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Opgavenprofiel Provincie Utrecht 
Voorstel visitatiecommissie 

 

1. BESTUURSKRACHTMETING RANDSTADPROVINCIES 

De vier Randstadprovincies Zuid-Holland, Noord-Holland, Utrecht en Flevoland hebben besloten om in 

samenwerking hun eigen bestuurskracht te (laten) meten. Dit besluit komt voort uit het 

bestuursakkoord rijk- provincies van juni 2008, waarin de provincies hebben vastgelegd dat zij hun 

eigen bestuurskracht zullen laten meten.  

 

De bestuurskrachtmeting in Randstadverband wordt bestuurlijk begeleid door een stuurgroep met 

daarin de verantwoordelijk bestuurders. De stuurgroep wordt ondersteund door een ambtelijke 

werkgroep met daarin ambtenaren uit de vier deelnemende provincies. Daarnaast hebben in deze 

ambtelijke werkgroep collega’s vanuit het Interprovinciaal overleg (IPO) en het ministerie van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) plaatsgenomen. De bestuurskrachtmeting vindt plaats 

onder inhoudelijke regie en leiding van een onafhankelijke visitatiecommissie onder voorzitterschap van 

de heer L. Hermans. 

 

De provincies hebben een nota van uitgangspunten vastgesteld die leidend is voor de uitvoering van de 

bestuurskrachtmeting. In deze nota is vastgelegd dat de meting plaatsvindt op basis van een 

opgavenprofiel. Dit profiel is voor elk van de provincies grotendeels gelijk, namelijk voor de wettelijke 

opgaven en de Randstadopgaven. De provincies leggen eigen accenten in de selectie van 

provinciespecifieke opgaven. De selectie van opgaven wordt zo gekozen dat de bestuurskrachtmeting 

een goed beeld geeft van de bestuurskracht van de provincie als geheel.  

 

Concreet levert de bestuurskrachtmeting per provincie een rapportage op die een beeld geeft over de 

effectiviteit, efficiëntie en democratische legitimiteit van de maatschappelijke opgaven waar de 

betreffende provincie voor staat. De bestuurskrachtmeting geeft derhalve antwoord op de vragen als: 

- Is de provincie in staat om haar opgaven (wettelijke, provinciespecifieke en gezamenlijke 

Randstadopgaven) effectief, efficiënt en democratische gelegitimeerd te vervullen? 

- Op welke wijze geeft de provincie vorm aan de daarbij behorende rollen en is ze scherp in de 

rolkeuze in de verschillende opgaven?  

- Op welke wijze geeft de provincie vorm aan haar samenwerkingsrol richting partners, bijvoorbeeld 

Wgr+-regio’s, gemeenten, middenveld, etc? 

- Welke problemen en verbeterpunten worden gesignaleerd? 

 

De bestuurskrachtmeting is geen evaluatie van de geselecteerde opgaven en beleidsterreinen, maar 

richt zich specifiek op het vermogen van de provincie om haar opgaven te vervullen.  

2. REIKWIJDTECRITERIA 

Voor de uitvoering van de bestuurskrachtmetingen wordt een selectie gemaakt van provinciale 

opgaven. Deze opgaven vormen samen het opgavenprofiel dat de basis vormt voor de 

bestuurskrachtmeting. Deze selectie is grotendeels gelijk voor de vier provincies. Er is zogezegd enige 

ruimte voor specifieke opgaven per provincie. De selectie van opgaven wordt zodanig bepaald, dat het 

opgavenprofiel een evenwichtige weergave is van het functioneren van de provincie als geheel. De 

criteria voor het bepalen van het opgavenprofiel per provincie zijn: 
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1. Het opgavenprofiel bevat wettelijke taken, Randstad/P4-opgaven en provinciespecifieke taken. 

2. In het voorstel aan Provinciale Staten is de verdeling tussen wettelijke, Randstad/P4-opgaven en 

provinciespecifieke taken representatief voor de provinciale opgaven. 

