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van 25 januari 2010 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom. 
 
2. Middenbestuur, 2010BEM14 
De voorzitter merkt op dat de statenbrief met betrekking tot het middenbestuur vanavond het 
bespreekstuk betreft. Dit stuk zal niet door PS worden behandeld. Op 11 februari 2010 zal een extra 
PS-vergadering plaatsvinden, waarin een nieuw stuk met betrekking tot het middenbestuur zal 
worden behandeld, waarin de inbreng van IPO is verwerkt. De resultaten van de bespreking van 
vanavond worden meegenomen in het IPO-overleg. 
 
De heer De Jong licht het proces toe. Aanstaande woensdagavond 27 januari 2010 zal een 
bijeenkomst plaatsvinden van de P14, de begeleidingscommissie bij het tot stand komen van de 
gemeenschappelijke visie. Deze bijeenkomst vindt plaats na de bijeenkomst c.q. discussie voor alle 
statenleden uit alle provincies. 
De besprekingen op 27 januari 2010 zullen plaatsvinden aan de hand van een stuk in wording van 
het IPO. De inbreng van de provincie Utrecht voor de P14 is gebaseerd op hetgeen voor de Kerst en 
vanavond met de commissie is besproken. 
Met betrekking tot de inhoud heeft de commissie een Utrechtse visie op vernieuwd middenbestuur 
ontvangen. Dit stuk is in een hoog tempo samengesteld. Op pagina 3 staat vermeld dat de provincie 
taken wil afstoten naar andere overheden. Dit zouden de taken zoals de Sociale Agenda en het 
arbeidsmarktbeleid kunnen betreffen. Spreker benadrukt dat dit slechts twee mogelijke voorbeelden 
zijn en dat dit niet een door GS gedragen gedachte betreft. 
Het voorliggende stuk wordt als conceptstuk vanavond besproken, zodat duidelijk kan worden wat 
de sterke en minder sterke passages in het stuk zijn. Door de bijdrage van vanavond kan de discussie 
binnen het IPO scherper worden gevoerd. 
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Eerste termijn 
 
De heer Nugteren merkt op dat de fractie van GroenLinks het voorliggende stuk een goed stuk vindt. 
Hij steunt de heer De Jong in de gevolgde lijn.  
Het stuk is goed omdat het middenbestuur wordt gedefinieerd vanuit de taken. Het is ook een goed 
stuk omdat het de essentiële betekenis van het openbaar bestuur op het middenniveau aangeeft. 
Hierbij hoort ook de democratische legitimiteit. Hij mist in het voorliggende stuk echter dat het 
openbaar bestuur ten alle tijden een vorm van open huishouding heeft. Er wordt gestreefd naar één 
middenbestuur tussen de lokale overheid en de rijksoverheid. Het positioneren van het middenniveau 
op deze wijze is, spreekt GroenLinks erg aan. 
Het stuk gaat niet in op de 'schaalvraag'. Dit zal op termijn echter onvermijdelijk zijn. De fractie kan 
zich in het voorliggende stuk vinden en hoopt dat dit ook de uitkomst zal zijn van de komende 
besprekingsrondes. 
 
Mevrouw Bodewitz laat weten dat de Partij voor de Dieren zich in grote lijnen kan vinden in het 
voorliggende stuk. Ten opzichte van het sociale domein wordt aangegeven dat het de bedoeling is 
dat de gemeenten deze taak grotendeels op zich nemen. Er zijn echter bepaalde taken die binnen het 
sociale domein juist regionaal moeten worden georganiseerd. Dit betreft onder andere 
gemeentegrensoverschrijdende zorg. Op dit gebied vindt de fractie het inefficiënt en ineffectief om 
dit op gemeentelijk niveau te regelen. Hierin is volgens haar juist wel een rol weggelegd voor de 
provincie. 
Daarnaast wordt gesproken over een functionele uitvoeringsdienst. Het is belangrijk dat hierop 
democratische controle mogelijk is. 
Tenslotte wordt op pagina 6 vermeld dat de aantallen gekozenen zouden kunnen worden verminderd. 
Dit is volgens haar niet erg reëel. Op dit moment betreft het reeds bijzonder veel werk voor 
volksvertegenwoordigers. Het werk zou alleen maar toenemen en een vermindering van het aantal 
gekozenen lijkt haar niet haalbaar. 
 
