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Onderwerp:  
Overzicht van dossiers die door de ontstane kabinetscrisis in hun voortgang, uitvoering dan wel 
voorbereiding worden geraakt. 
 

Voorgestelde behandeling:  
Bespreken 
 
Aan Provinciale Staten, 
 

Inleiding 
In het licht van de ontstane kabinetscrisis  heeft op 1 maart een overgrote meerderheid van u gevraagd 
om een overzicht te ontvangen van die dossiers, die hierdoor in hun voortgang, uitvoering dan wel 
voorbereiding worden geraakt. Daarbij vroeg u ons tevens inzicht te verschaffen in de wijze waarop 
wij hiermee denken om te gaan.  
 
Met deze brief komen wij tegemoet aan uw verzoek.  
U treft twee bijlagen aan. In bijlage 1 wordt een overzicht gegeven van voor de provincie Utrecht 
relevante controversieel verklaarde (wets-) voorstellen en de wijze waarop wij daarmee omgaan. 
 
In bijlage 2 treft u de volledige lijst door de Tweede Kamer controversieel verklaarde (wets-) 
voorstellen aan. De Eerste Kamer heeft geen enkel (wets-)voorstel controversieel verklaard. 
 

Financiële consequenties 
Geen 
 
Vervolgprocedure/voortgang 
U wordt op de hoogte gehouden van relevante ontwikkelingen in het parlement en het kabinet. 
 

Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
Kunt u instemmen met de door ons voorgestelde handelswijze? 
 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
De voorzitter, R.C. Robbertsen 
De secretaris, drs. H.H. Sietsma  
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Bijlage 1: Overzicht van voor de provincie Utrecht relevante door de Tweede Kamer 
controversieel verklaarde (wets-)voorstellen en de wijze waarop GS hiermee omgaat. 

 

Algemeen 
Als een kabinet zijn ontslag heeft ingediend, wordt het demissionair. Ongeschreven staatsrecht is dat 
er dan geen politiek gevoelige, zogenaamde controversiële, onderwerpen meer worden afgehandeld. 
Daarmee wordt voorkomen dat het kabinet 'over zijn graf heen regeert'. Of met andere woorden: dat 
het aftredende kabinet nog snel even voor de verkiezingen omstreden zaken regelt, zonder dat de 
kiezers er aan te pas komen. Bovendien ontbreekt na het demissionair worden van een kabinet een 
parlementair sanctiemiddel. Het kabinet is immers al aftredend, en kan dus niet nog eens door de 
Kamer naar huis worden gestuurd. Het parlement bepaalt zelf wat controversieel is en ook voor deze 
procedure geldt dat er geen geschreven regels in het staatsrecht vastgelegd zijn. Een onderwerp kan 
controversieel worden verklaard als een substantiële minderheid dat wil. Hoe groot een substantiële 
minderheid moet zijn, ligt nergens vast en verschilt van geval tot geval. 

Deze week hebben zowel de Eerste als de Tweede Kamer na de val van het vierde kabinet Balkenende 
gedebatteerd over de vraag welke (wets-) voorstellen controversieel zijn. 

In zijn vergadering op dinsdag 9 maart heeft de Eerste Kamer besloten geen enkel onderwerp 
controversieel te verklaren. Voor de provincie Utrecht is die uitspraak van belang, omdat daarmee de 
geplande behandeling van de Crisis- en Herstelwet volgens plan doorgaat en er op dat dossier dus geen 
vertraging te verwachten is. 
 
De Tweede Kamer heeft de lijst met controversiële voorstellen vastgesteld in zijn vergadering op 
donderdag 11 maart. Voor een volledig overzicht verwijzen wij u naar bijlage 2. 

Controversiële (wets-)voorstellen 
Hieronder treft u een overzicht aan van controversieel verklaarde (wets-) voorstellen die voor de 
provincie Utrecht relevant zijn. U heeft daarbij expliciet gevraagd inzicht te verschaffen in de wijze 
waarop wij hiermee denken om te gaan. 

Voor alle onderwerpen geldt dat wij nadere ontwikkelingen op nationaal niveau afwachten. De 
behandeling van controversiële (wets-)voorstellen ligt stil totdat er een nieuw kabinet aantreedt dat 
besluiten neemt omtrent de verdere behandeling van deze (wets-)voorstellen. Daarbij hangt veel af van 
de samenstelling van het nieuwe kabinet en de in het coalitieakkoord vastgelegde koers van het 
kabinet. Zo is het voorstelbaar dat een kabinet waarin de VVD en de PVV zitting hebben, besluit geen 
kilometerheffing in te voeren. In zijn algemeenheid wordt de verdere behandeling van een 
controversieel (wets-)voorstel met een half tot een heel jaar vertraagd, als behandeling al wordt 
voortgezet. 

Justitie
Wet 
- Vaststelling van een nieuwe Politiewet (Politiewet 200., kamerstuk 30880) 
GS: nadere ontwikkelingen afwachten. 