3. Het opgavenprofiel beslaat een belangrijk deel van de provinciale begroting; 

4. In het opgavenprofiel zijn de belangrijkste beleidsvelden, waarop de provincie actief is, opgenomen. 

5. Het opgavenprofiel beslaat alle provinciale rollen. 

6. De opgaven in het opgavenprofiel vertegenwoordigen een breed maatschappelijk belang. 

7. Het opgavenprofiel bevat opgaven waarin de provincie samenwerkt met haar belangrijkste 

maatschappelijke partners, zodat de rol van de provincie als samenwerkingspartner aan de orde 

komt. 

8. De opgaven in het opgavenprofiel moeten een zodanige looptijd hebben gehad dat het mogelijk is 

om de bestuurkracht op deze opgaven te bepalen. 

 

3. SELECTIE VAN OPGAVEN 

De Visitatiecommissie stelt voor de provincie Utrecht 12 opgaven voor, die in deze notitie worden 

toegelicht, geordend naar wettelijke taken, P4-opgaven en provinciespecifieke opgaven. Het gaat om de 

volgende opgaven: 

 

Wettelijke opgaven: 

1. nWro: vaststellen structuurvisie/omgevingsplan 

2. Ecologische Hoofdstructuur (EHS) 

3. Vergunningverlening en handhaving milieuwetgeving 

4. Beheer en onderhoud provinciale wegen 

5. Implementatie Kaderrichtlijn Water 

6. Jeugdzorg 

7. Financieel toezicht gemeenten 

 

P4-opgaven: 

1. Programma Randstad Urgent 

2. Strategische EU-Randstadagenda 

 

Provinciespecifieke opgaven: 

1. Hart van de Heuvelrug 

2. Actieplan/programma Duurzaamheid 

3. Sociale Agenda 

 

Een beknopte beschrijving van de opgaven is opgenomen in bijlage 1. 

4. MOTIVERING VAN DE SELECTIE 

Wettelijke opgaven 

De commissie heeft op het fysiek vlak gekozen voor de nWro, de EHS en de Kaderrichtlijn Water op te 

nemen, omdat dit veelomvattende opgaven zijn voor de provincie en van groot maatschappelijk belang 

en financieel substantieel (m.n. EHS). Met deze opgaven worden de rollen van beleidsbepaler, regisseur 

en stimulator gedekt. 

Het beheer en onderhoud van de provinciale wegen is daaraan toegevoegd, omdat dit specifiek een 

opgave betreft waar de provincie een uitvoerende rol heeft (in tegenstelling tot de eerste drie opgaven) 

en deze opgave een aanzienlijk deel van de provinciale begroting beslaat.  
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Jeugdzorg is zo’n bepalende taak van de provincies, van groot maatschappelijk belang en substantieel 

van financiële omvang, dat deze in het pakket niet mag ontbreken. 

De vergunningverlening en handhaving milieuwetgeving en het financieel toezicht op gemeenten 

betreffen beide toezichttaken. Op het gebied van milieuwetgeving hebben met name provincies een 

belangrijke wettelijke taak. Het financieel toezicht op gemeenten is een opgave van kleinere omvang en 

interessant vanuit de functie van de provincie als middenbestuur.  

 

Randstadopgaven 

De commissie heeft de beide gekozen P4-opgaven opgenomen omdat het majeure opgaven zijn waarin 

de provincies zowel samen optrekken als met andere bestuurslagen en maatschappelijke partners 

samenwerken. In de bestuurskrachtmeting wordt bij deze opgaven mede aandacht besteed aan de wijze 

waarop de vier provincies is gezamenlijkheid het programma opzetten en uitvoeren. 

 

Provinciespecifieke opgaven 

De commissie heeft in deze selectie van opgaven per provincie gekozen voor een aanvulling op de 

wettelijke taken en voor toevoeging van een sociaal maatschappelijke opgave. Meer in het bijzonder is 

de keuze als volgt ingegeven:  

1. De keuze voor een specifieke opgave op het vlak van gebiedsontwikkeling, waar geen wettelijke taak 

ligt, maar wel een belangrijke rol is weggelegd voor provincies.  