Mevrouw Fokker geeft aan dat ook de PvdA de gekozen lijn steunt. Het betreft een consequente 
weergave van de lijn van de bijeenkomst die in december 2009 heeft plaatsgevonden. 
Bij het sociale domein vindt zij de tekst over de Sociale Agenda en het arbeidsmarktbeleid enigszins 
stellig. Zij verzoekt om dit slechts als voorbeeld te noemen. 
Het periodiek signaleren, monitoren en agenderen zou zij graag aangevuld zien worden met de 
mogelijkheid tot het aanleveren van inhoudelijke kennis. Als dit onder 'agenderen' zou vallen, kan de 
fractie met de huidige formulering leven. Vanuit het veld wordt aangegeven dat er behoefte bestaat 
aan inhoudelijke kennis. Zij vraagt op dit gebied een nadere toelichting. 
 
De heer De Vries merkt op dat D66 zich aansluit bij de positieve reacties van de voorgaande 
sprekers. Het betreft een realistische benadering, die hopelijk kan rekenen op steun binnen het IPO. 
In het stuk zijn volgens hem twee zwakkere plekken. Dit betreft onder andere de passage op pagina 3 
met betrekking tot de sociale sfeer. Dit zou, ook volgens rapport Lodders en de Visitatiecommissie, 
niet behoren tot de kerntaken van de provincies. De fractie is meer een voorstander van de 
benadering die is gekozen door de provincie Zuid-Holland, de provincie nieuwe stijl. Hierbij is het 
echter een voorwaarde dat er gemeenten zijn, individueel of gezamenlijk, die een dergelijk 
takenpakket kunnen dragen. Ook kan hierbij worden gekeken naar het herindelinginstrument. 
D66 is blij met de toegevoegde voetnoot met betrekking tot de discussie over de huidige bestuurlijke 
structuur. Hierin wordt aangegeven dat deze discussie in de toekomst niet uit de weg zal worden 
gegaan. 
Met betrekking tot het eigen belastinggebied vindt spreker het verstandig om in IPO-verband een 
concretere uitwerking hieraan te geven, zodat dit in Den Haag kan worden verdedigd. 
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De fractie van D66 vindt de passage over de WGR-plusregio enigszins zwak. Aan de ene kant wordt 
gesuggereerd dat de provincie deze taak kwijt wil, maar dit is niet helemaal mogelijk in verband met 
de relatie met de grotere gemeenten. Spreker meent dat of het één of het ander slechts mogelijk is. 
Door de huidige formulering ontstaat een soort schaduwgebied, waarbij toch enige samenwerking 
moet plaatsvinden. Het is echter ook de vraag in hoeverre de G4 daadwerkelijk bereid zijn om een 
dergelijke alliantie aan te gaan met de P14. Dit wordt onvoldoende belicht in het voorliggende stuk. 
Het stuk is een prima insteek en dit kan zeker binnen het IPO worden besproken. 
 
De heer Duquesnoy merkt op dat wijze van de uitvoering van het eigen belastinggebied inderdaad 
een belangrijk punt betreft. Hij meent dat hierbij meer concrete ideeën mogen worden genoemd. 
Bij de WGR-plusregio mag volgens hem sterker worden aangegeven wat hierbij wordt bedoeld. 
Tijdens de PS-vergadering is bij de motie Haïti aangegeven dat het waterschap actie moet 
ondernemen. Hierdoor is duidelijk geworden dat PS de voorliggende notitie een goede notitie 
vinden. 
De veiligheidsregio wordt in het voorliggende stuk niet genoemd. Spreker vraagt of dit alsnog 
mogelijk is. 
 
De heer Barneveld Binkhuysen laat weten dat de VVD-fractie zich goed kan vinden in het 
voorliggende stuk. De fractie is een voorstander van het middenbestuur en is voor een krachtdadige 
en efficiënte overheid. Het middenbestuur zou dit kunnen zijn en zou dit meer kunnen worden. Met 
name als de provincie gaat samenwerken met alle andere bestuursorganen binnen de regio Utrecht. 
De mogelijkheid tot een eventuele gedifferentieerde schaalvergroting, genoemd in de voetnoot op 
pagina 4, moet volgens hem worden opengehouden. 
Hij sluit zich aan bij het betoog van de heer De Vries over de WGR-plusregio. De omschrijving is 
enigszins onduidelijk. Er moet een keuze worden gemaakt. Hierbij moet volgens spreker de keuze 
worden gemaakt voor het samen gaan, waarbij zo min mogelijk losse organen overblijven. 
 
