
Memorandum 
 

Datum : 15 april 2009 

Aan : Commissie BEM 

Van : Ad hoc commissie Vermindering regelgeving en 
bureaucratie 

Onderwerp : Advies van de Commissie Vermindering regelgeving en 
bureaucratie over Statenbrief Deregulering van GS 

Beste leden Commissie BEM, 
 

Hierbij brengen wij ons advies aan u uit over de statenbrief ter oriënterende bespreking over 
deregulering van GS. In deze statenbrief staat wat GS tot nu toe aan uitvoering heeft gedaan op grond 
van het Statenbesluit van september 2007, waarin de staten op grond van het voorwerk van onze 
commissie vroegen aan GS om een drietal pilots rond deregulering uit te voeren rond 
subsidieverlening, bouwstagnatie en de introductie van een algemene dereguleringstoets. 
 
Algemene opmerkingen 
 
De ad hoc commissie vermindering regelgeving en bureaucratie hecht er aan om eerst een aantal 
algemene opmerkingen te maken, alvorens in te gaan op de specifieke onderdelen: 
 

-Borging in de organisatie 
De ervaring leert dat dereguleren geen gemakkelijk proces is in de praktijk. Dit gegeven maakt 

draagvlak en borging in de organisatie enorm belangrijk: in alle lagen van het bestuur en de 
organisatie leeft deregulering en vermindering van lastendruk en bureaucratie tot nu toe niet 
echt (de uitvoering van het eigen GS-dereguleringsplan is halverwege blijven steken, zodat 
SIRA• nummer 1 qua lastendruk de milieuvergunningen nog niet is aangepakt). Succes staat 
of valt met belegging van het thema ook in de ambtelijke organisatie. Daar is nu gelukkig een 
start mee gemaakt. De commissie beveelt van harte aan deze lijn met kracht door te zetten. 

 
-Vervolg met nieuwe ad hoc commissie  
Na afhandeling van dit GS-voorstel en de besluitvorming over het statenvoorstel Verordening 
Natuur en Landschap acht de ad hoc commissie Vermindering regelgeving en bureaucratie haar 
door de staten gegeven opdracht voor beëindigd. 
 
Tegelijk heeft de commissie er over gesproken dat er mogelijk een vervolg moet komen om de 
vinger aan de pols te kunnen houden bij de uitvoering van de huidige voorstellen en om zelf 
eventueel nieuwe dereguleringsinitiatieven te kunnen initiëren, bij voorbeeld op basis van extern 
onderzoek, als daar aanleiding toe is. Dit zou kunnen door een ad hoc commissie in het leven te 
roepen, die enkele keren per jaar bij een komt,  vergelijkbaar met de subcommissie voor de 
jaarrekening.  
Graag verneemt de ad hoc commissie de mening van commissie BEM hierover. 

 

Specifieke opmerkingen over de stand van zaken met de drie pilots in de statenbrief: 
 

• SIRA was het bureau dat in 2006 in opdracht van de provincie een rapport heeft gemaakt over welke regelingen 
van de provincie de meeste administratieve lastendruk veroorzaken. 



1. De toets voorgenomen regelgeving/ Dereguleringstoets 
De commissie kan met toevoeging van de hierna voorgestelde wijzigingen instemmen met de 
kwalitatieve toets voorgenomen regelgeving.  
Allereerst vindt de commissie dat er een meldingsplicht moet komen voor nieuwe regelingen. Wat 
betreft  de beoordeling moet uitgegaan worden van een “nee, tenzij” principe. Geen nieuwe 
regelingen, tenzij is aangetoond dat andere beleidsinstrumenten niet effectief zijn. 
De beoordeling van de toets moet geschieden aan de hand van een dwingend inzicht in toe- of 
afname van administratieve lasten. 
Verder hecht de commissie eraan dat voorkomen wordt dat de slager zijn eigen vlees keurt. Dit 
betekent beoordeling van de toets door mensen die niet direct bij het beleid betrokken zijn. 
 
De commissie kan eveneens instemmen met de voorgestelde Actaltoets standaardkostenmodel 
voor die beleidsonderdelen waarvoor dit zinvol is. Deze toets berekent de administratieve 
lastendruk en maakt voor gebruikers inzichtelijk waar verbetering mogelijk is. De commissie vindt 
dat deze toets met voorrang toegepast zou moeten worden bij de op handen zijnde bijstelling van 
de VNL (zie het door de commissie voorgestelde statenvoorstel VNL). Ook komt in aanmerking 
de SIRA top 3 van administratieve lastendruk (milieuvergunningen en subsidies).  

2. Deregulering van het subsidieverleningsproces.  
Op zich kan de commissie zich vinden inde opzet van het project, maar constateert tegelijk dat 
binnen de brede aanpak die is gekozen, het oorspronkelijke doel van vermindering van de 
administratieve lasten ondergesneeuwd dreigt te raken. Vanuit de gedachte van vermindering van 
regelgeving en bureaucratie is de doelstelling van vermindering van de interne en bovenal de 
externe lastendruk essentieel. Deze doelstelling staat nu als resultaat beschreven. Echter nergens 
blijkt hoe getoetst of gemeten gaat worden dat dit inderdaad een zo laag mogelijke administratieve 
lastendruk is.  
 
De commissie hecht er aan dat dit helder en toetsbaar wordt bij uitvoering van het subsidieproject 
en verzoekt GS dan ook de projectopzet in deze zin aan te passen. 
 
3. Pilot bouwstagnatie 
Op deze pilot heeft de commissie al in mei 2008 haar positieve advies gegeven. Hierbij is het van 
belang dat bij de voorgenomen evaluatie van de invoering van de nieuwe Wet Ruimtelijke 
ordening ook gekeken wordt of de nieuwe werkwijze vanuit het oogpunt van deregulering en 
voorkomen van bureaucratie geslaagd is.  
 

De ad hoc commissie hoopt dat u deze aanbevelingen integraal ter overname wilt meegeven aan 
het college van GS bij de verdere uitvoering van de dereguleringsprojecten. 
 
Tot slot hecht de commissie eraan te vermelden dat de afgelopen periode op constructieve en 
prettige wijze is samengewerkt met de portefeuillehouders in het college en hun ambtelijke 
ondersteuning. 
 

Met vriendelijke groet, 
 
Wim Bos, voorzitter commissie Vermindering regelgeving en bureaucratie 
Marius Buiting 
Nicole van Gemert 
Bas Nugteren 
Remco van Lunteren 