2. De keuze voor een actuele opgave die bij elk van de provincies terugkomt en voortkomt uit de 

actuele discussies over duurzaamheid, vaak ook opgenomen in het bestuursakkoord. 

3. Voor een sociaal-maatschappelijke opgave die traditioneel niet op het vlak van de provincie ligt, 

maar waar de provincies – vanuit de ambities van het bestuur – een bijdrage aan willen leveren. 

 

In paragraaf 6 is een nadere toelichting gegeven op de toepassing van de reikwijdtecriteria, die heeft 

geleid tot het voorstel voor het opgavenprofiel. 

5. TOTSTANDKOMING 

Het voorstel van de Visitatiecommissie voor het opgavenprofiel van de provincie Utrecht is vastgesteld 

in de vergadering van 16 juni jl. op basis van de reikwijdtecriteria. De Visitatiecommissie heeft met haar 

keuzen zo goed mogelijk recht willen doen aan de vastgestelde reikwijdtecriteria. De essentie daarvan is 

dat de onderwerpen goed gespreid zijn over beleidsvelden en provinciale rollen (en – impliciet – over 

externe partners), en dat het om robuuste onderwerpen gaat in termen van maatschappelijk belang en 

financiën.  

 

De visitatiecommissie heeft naar aanleiding van de opmerkingen en suggesties van de stuurgroep en de 

klankbordgroepen op 29 juni jl. de wettelijke opgave Implementatie Kaderrichtlijn Water opgenomen in 

plaats van de eerder voorgestelde wettelijke opgave Aanbesteding OV (zie paragraaf 4 voor de selectie 

van opgaven). De stuurgroep en klankbordgroepen hebben ook andere suggesties gedaan, die echter 

zouden leiden tot een onevenwichtig opgavenprofiel, gegeven de reikwijdtecriteria. De 

visitatiecommissie heeft deze suggesties niet overgenomen.  

6. CRITERIA REIKWIJDTEKADER 

Het opgavenprofiel moet voldoen aan de criteria genoemd in paragraaf 2. De visitatiecommissie geeft 

onderstaand per criterium een verantwoording voor de selectie.  
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6.1 Wettelijke, P4-Randstad en provinciespecifieke opgaven 

De eerste twee criteria stellen dat de selectie een representatieve verhouding moet bevatten van 

wettelijke, P4-Randstad en provinciespecifieke opgaven. De commissie is van mening dat de 

voorgestelde verhouding representatief is, gezien de rol en functie van provincies. 

 

Wettelijke opgaven; 7

P4-Randstadopgaven; 
2

Provinciespecifieke 
opgaven; 3

 
 

6.2. Opgaven naar financieel beslag 

De visitatiecommissie heeft in de inleiding van dit opgavenprofiel reeds aangegeven, dat de uitwerking 

per opgave, op basis van openbare stukken, nog niet door de provincies is getoetst. Vooral de financiële 

informatie is meer dan eens niet goed uit de begrotingen te halen en is derhalve alleen indicatief. Op 

basis van deze indicaties schat de visitatiecommissie in dat de geselecteerde opgaven ongeveer 2/3 van 

de provinciale begroting beslaan.  

 

6.3. Opgaven naar beleidsvelden 

In het volgende overzicht worden de beleidsvelden en opgaven weergegeven.  