Mevrouw Dik laat weten dat ook de fractie van de ChristenUnie positief is over het voorliggende 
stuk. Met name de formulering van de uitgangspunten spreekt de fractie erg aan. 
In een van de uitgangspunten wordt omschreven dat de rol van de provincie met name ligt op het 
gebied van het fysiek ruimtelijke domein. Het sociale werkveld zou primair de verantwoordelijkheid 
van de gemeenten zijn. De fractie van de ChristenUnie deelt de uitgangspunten. Hoewel de provincie 
in het sociale domein heel specifieke taken heeft, ligt de uitvoering van dit beleid primair bij de 
gemeenten. De fractie zou graag de kerntakendiscussie nader willen voeren om hier verder invulling 
aan te geven. 
Eigen belastinggebied. Dit betreft een actueel onderwerp gezien de discussies die worden gevoerd 
over het invoeren van de kilometerheffing en het afschaffen van de motorrijtuigenbelasting. De 
fractie van de ChristenUnie hecht aan de open huishouding voor de provincies. Hiervoor is een eigen 
belastinggebied noodzakelijk. De provincie is geen uitvoeringsdienst van het rijk. Zij sluit zich aan 
bij het verzoek van D66 om dit binnen het IPO-verband concreter te omschrijven. 
De uitwerking van het Utrechtse voorstel staat vermeld op pagina 6. Dit model is volgens de fractie 
goed en logisch. De waterschappen worden in dit model een uitvoeringsdienst van de provincie. Er 
bestaat echter een flink spanningsveld tussen dit voorstel en het voorstel van de waterschappen zelf. 
Met betrekking tot de taken van de WGR-plusregio sluit spreekster zich aan bij het betoog van D66. 
Het viel op dat de WGR-plusregio nadrukkelijk wordt genoemd en de gewone WGR-regio's niet. Zij 
vraagt zich af of in de voorliggende notitie een passage moet worden opgenomen over de wijze 
waarop het toekomstige middenbestuur zich verhoudt tot de WGR-samenwerkingsverbanden. 
Europa wordt steeds belangrijker met betrekking tot de regelgeving en subsidies. Europees beleid is 
vaak ook regionaal beleid. Zij vraagt of het mogelijk is in deze notitie en in de discussie over de 
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toekomst van de provincie een link te leggen naar de relatie tussen Europa en hetgeen de provincies 
daarin kunnen betekenen. 
De fractie vindt het moeilijk om uitspraken te doen over het middenbestuur, zonder daarbij ook de 
overige bestuurslagen in ogenschouw te nemen. Hierbij moet met name worden gedacht aan de 
bestuurskracht van de gemeenten en het versterken van de provincies. Deze discussie is nu niet aan 
de orde, maar de fractie wil deze discussie in de toekomst niet uit de weg gaan. 
Tenslotte hoopt de fractie dat de P14 erin zal slagen om een gezamenlijk stuk te presenteren. Het 
gaat hierbij niet alleen om het financiële verhaal, maar vooral om de legitimiteit van de provincies. 
De discussies die op dit moment hierover worden gevoerd, kunnen worden gebruikt om de posities 
van de provincies en het middenbestuur duidelijk te verbeteren en in het hele bestuurlijke stelsel neer 
te zetten. 
 
