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Onderwerp:  Samenwerking en overleg tussen Flevoland en Utrecht 
 
Voorgestelde behandeling:  ter kennisname 
 

Aan Provinciale Staten, 
 
Inleiding 
Provinciale Staten hebben in de vergadering van 17 december 2007 verzocht om een overzicht van 
samenwerking en overleggen tussen onze provincie en de provincie Flevoland. Dit overzicht is per 
brief van 17 juni 08 ter kennisname aan provinciale staten verstuurd. Hierin wordt aangegeven dat 
beide provincies goed samenwerken op het terrein van: 

- ontwikkeling schaalsprong Almere in relatie tot Utrecht (o.a. duurzaam bouwen; bereikbaar-
heid over weg en met OV tussen Utrecht - Almere; ruimtelijke-economische ontwikkelingen) 

- mobiliteit (t.a.v. autoverbinding en hoogwaardig OV verbinding Almere-Utrecht in het MIRT 
projectenboek oftewel op de begroting te krijgen; en in de ontwikkeling van de Noordvleugel) 

- bestuurlijk overleg Flevoland, Gelderland, Utrecht (afstemming over ruimtelijke 
ontwikkelingen die provincies Utrecht, Gelderland en Flevoland raken) 

- P4 (gezamenlijk inbreng op het gebied van RO voor de lange termijnvisie Randstad 2040)  
Om te bezien of de bestaande overlegstructuren voldoen, mede in het licht van de schaalsprong van 
Almere, en om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor uitbreiding/intensivering van de 
samenwerking, heeft er begin september 2008 een overleg met Flevoland plaatsgevonden. 
Samenwerking kan efficiencyvoordelen bieden en kan de positie van beide provincies versterken ten 
opzichte van de andere randstadprovincies en ten opzichte van het Rijk. In de lobby voor het nieuwe 
bestuursakkoord van het IPO met het Rijk, hebben Flevoland en Utrecht elkaar goed ondersteund.  
In het gesprek van 5 september 2008 tussen de gedeputeerden bestuurlijke organisatie van de 
provincies Flevoland en Utrecht zijn 4 onderwerpen genoemd, om te onderzoeken of uitbreiding van 
samenwerking en overleg voor deze beleidsvelden gewenst is. Hierbij treft u een overzicht per 
beleidsveld van de resultaten van dit onderzoek. 
 
Essentie / samenvatting: 
Samenwerkingsmogelijkheden zijn onderzocht voor de volgende onderwerpen: milieuhandhaving, 
cultuur, kennis en innovatie en operationele samenwerking.  

• milieuhandhaving: Flevoland heeft in een aantal categorieën een beperkt aantal bedrijven. Om 
de milieuvergunningen in deze categorieën te handhaven is specifieke kennis nodig, hierbij 
kan Utrecht de provincie Flevoland ondersteunen. Daarom zijn er ten aanzien van 
milieuhandhaving afspraken gemaakt tussen Flevoland en Utrecht die prima functioneren. Zo 
doet Utrecht de BSZO-controle voor Flevoland en houdt Flevoland toezicht op de Randmeren. 
Ook worden de BOA-opleidingen samen georganiseerd. 

 Verdere mogelijkheden voor samenwerking worden bezien in het licht van de ontwikkeling  
 van de uitvoeringsdiensten.  
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• cultuur: Het cultuurconvenant wordt samen met Flevoland ondertekend zoals gebruikelijk. 
Voor de periode 2005-2008 is er een convenant afgesloten voor het landsdeel Midden-
Nederland afgesloten tussen Almere, Utrecht, Amersfoort, Flevoland, Provincie Utrecht en het 
ministerie van OCW. Voor de periode 2009 tot en met 2012 is er een nieuw convenant in 
voorbereiding, waarin afspraken worden gemaakt ten aanzien van subsidie voor instellingen 
podiumkunst,  een intentieverklaring ten behoeve van het Nieuwland Erfgoed Centrum en de 
Vrede van Utrecht.  
Flevoland zoekt bestuurlijke steun van Utrecht bij claims op het gebied van cultuur bij het 
Rijk. Het BOAG-cultuuroverleg (Brede Overleg en Advies Groep) vindt éénmaal per 2 
maanden plaats en is onderverdeeld in een erfgoed onderdeel en in een IPO-werkgroep 
cultuurhistorie. Voor verdere uitbreiding van samenwerking op beleidsveld cultuur is geen 
aanleiding, daarvoor zijn er te weinig raakvlakken 

• kennis en innovatie: Beide provincies zijn economisch sterk. Flevoland sluit op het gebied van 
kennis en innovatie aan bij Amsterdam en Noord-Holland. Ook met Utrecht loopt  de 
samenwerking zeer goed, zo ondersteunen we elkaar bij subsidieaanvragen  voor o.a. het 
Programma Pieken in de Delta-Noordvleugel en het EFRO programma. Derhalve is er geen 
behoefte voor een extra impuls voor versterking van de samenwerking. 

• operationele samenwerking: gekeken is naar mogelijkheden voor uitbreiding samenwerking 
op operationeel niveau, bijvoorbeeld bedrijfsvoering of P&O. Gebleken is dat er op het gebied 
van facilitaire zaken goed wordt samengewerkt: o.a. aanbesteding inkoop kantoormeubilair, 
uitwisseling van ideeën ten aanzien van huisvesting/verbouwing. Verder vindt er structureel 
overleg plaats tussen hoofden P&O inzake voorbereiding beleidsstandpunten op IPO-niveau, 
bij CAO-voorbereiding en in diverse werkgroepen (arbeidsvoorwaarden, organisatie 
adviesgroep, A&O-fonds, Arbo-werkgroep). Op het gebied van financiën liggen er, naast 
samenwerking in de Randstedelijke Rekenkamer, wellicht kansen voor intensivering van 
interprovinciale samenwerking met Flevoland. Dit zal worden betrokken bij de vormgeving 
van het regiemodel.  

 
Conclusie: 
Uit het onderzoek is gebleken dat de samenwerking en het overleg met Flevoland op genoemde 
onderwerpen momenteel goed loopt. Er zijn concrete afspraken gemaakt over samenwerking, 
ondersteuning of uitvoering en deze worden allen naar tevredenheid uitgevoerd. Op het gebied van 
bedrijfsvoering wordt gekeken naar versterking van de samenwerking.  
Er is op dit moment geen aanleiding gevonden voor versterking of intensivering van de samenwerking 
met Flevoland.  
 
Financiële consequenties  n.v.t. 

Vervolgprocedure/voortgang  n.v.t. 

Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
U wordt verzocht kennis te nemen van het onderzoek voor mogelijke uitbreiding/intensivering van 
samenwerking en overleg met Flevoland.  
 

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