 

Tabel 0.1 Opgaven naar beleidsvelden 

 

Beleidsvelden* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Opgaven              

WO1. nWro: vaststellen 

structuurvisie/omgevingsplan 

X             

WO2. EHS   X           

WO3. Vergunningverlening en 

handhaving milieuwetgeving 

    X         

WO4. Beheer en onderhoud 

provinciale wegen 

     X        

WO5. Implementatie KRW    X          

WO6. Jeugdzorg          X    

WO7. Financieel toezicht 

gemeenten 

            X 

P4-1. Programma Randstad 

Urgent 

 X            

P4-2. Strategische EU-

Randstadagenda 

       X X     

PS-1. Hart van de Heuvelrug  X            

PS-2. Actieplan/programma 

Duurzaamheid 

    X         

PS-3. Sociale Agenda            X  



Van: Visitatiecommissie / B&A Opgavenprofiel Utrecht 29 juni 2009 

Voor: Bijeenkomst GS Utrecht 2 juli 2009 

 5 

 

* Legenda 

1. ruimtelijke ordening (structuurvisie) 

2. integrale ruimtelijke projecten 

3. aankoop, inrichting en beheer van natuur- en recreatiegebieden 

4. kaderstelling en toezicht water 

5. kaderstelling, toezicht, vergunningverlening, handhaving tav milieu 

6. beheer en onderhoud provinciale (vaar)wegen 

7. regionaal openbaar vervoer (concessieverlening) 

8. bedrijventerreinen en kantoren (ruimtelijke regionale economie) 

9. regionaal economisch beleid (innovatie en kenniseconomie) 

10. jeugdzorg 
11. cultuurtaken / cultureel erfgoed (monumentenzorg/archeologie) 
12. tweedelijns-ondersteuning gemeenten (sociale infrastructuur) 
13. interbestuurlijk toezicht op gemeenten 
 

De visitatiecommissie heeft met bovenstaande selectie een evenwichtige verdeling van de opgaven over 

de provinciale beleidsvelden willen maken.  

 

6.4 Opgaven naar rollen 

Het opgavenprofiel omvat alle rollen, zoals blijkt uit onderstaande tabel. De commissie is van mening 

dat de verhouding tussen de rollen op de voorgestelde opgaven evenwichtig is. De rol van 

beleidsbepaler, regisseur en uitvoerder komt relatief vaker voor dan de andere rollen, maar dit komt 

voort uit de aard van de taken van de provincie.  

 

Tabel 0.2 Opgaven naar rollen 

Rollen 

B
el
ei
d
sb
ep
al
er
 

R
eg
is
se
u
r 

St
im
u
la
to
r 

B
el
an
g
en
b
eh
ar
ti
g
er
 

U
it
vo
er
d
er
 

To
ez
ic
h
th
o
u
d
er
 

Opgaven       

WO1. nWro: vaststellen structuurvisie/omgevingsplan X      

WO2. EHS  X X    

WO3. Vergunningverlening en handhaving 

milieuwetgeving 

X    X X 

WO4. Beheer en onderhoud provinciale wegen     X  

WO5. Implementatie KRW X X   X  

WO6. Jeugdzorg X X     

WO7. Financieel toezicht gemeenten      X 

P4-1. Programma Randstad Urgent X X   X  

P4-2. Strategische EU-Randstadagenda    X   

PS-1. Hart van de Heuvelrug X X   X  

PS-2. Actieplan/programma Duurzaamheid  X     

PS-3. Sociale Agenda   X    
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6.5 Opgaven naar maatschappelijk belang 

De opgaven in het opgavenprofiel vertegenwoordigen een breed maatschappelijk belang. Het bevat 

opgaven waarin de provincie in belangrijke mate samenwerkt met haar maatschappelijke partners, 

zoals het Rijk, gemeenten, andere provincies en maatschappelijke partners. De rol van de provincie als 

samenwerkingspartner komt hierdoor goed naar voren.  

 

6.6 Opgaven naar looptijd 

Tenslotte kennen de opgaven in het opgavenprofiel een zodanige looptijd dat het mogelijk is om de 

bestuurkracht op deze opgaven te bepalen. De commissie heeft hierbij niet gestreefd naar een selectie 

van opgaven die zich allemaal in ‘hetzelfde stadium’ van realisatie bevinden, maar voor een mix. Zo is 

het beheer en onderhoud van provinciale wegen een opgave die al vanaf het ontstaan van de moderne 

provincies tot het takenpakket behoort, maar staat een opgave op het gebied van duurzaamheid nog 

aan het begin van de beleidscyclus. De visitatiecommissie is er wel van overtuigd, dat er op alle 

geselecteerde opgaven voldoende is gebeurd om zich een oordeel te kunnen vormen over de 

bestuurskracht van de provincie. 
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BIJLAGE 1: BEKNOPTE BESCHRIJVING VAN DE OPGAVEN 