De heer Bisschop sluit zich aan bij de complimenten over het voorliggende stuk. Het gekozen 
uitgangspunt in het bestuursakkoord wordt door zijn fractie gedeeld. Hij is blij met de nuancering die 
door de gedeputeerde op pagina 3 is aangebracht. Zijn fractie was ten aanzien van de oorspronkelijke 
tekst bereid om de consequenties te aanvaarden, namelijk dat taken zoals de Sociale Agenda en het 
arbeidsmarktbeleid naar gemeenten over dienen te gaan. De provincie moet volgens hem op het 
gebied van de monitoring de moed houden om haar eigen huishouding te blijven voeren. 
Spreker heeft, telkens als een fractie het incorporeren van waterschappen noemde, een weerstand 
gevoeld. Hij kan zich voorstellen dat, als wordt gekozen voor een slagvaardig, krachtig en eenduidig 
middenbestuur, deze stap moet worden gezet. Dit dient dan niet geïsoleerd plaats te vinden, maar 
hierbij moeten dan ook de WGR-plusregio, rijksdiensten en rijkstaken worden betrokken. Hierbij 
moet ook worden aangegeven op welke wijze de kwaliteit van deze diensten en werkzaamheden kan 
worden gegarandeerd. 
Op pagina 6, in de laatste zin van het tekstblokje onder het schema, staat: 'Hierbij streven wij ook 
naar bestuurlijke slankheid van dat efficiënte middenbestuur. Dit houdt in dat niet alleen het aantal 
bestuursorganen, maar ook de aantallen gekozenen en bestuurders kunnen verminderen.' Dit wordt 
volgens spreker reeds bereikt als een aantal instanties wordt geïncorporeerd in het middenbestuur. 
Hij vreest dat hier een aanval wordt gepleegd op het aantal leden van PS, alsof de omvang van PS 
inefficiëntie teweeg brengt. Hij pleit hierbij voor een maximum grootte van de fracties. Er moet een 
goede afspiegeling zijn van hetgeen leeft bij de bevolking. Er dient te worden gestreefd naar een 
optimale kwaliteit. Hij meent dat deze zinsnede kan komen te vervallen. 
 
De heer Buiting laat weten dat de fractie van het CDA blij is met de gekozen lijn. Dit betreft volgens 
hem een haalbare notitie. Hij vraagt of deze lijn binnen het IPO ook haalbaar is. Hij benadrukt 
hierbij dat de provincie de zaken meer als een proces moet definiëren bij de toekomstige integraties 
met andere bestuursorganen. Als zaken als een standpunt van de provincie worden gepresenteerd is 
het voor de andere bestuursorganen moeilijk om stappen te zetten. 
Hij mist de koppeling met Europa in het voorliggende stuk. Europa denkt in regio's en hij meent dat 
hieraan expliciet aandacht moet worden besteed in de toekomst. Hij miste ook de koppeling met de 
eigen Strategische Visie 2040. De lange termijnvisie van de provincie moet volgens hem in 
dergelijke, toekomstige stukken worden opgenomen. 
Er bestaan drie kleine spanningspunten: 
- Met de WGR-plusregio moet consequent worden omgegaan. 
- Integratie met waterschappen. Hierbij kan niet worden aangegeven dat dit binnen de bestaande 

provinciegrenzen moet worden opgelost. Er dient de bereidheid te bestaan om de 
provinciegrenzen aan te passen. 

- De ingeschatte bezuinigingen van de diverse bestuursorganen moeten meer integraal worden 
aangegeven. 
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De heer De Vries merkt op dat hij in zijn bijdrage heeft gevraagd om een concretere uitwerking van 
het eigen belastinggebied. Dit moet echter niet betekenen dat de provincie de Zwarte Piet met 
betrekking tot de kilometerheffing krijgt toegespeeld. Dit is volgens hem een extra reden om een 
concreet en helder verhaal hierbij te presenteren. Het moet ook mogelijk zijn om dit onderwerp uit te 
leggen aan de burgers. 
 
Mevrouw Fokker wijst erop dat de gedeputeerde, mevrouw Raven, tijdens de laatste 
commissievergadering BEM, heeft aangegeven dat zij met een voorstel zou komen over dit 
onderwerp. Het is volgens haar belangrijk om dit voorstel hierin mee te nemen en niet op voorhand 
aan te geven op welke wijze dit moet worden geregeld. 
 