BZK
Wet 
- Samenvoeging van de gemeenten Renswoude, Scherpenzeel en Woudenberg, wijziging van de grens 
tussen de nieuwe gemeente en de gemeenten Barneveld en Utrechtse Heuvelrug en een wijziging van 
de grens tussen de provincies Gelderland en Utrecht. (kamerstuk 32241) 



College van Gedeputeerde Staten 
 statenbrief 
 

3

GS: gemeentelijke herindelingen zijn een punt van aandacht. De signatuur van het nieuwe kabinet zal 
bepalend zijn voor het antwoord op de vraag of het zin heeft te streven naar voortzetting van de 
behandeling van dit herindelingsvoorstel.  

- Wijziging van de wet rechtspositie ministers en staatssecretarissen, de Wet schadeloosstelling, 
uitkering en pensioen leden Europees Parlement, de Provinciewet, de Gemeentewet, de 
Waterschapswet en de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers in verband met de rechtstreekse 
betaling van vergoedingen aan politieke ambtsdragers (kamerstuk 32221) 
GS: nadere ontwikkelingen afwachten. 

VROM
- Brief van de minister van VROM d.d. 04-12-2009 – Voortgang actieprogramma vernieuwing 
instrumentarium gebiedsontwikkeling. (kamerstuk 30844-47) 
GS: nadere ontwikkelingen afwachten 

- Brief van de minister van VROM d.d. 22-09-2009 – Lijst van vragen en antwoorden over het 
ontwerp Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (‘AMvB Ruimte’, kamerstuk 31500-16) 
GS: nadere ontwikkelingen afwachten.  

V&W
Wet 
- Wijziging van de Waterwet en de Wet Infrastructuurfonds in verband met de bescherming tegen 
overstromingen en de zorg voor de zoetwatervoorziening in relatie tot de verwachte 
klimaatveranderingen (Deltawet waterveiligheid en zoetwatervoorziening, kamerstuk 32304)) 
GS: nadere ontwikkelingen afwachten 

- Regels voor het in rekening brengen van een gebruiksafhankelijke prijs voor het rijden met een 
motorrijtuig (Wet kilometerprijs, kamerstuk 32216) 
GS: nadere ontwikkelingen afwachten. De vertraging van de behandeling van de Wet kilometerprijs 
heeft overigens als gevolg dat het huidige provinciale belastinggebied (de opcenten op de 
motorrijtuigenbelasting) langer zal blijven bestaan. 

Overig 
- Brief van de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat d.d. 09-02-2010 – Informatie over de 
wijziging Wet Personenvervoer 2000 inzake concessieverlening grote steden (kamerstuk 23645-346) 
GS: nadere ontwikkelingen afwachten. 
- Brief van de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat d.d. 22-12-2009 - Aanbieden Nationaal 
Waterplan (kamerstuk 31710-12) 
GS: nadere ontwikkelingen afwachten. 

EZ
Wet 
- Wijziging van de Wet Fonds economische structuurversterking (voedingssystematiek, categorieën te 
financieren investeringsprojecten en overige bijdragen uit het fonds, kamerstuk 31993) 
GS: nadere ontwikkelingen afwachten. 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport
- Wijziging van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen met het oog op versterking van de 
positie van de cliëntenraden (kamerstuk 30946) 
GS: nadere ontwikkelingen afwachten. Dit onderwerp is van belang voor de Jeugdzorg. 
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Jeugd en Gezin
Overig 
- Brief van de minister voor Jeugd en Gezin dd. 12-02-2010 - Toezending rapporten gelieerd aan het  
kabinetsstandpunt ‘Toekomst Zorg voor de Jeugd’ (kamerstuk 32202-03) 

- Brief van de minister voor Jeugd en Gezin d.d. 02-11-2009 – Reactie op ‘witte vlekken’ in het plan 
van aanpak Evaluatie Wet op de Jeugdzorg (kamerstuk 32202-02) 

- Brief van de minister voor Jeugd en Gezin d.d. 02-11-2009 - Evaluatie van de Wet op de Jeugdzorg 
(kamerstuk 32202-01) 

- Brief van de minister voor Jeugd en Gezin d.d. 02-11-2009 - Aanpak knelpunten in de hulpverlening 
van jongeren van 18 jaar en ouder (kamerstuk 31839-20) 
GS: nadere ontwikkelingen afwachten. Voor al deze brieven op het terrein van de Jeugdzorg geldt dat 
de conclusies die de werkgroep Toekomstverkenning Jeugdzorg van de Tweede Kamer, die nu zijn 
openbare gesprekken voert, ook van belang zijn. Vanuit Utrecht wordt de Kamer gewezen op het 
belang van het project De Utrechtse Jeugd Centraal. Op het terrein van de Jeugdzorg wordt in IPO-
verband samengewerkt. Daarnaast is er een relatie met de Kerntakendiscussie in het openbaar bestuur, 
een onderwerp dat in de kabinetsformatie ongetwijfeld ook aan de orde zal komen. 