1. WETTELIJKE TAKEN 

Wettelijke opgave 1: nWro: vaststellen structuurvisie/omgevingsplan1 

Op 1 juli 2008 is de nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening (Wro) ingevoerd. Ten 

behoeve van omzetting van het Streekplan (2005-2015) naar een provinciale 

structuurvisie heeft de provincie Utrecht een beleidslijn opgesteld. In deze beleidslijn 

wordt aangegeven hoe de provincie het provinciaal belang zal dienen met de 

instrumenten die de wet biedt. Om de ruimtelijke kwaliteiten in de provincie te borgen 

moet en wil de provincie samen met gemeenten zoeken naar goede ruimtelijke 

invullingen. 

Beleidsveld Ruimtelijke ordening 

Rol Beleidsbepaler 

Financiën Omvangrijk 

Maatschappelijk 

belang 

Groot 

Samenwerking Gemeenten, waterschappen, maatschappelijke organisaties 

Looptijd Startdatum: 2007 

Einddatum: oneindig 

Bijzonderheden De provincie erkent dat het een gezamenlijke zoektocht wordt naar 

de invulling van ieders nieuwe rollen en het ontdekken van ieders 

nieuwe verantwoordelijkheden. Vanaf medio 2008 start de 

uitvoeringspraktijk van de (uitvoering) Beleidslijn. 

 

Wettelijke opgave 2: EHS2 

Ten behoeve van realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur dient de provincie 

(ondermeer) sommige gronden te verwerven. 

Beleidsveld Aankoop, toezicht, beheer natuur- en recreatiegebieden 

Rol Regisseur, stimulator 

Financiën Omvangrijk 

Maatschappelijk 

belang 

Groot 

Samenwerking Ministerie van LNV, Amersfoort, Utrecht 

Looptijd Startdatum: 2005 

Einddatum: 2018 

Bijzonderheden De provincie wil ervoor zorgen dat de ecologische hoofdstructuur 

(EHS) ten minste binnen de planning wordt gerealiseerd. In 2011 

moet 1300 ha. nieuwe natuur zijn gerealiseerd. Als onderdeel van 

de EHS realiseert de provincie vijf ecoducten (N227 den Treek, Biltse 

Rading, N225 Plantage Willem III Elst, N237 Soesterberg en N237 

Beukbergen) en twee faunapassages (N201 Uithoorn en N225 

Grebbeberg). In de Agenda Natuur werkt de provincie de acties 

verder uit die dit moeten bewerkstelligen. 

 

 

                                                                 
1   Zie Collegeprogramma 2007-2011, p . 11 en Uitvoeringsprogramma 2007-2011, p. 11-13 
2   Zie Collegeprogramma 2007-2011, p. 13 
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Wettelijke opgave 3: Vergunningverlening en handhaving milieuwetgeving3 

De provincie zet zich in voor een gezonde en veilige leefomgeving. Ze ziet er op toe dat 

burgers en bedrijven de milieuwetgeving naleven. De provincie beschikt over middelen 

om iedereen te dwingen zich te houden aan de regels als het gaat om lucht, bodem, 

geluid, stank, afval, gevaarlijke stoffen en duurzaamheid (de grijze wet- en 

regelgeving). Datzelfde geldt voor natuur en landschap (groene wet- en 

regelgeving). 