De heer De Jong bedankt voor de brede steun die hij voor het voorliggende stuk heeft ontvangen. Hij 
laat weten dat hij de indruk krijgt dat binnen het IPO de discussie de goede kant op gaat. Er treedt 
volgens hem convergentie op in de door de provincie geschetste richting. Het is echter nog niet 
duidelijk wat er in de discussie van aanstaande woensdag 27 januari 2010 zal plaatsvinden. 
Schaalvraag. Hierover wordt verschillend gedacht. Met de wijze van formuleren is geprobeerd recht 
te doen aan deze verschillen. Dit moet volgens hem ook de benadering zijn van dit onderwerp ten 
opzichte van de andere provincies. Door de schaalvraag niet geheel uit te sluiten, wordt aangegeven 
dat wordt gedacht in termen van inhoud en aan maatschappelijke vraagstukken die inhoudelijk 
bepalend zullen zijn voor de wijze waarop er wordt gekeken naar eventuele structuurvoorstellen. 
Sociale domein. Hij wijst er nadrukkelijk op dat inhoudelijke kennis noodzakelijk is voor het 
signaleren, agenderen en het bewaken van het beleid. Dit sluit echter niet uit dat de provincie er af en 
toe iets aan doet. Dit beleidsveld dient niet integraal te worden weggeschreven. 
Belastinggebied. Er bestaat duidelijk steun voor het voorliggende voorstel. De democratische 
legitimatie en de open huishouding worden daarnaast ook benadrukt. De wijze waarop het eigen 
belastinggebied dient te worden vormgegeven, is echter nog de vraag. Dit punt ligt volgens hem erg 
gevoelig. Het kan strategisch niet gunstig zijn om op dit onderwerp op dit moment te veel de nadruk 
te leggen. 
Andere middenbesturen en de relatie tot Europa. Spreker vindt dat de relatie tot Europa zeker in het 
voorliggende stuk moet worden opgenomen. Dit punt treedt in de discussies binnen het IPO steeds 
nadrukkelijker op de voorgrond. Hierdoor kan tot een nog duidelijkere legitimatie van het sociale 
domein worden gekomen. 
WGR-plusregio. De WGR-plusregio is afhankelijk van de wijze van weging. Tijdens de vorige 
sessie heeft de commissie nadrukkelijk gevraagd rekening te houden met bondgenootschappen. De 
provincie vindt het niet nodig dat de WGR-plusregio blijft bestaan. Daarnaast omvat het huidige, 
wettelijke domein van de WGR-plusregio niet veel meer dan verkeer, vervoer en openbaar 
vervoerconcessies. Wellicht moet gezamenlijk met de grote steden worden gekeken naar een 
vervoersautoriteitenmodel, zonder dat in het voorliggende stuk direct wordt aangegeven dat de 
WGR-plusregio definitief moet verdwijnen. 
 
De heer De Vries betreurt dit, omdat in het verleden een levendige discussie is gevoerd over de 
regionale structuurvisie die vanuit het BRU werd gepresenteerd. Er heeft destijds een zeer lange 
discussie plaatsgevonden over wie welke verantwoordelijkheid hierin had. Hij vindt dat juist hierbij 
deze discussies voor eens en voor altijd moeten verdwijnen. Het zou veel prettiger zijn als deze 
beleidsbepalende instrumenten bij één overheid zouden komen te liggen. 
 
De heer De Jong deelt deze mening. Hij wijst erop dat dit is verdwenen sinds de invoering van de 
nieuwe wet Ruimtelijke Ordening en het nieuwe invoeringsbesluit. Het primaat ligt geheel bij de 
provincie met betrekking tot deze zaken. Hij meent dat met betrekking tot de waterschappen 
hetzelfde geldt. Hij vindt dat dit meer in de vorm van integratie moet worden geformuleerd. Het 
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formuleren van het proces zal inderdaad meer resultaat opleveren, omdat hierbij meer ruimte wordt 
geboden aan de andere partij om mee te denken in het proces. Vanuit Den Haag wordt aangegeven 
dat er wijzigingen moeten optreden met betrekking tot de provincies en de waterschappen. Het gaat 
hierbij natuurlijk om de integratie van taken op het niveau van het middenbestuur en het beleggen 
van de democratische controle bij één middenbestuur. 
 
De heer Buiting wijst erop dat het met name gaat om het feit dat er een meer integrale regiovisie 
komt dan een regiovisie die vanuit stad en ommeland wordt geregeerd. 
 
