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Voorgestelde behandeling: ter oriënterende bespreking 
 

Aan commissie BEM, 
 

De ad hoc commissie Vermindering Regelgeving en Bureaucratie is ingesteld in 2006 door uw staten. 
Het is een ad hoc commissie, die commissie BEM adviseert over de mogelijkheden om te komen tot 
deregulering door vermindering van regelgeving en bureaucratie. In het instellingsbesluit is bepaald 
dat de commissie op zal houden te bestaan als zij haar eindadvies heeft uitgebracht. Zoals u weet heeft 
de commissie de werkwijze gekozen van een aantal veelbelovende pilots, onder meer naar 
deregulering van het provinciale subsidiestelsel, verminderen van de regeldruk bij het ruimtelijk en 
landschapsbeleid en het invoeren van een algemene dereguleringstoets voor provinciaal beleid. De 
voorstellen uit de meeste pilots zijn inmiddels aan uw staten aangeboden en bekrachtigd. De ad hoc 
commissie heeft haar werkzaamheden kunnen verrichten in goede samenwerking met het College van 
GS en haar ondersteunende ambtenaren. 
 
De ad hoc commissie Vermindering Regelgeving en Bureaucratie zou haar bezigheden met een 
eindadvies willen afronden aan het einde van de zittingsperiode van de huidige Provinciale Staten in 
maart 2011. Zij rekent de volgende drie werkzaamheden tot haar afrondende taak: 
 
1. Het kritisch volgen van de implementatie van de tot nu toe bereikte resultaten. Bij voorbeeld de 
eerste toepassing van de algemene dereguleringstoets en het nieuwe subsidiestelsel. Dit mede omdat 
gebleken is dat deregulering een weerbarstig proces is, dat soms om de nodige politieke druk vraagt; 
 
2. Klankbord zijn voor GS bij het  verdere dereguleringsproces. Mede naar aanleiding van het feit dat 
de provincie zich in het kader van het akkoord tussen IPO en Rijk verbonden heeft aan een 
vermindering van de administratieve lastendruk van 25% in 2011. Uit de vervolgmeting op de 
nulmeting uit 2005 naar de administratieve lastendruk veroorzaakt door de provincie Utrecht zal 
moeten blijken of de doelstelling van vermindering regelgeving en bureaucratie daadwerkelijk bereikt 
wordt; 
 
3. Het verkennen of er nog meer mogelijkheden tot deregulering zijn door wellicht nog een in het oog 
springende casus te nemen of  door nog een dereguleringsthema nader uit te diepen, zoals de 
mogelijkheden van harmonisatie bij regelgeving. 
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Tot slot is het zo dat de commissie in 2006 bij benoeming door Provinciale Staten uit zes leden 
bestond. Door het vertrek uit Provinciale Staten van de leden Bos (PvdA) en Streefland (ChristenUnie) 
zijn er in de afgelopen periode twee vacatures ontstaan. De overige leden van de ad hoc commissie 
zouden graag willen dat uw commissie BEM deze vacatures vervult, zodat diversiteit van opvatting en 
draagvlak gegarandeerd zijn. De ad hoc commissie verwacht vier keer per jaar bijeen te komen.  
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
In te stemmen met de wijze van afronding van de werkzaamheden en de commissie en te zorgen voor 
vervulling van de vacatures in de ad hoc commissie. 
 

Ad hoc commissie Vermindering regelgeving en bureaucratie 
Mevrouw N.M. van Gemert en de heren J.M. Buiting,  L.W. Nooteboom en B. Nugteren 
 
Adjunctgriffier de heer H. Schoen 
 