Beleidsveld Kaderstelling, toezicht, vergunningverlening, handhaving t.a.v. 

milieu 

Rol Toezichthouder 

Financiën Omvangrijk 

Maatschappelijk 

belang 

Groot 

Samenwerking Burgers, bedrijfsleven 

Looptijd Startdatum: geen 

Einddatum: oneindig 

Bijzonderheden Geen 

 

Wettelijke opgave 4: Beheer en onderhoud provinciale wegen 

De provincie Utrecht beheert en onderhoudt 300 kilometer provinciale weg en is als 

wegbeheerder verplicht deze wegen goed te onderhouden. De provincie houdt de weg 

in goede en veilige staat, inclusief fiets- en voetpaden, bermen, parkeerplaatsen en 

bushaltes, (verkeers)borden, verkeerslichten en wegverlichting. 

Beleidsveld Beheer en onderhoud provinciale wegen en vaarwegen 

Rol Uitvoerder 

Financiën Omvangrijk 

Maatschappelijk 

belang 

Groot 

Samenwerking Rijkswaterstaat 

Looptijd Startdatum: geen 

Einddatum: oneindig 

Bijzonderheden Geen 

 

Wettelijke opgave 5: Implementatie Kaderrichtlijn Water 

In het kader van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW), die gericht is op chemische 

en ecologische kwaliteit van grond- en oppervlaktewater, is de provincie als 

gebiedsregisseur verantwoordelijk voor het bepalen van de kaders: het vaststellen van 

chemische en ecologische doelen en maatregelen voor water die in het 

Omgevingsplan en de stroomgebiedbeheersplannen worden opgenomen. De provincie 

houdt toezicht op de uitvoering van deze maatregelen door het waterschap. 

Beleidsveld Kaderstelling en toezicht water 

Rol Regisseur 

Financiën Omvangrijk 

Maatschappelijk 

belang 

Groot 

Samenwerking Rijk, provincies, waterschappen, gemeenten, belangengroeperingen 

Looptijd Startdatum: 2006 

Einddatum: 2015 

                                                                 
3   Zie Handhaving wet- en regelgeving milieu provincie Utrecht 2006. 
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Bijzonderheden Geen 

 

Wettelijke opgave 6: Jeugdzorg4  

Voor de provincie Utrecht is jeugdzorg een van de belangrijkste aandachtspunten. 

Vanuit de regierol zorgt de provincie ervoor dat alle betrokken partijen in de jeugdzorg 

op elkaar aangesloten zijn. Als financier van Bureau Jeugdzorg Utrecht en de 

jeugdzorgaanbieders wordt het recht op jeugdzorg gewaarborgd en zien zij er op toe 

dat de Wet op de jeugdzorg adequaat wordt uitgevoerd. Wat betreft jeugdzorg zet de 

provincie in op drie doelen: 

 

1. Het verminderen van de wachtlijsten voor de jeugdzorg 

2. Het beter betrekken van cliënten bij het provinciaal jeugdzorgbeleid 

3. Het verbeteren van de bedrijfsvoering van Bureau Jeugdzorg Utrecht 

Beleidsveld Jeugdzorg 

Rol Beleidsbepaler, regisseur 

Financiën Omvangrijk 

Maatschappelijk 

belang 

Groot 

Samenwerking Bureau Jeugdzorg Utrecht, zorgaanbieders, gemeenten, het 

onderwijsveld, justitie, zorgkantoor en het Cliëntenplatform 

Jeugdzorg. 

Looptijd Startdatum: 2007 

Einddatum: 2011 

Bijzonderheden Geen 

 

Wettelijke opgave 7: Financieel toezicht gemeenten5 

Het financieel toezicht op lokale overheden is geregeld in de Provincie - en 

Gemeentewet. De wet stelt de lokale overheden zelf verantwoordelijk voor een 

gezonde financiële situatie. Gedeputeerde Staten letten op het materiële evenwicht op 

de begroting. Materieel evenwicht betekent dat de structurele lasten worden gedekt 

door structurele baten. GS houden ook het evenwicht in de meerjarenraming in de 

gaten. GS houden achteraf toezicht. Toezicht vooraf komt alleen bij hoge uitzondering 

voor. De toezichtvorm hangt af van de balans in de meerjaren-begroting en de 

risicoanalyse. Vanaf begrotingsjaar 2009 wordt de meerjaren begroting van de 

gemeenten ook beoordeeld aan de hand van het nieuwe criterium "Duurzaam 

Financieel Evenwicht". 