De heer De Jong bevestigt dit en vult aan dat de provincie van mening is dat er één beleid en één 
uitvoering van verkeer en vervoer moet komen. 
Andere WGR-regio's. Het is de bedoeling dat er eerst stappen worden gezet op het niveau van de 
taken van het middenbestuur. Het is niet uitgesloten om andere WGR-constructies ook aan de orde te 
laten komen. Hij benadrukt dat op dit moment niet te hard moet worden geformuleerd welke WGR-
regio's kunnen worden overgenomen door het middensbestuur. Dit dient volgens hem in de komende 
discussie te worden besproken. 
 
De heer Snyders meent dat het voor alle samenwerkingsverbanden, die democratische controle 
ontberen, de bedoeling is om ze terug te brengen in een dergelijke structuur. 
 
De heer De Jong laat weten dat de WGR een wettelijk instrument betreft voor intergemeentelijke 
samenwerking. De gemeenteraden besluiten zelfstandig of zij taken wel of niet uitbesteden aan de 
WGR. 
'Slankheid'. Er is nadrukkelijk voor de voorliggende formulering gekozen. Door het laten samen 
gaan van allerlei middenbestuurslagen wordt reeds een vermindering van gekozenen en het dagelijks 
bestuur gecreëerd. Er kan hierbij ook worden gedacht aan stemgewicht van fracties, zonder onrecht 
te doen aan de grootte van de fracties. Hij verwacht dat hiertegen bezwaren zullen komen. Hij stelt 
voor om de huidige formulering te handhaven. 
 
De heer Duquesnoy meent dat de huidige formulering zo kan worden geïnterpreteerd dat als de 
provincie diverse taken gaat uitvoeren van organen zoals het waterschap of WGR-plusregio, er veel 
meer gekozenen bij kunnen komen. Het is echter ook mogelijk dat wordt bedoeld dat dezelfde taken 
met minder gekozenen moeten worden uitgevoerd. Hij vraagt op welke wijze hij deze zinsnede moet 
interpreteren. 
 
De heer De Jong antwoordt dat dit op elke gewenste wijze kan worden geïnterpreteerd. Hij meent 
dat het is bedoeld om een vermindering te laten plaatsvinden door de vermindering van het aantal 
soorten middenbestuur. 
 
Tweede termijn 
 
De heer Nugteren heeft in de eerste termijn laten weten dat hij de indruk heeft dat er goed over het 
voorliggende stuk is nagedacht. Hij is na de beantwoording door de gedeputeerde deze mening nog 
steeds toegedaan. Hierbij moet goed worden gerealiseerd dat strategie en tactiek in dit proces aan 
elkaar verbonden zijn. Hij pleit ervoor om in de discussie met betrekking tot de WGR de lijn van de 
gedeputeerde te volgen. 
 
De heer De Vries wijst erop dat met betrekking tot de waterschappen wel enige beweging wordt 
aangegeven. Hierin moet wel helder worden aangegeven wat de lijn van de provincie is. 
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De heer Nugteren constateert dat wordt gekozen om minder aardig tegen de waterschappen te zijn 
dan tegen de WGR-gemeenten. 
 
De heer Duquesnoy merkt op dat binnen de WGR het opheffen van het BRU regelmatig wordt 
besproken. Hiervoor kan volgens hem een vrij harde lijn worden ingezet. 
 
De heer De Vries vindt dat de WGR-plusregio helder moet worden geformuleerd. Pas op dat 
moment kan men verder gaan met het bestuur zoals dit zou moeten zijn in het midden van het land. 
Hierbij moet gebruik gemaakt worden van een heldere agenda aan beide zijden. 
 
De heer Barneveld Binkhuysen laat weten dat duidelijk moet zijn waar de provincie staat en wat de 
provincie wil. Daarnaast deelt hij de mening van de heer De Vries dat er heldere keuzes moeten 
worden gemaakt. Daarbij moeten de strategie en de tactiek echter niet uit het oog worden verloren in 
dit proces. 
 
De heer De Jong merkt op dat op pagina 5 in de paragraaf met betrekking tot de WGR-plusregio 
wordt geconstateerd dat dit punt niet moet worden opgeblazen. Daarnaast wordt aangegeven dat dit 
ook kan worden opgelost door de WGR-plusregio op te heffen en te vervangen door een WGR-
constructie, zonder de verplichte vorm van samenwerking tussen de gemeenten, maar met specifieke 
taken op het gebied van openbaar vervoer en infrastructuur. 
 
3. Sluiting 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 19.15 uur de vergadering. 
 


