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Onderwerp: Uitwerking aanbevelingen ad hoc commissie Vermindering Regelgeving en Bureaucratie 
n.a.v. besluit Provinciale Staten d.d. 24 september 2007 

In het kader van de informatievoorziening treft u hierbij de betreffende stukken aan. 
 
Aanleiding 
Op 18 december 2007 hebben wij de toets ‘Voorgenomen regelgeving’ uitvoering, model en 
toepassing, het plan van aanpak op basis van de “Pilot vermindering regelgeving en bureaucratie in 
verband met bouwstagnatie” en het plan van aanpak op basis van de “Pilot deregulering 
subsidieverleningsproces” vastgesteld. 
 
Op 24 september 2007 hebt u ons verzocht op voorstel van uw adhoc commissie Vermindering 
Regelgeving en Bureaucratie aanbevelingen van de door de ad hoc commissie gedane pilots door een 
plan van aanpak tot uitvoering te brengen. Daarnaast heeft uw ad hoc commissie gevraagd om een 
algemene dereguleringstoets voor nieuw beleid in te voeren. Deze laatste vraag sluit ook aan bij de 
dereguleringsintenties van het coalitieakkoord 2007-2011.  
 
Achtergrond/eerdere besluiten 
In november 2005 nam u een motie aan, die ons  verzocht om een project deregulering en 
vermindering regelgeving te starten met als doel substantiële vermindering van de in- en externe 
administratieve lastendruk. Het bureau SIRA heeft als externe partij een inventarisatie voor het 
vereenvoudigen van de regelgeving en een berekening van de administratieve lasten gemaakt. Dit 
heeft vervolgens geleid tot ons programma deregulering en vermindering administratieve lasten. Dit 
programma loopt nog steeds en heeft vooralsnog geleid tot het opschonen van een aantal overbodige 
regels en procedures. Een aantal ingrijpender maatregelen met name bij milieuregelgeving wacht nog 
op nadere besluitvorming.  
 
Vervolgprocedure/voortgang 
In de bijlage treft u ter kennisname aan een samenvatting van de toets ‘Voorgenomen regelgeving’ 
uitvoering, model en toepassing, een samenvatting van het plan van aanpak op basis van de “Pilot 
vermindering regelgeving en bureaucratie in verband met bouwstagnatie” en een samenvatting van het 
plan van aanpak op basis van de “Pilot deregulering subsidieverleningsproces”. De bijbehorende 
stukken liggen ter inzage bij de Statengriffie.  
 
Wij gaan er vanuit hiermee uitvoering te hebben gegeven aan de gedane aanbevelingen van uw ad hoc 
commissie Vermindering Regelgeving en Bureaucratie .  
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
De voorzitter, R.C. Robbertsen 
De secretaris, drs. H.H. Sietsma 