Beleidsveld Interbestuurlijk toezicht op gemeenten 

Rol Toezichthouder 

Financiën Beperkt 

Maatschappelijk 

belang 

Groot 

Samenwerking Gemeenten 

Looptijd Startdatum: geen 

Einddatum: oneindig 

Bijzonderheden Landelijk is in 2008 een nieuw gemeenschappelijk toezichtkader 

opgesteld; Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader “Zichtbaar 

Toezicht”, kortweg GTK “Zichtbaar Toezicht”. In dit 

                                                                 
4  Zie Collegeprogramma 2007-2011, p. 26-27 en Uitvoeringsprogramma 2007-2011, p. 63-69. 
5  Zie ‘Begrotingspositie 2009 van de Utrechtse gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en waterschappen’, mei 2009 

(vastgesteld door Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht op 12 mei 2009. 
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Gemeenschappelijk Toezichtkader is vastgelegd op welke wijze in 

de toekomst invulling wordt gegeven aan het financieel toezicht. 

Deze afspraken zijn onder andere gemaakt ter bevordering van de 

transparantie en consistentie van het financieel toezicht op de 

gemeenten en de gemeenschappelijke regelingen en voor de 

toezichthouders onderling. 

 

2. P4-OPGAVEN 

P4-Opgave 1: Programma Randstad Urgent 

Randstad Urgent is één van de tien projecten uit het coalitieakkoord van het kabinet. 

Doel van het programma is het verminderen van bestuurlijke drukte en het versnellen 

van besluitvorming. Om dat te bereiken zijn harde bestuurlijke afspraken gemaakt 

over 33 projecten in de Randstad. Het Rijk en de bij de projecten betrokken provincies 

(Flevoland, Utrecht, Zuid-Holland, Noord-Holland), stadsregio’s en gemeenten in de 

Randstad werken hierin nauw samen. Op deze manier moet de Randstad weer 

internationaal een economisch sterke regio worden, waar het aantrekkelijk is om te 

wonen, te werken en te leven. De opgave gaat over de vraag hoe de vier provincies in 

gezamenlijkheid dit programma ten uitvoer brengen. 

Beleidsveld Integrale ruimtelijke projecten 

Rol Beleidsbepaler, regisseur, uitvoerder 

Financiën Omvangrijk 

Maatschappelijk 

belang 

Groot 

Samenwerking Rijk, gemeenten, Randstad provincies 

Looptijd Startdatum: 2007 

Einddatum: onbekend 

Bijzonderheden Geen 

 

P4-Opgave 2: Strategische EU-Randstadagenda 

De samenwerking van de provincies met betrekking tot Europa richt zich op het 

versterken van de internationale concurrentiepositie en de leefbaarheid van het 

gebied. De specifieke uitdagingen van het gebied vertalen zich naar een 

samenwerkingsagenda gericht op de beïnvloeding van beleid van de Europese Unie. 

Eind november 2007 hebben de colleges van Gedeputeerde Staten van de vier 

Randstadprovincies de Strategische EU-Randstadagenda 2007-2011 vastgesteld. De 

prioritaire dossiers voor de provincies zijn: 

- Kenniseconomie en Lissabonstrategie 

- Bereikbaarheid 

- Stad-land 

- Regionaal beleid 

- Energie 

- Klimaat 

- Water 

- Natuur en milieu 

Deze opgave gaat over de vraag hoe de vier provincies in gezamenlijkheid dit 

programma ten uitvoer brengen. 

