanleiding van de pilot bouwstagnatie” te bespreken in de vergadering van 19 mei 
2008.   
 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
De voorzitter, R.C. Robbertsen 
De secretaris, drs. H.H. Sietsma  
 


