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Onderwerp Statenbrief: Opiniepeiling Provincie Utrecht 

 
Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 

Op 17 juni jl. heeft minister Plasterk het herindelingsontwerp gepresenteerd. De termijn van de terinzagelegging 
van het herindelingsvoorstel duurt tot en met 16 oktober 2013. PS stellen op 30 september onze zienswijze vast.  
Op basis van de volgende overwegingen hebben wij besloten om nu een opiniepeiling uit te voeren: 

 PS hebben in het kader van het beoordelen van het herindelingsvoorstel en het opstellen van onze 
zienswijze een aantal randvoorwaarden geformuleerd. Randvoorwaarde nummer 5 luidt: ‘Er moet een 
breed draagvlak in het gebied zijn. Dit dient zich niet te beperken tot PS zelf’. Het draagvlak onder 
inwoners kan door middel van een opiniepeiling in beeld gebracht worden.  

 Door nu een besluit te nemen over het houden van een opiniepeiling kan de uitkomst daarvan in onze 
zienswijze worden opgenomen.  

 
Essentie / samenvatting: 

In de commissievergadering van BEM van 1 juli jl. heeft gedeputeerde Pennarts het GS-besluit gemeld om een 
opiniepeiling door TNS-Nipo te laten uitvoeren over het voorgenomen kabinetsbesluit om de provincies Noord-
Holland-Utrecht-Flevoland per 1-1-2016 samen te voegen.  
 
Wij hebben de vraagstelling toegesneden op de randvoorwaarden die u in uw vergadering van 4 februari jl. heeft 
geformuleerd:  

 ‘Er moet een breed draagvlak in het gebied zijn. Dat dient zich niet te beperken tot PS zelf.’ 

 ‘Er zijn alternatieve varianten en voorstellen onderzocht voor opschaling van provincies die leiden tot 

een slagvaardiger, efficiënter en democratisch gelegitimeerd middenbestuur, waarvan de schaal past bij 

de problematiek en de maatschappelijke opgaven van het gebied (wij toetsen die op meerwaarde, 

draagvlak en inhoud voor de Utrechtse regio).’  

 
De opiniepeiling bevat vragen over identiteit, draagvlak/varianten, herkenbaarheid en nabijheid. De uitkomsten 
van de opiniepeiling nemen wij mee in onze zienswijze op het herindelingsvoorstel. TNS NIPO voert de peiling uit 
en heeft een eigen onderzoeksverantwoordelijkheid met betrekking tot (objectieve) vraagstelling. 

 

De opiniepeiling wordt medio augustus uitgevoerd. De resultaten zullen eind augustus/begin september bekend 

zijn. Na het zomerreces zal met de fractievoorzitters een afspraak worden gemaakt over de communicatie van de 

resultaten van de opiniepeiling. 



 

  

 
In de commissie BEM-vergadering van 16 september 2013 wordt de stand van zaken gemeld over de uitvoering 
van de motie ’Instellen referendumverordening’ en de motie ‘referendum provinciefusie’. Het nu houden van een 
opiniepeiling hoeft de uitvoering van beide moties na het zomerreces niet te benadelen.  
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 

De inwoners van de provincie Utrecht betrekken bij de voorgenomen herindeling van de Noordvleugelprovincies 
in de zienswijze van de provincie Utrecht door het meten van het draagvlak voor het beoogde 
samenvoegingsvoorstel. 
 
Financiële consequenties 

Het uitvoeren van de opiniepeiling kost €24.950 excl. BTW. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 

De uitkomsten van de peiling worden opgenomen en verwerkt in onze zienswijze die in september met de cie. 

BEM en uw Staten wordt besproken en wordt vastgesteld. 

 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

Kennis te nemen van deze brief. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter,  
De secretaris,  
 

 