Beleidsveld Divers, zie hierboven 

Rol Belangenbehartiger 

Financiën Omvangrijk 
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Maatschappelijk 

belang 

Groot 

Samenwerking Rijk, Randstad provincies 

Looptijd Startdatum: 2007 

Einddatum: 2011 

Bijzonderheden Geen 

 

3. PROVINCIESPECIFIEKE OPGAVEN 

Provinciespecifieke opgave 1: Hart van de Heuvelrug6 

Samen met de zestien partners binnen het programma Hart van de Heuvelrug wil de 

provincie voortvarend verder met het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit op de 

Utrechtse Heuvelrug. Ontsnippering en de ontwikkeling van een groene corridor staan 

daarbij centraal. De herinrichting van de vliegbasis Soesterberg biedt de komende 

jaren een unieke kans om een gebied van 500 ha. opnieuw in te richten volgens de 

principes van kwaliteit en duurzaamheid. Dat moet zichtbaar worden in veel nieuwe 

natuur waarin het goed recreëren wordt. Uitgangspunt blijft echter dat de kosten van 

verwerving en inrichting van het gebied worden opgebracht uit de ontwikkeling van 

woningbouw in het gebied. Dit proces wordt samen met de gemeenten Soest en Zeist 

én het Bestuurlijk Platform Hart van de Heuvelrug vormgegeven. Er wordt samen met 

de gemeenten een ruimtelijk plan opgesteld. De noodzakelijke herziening van het 

streekplan wordt voorzien in 2009, evenals het opzetten van de 

uitvoeringsorganisatie. De provincie heeft de ambitie om nog in de collegeperiode 

2007-2011 150 ha. heringericht en toegankelijk te hebben. 

Beleidsveld Integrale ruimtelijke projecten 

Rol Beleidsbepaler, regisseur, uitvoerder 

Financiën Omvangrijk 

Maatschappelijk 

belang 

Groot 

Samenwerking Gemeenten Amersfoort, De Bilt, Leusden, Soest, Zeist, Het Utrechts 

Landschap, Kamer van Koophandel Midden-Nederland, Ministerie 

van Defensie, Ministerie van Financiën, Ministerie van LNV, 

Ministerie van VenW, Ministerie van VROM, ProRail, Zorginstelling 

Abrona, Zorginstelling Altrecht, Zorgorganisatie Reinaerde  

Looptijd Startdatum: 2007 

Einddatum: 2011 

Bijzonderheden Geen 

 

Provinciespecifieke opgave 2: Actieplan/programma Duurzaamheid7 

Voor het einde van het jaar 2007 stelt de provincie een actieplan Duurzaamheid op, 

waarin zij in beeld brengen wat nodig is om op alle beleidsterreinen het gewenste 

duurzaamheidsniveau te bereiken. Op basis van dit actieplan komt er een programma 

Duurzaamheid dat bestaande en nieuwe programma’s en projecten op dit terrein 

bundelt, zoals het programma Klimaat, activiteiten op het gebied van duurzaam en 

levensloopbestendig bouwen, bedrijventerreinen, maatschappelijk verantwoord 

ondernemen, inkopen, waterbeheer, luchtkwaliteit en mobiliteit. 

Beleidsveld Kaderstelling, toezicht, vergunningverlening, handhaving tav milieu 

                                                                 
6   Zie Collegeprogramma 2007-2011, p. 11 en Uitvoeringsprogramma 2007-2011, p. 38 
7   Zie Collegeprogramma 2007-2011, p. 17. 
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Rol Regisseur 

Financiën Omvangrijk 

Maatschappelijk 

belang 

Groot 

Samenwerking Gemeenten, bedrijven en maatschappelijke organisaties 

Looptijd Startdatum: 2007 

Einddatum: 2011 

Bijzonderheden Geen 

 

Provinciespecifieke opgave 3: Sociale Agenda 

Thematisch werken aan het verhelpen van maatschappelijke problemen op bijv. de 

terreinen onderwijs en arbeidsmarkt, participatie en integratie en vrijwilligers.  

Beleidsveld Tweedelijns ondersteuning gemeenten 

Rol Stimulator 

Financiën Omvangrijk 

Maatschappelijk 

belang 

Groot 

Samenwerking Maatschappelijke organisaties, gemeenten 

Looptijd Startdatum: 2007 

Einddatum: 2011 

Bijzonderheden Geen 

 

 


